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مرتضی بانک:

سرنوشت اعتدال و اصالحات در یک راستا رقم خورده است

میلیون ها دالر برای هیچ

ایســنا :فرمانده
ســپاه قــدس گفــت:
عربستان ســعودی در
مــدت کوتاهــی 200
میلیــون دالر صــرف
انتخابات لبنــان کرد،
امــا حــزباهلل لبنان
پیروز شــد ،انتخابات اخیر لبنان یک رفراندوم
بود .سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس
طی سخنانی درباره انتخابات اخیر لبنان ،اظهار
کرد :انتخابــات اخیر لبنان یــک رفراندوم بود.
خدمت امام جمعه توضیح میدادم که چرا این
انتخابات یک رفراندوم بود .کسانی که ناشیانه و
نادانسته تحلیلهای غلط میکنند باید بدانند
که ایــن انتخابات در شــرایطی صورت گرفت
که همه حزباهلل را در دخالت در امور ســوریه،
لبنان ،عراق ،یمن و منطقه متهم میکنند .وی
ادامه داد :شورای همکاری ،سعودی و کشورهای
نادان که نادانها و نابخردها بر آنها حاکم هستند
نظیفترین و باافتخارترین جریان اســامی را
جزو الیحه تروریســم قرار دادند و اسمهایی که
نشاط در قلب مســلمانها ایجاد میکند ،مثل
نام سیدحسن نصراهلل ،کسی که در دفاع از عالم
عربی مهمترین دشمن عالم عربی را شکست داد
را در گروه تروریست قرار دادند .سلیمانی افزود:
خوب تبلیــغ کردند؛ هر که با آنهــا بود یعنی با
جریان حزباهلل بود ،اعم از ســنی و غیرسنی را
مزدوران ایران ،نامیدند .وی با اشــاره به دخالت
عربستان سعودی در انتخابات لبنان گفت :این
انتخابات زیــر بار ایــن آوار و  200میلیون دالر
پولی که سعودی صرف کرد برگزار شد .کرمان
خودمان  15 ،10برابر بزرگتر از لبنان اســت و
ســعودیها این مقدار پول را بــرای این منطقه
کوچک صرف کردند ،آن هــم در یک محدوده
زمانی کوتاه؛ کار ســادهای نیست .سلیمانی در
ادامه گفت :نتیجه چه شد؟ نفر اول شهر بیروت
بــرای اولین بار در تاریخ لبنان یک شــخصیت
منتســب به حزباهلل و البته شیعه شد ،همان
کسانی که به عنوان مزدوران ایران مینامیدند،
بعضا هر نفر به اندازه دو نفــر از آنها رای آوردند.
وی با بیان اینکه حزباهلل از یک حزب به دولت
مقاومت تبدیل شده است گفت :حزباهلل برای
اولین بار  74کرسی از  128کرسی پارلمان لبنان
را مال خودش کرد .از یک حزب مقاومت تبدیل
شــد به دولت مقاومت لبنان .مگر این اتفاق در
اوج تنگناهای حزباهلل اتفاق نیفتاد؟ مگر در اوج
حرکتهای خبیثانه آلسعود و پولپاشیهای
آنها اتفاق نیفتاد؟ اتفاق افتاد و این پیروزی خیلی
بزرگیاست.

بسیاری از امور آتش زیر
خاکستراست

اعتمادآنالین :یک
فعال سیاســی اصولگرا
بــا اشــاره به ایــن که
امروز همــه جای ملت
درد میکند خواســتار
رســیدگی مسئوالن
به دردهای ملت شــد و
گفت :امروز در کشور بسیاری از امور ،آتش زیر
خاکستر است و باید دســت هر کس که کاری
بلد است و این آتش ها را می تواند خاموش کند
بوسید و از او کمک گرفت .ناصر تقویان پیرامون
توصیه هــای پیامبر به امام علی علیه الســام
بیان کرد :احترام به خانواده های بزرگ جامعه
بسیار خوب است اما پیامبر بهترین چیزی که
حسب و نسب آفرین است ،حسن خلق می داند
و کسانی را نزدیکتر به خود معرفی می کند که
اخالقش به پیامبر نزدیکتر باشد .وی با اشاره به
وزن شدن اعمال نیک و بد انسان ها در ترازوی
الهی ،و بیان روایتی از پیامبر گفت :عملی باالتر از
خوش اخالقی با مردم نیست .نقویان با یادآوری
خاطره ای از شــهید صدوقی به نقل از فرزندش
به نمونه ای از خوش اخالقی ایشان در مواجهه
با درخواســت های مردم اظهار داشــت :گفته
اند مرنج و مرنجان ،انســان های بزرگ هم عذر
می پذیرند و هم برای مردم عذر می تراشــند.
زود برای مردم پاپوش درســت نمی کند و کار
مردم را حمل بر وجه منفــی آن نمی کند .این
عالم دینی بر ضرورت باال بودن آستانه تحمل و
حلم و بردباری تاکید کرد و در بخش دیگری از
سخنانش پیرامون برجام گفت :برجام اگر چیز
بدی بود ترامپ از آن بیــرون نمی رفت ،روزی
یک هم لباســی من گفت خدا ترامپ را لعنت
کند تو را هم لعنت کند .به ایشان گفتم دعا کن
خدا هدایتمان کند .باید به امثال ایشــان گفت:
تو تحمل عادی یک گفت و گوی منطقی با هم
لباســت را نداری و ادعا میکنی که شیعه ام و
دیگــران را هم می خواهــی هدایت کنی؟ این
پژوهشــگر دینی با تاکید بر این کــه کار با ادعا
درست نمی شــود و با انتقاد از وضع اداره جات
و وضع نامناسب رسیدگی به امور مردم ،و اینکه
تا انتقاد می کنی می گویند راهکارش را هم بگو
خاطرنشان ساخت :کســی که انتقاد می کند
الزم نیست لزوما راهکار درستش را هم خودش
بیــان کند .وی گفــت :اگر کارد به اســتخوان
مردم برسد با هیچکس رودربایستی ندارند و با
سخنرانی نمیشود جامعه و مردم را اصالح کرد
یا فریب داد.
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عضو حزب اعتدال و توسعه گفـت:سرنوشت اعتدال و اصالحات
در یک راســتا و با توجه به شــرایط عمومی کشور ،با یکدیگر رقم
خورده است.
به گزارش ایســنا ،مرتضی بانک در پاسخ به این پرسش که آیا
حزب اعتدال و توســعه با جریان اصالحات بــرای انتخابات آتی
همکاری خواهد داشــت یا خیر ،اظهار کرد :به دلیل اینکه مدتها
اســت به خاطر گرفتاریهای کاری نتوانســتم در شورای حزب
شرکت کنم ،پاســخ روشنی برای این سوال ندارم ؛ اما من فکر می

کنم که سرنوشــت اعتدال و اصالحات در یک راســتا و با توجه به
شرایط عمومی کشور ،با یکدیگر رقم خورده است.
وی ادامه داد :بنا بر شرایط موجود به نظر من خطا است که این
هماهنگی و همکاری از بین برود .چه از ســوی اصالحات و چه از
سوی اعتدال باید تالش شود تا این انسجام و همکاری حفظ شود.
فکر میکنم طی این چند دوره انتخابات یعنی دو دوره ریاســت
جمهوری و یک دوره انتخابات مجلس این همکاری ثمر بخش بوده
اســت .گرچه باید قبول کنیم ظرفیت هر جریان متفاوت است و

هرکــدام به اندازه خودش تالش کرده اما نمــی توان از ثمرات آن
سخن نگفت .بانک یادآور شد :در انتخابات های گذشته با همکاری
میان جریان اصالحــات و جریان اعتدال گــرا پیامی که به مردم
داده شــده بود پیامی بسیار روشن و موفق بوده است؛ مردم هم به
خوبی پیام این همکاری را دریافتند چراکه با ذائقه آنان به شــدت
هماهنگی داشــت .اصال به همین دلیل بود که ائتالف اصالحات و
اعتدال موفق بود  .در این میان نباید فراموش کنیم که تندروهای
اصولگرا طبیعتا اصال به این همکاری راضی نیستند .

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اساتید و اعضای هیئتهای علمی دانشگاهها:

دانشجویان را امیدوار و خوشبین تربیت کنید

رهبر انقالب خطاب به اســتادان و اعضای
هیأت های علمی دانشــگاهها تأکید کردند:
دانشــجویان خود را امیدوار و خوشــبین به
ِ
حال و آینده کشــور ،معتقد بــه توانایی ها و
ظرفیت های داخلی و آشنا به موقعیت کشور
تربیت کنید تا مطمئن شــوند همانگونه که
پیشرفتهای کشــور نســبت به دو سه دهه
گذشته ،تحســین برانگیز است ،آینده کشور
نیز در مقایســه با امروز به مراتب درخشان تر
خواهدبود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیــت اهلل خامنه ای
رهبر معظم انقالب اســامی در دیدار صدها
نفر از اســاتید ،اعضای هیئتهــای علمی و
پژوهشــگران دانشــگاهها و مراکــز علمی،
دانشگاه را از مراکز بســیار مهم «تربیت قوه
عاقله کشور» خواندند و با تبیین سه ضرورت
اساســی دانشــگاهها یعنی «درگیر شدن با
مسائل و چالشهای کشور»« ،تربیت فرهنگی،
هویتی دانشجویان» و «تحول دائم
اخالقی و
ِ
و اصالح مستمر در محیط های دانشگاهی»
تأکید کردند :مســائل و مشکالت کشور باید
عالمانه حل شــود و اســتفاده از توانایی ها و
ظرفیت های دانشگاهها و اساتید و دستان توانا
و مســتعد جوانان پر تالش و پر انگیزه در این
مسیر ،بسیار اساسی و مهم است.
حضرت آیــت اهلل خامنــهای در ابتدای
سخنانشان موارد مطرحشده از طرف اساتید
در این دیدار را بسیار خوب و معطوف به مسائل
و چالشهای کشور ارزیابی کردند و گفتند :در
ســخنان اســاتید محترم به مقوالت مهمی
همچون اقتصاد ،آسیبهای اجتماعی ،برجام،
آب ،هواوفضــا ،نوآوری ،دیپلماســی علمی،
ســینما و هنر و ازدواج و خانواده پرداخته شد
که نشاندهنده حرکت پیشــرونده فکری و
انگیزهایِ جامعهدانشگاهیاست.
ایشــان دانشــگاه را مرکزی مهــم برای
«تربیت قوه عاقله کشور» خواندند و افزودند:
دانشگاه خوب برای اداره کشور حیاتی است
و در فرآیند ایجاد و پرورش قوه عاقله کشــور،
اساتید عزیز نقشی بسیار برجسته و حساس
برعهدهدارند.
رهبر انقالب اســامی در ادامه به سه الزام
و سرفصل اساسی برای تحقق این هدف مهم
و نقش آفرینی مؤثر دانشــگاهها در پیشرفت
کشور اشــاره کردند .ایشــان در بیان اولین
ســرفصل ،بر «لزوم درگیر شــدن دانشگاه با
مسائل کشــور» تأکید و خاطرنشان کردند:
مشکالت امروز و فردای کشــور باید عالمانه
حل شود ،زیرا مواجهه غیرعلمی و غیرمدبرانه
با مشکالت موجب پیچیده و افزون شدن آنها
خواهد شد .حضرت آیت اهلل خامنهای سپس
با اشاره به برخی مســائل و مشکالت کشور
که نیازمنــد ورود جدی و عالمانه دانشــگاه
است ،گفتند :به عنوان نمونه در مسئله مهم
اقتصاد که برخی معتقدند مشکالت آن ناشی

از بعضی شــیوههای مدیریتی ضعیف یا غلط
است ،دانشگاه باید با کار علمی و راهگشا ورود
کند.
ایشــان در همین زمینه افزودند :چندین
بار به مســئوالن عالیرتبــه دولتی توصیه
کردهام که دیدگاههای متنوع اساتید اقتصاد
را جمــعآوری و از آنها اســتفاده کنند ،زیرا
دیدن و شــنیدن این نظرات راهگشاســت.
رهبر انقالب اســامی« ،صنعت» را زمینهای
دیگر برای ورود پیشرفتآفرین و رونقبخش
دانشــگاهها برشــمردند و با تأیید تصویب
فرصت مطالعاتی یکســاله برای اساتید در
صنعت ،گفتند :دانشــگاه بایــد از نزدیک با
مشکالت صنعت آشنا شود و آنها را حل کند
تا نیاز نباشد برای حل مشکالت صنعت نفت یا
صنعتبرقچشمبهبیگانگانبدوزیم.ایشانبا
اشاره به برخی سخنان از جمله ابراز ناچاری در
استفاده از فناوریهای پیشرفته شرکتهای
خارجی برای افزایش استخراج نفت ،گفتند:
نتیجه ناچاری در بستن قرارداد با شرکتهای
خارجی آن اســت که آنها مواردی را به کشور
تحمیلمیکنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای تجربــه
غنیسازی ۲۰درصد را نمونهای درخشان از
توانایی و استعداد جوانان کشور برشمردند و

حضرت آیت اهلل خامنهای
با یادآوری پیشــرفت های
تحســین برانگیز کشور در
نانو،سلولهایبنیادین،هسته
ای ،زیست فناوری ،پزشکی
و علوم دیگر گفتند :برخی،
این پیشرفتهای عینی را که
حتیمراکزجهانینمیتوانند
آنها را انــکار کنند ،حبابی
می خوانند تا مردم و جامعه
دانشگاهی را مأیوس کنند،
اما اینگونه حرفها صددرصد
اشتباهاست
خاطرنشان کردند :در دورهای که برای فروش
اورانیوم غنیشــده ۲۰درصد شرط و شروط
گذاشته بودند و برخی مسئوالن نیز به دادن
امتیازاتــی در این زمینه گرایــش پیدا کرده
بودند ،با تالش جوانان و با پافشاری و استقامت
توانستیم به اورانیوم ۲۰درصد دست یابیم و
دنیا در کمال ناباوری دید که مــا به اورانیوم
امریکا وروسیه و فرانسه احتیاج نداریم .ایشان
افزودند :آن استعدادی که قادر به انجام دادن
چنین کار حیرتانگیزی اســت ،چرا نتواند
راندمان چاههای نفت را افزایش دهد؟
رهبــر انقالب اســامی «آســیب های
اجتماعی» را زمینه دیگری برای درگیر شدن

جامعه دانشگاهی با مســائل کشور دانستند
و خاطرنشــان کردند :حدود ســه سال است
دستگاههای مختلف سه قوه را در این مسئله
فعال کرده ایم و کارهای خوبی هم شده است
که در درازمدت نتیجه می دهد اما دانشگاهها
می توانند با پیشــنهادات و راهحلهای خود،
حل مســئله مهم آســیب های اجتماعی را
تسریع کنند« .کمک به اصالح زنجیره چرخه
تولید و مصرف» از دیگر توصیه های حضرت
آیت اهلل خامنه ای به اســاتید و پژوهشگران
دانشگاهیبود.
ایشان بررسی علمی «موانع تولید کاالی با
کیفیت داخلی» و «ریشه یابی روان شناختی
و جامعه شــناختی تمایل برخی قشــرها به
کاالهای خارجی» را از دیگر مسائلی دانستند
که جامعه دانشــگاهی می توانــد درباره آنها
راهحلهای عالمانه ،عینی و قابل تحقق دهد.
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی اولین
محور سخنانشــان در جمع اســاتید یعنی
«درگیر شدن جامعه دانشــگاهی با مسائل
و چالشهای کشــور» ،بر نکته مهمی تأکید و
خاطرنشان کردند :همانطور که بارها گفته ام
تحقق این همکاری ،نیازمند طلب و خواست
مدیران و مســئوالن کشور است بگونه ای که
مدیر باید به در خانه دانشمندان برود نه اینکه
دانشمند پشــت در اتاق مدیر معطل بماند.
ایشان از مســئوالن دولتی حاضر در جلسه
خواستند مسئله ارتباط مراکز و دستگاهها با
دانشگاهها را بهطور جدی در جلسات دولت
مطرحوپیگیریکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین محور
دوم بحثشان در نشست با اساتید و محققان
گفتند :عقل در نگاه اسالمی ،دستگاه محاسبه
کننده مادی نیســت بلکه عامل تعالی و رشد
انســان ،معتقد کردن فرد به ســبک زندگی
اســامی و تأمین کننده ارتباطات مختلف

نگاه

زندگی است و برای تحقق این ظرفیت عظیم،
قوه عاقله بایــد تربیت فرهنگــی ،معنوی و
اخالقییابد.
ایشان به جامعه دانشگاهی تأکید کردند:
جوان پاک دانشــجو را با ایمان ،شجاع ،اهل
اقــدام ،اهــل کار و تــاش ،دارای اعتماد به
نفس ،حــق پذیر ،حق طلب ،اهــل مبارزه با
ظلــم و تعرض ،و اهل مهربانی و گذشــت بار
بیاورید تا بتواند در آینده ،جامعه را به درستی
مدیریت کند .رهبر انقالب اسالمی به عنوان
مثالی در ضرورت تربیــت معنوی و اخالقی،
به ناهنجاری های رایــج در فضای مجازی از
جمله تهمت ،بدگویی ،بردن آبروی مؤمن ،و
برجسته کردن ضعفهای کوچک اشاره کردند
و افزودند :تربیت معنوی می تواند جلوی این
مشکالترابگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :جوان
امروز را با هویت بار بیاورید چرا که اگر جامعه
ای احســاس هویت نکرد ،در مقابل صداهای
بلند تحکم آمیز به راحتی مغلوب می شود اما
برخورداری از هویت دینی ،ملی و انســانی به
جامعه احســاس عزت و ایستادگی می دهد.
محور پایانی مباحث حضرت آیت اهلل خامنه
ای به بیان مصادیق عینی ضرورت «صیرورت
و اصالح و تحول دائم دانشگاهها» اختصاص
داشت.
ایشان ،تبدیل «رویکرد مصرفکنندگی
علم به تولیدکنندگی علــم» را از جمله این
مصادیق دانســتند و گفتند :بارها گفته ایم
در مقابل علم دیگران شــاگردی می کنیم اما
کردن همیشگی
شاگردی با تقلید و مصرف
ِ
فرق دارد .حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد
از کســانی که معتقدند نباید دنبال تبیین و
تدوین علوم انســانی اسالمی برویم زیرا علوم
انسانی در همین نظریات رایج منحصر است،
افزودند :این همــه دیدگاههای متعارض در

اقتصاد،مدیریت،فلسفهودیگرعلومانسانیآیا
نشاندهنده بطالن برخی دیدگاهها نیست؟
ضمن اینکه حتی در علــوم تجربی نیز غلط
بودن برخی حرفها ثابت شده و میشود ،پس
چرا برخی علوم انسانی اسالمی را رد می کنند.
ایشان منتقل نشدن صحیح یا کامل علوم
دیگران و بهروز نشدن اینگونه علوم در داخل
را از دیگر نشانه های ضرورت حرکت به سمت
تولید علم خواندند و افزودند :نباید تجربه های
غلط دوران رژیم گذشته را تکرار کرد .حضرت
آیت اهلل خامنه ای با یادآوری پیشــرفت های
تحســین برانگیز کشــور در نانو ،سلولهای
بنیادین ،هسته ای ،زیست فناوری ،پزشکی
و علوم دیگر گفتند :برخی ،این پیشــرفتهای
عینی را که حتی مراکــز جهانی نمی توانند
آنها را انــکار کنند ،حبابی می خوانند تا مردم
و جامعه دانشگاهی را مأیوسکنند ،اما اینگونه
حرفهاصددرصداشتباهاست.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان
دربــاره مصادیق عینــی ضــرورت تحول
در دانشــگاهها افزودنــد« :هدفمند کردن
تحقیقات» مهم است و پژوهشــها باید با دو
هدف اساســی «تأمین نیازها و حل مسائل
کشور» و «رسیدن به اوج و مرجعیت علمی و
حضور در جمع سرآمدان جهانی علم» صورت
گیرد .ایشــان خاطرنشــان کردند :موضوع
مقاله محوری موافقان و مخالفانی دارد ،البته
مقاالتی که مورد اســتناد قرار می گیرد برای
کشور آبرویی است اما نباید در مسیر ارتقای
علمی استادان ،تولید مقاله اصل و ضابطه قرار
گیرد.
رهبر انقالب «آمایش آموزش عالی» را از
دیگر تحوالت الزم در دانشگاهها برشمردند
و افزودند :این ســند در ســال  ۹۵در شورای
عالی انقالب فرهنگی تصویب شده اما اجرای
آن پیشرفت نداشته اســت .حضرت آیت اهلل

خامنه ای خاطرنشان کردند :آمایش آموزش
عالی نوعی تقسیم کار ملی میان دانشگاهها
در بخشهای مختلف علمی است که ضمن هم
افزایی ،برنامه ریزی برای رشد علمی و ارزیابی
وضع علمی کشــور را آسان می کند« .تحقق
کامل نقشــه جامع علمی کشــور» از دیگر
مســائلی بود که رهبر انقالب آن را در مسیر
اصالح و تحول مســتمر دانشگاهها ضروری
دانستند.
ایشان نقشــه جامع علمی کشور را خوب
ارزیابی کردند اما گفتند :بدنه دانشگاهی که
باید این نقشــه را اجرا کند از آن ،به حد کافی
مطلع نیســت بنابراین باید جلســاتی برای
تبیین و عملیاتی کردن نقشــه جامع علمی
در دانشگاهها برگزار شــود« .خطر نامتوازن
شدن رشته های دانشگاهی و افزایش گرایش
به رشــته های درآمدزا» که باعث کم شدن
گرایش به رشــته های بسیار مهمی همچون
ریاضی و فیزیک شده است و تأکید بر حل این
مشکل ،خواسته دیگر رهبر انقالب از جامعه
دانشگاهیبود.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به جایگاه
رفیع جمهوری اســامی در میان توده های
اکثر ملت ها افزودند :ایران اســامی در میان
دولت های مســتکبر و بی ارزش بیشــترین
دشــمنان را دارد همانگونه که در توده های
مردم منطقه و اغلب کشورها بیشترین آبرو،
طرفداری و نفوذ را دارد و همین موجب شده
است که دشــمنان خبیث دائم به فکر توطئه
باشند که به فضل الهی در مقابل ملت ایران و
جمهوری اسالمی همچنان شکست خواهند
خورد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به
مظلومنمایی شــم ِر زمان یعنی نخست وزیر
کودککش رژیم اشــغالگر در ســفر به اروپا
گفتند :این جنایتکار که سرآمد همه ظالمان
تاریخ اســت به اروپایی ها به دروغ گفت ایران
می خواهد ما و چند میلیــون یهودی را نابود
کنــد در حالی کــه راه حل ما برای مســئله
فلســطین کام ً
ال منطقی و منطبق بر موازین
دموکراسیاست.
رهبر انقالب با انتقاد از سکوت اروپایی ها
در مقابل جنایات رژیم صهیونیســتی در غزه
و قدس افزودند :همیشه گفته ایم برای تعیین
نوع حکومت در کشــور تاریخی فلســطین
باید براساس شــیوه ای که همه جهان قبول
دارد به افکار عمومی مراجعــه کرد و از همه
فلسطینیان واقعی اعم از مسلمان و یهودی و
مسیحی که حداقل  ۸۰سال در این سرزمین
بــوده اند چــه در داخــل و چه در خــارج از
سرزمینهای اشغالی نظرخواهی و همه پرسی
شود .حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :این
طرح جمهوری اسالمی که رسماً در سازمان
ملل به ثبت رســیده اســت آیا با موازینی که
جهان قبول دارد منطبق نیســت؟ پس چرا
اروپایی ها حاضرنیستند آن را بفهمند؟

خبر

حمیده زرآبادی:

اعزام نمایندگان مجلس به روسیه ضرورتی ندارد
نماینده مردم قزوین گفت :اگر برای فرستادن نمایندگان به
روسیه بحث نظارت مطرحشود نیاز به فرستادن ۵نماینده به آنجا
نیست و کار آن  ۵نفر را یک نفر هم میتواند انجام دهد و با توجه به
شرایط کشور هرچقدر تشریفات کمتر شود و مسائل غیرضروری
مثل این سفرها را کاهش دهیم به نفع کشور تمام خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،ســیده حمیده زرآبادی در خصوص موضوع
سفر نمایندگان به روســیه برای دیدن بازیهای جام جهانی و
حواشــی که در پی آن مطرح شــد ،گفت :در مجموع با توجه به
بحثهای مربوط به ابعــاد نظارتی یا حمایتی یا حتی بحثهای
سرمایهگذاری معموال سفرهایی انجام میشــود .اما با توجه به
شرایط کشور بهتر است این سفرها اولویتبندی شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به صحبت اخیر یکی
از نمایندگان در خصوص اینکه با هزینه شخصی به سفر روسیه
میرود و دلیل آن هم حمایت از ورود زنان به ورزشــگاهها است،
تصریح کرد :من فکر نمیکنم این دو موضوع خیلی به هم مرتبط
باشند .یعنی اگر خانمهای مجلس به ورزشگاههای خارج از کشور
بروند و بازیهای فوتبال را تماشــا کنند ،در ایران در بحث ورود
زنان به ورزشگاه گشایش ایجاد میشود؟وی ادامه داد :چند بازی
دربی در ایران انجام شــد و خانمهای مجلس در کشور خودمان

رفتند و به تماشای آن نشستند ،آیا گشایشی ایجاد شد؟ این امر
به نظر من حتی قالب اعتراضی هم ندارد ،ما به چه کسی اعتراض
میکنیم؟ به کشــوری که قوانین آن ورود زنان به ورزشــگاه را
منع نکرده؟ این اعتراض محسوب نمیشود.زرآبادی در ادامه با
بیان اینکه ما اگر اعتراضی هم داریم باید در کشور خودمان ابراز
کنیم ،گفت :وجهه خوبی هم ندارد ما به یک کشور دیگر برویم و
بخواهیم به قوانین کشور خودمان اعتراض کنیم .موضوع حضور
زنان در ورزشــگاهها را ما در داخل خیلی پیگیری کردیم و منع
قانونی برای آن نداریم.

عبدالرضا هاشمزایی :

تندروها میگویند رییس جمهور کارهای نیست
یک نماینــده اصالحطلب مجلــس در واکنش بــه اقدامات
تندورها در مجلس و روز قدس میگوید که تندروها با اقداماتشان
میخواهنــد بگویند ،مردم شــما رای بدهید یــا ندهید خیلی
نمیتوانید کارساز باشید .آنها میخواهند بگویند رئیسجمهوری
که  24میلیون رای آورده در کشور کارهای نیست و این خطرناک
اســت .به گزارش اعتمادآنالین ،عبدالرضا هاشــمزایی نماینده
تهران و عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس با اشاره
به حاشیهســازی تندروها در هنگام بررسی الیحه الحاق ایران به
کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،گفت :بنده به عنوان
کسی که از نسل اول انقالب در کار اجرایی و سیاسی بودم در رابطه
باریشهاینگونهرفتارهاگیجهستم.
او از ضررهای ایجاد شــده به دلیل اقدامات تندروها انتقاد کرد
و گفت :اخیرا با وجود اینکــه در انتخاباتها هم در داخل مجلس
و هم در بیرون از مجلس نشــان داده شده که کسانیکه دست به
این اقدامات میزنند در اقلیت هســتند ،ولــی صدای آنها بلندتر
از اکثریت اســت و به نام مردم و نماینده مردم در جاهای مختلف
اقدامات تند و برخــاف منافع مرم را انجام میدهند .این نماینده
مجلس گفت :در زمانیکه عربســتان به خاطر اعدام شیخ نمر زیر
ذرهبین دوربینهای حقوق بشــری بود در همان زمان یک گروه

تندرو به ســفارت عربســتان حمله میکند و از سوی کشورهای
عربی ،اتحاد منطقهای بر علیه منافع ایران ایجاد کردند.
هاشمزایی تاکید کرد :اگر بخواهیم از کنار این اقدامات سطحی
بگذرم میگویم که این حرکات تندروانه احساســی و خودسرانه
اســت اما اگر عمیق بخواهم به آن فکر کنم میگویم این اقدامات
تحت تاثیر سرویسهای امنیتی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده
باشد .باید حرکتهای تندروانه از جمله حمله به سفارتها ،آتش
زدن پرچــم در مجلس و ...را ارزیابی کنیم کــه با این اقدامات چه
منافعی شامل حال جمهوری اسالمی و مردم شده است.

