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رهبر معظم انقالب در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

 ۲۲بهمن امسال برای انقالب و ایران اسالمی مایه آبرو شد

خبـــر

امروز ،برگزاری مراسم چهلم
آیتاهلل هاشمی

عراقچی در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اگر برجام نبود ،ترامپ ابزارهای بسیاری
برای مقابله با ایران داشت

جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی با هدف بررسی گزارش چهارم وزارت
امور خارجه و با حضور ســید عباس عراقچی ،رئیس ســتاد اجرای برجام برگزار
شــد .سیدحســین نقوی حســینی ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی در تشــریح
جلســه این کمیســیون توضیح داد« :آقای عراقچی در این جلســه گفت که بعد
از یک سال اجرای برجام شرایط خوب است و آنچه هدف ما در برجام بوده به
دســت آمده و آنچه بهعنوان رفع تحریم بوده ،انجام شــده و تحریمها مطابق
برجام برداشته شده است .اینکه ما چقدر از رفع تحریمها بهرهبرداری کردهایم
بحث دیگری اســت .مثــاً خرید هواپیمــا تحریمی ندارد ،تحریم خرید کشــتی
برداشته شده است اما اینکه دولت چه تدابیری برای خرید هواپیما و کشتی دارد
بحث دیگری است .برجام مانع و تحریم فروش نفت را برداشته است اما اینکه
ما چگونه و چقدر نفت فروختهایم نیز جای بحث دیگری دارد.
بــه گــزارش ایرنــا عراقچی با بیــان اینکه آثار عملــی برجام در کلیــه حوزهها
مشــهود اســت ،افزود« :تحریمها در سه حوزه اصلی انرژی ،حمل و نقل و مالی
و بانکی که حوزههای کلیدی هســتند برداشــته شده اســت .هر سه حوزهای که از
نظر طرف مقابل تحریمهای فلجکننده تصویب شده بود در هر سه حوزه برجام
کار خود را انجام داده و تحریمهای هســتهای هر ســه حوزه برداشــته شــده و ما
به شرایط عادی برگشتهایم .فروش نفت و پتروشیمی و سرمایهگذاری در حوزه
نفتی عادی اســت و شــروع شــده و اگر جایی کنــدی وجود دارد برجــام مانع آن
نیست .پول نفت هم بازگشت دارد و در اختیار جمهوری اسالمی است .در حوزه
حمــل و نقل که حدود  85درصد تجارت کشــور با کشــتی انجام میشــود حوزه
کلیدی بود که شــدیدترین تحریمها در این بخش اعمال شــده بود .تقریباً کلیه
مشــکلهای پرچم ،دسترســی به بندرها ،بیمه و رفت و آمدها حل شــده است.
در بخــش کلیدی ســوم یعنی بخــش بانکی و مالــی وضعیت بــه حالت عادی
برنگشته است .در این زمینه برجام مقصر نیست بلکه تحریمهای اولیه امریکا
در ایــن زمینــه هنوز وجــود دارد که مــا را از بهرهبرداری از سیســتم مالی و بانکی
امریــکا محروم کرده و چون این سیســتم بزرگ و گســترده اســت در بســیاری از
معامالت با مشکل بانکی برخورد میکنیم .یعنی مطابق برجام ،تحریم بانکی
و مالی برداشته شده ولی تحریمهای اولیه امریکا سر جای خودش است .یعنی
برجام نقش خود را بدرســتی عمل کرده اســت ولی تبدیل ارزها و مبادله آنها با
مشکالتی روبهروست .مثالً  FATFیکی از مشکالت سر راه ماست .البته سیستم
بانکی خودمان نیز با مشــکالتی روبهروست ولی هیچ نوع اقدام بانکی و مالی و
انجام عملیات بانکی جمهوری اسالمی با مانع روبهرو نیست و هر نوع اقدام و
انجام عملیات بانکی و مالی برای جمهوری اسالمی امکانپذیر است» .عراقچی
در این جلسه گفت که در بخشهای دیگر مثل بهداشت و درمان ،کشاورزی و...
نیز مشکالت از سر راه برداشته شده است.
ëëترامپ یکی از چالشهای برجام است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه به نقل از معاون وزیر خارجه درباره
مشکالت پیش روی برجام گفت« :عراقچی در بخش چالشها گفت که ترامپ
یکــی از چالشهــای برجام اســت .البته اگر ترامــپ قبل از برجــام میآمد که ما
مشــکالت جدی داشــتیم .چون قبل از برجام ،اجماع بینالمللی علیه ما وجود
داشــت ،امــا االن اجمــاع بینالمللی به نفع ایــران و به حمایــت از برجام وجود
دارد .پس شــرایط ما به جهت برجام ،شــرایط بســیار خوبی در مقابله با ترامپ
است و اگر برجام نبود ،ترامپ ابزارهای بسیاری برای مقابله با جمهوری اسالمی
داشــت ».نقوی حسینی تصریح کرد« :عراقچی گفت که آخر اردیبهشت ترامپ
باید در مورد بالاثر کردن تحریمها علیه ایران تصمیم بگیرد که تمدید بشــود یا
نشود .اگر بالاثر کردن تحریم که چهار ماه به چهار ماه باید توسط رئیس جمهوری
امریکا تمدید شود را مجدداً تمدید کند تکلیف روشن میشود و اگر تمدید نکند
تحریمها برگشت پیدا خواهد کرد و در واقع همان پاره کردن برجام است».
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مراسم چهلمین روز درگذشت آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی امروز  28بهمن
مــاه از ســاعت  15الــی  17در حرم مطهر امام راحل برگزار میشــود .بر اســاس
تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی مراسم ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
حجتاالســام مجید انصاری ،معاون حقوقی رئیس جمهوری در این مراســم
ســخنرانی خواهد کرد .پیشــتر خانواده رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام با صدور اطالعیهای از مردم برای شــرکت در مراســم چهلم دعوت کرده
بودند .همزمان با این مراســم ،مراســمهایی در مساجد و دانشگاههای تهران و
دیگر شهرستانهای کشور برگزار خواهد شد .به گزارش ایلنا ،مراسم بزرگداشتی
از سوی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان شنبه  ۳۰بهمن
ســاعت  19:30در سالن آمفی تئاتر دانشــکده فنی این دانشگاه و با حضور بیت
آیتاهلل هاشــمی برگزار خواهد شد .رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد
ملی در این مراسم سخنرانی میکند.همچنین روز سهشنبه  26بهمنماه مراسم
مشابهی با حضور یاسر هاشمی رفسنجانی ،فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام در آســتان مقدس امامزاده سیدابراهیم(ع) زنجان برگزار شد.
دوشنبه گذشته نیز مراسمی با همین عنوان در مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار
شــد .در این مراسم عالوه بر اعضای بیت مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
علــی اکبــر صالحی ،محمدحســین مقیمــی ،عبداهلل جاســبی ،حجتاالســام
والمســلمین اشرفی اصفهانی ،حسینعلی امیری ،قدرت علی حشمتیان ،علی
جنتی ،رسول منتجب نیا ،غالمحسین کرباسچی ،هادی قابل و ...حضور داشتند.
سهشنبه شب نیز اعضای فراکسیون «امید» مجلس شورای اسالمی ،در آستانه
فرا رسیدن چهلمین روز درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با حضور در منزل
ایشــان ،با همســر و فرزندان رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار
کردند.بهگزارشایسنادرایندیدارمحمدرضاعارفرئیسفراکسیون«امید»نگاه
توســعهای ،برنامــه محور و مبتنی بر تربیت نیروی انســانی متخصــص را یکی از
شــاخصهای اصلی تفکر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی دانســت و گفت :ایشان
همواره نگاهی منســجم و مبتنی بر برنامهریزی و آینده نگری به وقایع و اتفاقات
داشــتند و این نگاه در روزهای ابتدایی انقالب که هنوز بســیاری از حرکتها شکل
سازمان یافته به خود نگرفته بود ،کارساز و مؤثر بود .وی افزود :درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی بزرگمرد تاریخ ایران ضایعهای بزرگ برای انقالب است و نگاه
ایشان و حضور ایشان درهمه صحنههای مهم تاریخ انقالب و نقشآفرینی مثبت
ایشان ماندگار خواهد شد و همواره کسانی که با ایشان از نزدیک کار میکردند بعد
از هر دیدار با انگیزه و امید بیشتری به کار خود ادامه میداد.
محسن هاشمی فرزند ارشد آیتاهلل نیز در این دیدار شاخصه تفکر مرحوم
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی را نگاه آینده نگرانه ،مبتنی بر عقالنیت و توسعه
دانست و گفت :این شاخصهها در تمام تصمیمات ایشان خود را نشان میداد
و از انتشــار مکتب تشــیع تا تدوین تفســیر راهنما و فرهنگ قرآن ،این نگاه دیده
میشــد.وی افزود :ایشــان انس زیادی با قرآن داشتند و در زندان یادداشتهای
ایشــان با تالش تعداد زیادی علمای قم به تفســیری منســجم و قابل اســتفاده
برای همه تبدیل شــد .محسن هاشمی تصریح کرد :تالش برای توسعه کشور و
آبادانی پس از جنگ و رفاه مردم در تاریخ انقالب ماندگار خواهد بود و قطعاً به
این وجه باید احترام گذاشت.

حضــرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
روز گذشته  -چهارشــنبه  -در دیدار پرشور هزاران
نفر از مردم آذربایجان ،حضور منسجم ،مقتدارنه
و پرطراوت ملت در راهپیمایی  ۲۲بهمن را «مایه
آبروی انقالب و نظام و ایران» خواندند و با اشــاره
بــه اینکه مســئوالن نباید این حضــور را به معنای
گله نداشــتن مردم تصــور کنند ،افزودنــد :امریکا
میخواهد با تکرار ترفنــد تهدید و جنگ نظامی،
توجــه مســئوالن کشــور را از صحنه جنــگ واقعی
یعنــی جنــگ اقتصادی منحــرف کند ،مســئوالن
هشــیار باشــند و همــه همت خــود را صــرف حل
مشکالتی همچون بیکاری ،رکود ،گرانی و تبعیض
کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر رهبــر
معظــم انقــاب ،حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
رهبــر معظم انقــاب ،حضــور پرشــکوه ملت در
راهپیمایی ۲۲بهمنامسالرا«مایهآبرویانقالب
و نظــام و ایــران» خواندنــد و بــا تشــکر صمیمانه
قلبی از مردم خاطرنشــان کردند :امسال نه فقط
منابع داخلی از افزایش حضور مردم در بســیاری
از شــهرها ســخن گفتند ،بلکــه دشــمنان انقالب
هم بر خالف ســالهای قبل ،با اســتفاده از تعابیر
«میلیونی» به این حضور عزتبخش اذعان کردند
و زبــان بنــده حقیقتــاً از ادای تشــکر از ملت قاصر
است .ایشان با اشاره به تالش بیوقفه سیا ،موساد،
دســتگاه اطالعاتی و جاسوســی انگلیــس و هزینه
شــدن دالرهای نفتــی قارونهــا برای فضاســازی
بــر ضد انقــاب و جمهــوری اســامی گفتنــد :در
تمام طول ســال ،صدها شبکه ماهوارهای ،فضای
مجازی و ورشکســتگان فراری از ایران ،به تحقیر و
تضعیف و متهمسازی نظام مشغولند اما حضور
عظیم ملت همچون باران رحمــت الهی ،در روز
 ۲۲بهمن این فضــای غبارآلود را پاکیزه میکند و
همچــون رودخانهای زالل و مبــارک ،آلودگیها را
میزداید.
ëëاهمیتراهپیمایی22بهمن
حضــرت آیتاهلل خامنــهای تأمــل در ترکیب
جمعیتی راهپیمایی  ۲۲بهمن را ضروری و بسیار
مهــم برشــمردند و افزودنــد :اکثــر این جمعیت
عظیم ،دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت ،پیروزی
انقالب ،امام راحل و دفاع مقدس را ندیدهاند اما
با احساس و معرفت و روشنفکری و روشنبینی به
خیابانهامیآیند.
ایشــان خاطرنشــان کردند :حضور امیدآفرین
و ایســتادگی نسل ســوم و چهام در میدان دفاع از
انقــاب و نظام ،نشــاندهنده رویندگی و بالندگی
انقالب و نکتهای بسیار مهم و درخور توجه است.
رهبــر معظم انقالب ،تالش دشــمنان را برای
ناکارآمد نشــان دادن نظام ،کوبیــدن آب در هاون
برشــمردند و افزودنــد :مــا البتــه مثــل همه جای
دنیا نابســامانیهایی داریم که به هیچوجه از آنها
نمیگذریم اما دشمن در تالش است پیشرفتها
و کارهای بسیار مهم  ۳۸سال اخیر را نادیده بگیرد
و مردم را مأیوس کند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اســتناد بــه
گزارشهــای واقعــی ،پیشــرفتهای کشــور را در
 ۴دهه اخیر در برخی امور زیربنایی ،شگفتانگیز
خواندند و یادآوری کردند :برخی از این پیشرفتها

نیم نگاه

ëëحضور امیدآفرین و ایســتادگی نسل ســوم و چهام در میدان دفاع از انقالب
و نظام ،نشاندهنده رویندگی و بالندگی انقالب و نکتهای بسیار مهم و درخور
توجه است.
ëëمردم گلهمندند؛ مســأله بیکاری ،رکود و گرانی مهم است؛ مسئوالن بگویند
چه کردهاند؟
ëëاقیانوس عظیم مردم متحد اســت و با افرادی که به عاشــورا اهانت کردند
آشتی نمیکنند.
ëëمگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد.
ëëمســئوالن نباید بــه مــردم بگویند «بایــد چنین بشــود» ،بلکه بایــد بگویند
«چنین شد».
ëëمســئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه کامل کنند ،البته مسائل فرهنگی و
علمی نیز مهم است.
ëëمردم ایران در جایی که پای اسالم ،ایران ،استقالل و ایستادگی مقابل دشمن در
میان است ،با همه وجود ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند.

و جهشهــا در دورههــای صدســاله هــم معموالً
امــکان پذیــر نیســت .ایشــان آبــرو و عــزت ملــی
ایرانیان را در مقایسه با دوران تحقیرآمیز طاغوت،
از دســتاوردهای پرافتخــار انقــاب برشــمردند و
افزودنــد :رژیم تو ســری خــور از امریکا و انگلیس،
ملــت را ذلیــل و خوار کــرده بود اما امــروز همه به
عــزت و اقتــدار ملت و حضور تعیینکننــده ایران
اذعــان دارنــد و میداننــد در تقریباً همه مســائل
منطقه ،اگر ایران حضور نداشته باشد و اراده نکند،
کاری به پیش نخواهد رفت.
رهبــر معظــم انقــاب  ۲۲بهمــن را «نعمتی
الهــی و فرصتــی گرانقدر» بــرای اعــام مواضع و
خواســتههای ملــت دانســتند و افزودند :امســال،
ملت نشــان داد در مقابل دشمنان ایستاده است
و به دنبال تحقق اسالم و پیشرفت نظام اسالمی
برخاســته از مــردم اســت و هــر مســئولی با ملت
همــراه نباشــد و ایســتادگی نکند ملــت او را بدون
تردید پس خواهد زد .حضرت آیتاهلل خامنهای
به مسئوالن کشور تأکید کردند :حضور پرشور مردم
در مقابل دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران را
به حساب گالیه نداشتن آنها از عملکرد مسئوالن
نگذارید چرا که مردم از مســائل مختلف از جمله
تبعیــض و کــم کاری و بیاعتنایــی بــه مشــکالت
گالیهمندند و احساس ناراحتی و رنج میکنند.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد :ســال «اقتصــاد
مقاومتی ،اقدام و عمل» در حال پایان یافتن است
و مسئوالن دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش
دهند در این زمینه چه کردهاند؟

رهبر معظم انقالب در همین زمینه افزودند:
مســئوالن نبایــد بــه مــردم بگوینــد «بایــد چنین
بشود» ،بلکه باید بگویند «چنین شد».
حضرت آیتاهلل خامنــهای« ،بیکاری و رکود
و گرانــی» را از مشــکالت مهــم کشــور خواندنــد
و گفتنــد :البتــه مســئوالن در تــاش هســتند امــا
ظرفیتهای کشــور بیش از اینهاست و راه خروج
مشــکالت چنــد بعــدی هم مشــخص اســت.
از
ِ
ایشــان به ســخنان  ۶ســال پیــش خــود در زمینه
هدفگــذاری دشــمن بــرای تشــدید فشــارهای
اقتصــادی و دلســرد شــدن مــردم اشــاره کردنــد
و افزودنــد :مســئوالن بایــد به مســائل اقتصادی
توجه کامل کنند ،البته مســائل فرهنگی و علمی
نیــز مهم اســت اما در نــگاه کوتاهمدت ،مســائل
اقتصادی در اولویت است.
ëëتکرارترفند«تهدیدایرانبهجنگ»
رهبــر معظم انقالب در تحلیــل هدف واقعی
دولت قبلی و فعلی امریکا در تکرار ترفند «تهدید
ایــران به جنــگ» افزودند :امروز هــم مثل قبل از
گزینههــای نظامــی روی میز حرف میزننــد و آن
مســئول اروپایی هم به مســئوالن ما میگوید «اگر
برجــام نبــود وقــوع جنــگ حتمی بــود» ،امــا این
حــرف یک دروغ محض اســت و آنها میخواهند
ذهــن مــا را از جنگ واقعی یعنی نبــرد اقتصادی
منحــرف کننــد و بــه جنــگ نظامــی ســوق دهند
تا مســئوالن کشــور از تمرکــز در عرصه پیشــرفت
اقتصــادی و توجه بــه جنگ فرهنگــی غربیها با
ملت ایران باز بمانند .حضرت آیتاهلل خامنهای،

مخالفت فراکسیون های امید و مستقل با استیضاح آخوندی

ëëادامه از صفحه اول
رئیــس فراکســیون امیــد مجلس با اشــاره به
اعالم وصول طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی
از ســوی هیات رئیســه مجلس در نشســت علنی
روز سهشــنبه ،یــادآور شــد :پس از اعــام وصول
این طرح اســتیضاح ،صبح چهارشــنبه و پیش از
آغاز نشســت علنــی مجلس ،در شــورای مرکزی
فراکســیون تشــکیل جلســه دادیم که هم کمیته
گزارش خود را ارائه کرد و هم برخی از نمایندگان
چــه موافقــان و چه مخالفان نــکات مدنظر خود
را بیــان کردنــد .وی افــزود :در نهایــت بــه ایــن
جمعبندی رســیدیم که هــم با توجه به عملکرد
وزارت راه و شهرســازی و هــم شــرایط زمانــی و
وضعیــت فعلــی کشــور کــه در آســتانه برگزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار دارد ،نظــر
فراکســیون امید مخالفت با اســتیضاح آخوندی
اســت .رئیــس مجمع نماینــدگان اســتان تهران
افزود :طبیعتــاً اعضای فراکســیون مطالبههایی
دارنــد که قرار شــده همان کمیتــه تخصصی این
مســائل را جمعبنــدی کنــد و انشــاءاهلل پــس از
مانــدگار شــدن آقــای آخونــدی در ســمت وزیــر
راه و شهرســازی ،ایــن مطالبههــا را دنبــال کنیم.
عــارف درباره رویکرد مجلس به اســتیضاح وزیر
راه گفت :شرایط کشور قابل درک است و به نظر
میرســد آنچنان که عموم نماینــدگان نیز اتفاق
نظر دارند ،شــرایط کنونی کشــور برای استیضاح
مناســب نیســت و در صورتــی کــه نماینــدگان
مطالبات خود را پیگیری کنند ،موفق به دستیابی
بــه آن خواهنــد شــد و بــه هــر ترتیب فراکســیون
امید شــرایط را برای استیضاح مناسب نمیداند
اگرچه اســتیضاح حق نمایندگان اســت و ما هم
بــه آن بهعنوان یک ابــزار نظارتی باور داریم ولی
در وضعیــت فعلــی طــرح ایــن مســأله را مفید
نمیدانیــم .عارف در پایان تصریــح کرد :بهطور
کلــی پیشبینــی میکنم آقــای آخوندی بــا رأی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

زمان برای استیضاح آخوندی مناسب نیست

نیم نگاه

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه اســتیضاح حق نمایندگان
مجلس است ،گفت :اکنون از نظر ما وقت مناسبی برای استیضاح وزیر مسکن
و شهرســازی نیســت .حســینعلی امیری صبح دیروز در حاشــیه جلسه هیأت
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی،
اظهــار کــرد :آقای آخوندی بــرای دفاع از خود در مجلس اعــام آمادگی کرده
اســت .وی در ادامه افزود :دولت از عملکرد آخوندی دفاع میکند ،زیرا وی در
حوزه مســکن و شهرســازی کارهای قابل توجهی انجام داده اســت و آخوندی
جــزو وزرای موفــق دولت اســت .معاون پارلمانــی رئیس جمهــوری در ادامه
بــا بیان اینکه آخوندی در جلســات کمیســیون عمــران در رابطه بــا محورهای
اســتیضاح به نمایندگان توضیح داده اســت ،تصریح کرد :موضوع استیضاح
در یک فضای کارشناسی بررسی شده است و من از این جهت از نمایندگان و
رئیس مجلس تشکر میکنم .امیری گفت :در جلسه کمیسیون عمران حدود
 13محور استیضاح مطرح شد و وزیر هم سه محور را توضیح داد اما وقت برای
 10محــور باقیمانده کفایت نکــرد .طبق آییننامه داخلــی مجلس محورهای
استیضاح باید در جلسه کمیسیون به طور کامل بررسی میشد.

قابل قبول به کار خود ادامه دهند و با برنامهتر از
گذشته ،در مسیر قدم بردارند.
ëëحمایــت آذرینشــینهای اصالحطلــب از
آخوندی
در همین حال نمایندگان مناطق آذرینشین
فراکسیون امید هم میگویند از نظر این فراکسیون
بــرای مخالفــت بــا اســتیضاح پیــروی میکننــد.
اســتیضاح عبــاس آخوندی بعــد از تصــادف دو
قطار در ایســتگاه هفتخوان استان سمنان و کشته
شــدن  49شــهروند تبریــزی بــا اعتــراض برخــی
نمایندگان مناطق آذرینشــین کلید خورده بود.
ایــن دســته از نماینــدگان اســتیضاح وزیــر راه را
مطالبه مردم حوزه انتخابیه خود عنوان کردهاند.
با این وجود شهابالدین بیمقدار ،نماینده تبریز
و عضو فراکســیون امید در این رابطــه به «ایران»

میگوید« :اکثر مشــکالت یاد شــده در اســتیضاح
آقــای آخونــدی مشــکالت ســاختاری اســت کــه
برکناری وزیر نمیتواند باعث حل آنها شود بلکه
باید برای حلشان به اصالح قوانین و همین طور
تقویت زمینه جذب سرمایه توجه کنیم ».این در
حالی اســت که مســعود پزشــکیان ،نایب رئیس
مجلــس پیشتــر اســتیضاح وزیــر راه را بــه بهانه
تصادف قطارها در ســمنان «پــاک کردن صورت
مســأله» خوانــده بود .هــر چند بعــد از این اظهار
نظــر او مورد انتقــادات و حمالتی هم قرار گرفت
اما همچنان بر این نظر خود باقی ماند.
ëëفراکســیون مســتقلین یــک گام تــا مخالفت با
استیضاح
برخالف فراکســیون امید ،دو فراکسیون دیگر
مجلــس هنــوز دربــاره اســتیضاح وزیــر راه اعالم

نظــارت و پیگیــری طرحهــا و برنامههــا را کامــاً
ضــروری خواندنــد و گفتنــد :از رئیــس جمهــوری
محترم خواستهام به مدیران اجرایی تذکر دهد که
مدیریت باید با شفافیت و نظارت و پیگیری همراه
باشــد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند «بشود»
و طــرف مقابــل هــم بگوید «چشــم» ،پیشــرفتی
صورت نمیگیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.
رهبــر معظــم انقــاب بــا اســتناد بــه آیــه
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه» تأکید کردند:
منظور ایــن آیه فقط توجه به قوه نظامی نیســت
بلکــه معنــای آیه این اســت که هرچــه میتوانید
درون خــود را از همه نظر قوی کنید که این همان
استحکام ساخت داخلی است که بارها گفتهام.
رهبر معظم انقالب ،تحقق رشــد  ۸درصدی
را به اســتناد نظر متخصصان و به شــرط استفاده
کامل از ظرفیتهای داخلی امکان پذیر دانستند و
خاطرنشان کردند :معنای واقعی رشد ،رشد تولید
و استحکام داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد
مقاومتی است نه فقط فروش بیشتر نفت که البته
آن هم مفید است.
ایشــان بــا انتقــاد از عناصــری کــه فقــط روی
کمبودهــا و ضعفهــا دســت میگذارنــد و آنها را
بزرگنمایــی میکننــد ،افزودنــد :نکتــه قابل تأمل
این اســت که این عناصر همان کسانی هستند که
خودشان به دشمن گرای تحریمها را دادهاند.
ëëتاریخپرافتخارآذربایجان
رهبــر معظــم انقــاب در بخــش دیگــری از
سخنانشــان ،حادثــه  ۲۹بهمــن  ۱۳۵۶تبریــز را
درسی مهم و همچون موتور پیشبرنده ملت در
پیروزی انقالب اسالمی دانستند و افزودند :مردم
آذربایجــان در همــه تحــوالت مهــم اجتماعــی و
سیاسی  ۱۳۰سال گذشته کشور مانند قضیه تنباکو،
مشــروطه ،نهضــت ملیشــدن صنعــت نفــت،
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس از اصلیتریــن
محورهای مبارزه بودهاند و این ،شناسنامه و تاریخ
پر افتخار آذربایجان است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تحرکات
تفرقهافکنانــه برخــی گروههــا در ســالهای اول
انقالب در تبریز ،گفتنــد :امام بزرگوار ما در مقابل
آن حرکتها که برخاسته از سیاستهای قدیمی
انگلیسیهابود،فرمودند«هیچکسنگراننباشد،
چراکه خود مردم تبریز جواب آنها را خواهند داد»
و همینگونه نیز شد.
ایشــان ،هشــیاری قشــرهای مختلف مــردم از
جملــه مــردم و جوانــان و نخبــگان آذربایجــان را
در مقابل اختالفافکنی و وسوســههای دشــمنان
ستودنی خواندند و گفتند :آذربایجان نقطه قوت
انقــاب و نظام اســامی اســت و مــردم آن در راه
دفاع از وحدت ملی از جانشان مایه گذاشتهاند که
همه باید قدردان این فداکاری باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،تنوع قومیتهای
مختلــف همچون ترک ،فــارسُ ،لر ،کــرد ،عرب و
بلــوچ را فرصتی ارزشــمند برای ایران دانســتند و
خاطرنشان کردند :دشمن همواره به ایجاد شکاف
قومیتــی چشــم طمع دوخته تــا به خیال خــود از
هر گســلی در کشور اســتفاده و زلزله ایجاد کند ،در
حالی که هیچ گسلی در کشور وجود ندارد و مردم،
یکپارچه و متحد هستند.

نظــر قطعــی نکردهانــد .غالمعلی جعفــرزاده،
نایب رئیس فراکسیون مستقلین درباره نظر این
مجموعــه به «ایــران» میگوید« :این اســتیضاح
در میــان مســتقلین موافقانــی دارد امــا اکثریت
فراکسیون موافق برکناری آقای آخوندی نیستند.
چــرا کــه بــا توجــه بــه حجــم ســنگین پروژههای
منتقل شــده به دولت و همین طــور محدودیت
منابع مالی ،عملکرد ایشان را مثبت میدانیم».
او میگویــد بــه دلیــل تعطیلــی مجلــس اینکــه
این فراکســیون برای بررســی اســتیضاح تشکیل
جلســه بدهد هنوز مشــخص نیســت امــا امکان
دارد روز شــنبه بــرای رســیدن به یک نظــر واحد
چنین جلسهای تشکیل شود ،البته به شرط آنکه
نمایندگان شهرســتان قبول کنند که در آن روز در
تهران حضور داشته باشند .او اما تأکید میکند که
«به احتمال بیش از  90درصد جمعبندی نهایی
ما مخالفت قطعی با اســتیضاح باشــد و اگر نیاز
باشــد ،تالش میکنیم تا ایــن جمعبندی را قبل
از اســتیضاح اطالعرســانی کنیم ».ایــن در حالی
اســت که روز گذشــته مهرداد الهوتی ،سخنگوی
فراکســیون مســتقلین مجلــس هــم به «ایســنا»
گفــت« :فراکســیون در حــال جمعبنــدی درباره
استیضاح وزیر راه است و احتماالً پیش از مطرح
شدن استیضاح ،جلسهای در این زمینه خواهیم
داشــت امــا نــگاه ما این اســت کــه در این مقطع
زمانی این اســتیضاح به صالح کشــور نیست اما
در نهایــت جمعبندی و نظر نهایی فراکســیون را
اعــام خواهیم کــرد ».در صورتی که فراکســیون
مســتقلین هــم بتوانــد بــه نظــر قطعــی بــرای
مخالفت با اســتیضاح برســد ،رأی آوردن مجدد
آخونــدی در روز یکشــنبه قطعــی اســت .چرا که
مجموع دو فراکســیون امید و مســتقلین نزدیک
بــه دو ســوم رأی مجلــس را تشــکیل میدهنــد و
حتی در صــورت حمایت یکدســت اصولگرایان
از اســتیضاح بــاز هــم بیــل منتقــدان دولت گلی

رهبرمعظــم انقــاب با اشــاره به ســینه ســپر
کــردن و ایســتادگی اقــوام بــزرگ ایرانــی و از همه
بهتــر مــردم آذربایجــان در مقابل سیاســتهای
خباثتآلود دشــمنان ،مرحوم مولوی عبدالعزیز
ساداتی از علمای اهل سنت بلوچ ،مرحوم شهید
شیخاالســام از علمــای اهــل ســنت کردســتان و
همچنین ســردار جوان و عرب خوزســتانی شهید
علــی هاشــمی را نمونههایــی از حرکــت متحد و
هماهنگ اقوام در دفاع از اسالم و انقالب دانستند
و افزودنــد :ملــت ایران متحد ،منســجم ،همراه و
همدل است.
ëëتعبیر«آشتیملی»
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای از همیــن زاویــه
بــه تعبیــر مطرحشــده در روزهای اخیر بــا عنوان
«آشــتی ملی» اشــاره و بــا بیمعنی دانســتن این
تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامهها،
گفتنــد :مگر مردم با هم قهر هســتند که بخواهند
آشــتی کنند؟ قهری وجود نــدارد ،البته مردم ما با
کســانی که در ســال  ۸۸به روز عاشــورای حسینی
اهانــت کردنــد و با قســاوت و لودگــی و بیحیایی،
جــوان بســیجی را در خیابان لخــت کردند و کتک
زدنــد ،قهر هســتند و با آنها آشــتی هم نمیکنند.
ایشــان افزودنــد :البته کســانی که با اصــل انقالب
مخالف بودند و میگفتند «انتخابات بهانه است
و اصل نظام هدف ماســت» ،عدهای معدودند و
در مقابل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران،
فقط یک قطره کوچک هستند.
رهبر معظم انقالب خاطرنشان کردند :مردم
ایــران در جایــی که پای اســام ،ایران ،اســتقالل و
ایســتادگی مقابل دشــمن در میان است ،با همه
وجود ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند،
البته ممکن است در فالن قضیه سیاسی دو نفر با
هم اختالفنظر داشته باشند ،اما این چیز مهم و
مؤثری نیست و مسألهای عادی و طبیعی بهشمار
میرود .حضرت آیــتاهلل خامنهای تأکید کردند:
اقیانوس خروشان ،منسجم و متحد ملت باید روز
به روز تقویت شــود .رهبر معظم انقالب با اشــاره
به شــعلههای امید مقدس و الهی که همواره دل
ملــت را گرم کــرده اســت افزودند :بــا وجود همه
پیشــرفتها ما تاکنون در تحقق آرمانهای اسالم
و انقــاب ،تنها قدمی کوتاه برداشــتهایم و باید به
ســوی جامعه اسالمی عادالنه ،پیشرفته ،مقتدر و
با عزت گامهای بلندی برداریم که به فضل الهی
با ادامه مسیر ملت و نظام ،قطعاً پیروزی و آینده
متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر معظم انقالب ،آیتاهلل
مجتهــد شبســتری نماینده ولــی فقیه در اســتان
آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز با تســلیت
ایــام فاطمیه ،گفــت :مردم غیرتمنــد آذربایجان
در  ۲۹بهمــن  ۱۳۵۶حماســهای تاریخــی و
بهیادماندنی آفریدند و در  ۲۲بهمن امسال نیز بار
دیگــر بصیرت و آگاهی خویش را اثبــات کرده و با
رهبر خود تجدید میثاق کردند.
نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی ،با بیان
اینکــه ایرانیــان هیچ گاه فریب شــیطان بــزرگ را
نخورده و نخواهند خورد ،تأکید کرد :ملت ایران با
وحــدت و یکپارچگی ثابت کردهاند کــه در دفاع از
منافع و امنیت ملی متحد هستند.

برنخواهد داشــت .بــا این حال حتی فراکســیون
اصولگرایان هم که عمده موافقان اســتیضاح در
آن قــرار دارند ،هنــوز موضع یکدســت و واحدی
برای حمایت از این استیضاح ندارند.
ëëاصولگرایاندردوستگی
از میــان  33نماینــده امضاکننده اســتیضاح
عبــاس آخونــدی 26 ،نفــر عضــو فراکســیون
اصولگرایان هســتند .این در نگاه اول میتواند به
معنای رأی یکدســت این مجموعه بــه برکناری
وزیر راه باشــد .اما در عمل این طور نیســت .چرا
کــه حتــی برخــی از اعضای ایــن فراکســیون هم
موافقتی با طرح اســتیضاح روز یکشــنبه ندارند.
شــهباز حســنپور ،یکــی از اعضــای فراکســیون
اصولگرایــان والیت در همین رابطــه به «ایران»
میگوید« :وجود مشــکالت عدیده حوزه مسکن
و راه یــک مســأله کامالً آشــکار اســت امــا به نظر
نمیرســد راه رفــع آن برکنــاری وزیر باشــد چون
آقــای آخونــدی در حــد امکانــات و منابعــی کــه
دارد در ایــن حــوزه امــورات را جلو برده اســت».
محمدمهــدی برومنــدی نیــز دیگــر اصولگرایی
اســت کــه بــه «ایــران» میگویــد« :در ماههــای
پایانــی عمــر دولــت ،مجلــس بایــد نســبت بــه
برکناری یک وزیر با دقت و حساســیت بیشــتری
عمــل کنــد و بــرای ایــن اســتیضاح بایــد تمــام
تبعــات برکنــاری وزیــر را هــم در نظــر بگیریم».
هــر چنــد عمــده امضاکننــدگان ایــن اســتیضاح
از فراکســیون اصولگرایــان مجلــس هســتند امــا
هنــوز ایــن فراکســیون اعالم نکــرده کــه آیا قصد
دارد در روزهــای آینــده نظری عمومــی راجع به
این اســتیضاح بدهد یا خیر .بــا این حال نظرات
متفاوت در میــان اصولگرایان درباره اســتیضاح
عبــاس آخونــدی میتواند رســیدن بــه یک نظر
جامــع و مشــترک را ســخت کنــد .چیــزی کــه در
نهایت بــه نفع عبــاس آخوندی در روز یکشــنبه
خواهد بود.

