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مطهری:

مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت فلسفی 
نیست؛ وحدت هدف است

نایب رییس مجلس شورای اسالمی شرط نقش آفرینی توامان حوزه و 
دانشگاه را ارتباط صمیمی بین این دو نهاد و همچنین نداشتن رویکرد 
بازرگان  و  طالقانی  مطهری،  که  گفت  و  کرد  عنوان  امنیتی  و  سیاسی 

طالیه داران وحدت حوزه و دانشگاه بودند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیت 
اهلل مفتح که در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد؛ گفت: شاید بتوان شهید 
مطهری، مرحوم طالقانی و مهندس بازرگان را طالیه داران وحدت حوزه و دانشگاه 
دانست و البته در دوره های بعد شهید مفتح، شهید باهنر، شهید بهشتی و دکتر 
شریعتی چنین نقشی داشته اند. اگرچه دکتر شریعتی در این زمینه هم نقش مثبت 
داشته یعنی گاهی روحانیت و دانشگاه را پیوند داده و گاهی هم نقش منفی داشته 

و ایجاد فراق کرده است.
وی با اشاره به عالقه شهید مطهری به شهید مفتح اظهار کرد: بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی اساتید پیش شهید مطهری آمده اند و از ایشان خواستند ریاست 
دانشکده الهیات را به عهده بگیرد و ایشان هم شهید مفتح را به این منظور معرفی 
کردند. عالوه بر این شهید مطهری، شهید مفتح را برای اداره  مسجد قبا معرفی کرد 

و البته هر دو در دانشکده الهیات در گروه فلسفه بودند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، 
وحدت فلسفی نیست یادآور شد: وحدت هدف در اینجا مالک است البته شأن 
دانشگاه بیشتر شأن علوم تجربی است و شأن حوزه بیان دین، اخالق و ایدئولوژی 
است. در واقع دانشگاه در جهت رفاه مادی ابزارساز است و حوزه پاسدار ایدئولوژی 
و راه و رسم زندگی است، اما دشواری این مئسولیت در همه دوره ها یکسان نیست.

مطهری با بیان اینکه دانشکده الهیات هم شأن دانشگاه و هم شأن حوزه را دارد 
افزود: دانشکده الهیات می تواند حلقه وصل خوبی بین حوزه و دانشگاه باشد و از این 
جهت رسالت مهمی به دوش دارد. اگر دانشجو و طلبه متحد نباشند هیچ تحول 
اجتماعی رخ نمی دهد؛ مثل 15 خرداد که قشر دانشگاهی وارد میدان نشد و آن 
قیام به راحتی سرکوب شد. اما در سال 57 قیام به سرعت پیروز شد و یک علت آن 

ورود قشر تحصیل کرده و دانشگاهی بود.
نایب رییس مجلس در ادامه گفت: اولین شرط نقش آفرینی توامان حوزه و 
دانشگاه ارتباط صمیمی فیمابین، از خود گذشتگی و نداشتن رویکرد سیاسی و 
امنیتی است. در واقع هیچ کدام نباید از موضع برتر برخورد کنند و این ارتباط هم 

باید مستمر باشد.
وی با بیان اینکه هر علمی که نیازی از جامعه را برطرف کند علم اسالمی است 
تاکید کرد: آنچه به عنوان علم اسالمی مصطلح است فقه و کالم است، اما نمی توان 
گفت پزشکی و مهندسی علوم اسالمی نیست. همانطور که پیشرفت اروپا در اثر 
برخورد با تمدن اسالمی حاصل شد ما هم نباید برای پیشرفت اسالمی از علومی 

مثل رواشناسی و جامعه شناسی غفلت کنیم.
مطهری همچنین با گرامیداشت شهادت شهید مفتح اظهار کرد: گروه فرقان کینه 
شدیدی از شهید مطهری داشت. آنها مدت کوتاهی در مسجد قبا النه کرده بودند 
و بعد از اینکه شهید مطهری این موضوع را به شهید مفتح گفت شهید مفتح آنها را 
از آنجا بیرون کرد و از آنجا آنها کینه شهید مفتح را به دل گرفتند و در واقع شهید 

مفتح قربانی دشمنی گروه فرقان با شهید مطهری شد.

پزشکیان: 

فرصت پاسخ دادن به خیلی از حرف ها را ندارم
نایب رییس مجلس گفت: عده ای به راحتی تهمت و افترا می زنند. من 

خیلی حرف ها را حتی پاسخ هم نمی دهم و فرصت آن را ندارم.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در 
برنامه بدون توقف، در خصوص عملکرد مجلس برای هزینه بودجه هزار میلیاردی 
گفت: اولویت من پیگیری حاکمیت داده بر مملکت است. آنچه برای من مهم است 
این است که هر کمیسیون هر تصمیمی که می خواهد بگیرد بیاید و با داده با من 

صحبت کند یعنی همان شفافیت.
پزشکیان در مورد غیبت نمایندگان در زمان رای گیری های مجلس عنوان کرد: 
وقتی داده درستی داشته باشیم می توانیم این داده را منتشر کنیم. در دنیا این 
سیستم هایی که ما با آن زندگی می کنیم از بین رفته است و حضور و غیاب در 
مجلس به این صورت نیست. من معنقد نیستم که اگر این روند حضور و غیاب انجام 
شود مشکل مملکت حل می شود و جامعه شفاف می شود. در دنیا مجالس به این 
صورت نیست. هر کدام از مجلس ها ساختار و روش های خاص خود را دارند و نحوه 

نظارت در هر یک متفاوت است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی برنامه »بدون توقف«، وی افزود: چیزی 
که شما به عنوان دغدغه تان مطرح می کنید برای من دغدغه نیست. دغدغه من 
تصمیم بر مبنای داده و مدیریت در چارچوب داده است و تا این را درست نکنیم هر 

کار دیگری انجام دهیم ممکن است راه غلط را برویم.
نائب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که همکاران شما گفتند که مشکل 
برجام و کم آبی را حل می کنیم اما نکردند، بیان کرد: همکار من کسی است که 
حق را بگوید. من هرچیزی که بر اساس ذهنم و عقلم اشتباه باشد و علمی نباشد را 
می گویم غلط است و برای من تفاوتی نمی کند که همکار، دوست و یا به قول شما 

هم خط من است یا خیر.
وی افزود: من در همین طرح شفافیت داده ها به هرکس گفتم برو و داده ها را 
جمع کن رفت و بر اساس ذهنیت خود داده ها را جمع آوری کرد و آن چیزی که 
من می خواستم نبود. حتی با دانشگاه ها صحبت کردیم گفتند شما پول بدهید و 
ما برای تان پروژه جمع می کنیم و این هم نمی شد. مجبور شدم خودم این کارها 
را انجام دهم. حاال به دنبال این هستیم که به سراغ کسانی که در موضوع متخصص 

هستند برویم و کار را انجام دهیم.
پزشکیان با اشاره به عدم شایستگی محوری در ساختار اداری کشور اظهار کرد: 
در ساختار اداری ما بوده و هست و ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه یک آدمی که 
هیچ سابقه ای نداشته را به عنوان مدیرکل منصوب می کنیم و این شامل یک اداره 
خاص یا یک جناح خاص هم نیست. یک سری قوانین هم نوشته ایم و خودمان هم 
این قوانین را اجرا نمی کنیم. یکی از مشکالت ما همین ساختارهای اداری است که 

افراد بر اساس شایستگی ها و سابقه ها باال نمی آیند.
نائب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که دانشجویانی برای بورسیه معرفی 
شدند و بعد مدارک شان زیر سوال رفت و عده ای سوابق شان تایید شد اما 
مجلس برای آنها کاری نکرد، گفت: نمایندگان گاهی کامال متضاد با هم نظراتی 
دارند و ما نمی توانیم نظر یک گروهی را منعکس کنیم و نظر یک عده ای را 

منعکس نکنیم. 
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 بررسی راهکارهای مقابله با تحریم ها در مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: راهکارهای بانک سپه برای ارتقای توانمندی های نظام بانکی در عرصه بین الملل و مقابله با تحریم ها در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. به گزارش ایرنا از خانه ملت، 

محمدرضا پورابراهیمی داورانی امروز- دوشنبه- در دیدار با محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه و مسئوالن این بانک افزود: اقدامات بانک سپه در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های ملی خوب بوده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: حل مشکل ناترازی بانک ها یکی از اولویت های نظام بانکی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 رئیس قوه قضاییه:

دادستان ها به موضوع گرانی ها ورود کنند

در جلسه تکریم و معارفه استاندار تهران

عارف: باید برای توسعه متوازن تهران گام های موثری برداشت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حل مشکالت اقتصادی 
با برخورد های صرفا قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر 
چه بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستان های سراسر کشور 
دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانی ها ورود 

کنند.
روز  آملی الریجانی  اهلل  آیت  قضاییه،  قوه  از  ایرنا  گزارش  به 
دوشنبه در جلسه مسئوالن عالی قضایی اظهار داشت: تالش های 
بسیار خوبی شده و مساله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار 
گرفته، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم 

پابرجاست و این جای تأسف دارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه »ما در چارچوب وظایف 
خود به رسیدگی ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور 
اقتصادی کشور اخالل ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد«، یادآور شد: 
ماهیت اداره کشور و رفع مشکالت معیشتی مردم، یک ماهیت 
کامال اجرایی است که دولت با همکاری و حمایت قوای دیگر باید 

این امر را به پیش ببرد.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر 
دستگاه های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای 
کنترل قیمت ها اظهار داشت: زمانی برخی بی تدبیری ها موجب 
افزایش بی رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که 
پاره ای بی تدبیری ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی 
به بهانه اینکه قیمت ارز باال رفت، قیمت کاال های خود را افزایش 
دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه 
اجناس را به قیمت باال خریداری کرده اند، همچنان گرانفروشی 

می کنند.
 برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجل کرد

رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را »غیر قابل قبول« دانست و با 
ذکر برخی افزایش قیمت های خودسرانه مانند گرانی ها در صنعت 
لبنیات و نظایر آن خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و 
کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای 
کنترل قیمت ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی 
سران قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز تالش های خوبی برای 
حل این مشکالت داشته، اما دستگاه های اجرایی و دولت موظفند 
طرح بیاورند و تالش کنند تا هر چه سریع تر وضعیت معیشت 

مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات 
حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادستان ها نیز دستور داد 
که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صالح به موضوع 

گرانی ها ورود کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، این امر را مورد 
تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در 
خصوص دیه و مهریه و به طور کلی محکومیت های مالی، قبل از 
اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمال هایی 
در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام 
معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئوالن 
عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به 

بخشنامه کردیم و بعد ها هم تبدیل به قانون شد.
وی افزود: مهمترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای 
عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه 
یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز 
شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از 

مهریه، دیه و نظایر آن باید به زندان برود.
 گاهی زندان به جای تأدیب و اصالح، اثر عکس دارد

و  کیفری  جمعیت  داد:  ادامه  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در 
دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر 
کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیش بینی قرار دادیم. مقام 
معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید 
مسئله حبس زدایی را جدی گرفت، چون آسیب های زندان واقعاً 
زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصالح شود، 

برعکس عمل می کند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، 
از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب 
باشیم حبس زدایی توأم با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده 
امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمی توانیم بگوییم در 
زندان ها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش 
جرایم، امنیت مردم سلب می شود که این مسأله به هیچ عنوان از 

سوی مردم پذیرفته نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید مجدد بر توجه مسئوالن قضایی 
و قضات به مقوله حبس زدایی در چارچوب تأسیسات قانونی، 
تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان می شود که به نظر 
می رسد ناشی از عدم توجه به آمار ها و تالش هایی است که در 
این عرصه صورت گرفته است منتها رویکرد ما این است که مسئله 
حبس زدایی باید به طور قطع توأم با رعایت حال مردم و امنیت 
کشور باشد. ما نمی توانیم مدام دم از رأفت و مالطفت و توجه به 
خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم؛ از این رو 
معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در 

نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.
الریجانی همچنین با تبریک و تهنیت میالد مسعود امام یازدهم 
شیعیان حضرت امام حسن عسکری )ع( و گرامیداشت 27 آذر 
روز »وحدت حوزه و دانشگاه« و بزرگداشت یاد و خاطره دانشمند 
گرانقدر، شهید آیت اهلل دکتر مفتح، اظهار داشت: شهدا هم در 
زمان حیات خود منشأ آثار و برکات فراوانی بوده اند و هم نور 
شهادتشان در زمان ممات همواره دستگیر جامعه بوده است. 
بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید مفتح، 
عالوه بر آنکه سند افتخار ملت بصیر و بیدار ایران اسالمی هستند 
است،  ماندگار  جامعه  تاریخی  حافظه  در  هایشان  مجاهدت  و 
شهادتشان نیز سند جنایت و رسوایی غرب فریبکار است که مدام 
داعیه دار مقابله با تروریسم بوده، اما در طول دهه های گذشته 
اثبات کرده که از حامیان اصلی تروریسم و خشونت در جهان به 

شمار می رود.
ملت ایران 40 سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت 

غرب قرار دارد
حالی  در  امروز  ما  »ملت  اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
تروریست خوانده می شود که 40 سال است زیر تیغ تروریسم مورد 
حمایت غرب قرار دارد«، خطاب به حامیان تروریست ها خاطرنشان 
کرد: امروز اذناب همان ها که بزرگان انقالب ما را درست در زمانی 
که جامعه ما به آنان نیاز داشت به شهادت رساندند، در دامان 
شما آرمیده اند و امثال منافقین که صراحتا این قبیل جنایات را 
برعهده گرفته اند، امروز مورد حمایت برخی افراد در هیات حاکمه 

کشور های شما هستند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه شهید مطهری، شهید 
مفتح و شهید بهشتی در دوران طاغوت، مجاهدت های فراوانی 

برای تبیین معرفت دینی در مقابل تفکر غربی داشته اند، تصریح 
کرد: تروریست ها با حمایت کشور های غربی، جامعه ما را که تشنه 
معارف ناب دینی بود از گنجینه هایی مانند این شهدا محروم کردند 
و امروز هم در این پارادوکس حل ناشدنی دست و پا می زنند 
که از طرفی داد مقابله با تروریسم سر می دهند و از سوی دیگر، 

تروریست ها را در دامن خود جای می دهند.
گروه های  تجهیز  و  پرورش  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
تروریستی نظیر داعش از سوی آمریکا، تشکیل ائتالف برای مقابله 
با آن ها را »مضحکه« خواند و در پایان این بخش از سخنان خود 
ابراز امیدواری کرد که خداوند، انوار وجود شهدای گرانقدر را بر 
نسل جوان امرز بتاباند و مسیر نورانی آن بزرگواران را موجب توفیق 

هر چه بیشتر جامعه ما قرار دهد.
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه 
قضایی با اخاللگران اقتصادی تصریح کرد: بحمداهلل برخورد ها 
و رسیدگی های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه 
شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر، هیچ توجهی به 
و شرع  قانون  چارچوب  در  را  خود  کار  و  ندارد  فضاسازی ها 
دنبال می کند. استجازه ای هم که از محضر مقام معظم رهبری 
اما  بوده،  موثر  بسیار  انجام شد،  در رسیدگی ها  تسریع  برای 
اقتصادی  مشکالت  که  است  این  کنیم  فراموش  نباید  آنچه 
کشور با برخورد های صرفا قضایی حل نمی شود بلکه نیازمند 

تدبیر دولتمردان هستیم.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون »دستور 
العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه« در دستور کار امروز 
مسئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب 

رئیس قوه قضاییه رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم ایجاد هماهنگی میان مسئولین استانی با دولت و 
مجلس برای حل مشکالت تهران گفت: مجمع نمایندگان 

تهران فرصتی مناسب است برای حل مشکالت تهران.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه تکریم و معارفه 
شورای  در  حضور  افتخار  که  خوشحالم  گفت:  تهران  استاندار 
اداری استان تهران را پیدا کرده ام و از همه زحمات و تالش های 
مسئولین استان تهران قدردانی می کنم. باید از هیات دولت نیز 
برای انتخاب فردی پر تالش و زحمتکش به عنوان استاندار تهران 
قدردانی کنم. من ویژگی های ارزشمندی در این مدیر ارشد سراغ 
دارم. اخالق مداری، صبر، تعهد و پایبندی به اصول و ارزش ها 
همراه با تعامل بسیار خوب از ویژگی های آقای محسنی بندپی 
است. ایشان با صبر و آرامش و متانت خاصی که موجب شده 
کارنامه ای درخشان و موفق در همه مسئولیت هایی که داشته اند 

بر جای بگذارند امیدوارم در استانداری تهران نیز موفق باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشاره به بی حاشیه بودن مقیمی، استاندار 
سابق تهران گفت: آقای مقیمی پرتالش و بی حاشیه جزو نادر 
مدیران کشور هستند که حقیقتا بی حاشیه بودند. در مجلس 
قانونی تصویب شد که می توان آن را جزو دستاوردهای ارزشمند 
جامعه خواند. امیدواریم آثار مثبت آن که با جایگزین شدن جوانان 
همراه خواهد بود موجب نشاط و شادابی بیشتر که نیاز سیستم 
اداری کشور است شود. قطعا باید همگی به قانون تمکین کنیم که 
اجرای این قانون هزینه ایجاد نشاط و شادابی در سیستم اداری 

کشور است.
وی تاکید کرد: از همراهی و تالش های  آقای مقیمی قدردانی 
می کنم. ایشان با تالش های خود موجب تحقق اهداف بزرگی در 

استان تهران شده اند.
عارف خطاب به بندپی به عنوان استاندار تهران نیز گفت: تهران 
فقط شهر تهران نیست و شهر تهران نیز فقط محور انقالب به باال 

نیست. باید به این موضوع توجه کرد و برای توسعه متوازن گام های 
موثری برداشت. امروز شاخص فرسودگی مدارس استان تهران در 
وضعیت بدی قرار دارد. 35 تا 40 درصد کالس های درس نیازمند 
نوسازی هستند. جلسات بسیاری با استانداران قبلی در جهت حل 
مشکالت چالش ها برگزار شد که امیدواریم با همکاری و تعامل 
بتوانیم روند حل مشکالت را ادامه دهیم. باید در جهت تقویت 
مدیریت استان بحران آب حمل و نقل عمومی و حل معضل 
ترافیک، آسیب های اجتماعی گام های موثری برداشته شود. امروز 
مسائل اجتماعی تهران نگران کننده است و این موضوعات باید در 
دستور کار قرار گیرند و مجلس نیز در این مسیر همکاری های الزم 

را خواهد داشت و آماده همکاری است.
وی تاکید کرد: مجمع نمایندگان تهران فرصتی است برای حل 
مشکالت تهران، جلسات مکرری با استانداران و شهرداران سابق 
تهران داشته ایم و این جلسات را ادامه خواهیم داد تا برای حل 

مشکالت تهران به صورت هماهنگ حرکت کنیم.

ناطق نوری:

در قصه برجام بسیار درست و عاقالنه عمل کردیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در قصه برجام ما بسیار درست 
عمل کردیم و تصمیم بسیار عاقالنه ای گرفتیم و رهبر انقالب هم هوشمندانه 
هشدار داد که بروید و مذاکره بکنید اما بدانید که آمریکایی ها حقه باز 

هستند.
امروز  نوری عصر  ناطق  علی اکبر  المسلمین  و  ایسنا، حجت االسالم  گزارش  به 
)دوشنبه - 2۶ آذر( طی سخنانی در پنجمین کنگره ملی سربازان صلح که از سوی 
خانه سرباز صلح ایران برگزار شد، با بیان اینکه عنوانی که برای من در دعوتنامه این 
برنامه اعالم شده و در آن ما را »آیت اهلل« خوانده اید، نمی پسندم، گفت: این کار مثل 
این می ماند که به یک سرباز بگویند ژنرال، من یک طلبه هستم. این گونه القاب ما را 
مقداری بهم می ریزد؛ وقتی کسی به من بگوید »آیت اهلل«، کم کم بادی به غبغب من 
می افتد و حال اگر کسی بعد از این به من بگوید »حجت االسالم« فکر می کنم که او 
با من چه مشکلی داشته که چنین گفته است. پس از آنجا که این القاب ما را بهم می 

ریزد از شما خواهش می کنیم که ما را بهم نریزید!
وی با اشاره به اینکه برپایی عدالت از طریق صلح انجام می شود نه جنگ، اظهار کرد: 
من زمانی که قبل از انقالب منبر می رفتم وقتی می خواستم آیه ای از قرآن را که در 
آن به پیامبر سفارش شده است که خوش رو باشد، برای مردم تعبیر کنم می گفتم 
که قرآن به پیامبر می گوید مردم حال قیافه گرفتن ندارند پس برای آنان قیافه نگیر 

که از پیرامونت دور می شوند.
ناطق نوری با تاکید بر اینکه اسالم دین رحمت و صلح و عدالت است، گفت: فرزندان 
این کشور هم در سالهای دفاع مقدس، جنگ کردند که صلح را برقرار کنند. این 
دشمن بود که حمله را آغاز کرد و ملت ایران مردانه ایستادند و دفاع کردند و افتخار 

آفرین شدند. افتخار من به عنوان یک ایرانی و عاشق ایران این است که این ملت با 
دستهای خالی نه فقط در برابر صدام که در برابر تمام دنیا ایستادند تا جلوی ظلم را 

بگیرند و جنگ را متوقف کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ما نتوانستیم تجربه جنگ را 
به نسلهای بعدی منتقل و برای مردم تبیین اش کنیم، اظهار کرد: از این جهت ما به 
دفاع مقدس ظلم کرده ایم. حاال اینکه عده ای امروز شعار صلح و حقوق بشر در دنیا 
می دهند، آدمهای دروغ گوی، حقه باز و عوام فریب هستند. همانطور که خود آن 
کشورها از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه از صدام و جنگ با ایران حمایت می کردند.

وی تاکید کرد: من دیدگاهی دارم که شاید منحصر به خودم باشد و کسی قبول 
نداشته باشد. ولی معتقدم از فردای یازدهم سپتامبر سال 2001، جرج بوش اعالم 
کرد که جنگ صلیبی که جنگ اسالم با مسیحیت است مجددا شروع شد که من 
همان زمان گفتم که این کار خودشان است که با همکاری اسراییلی ها انجام شد، کما 
اینکه با وجود داشتن دفتر و اتاق در آن دو برج، هیچ کدام از آن صهیونیست ها کشته 

نشدند، چون از پیش خبر داشتند.
ناطق نوری ادامه داد: آنان با این کار به دنبال خشن نشان دادن اسالم و مسلمانان 
و اسالم هراسی را از همان جا آغاز کردند چرا که می ترسیدند انقالب اسالمی زمینه 

ساز سایر کشورها باشد و با یک تیر چند نشان زدند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آنان عده ای را دستگیر کردند و در 
گوانتانامو و ابوغریب آموزش دادند تا خشونت را گسترش دهند و به دست مسلمانان 
متحجر، خشن ترین جنایات را مرتکب شدند، حاال هم در منطقه از آنان حمایت می 

کنند و نمی گذارند سوریه امنیت داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع برجام، تصریح کرد: در قصه برجام ما بسیار درست عمل 
کردیم و تصمیم بسیار عاقالنه ای گرفتیم و رهبر انقالب هم هوشمندانه عبارت 
امیرالمؤمنین به مالک را هشدار داد و فرمود که بروید و مذاکره بکنید اما بدانید که 

آمریکایی ها حقه باز هستند و حواستان جمع باشد که در پی فریب دادن شمایند.
ناطق نوری در پایان گفت: ما در دنیا اعالم کردیم که صلح طلب هستیم و تا امروز 
هم پای برجام ایستاده ایم و آنهایی که نقض پیمان کردند، طرفداران دروغین صلح 

و حقوق بشرند.


