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فراکسیون امید مجلس دهم تالش های زیادی کرد 
که نتایج آن را امروز می بینیم!
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سرویس سیاسی ـ
جالل میرزایی، نماینده اصالح طلب مجلس دهم که برای حضور در مجلس یازدهم از سوی مردم رد صالحیت 
شده، روز گذشته طی گفت و گویی با روزنامه اعتماد مدعی شده است که نارضایتی افکار عمومی و مصائب معیشتی 

مردم ناشی از عملکرد مجلس قبلی و فراکسیون 90 نفره امید )اصالح طلبان( نبوده است.
وی به اعتماد گفته است: »فراکسیون امید در مجلس دهم ناچار بود به خاطر مردم و به خاطر آنکه اوضاع 
از این وخیم تر نشده و مشکالت از این بیشتر دامنگیر کشور نشود از دولت حمایت کند. از آن سو دولت هم تمام 
تالش خود را براي حل مشــکالت به کار بسته بود اما فشارهاي داخلي و بین المللي مانع از اجراي برنامه هایش 
مي شــد و درنهایت جامعه گمان مي کرد، مشــکل از فراکسیون امید است که کشــور به این وضع افتاده است. 
درحالي که ما درنهایت مي توانســتیم چند طرح و الیحه در مجلس تصویب کنیم... هر چند که به نظرم با این 

وجود، اقدامات مثبتي انجام دادیم که بعضا نتایج آن را امروز بیشتر مي بینیم.«
چنیــن ادعایی از ســوی ایــن نماینده اصالح طلب مجلس دهم در حالی اســت که مجلــس قبلی یکی از 
ضعیف ترین مجالس کشــور بعد از پیروزی انقالب اســالمی در حوزه اقتصادی بود و این موضوع، نقش مهمی 
در تشــدید آثار اقتصادی تحریم های آمریکا داشت و ضربه ســنگینی به کشور وارد کرد. نمایندگان فراکسیون 
اصالح طلبان مجلس دهم طی 4 ســال دوره نمایندگی خود، بدون درک درست مشکالت و شناخت اولویت ها، 
موضوعات فرعی و حاشیه ای نظیر رفع حصر، ورود زنان به ورزشگاه و برگزاری کنسرت و... را به عنوان دغدغه 
اصلی مردم جا زدند که نتیجه عملکردشــان به تعبیر این نماینده اصالح طلب امروز در زندگی و معیشــت مردم 

به خوبی قابل مشاهده است.
ایــن جریان زمانی که از قدرت و مناصب اجرایی و سیاســی دور انــد، به هر حیله و  ترفندی چنگ می زنند 
تا به آن برســند و در این مســیر از هیچ شناعتی حتی به آشوب کشــیدن مملکت و گرا دادن به دشمن برای 
تحریم ملت هم ابایی ندارند. زمانی که به قدرت می رسند چون کمترین کارآمدی و کوچک ترین برنامه ای برای 
اداره کشــور ندارند، با تفکری وابســته و خود حقیرپندار، ســرمایه ها و دستاوردهای کشور و زندگی مردم را به 
نابودی می کشــانند. به فســاد اقتصادی و دســت درازی به بیت المال آلوده می شوند، به جای وکیل ملت بودن، 
وکیل الدوله می شــوند، با تصویب و حمایت از توافقی فاجعه آمیز دستاوردهای هسته ای کشور را نابود و به جای 
لغو تحریم های گذشته ده ها و صدها تحریم دیگر به کشور اضافه می کنند، به جای رسیدگی به تنگی معیشت 
مردم به منفعت طلبی شــخصی و زدوبندبازی سیاسی سرگرم می شوند و به جای چاره اندیشی برای حل مشکل 
انبوه بیکاران به دنبال مقرر کردن حقوق های نجومی و مادام العمر برای خود می روند، با عملکرد خود کارخانه ها 
و مراکز تولید کشور را به تعطیلی می کشانند، ارزش پول ملی کشور را نابود می کنند و در آخر امر هم به جای 

عذرخواهی بابت خسارت هایی که به کشور و ملت وارد آورده اند، طلبکار می شوند. 
ادعای لغوشدن تحریم ها توسط »جو بایدن« گمراه کننده است

احمد زیدآبادی، فعال اصالح طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: »برخي رسانه هاي اصالح طلب به گونه اي 
از احتمال ریاســت جمهوري جو بایدن ســخن مي گویند که پنداري به محض ورود او به کاخ سفید، برجام به تمام و 
کمال زنده و تمام تحریم ها یک شــبه لغو مي شــود! این نگاه که معنایي جز تسلیم شدن آمریکا در برابر ایران ندارد، 

به کلي غیرواقع بینانه و در حقیقت گمراه کننده است.«
زیدآبادی در ادامه نوشت: »در واقع همان طور که کیهان هم پي برده است، استراتژي دموکرات ها بازگشت بي  قید 
و شرط به برجام نیست، بلکه مشروط به تغییر مسیر سیاست داخلي و خارجي جمهوري اسالمي ایران است، هر چند 
که در قالبي ظریف و بعضاً ابهام زا ارائه مي شود. از قضا »مسئله ایران« در حوزه سیاست دو حزبي ایاالت متحده قرار 
دارد و هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه عالوه بر نگراني از برنامه هســته ای و موشــکي جمهوري اسالمي ایران، 

استراتژي آن را در خاورمیانه مغایر منافع اساسي کشورشان در این منطقه مي دانند.«
در روزهای گذشــته رســانه های زنجیره ای در نقش ســتادهای تبلیغاتی جو بایدن در ایران به بزک و تطهیر 

دموکرات ها پرداختند. 
این در حالی است که دموکرات ها در روزهای گذشته سند انتخاباتی خود را منتشر کرده اند. در این سند تاکید 
شــده است که شرط بازگشــت دموکرات ها به برجام- در صورت پیروزی در انتخابات- این است که محدودیت های 
برجامی ایران دائمی شده و خسارت محض برجام به حوزه توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران نیز تعمیم داده شود.

این دقیقا همان خواســته ترامپ و پمپئو و دیگر مقامات ارشــد دولت وی است. جمهوری خواهان و دموکرات ها 
در هر مسئله ای اختالف داشته باشند، در دشمنی با ملت ایران هیچ اختالفی با یکدیگر ندارند. 

تصمیم  هایی که مطابق با تحریم   هاست!!
روزنامه شــرق روز گذشته در گزارشی به مناسبت سالگرد انتشار نامه 37 اقتصاددان به رئیس جمهور به مطالب 

جالب توجهی اشاره کرده است.
در این گزارش که با عنوان »انفعال قوه مجریه در مقابل پیشنهادها« منتشر شده، آمده است: »15 مرداد سال 
گذشــته بود که 37 اقتصاددان به رئیس جمهور نامه نوشــتند... این نامه از سوی رهبری هم مورد توجه و تأکید قرار 
گرفته بود و حاال با گذشــت یک ســال از امضای آن، پیگیر شدیم تا ببینیم بندهایی که درباره آن هشدار داده شده 
بود، چه سرنوشــتی پیدا کرده است؟ آیا رئیس جمهور در راســتای اجرائی شدن یا اجرائی کردن این هشدارها گامی 

برداشته است؟ اساسا تدوین چنین نامه هایی منافع کشور را تأمین خواهد کرد؟«
در ادامه این گزارش آمده: »محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، در گفت وگو با »شرق« درباره دالیل امضای این 
نامه و اجرائی نشــدن توصیه ها عنوان می کند: امضاکنندگان نامه در مفادی با هم تفاهم داشــتند... دلیل این توافق، 
انتشــار کتابی در 21 آذر 96 از ســوی ریچــارد نفیو، عضو تیم مذاکره کننده دولت آمریــکا بود. در این کتاب هدف 
تحریم ها به طور دقیق تشــریح شــده بود... به گفته این پژوهشگر اوایل سال 97 و همزمان با خروج آمریکا از برجام 
یکباره ارز تک نرخی شد و اعالم کردند که ارز چهارهزارو 200 تومانی برای همه فراهم است. او ادامه می دهد: به نظر 
می آید این تصمیم هم مثل خیلی از تصمیمات دیگر فاقد پشــتوانه مناســب بود و ما نمی دانیم تحت چه شــرایطی 

چنین تصمیمی گرفته شد.«
در ادامه این نوشــتار می خوانیم: »بحرینیان می گوید: در کتاب نفیو مشــخص بود که آنها چه چیزی را هدف 
گرفته اند و راه حل مقابله با تحریم ها چیست؛ اما متأسفانه بسیاری از تصمیماتی که در دولت قبل و دولت فعلی گرفته 

شد، وقتی نگاه می کنیم، منطبق با طراحی هایی است که در تحریم ها پیش بینی کرده بودند.«
این صاحب نظر در ادامه افزوده: »او یادآور می شــود: در صفحه 78 ترجمه کتاب نفیو به این نکته اشــاره شــده 
اســت کــه در ایران هماهنگــی اقتصادی به وجود نمی آید. در صفحه 47 و 48 هم عنوان می شــود که در تحریم ها 
بیشتر جمعیت جوان هدف قرار می گیرد؛ زیرا تداوم تحریم ها منجر به بی کاری می شود و شغل های زیادی در بخش 
صنعت و تولید تحت تأثیر قرار می گیرد. این یعنی برای تحریم کنندگان تقریبا مشخص بود که در طول این سال ها 

چه اتفاقاتی می افتد.«
جریان مرموز تحریف؛ ستادهای انتخاباتی بایدن در تهران اند نه منتقدان

روزنامه دولتی ایران دیروز با روتیتر »روحانی نســبت به خطرات تحریف در دوره تحریم و کرونا هشــدار داد« 
عبارت »جریان مرموز تحریف به دنبال چیست؟« را جای تیتر یک خود نشاند.

در گــزارش ارگان دولت آمده اســت: »به موازات برنامه ریزی ها و اقدامات دولــت در مصاف با ویروس تحریم و 
کرونا، جبهه بدخواهان پیگیری اهداف خود را به حوزه جنگ رسانه ای و عملیات روانی هم کشانده اند. محور یا هدف 
اصلی تعیین شــده در این رویارویی، القای ناکارآمدی نظام و دولت در برابر مشــکالت و فشارها است. این گونه است 
که شایعه پراکنی، خبر سازی، سیاه نمایی، عبور آرام از کنار موفقیت ها و تحریف واقعیات خودنمایی می کند. لذا بیراه 
نیســت اگر گفته شــود دولت روحانی حاال در کنار مقابله با دو عامل بیرونی تحریم و کرونا، ناگزیر از مقابله با ضلع 
سومی به نام عملیات روانی یا تحریف واقعیات و شایعات هم هست. اما آنچه این مصاف را دشوارتر می کند، همنوایی 
آگاهانه یا غیر آگاهانه برخی جریان هایی که روحانی آنرا »جریان مرموز« می خواند با جریان هایی پشت تحریم قرار 
گرفته اند اســت... به نظر می رسد تحریف در شکل بی توجهی به موفقیت های دولت و سیاه نمایی علیه آن خواسته یا 

ناخواسته در خدمت تحریم در آمده است.«
اوال، روشــن است که هرگونه سیاه نمایی علیه دولت محکوم است. ثانیا، بزرگ نمایی تحریم، مقابله با تحریم 
نیســت، جار زدن ضعف و ذلت برابر دشــمن و گستاخ کردن او برای افزایش تحریم است. ثالثا، مصداق تحریف، 
عملکرد فریبکارانه مدعیان اصالحات اســت که دشمن تحریم  کننده را بزک می کنند، با آدرس غلط و بی توجهی 
به لزوم احیای ظرفیت های کشور، خائنانه بر طبل مذاکره و انفعال می  کوبند و با غافل فرض کردن افکار عمومی، 
بی اعتنایی به تجربه عبرت آموز برجام و ســر و ته یک کرباس بودن دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا، ســتاد 

انتخاباتی بایدن در تهران می شوند.

 كسب رضای الهی؛ 
چرا و چگونه؟

از نظر اسالم ارزش کارهای انسان تابع دو عامل است؛ یکی حسن فعلی؛ یعنی 
مفید بودن کار و دیگری حسن فاعلی؛ یعنی قصد و انگیزه الهی داشتن.

با توجه به بی نیازی خداوند این ســؤال مطرح می شود که معنای کار برای 
خدایی که هیچ نیازی ندارد چیست؟

مراد از کار برای خدا، کار برای کســب رضای الهی است؛ اما سؤال دیگری 
که در اینجا مطرح می شــود این اســت که خدا چگونه خشنود می شود؟ روشن 
است که خشنودی خداوند مثل خشنودی انسان نیست. انسان ها زمانی خشنود 
می شوند که نیازی از آنها برطرف شود یا لذتی را درک کنند، اما خداوند چگونه 

و برای چه خشنود می شود؟
خداونــد متعال از این جهت کــه کمال بی نهایت اســت و هرخوبی را در 
باالترین مرتبه آن داراســت، هرگز نیازی نــدارد؛ اما از جمله خوبی هایی که از 
خداوند انفکاک ناپذیر اســت، افاضه رحمت به دیگران اســت؛ بنابراین کار برای 
رضای خدا به معنای انجام کاری اســت که ســبب کسب لیاقت جهت دریافت 

رحمت های جدید الهی شود.
برخــی نعمت های خداوند ابتدائی هســتند و نیاز به انجام کار خاصی برای 
دریافت آنها نیست؛ سالمتی و قدرت تفکر، چنین نعمت هایی هستند، اما انسان 
می تواند با کارهای اختیاری خود لیاقت کســب رحمت های ویژه ای را پیدا کند 

که حتی مالئکه نیز نمی توانند آنها را درک کنند.
تفاوت میان مالئکه و انسان ها

استعداد مالئکه، فعلیت یافته است و دارای مقام معلوم و مشخصی هستند 
و نزول و صعود با انجام فعل اختیاری، برای آنها بی معناست، اما انسان موجودی 
اســت که می تواند از مالئکه بسیار فراتر رود همان گونه که می  تواند از چارپایان 

پست تر شود.
راز خلیفهًْ اللهی انسان نیز همین اختیار است، وقتی خداوند انسان را آفریده 
و او را خلیفه خود قرار داد، مالئکه تعجب کردند که چرا آنها که تســبیح گوی 
خداوند هستند را خلیفه قرار نداده است، اما موجودی خاکی  که وجودش با فساد 
و خونریزی و تباهی همراه است را خلیفه قرار می دهد؛ خداوند نیز در پاسخ به 
آنها فرمود: من چیزی را می دانم که شــما نمی دانید. این پاسخ به این معناست 

که مالئکه نمی توانستند مقام انسان و ویژگی او را درک کنند.
تنها افعال اختیاری هستند که قابل ارزش گذاری هستند، اگر رباتی ساخته 
شود و بر اساس برنامه پیش فرض به همه سالم کند، مستحق تشکر و قدردانی 
نیست؛ چرا که از خود اراده ای ندارد؛ اما اگر انسانی شما را مورد احترام و اکرام 

قرار دهد، قطعا مستحق تشکر است.
اشرف مخلوقات بودن انسان به خاطر همین ویژگی اختیار است که می تواند 
با وجود محدودیت های عالم ماده، خودش راه صحیح را انتخاب و رشد کند. او در 

هر مرحله که به پیش می رود، زمینه های رشد بیشتری پیدا می کند.
بر اســاس وحی و آنچه عقل تأیید می کند و تجربه های اولیای الهی، غیر از 
آنچه در دنیا به عنوان وســایل لذات دنیوی وجود دارد، حساب های دیگری نیز 
وجود دارد که هر انســانی نمی تواند آنها را درک کند؛ درک آنها منوط به رشد 
انسان با افعال اختیاری است. البته قرآن کریم نیز در این زمینه تعبیری دارد که 
ناظر به همین معناست و برای امثال ما مبهم است؛ قرآن بعد از بیان نعمت های 
بی پایان و لذت های بهشتی می گوید: »و رضوان من اهلل اکبر«؛ اینکه این چیست 
که از همه لذت های بهشــتی باالتر اســت، ما نمی توانیم درک کنیم. 124 هزار 

پیامبر هم آمدند تا به بشر بفهمانند که چنین ظرفیتی در انسان وجود دارد.
بسیاری از ما می دانیم چنین مقام هایی وجود دارد و می توان به آن رسید، اما 
غفلت می کنیم، اگر روزانه از کارهایمان لیستی تهیه کنیم، خواهیم فهمید تنها 
اندکی از کارهایمان برای خداســت؛ البته همان کارهای اندک نیز معلوم نیست 
واقعاً برای خداوند باشد؛ بلکه ممکن است از ترس جهنم یا به طمع بهشت باشد.

ارزش کارهای انسان به وسیله دو انگیزه باال می رود؛ یکی انجام کارها به انگیزه 
شکر نعمت های الهی و دیگری انجام کار به خاطر محبت و عشق به خداوند. ارزش 
کارهایی که با این نیت ها انجام شــود، قابل مقایســه با کاری که از  ترس جهنم 
یا طمع بهشــت انجام شود، نیست؛ هر چند شکل ظاهری آنها شبیه هم است. 
از همین روســت که ارزش یک ضربه شمشیر حضرت امیرالمؤمنین )ع( در روز 
خندق، باالتر از عبادات همه جن و انس در طول هزاران سال معرفی شده است.
عبادتی که انســان در قبالش از خداوند، چیزی بخواهد، با کسی چون امام 
حســین)ع( که در هنگام شهادت می گوید همه مال، جان و فرزندانم را به خاطر 

عشق و وصال تو فدا کردم، بسیار متفاوت است.
نقش نیت سالم در ارزشمند شدن کارها

می توان با نیت سالم ارزش کار را میلیاردها برابر کرد. فردی را فرض کنید 
که می تواند کاالیش را میلیاردها تومان بفروشد، اما کاالیش را به بازاری می برد 
که تنها هزار تومان از او می خرند؛ آیا این کار نشانه حماقت او نیست؟ باید سعی 
کنیــم که در نیت و انگیزه مان تغییر ایجاد کنیــم و ارزش کار خود را افزایش 
دهیم. البته باید توجه داشــت که چنین نیتی از هر کسی صادر نمی شود بلکه 

نیاز به مقدماتی دارد.
بــرای فروش کاال بــه قیمت میلیاردی، ابتدا باید بــازاری که آن را به این 
قیمت می خرند پیدا کنیم؛ از این رو باید بفهمیم چه انجام دهیم که چنین نیت 
و انگیزه ای از ما حاصل شود. همچنین در عمل نیز باید تمرین کنیم؛ همان گونه 
که یک فرد در مرتبه اول نمی تواند وزنه ای چندصد کیلویی را بلند کند و ابتدا 
باید شــیوه وزنه برداری و باال بردن وزنه را یاد بگیرد و ســپس تمرین کند تا به 

مرور بتواند وزنه سنگین را باالی سر ببرد.
انســان فقط برای خوردن، خوابیدن و ارضای غریزه جنســی خلق نشــده 
است،تنها راه کامل برای رسیدن به مقام خلیفه اللهی، همان است که در تعالیم 
اهل بیت )علیهم الســالم( آمده است. بر این اساس کاری ارزشمندتر از فراگرفتن 
تعالیــم اهل بیت  برای عمل کردن به آن وجود ندارد. باید قدرخود را بدانید که 
در بین چندمیلیارد جمعیــت دنیا، توفیق طلبگی و آموختن معارف اهل بیت را 

کسب کردید.
در سفر به کشورهای دنیا کسانی را دیده ام که آرزو داشتند که خودشان یا 
فرزندانشــان بتوانند به ایران بیایند و در حوزه علمیه درس بخوانند؛ اما خداوند 
این  نعمت را به رایگان در اختیار شما قرار داده است. اولین قدم برای شکر این 
نعمت، استفاده درست از آن است؛ اگر استفاده خوبی از این نعمت نداشته باشیم، 
جفا کرده ایم. البته در کنار درس خواندن، خودسازی نیز نیاز است؛ یعنی تعلیم 
و تزکیه باید با هم باشــد وگرنه کســانی بوده اند که عالم بوده اند، اما فسادهایی 

مرتکب شده اند که از دست دشمنان برنمی آمد.
خودســازی باید بر اســاس برنامه ای عملی  تربیتی و بدون افراط و تفریط 
باشد. اگر از همین لحظه تصمیم بگیریم که در همه کارهایمان رضایت الهی را 
در نظر بگیریم، می توانیم امیدوار باشــیم به جایی برسیم که حتی نفس هایمان 

برای خداوند باشد و ارزشی بی نهایت داشته باشد.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
در جمع تعدادی از طالب استان همدان؛ قم؛ 97/11/6 

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

تحت مراقبت هستید
همه آقایان بنای بر این بگذارند که کارهاي شان را روی وظیفه شان 
عمل بکنند. خودشان را ببینند در یک جمهوری اسالمی؛ ببینند در یک 
مملکتی هستند که رأس این مملکت  امام زمان)ع( مراقب شان هست؛ 
مأمورهــای مخفی دارد؛ مالئکهًْ اهلل مأمورند، خودش را تحت مراقبت 
ببیند، بگوید که ما یک مملکتی االن هســتیم که یک مراقبی داریم 
معصوم، و ما تحت مراقبت هستیم، اعمالمان باید یک اعمالی باشد که 

یک وقتی به عرض ایشان رسید، راضی از ما باشد.
صحیفه امام؛ ج 9؛ ص 17 | قم؛ 17 تیر 1358

»خداوند به من اعالم فرموده که اگر آنچه را که در حق علی 
بر من نازل نموده ابالغ نکنم رســالتش را نرسانده   ام و ضمانت 
کرده مرا از شر مردم محافظت کند. او به من چنین وحی کرده: 
» ای پیامبر، ابالغ کن آنچه از طرف پروردگارت درباره علی بر تو 
نازل شــده است.«  ای مردم، جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد 
و از طــرف خداوند مرا مأمور کرد که در این اجتماع بپاخیزم و 
اعالم کنم که علی بن ابی  طالب برادر، وصی و جانشینم در امت و 
امام بعد از من است. نسبت او به من مثل هارون به موسی است 
جز این که پیامبری بعد از من نیست و او صاحب  اختیار شما بعد 

از خدا و رسولش است و... «1.
دهه اول ذی  حجه دهه خاطرات پرشکوه و هدایتگر است و 
دهه  دوم این ماه پربرکت، با توجه به عید سعید غدیر، دهه والیت 
است که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد، چراکه 
والیت تضمین کننده  اجرای همه  احکام الهی است. دهه  سوم هم 
با مناســبت هایی از جمله مباهله، دهه مهمی است. برگرفته از 

سخنرانی حضرت آقا در عیدقربان. 10 مرداد99
از پیام های مهم دهه اول ماه ذی حجه که شــاید مهم ترین 
باشد درسی است که ابراهیم خلیل علیه السالم با اطاعت از خدا 
در قربان کردن فرزندش به بشــریت آموخت و اسماعیل ذبیح 
 علیه الســالم نیز به پدرش که نبِیّ و ولِیّ خدا بود عرضه داشت؛
» إِْفَعْل ما تُْؤَمر«.2 و این قبل از آنکه اجابت امر پدر باشد اطاعت 
امر خداست. ممکن است پدرانی پسران خود را به قربانگاه جنگ 
و جهاد بفرســتند و مثل تاریخ مظلوم و پرخون انقالب اسالمی 
ما، حتی جنازه إرباً إربای فرزندانشان هم به دستشان نرسد ولی 
هیچ پدری خودش پسرش را قربانی نمی کند. اسماعیل که آگاه به 
رسالت پدر است می داند که خواست خدا که از زبان ولِیّ او جاری 
شده را فقط باید گردن نهاد و بندگان خدا در مقابل امرش اهل 
خضوع اند و تمکین و اطاعت. تمکینی مؤمنانه، صادقانه و خالصانه 

ا َقَضْیَت َو یَُسلُِّموا تَْسلیماً«3  که » الیَِجُدوا في  أَنُْفِسِهْم َحَرجاً ِمَمّ
از پیام هــای مهم دهــه دوم این ماه نیز تــداوم »اطاعت 
رضایتمندانه« اســت که در واقعه شریف غدیر خم متبلور شد 
و پیامبر اکرم علیه الســالم با توجه به خطرات پیش رو که یک 
نمونــه آن وجود منافقین لجوج و عنود و کنود خلیده و کمین 
گرفته در میان مسلمانان است، خود را به مخاطره انداخت و به 
شایســتگی وظیفه اش را انجام داد ولی امتش، نه. وظیفه ای که 
همسنگ 23 سال نبوت نبی خاتم بود و بدون آن، تمام مجاهدات 
و شــهادت ها و مصائب و... بیهوده و رسالت بی نتیجه و زحمات 
تمام انبیاء علیهم السالم هم بی ثمر می ماند. مسلمانان باید طبق 
قرآن سِر تسلیم فرو می آوردند که نیاوردند و کسانی با تحریف، 
دین جامعه را به انحراف و اخالقش را به انحطاط کشاندند و تا 
امروز، مدیون و مسئول هر گمراهِ سرگردانی هستند که آب آلوده 
خورده و پشت در پشت جاهالنه، روزگار گذرانده اند. اگر آن جبهه 
تحریف شکست می خورد، جبهه نفاق یا همان کفر مسلمان نما 
نیز شکست می خورد و امروز، مردم مضطرب و تشنه اسالم ناب 

در جهان، سیراب و رهیافته بودند.
از پیام های مهم دهه ســوم، رمز پیروزی قاطع مؤمنین در 
واقعه مباهله اســت که بدون جنگ و جهاد و با تلفیق موفق دو 
درس قبلی به دســت آمد. آنکه مؤمــن به نبی و معتقد به ولّی 
باشــد و میان توحید و نبوت و امامت جمع بســته باشد، قطعاً 
موفق معرکه هاست. راه نجات و راز نجاح همان عبودیتی است 
که در قربان کردن اسماعیل و ابالغ عمومی امیرالمؤمنینی علی 
علیه الســالم متبلور شــد. نبوت بی امامت ناتمام است و امامت 

بی نبوت، بی نشان. خدا نبوت و امامت را باهم به انسان هدیه نمود 
و اطاعت هر دو را هم سنگ عبادت خود دانست. اگر کتاب خدا 
به تنهایی کفایت می کرد نه یهودیت و نه مسیحیت دچار انحراف 
نمی شدند و صدالبته اسالم نیز دچار چنین انشعاباتی نمی شد. 
راه یکی است و هر راه فرعی که به راه اصلی نرسد بیراهه است 
و کوچه ای که به خیابان نخورد یا حیاط است و یا بن بست. آنکه 
مدعی صراط های مستقیم است فرق کوچه با خیابان را نمی داند 

تا معنی سبل و صراط را بشناسد.
واقعه شــریف غدیر که فغان شــیطان را بلند کرد، درس 
عبرت آموز بسیار دارد که ذکاوت و فطانت می آورد و راه هدایت 
به حیات طیبه را می نماید و اگر در این ره رهزنان بسیارند به همان 
دلیل است که دزد، بر راه عبور و مرور تاجران کمین می کند نه راه 
غسالخانه تا قبرستان. بی دلیل نیست یکی از حقوق فرزند بر پدرش 
که در قیامت از آن سؤال خواهد شد، رساندن پیام غدیر است و 
مؤمنین باید نسل در نسل این پیام را منتقل کنند تا راه صالح و 
فالح مشخص و روشن تر شود و در قیامت گفته نشود نمی دانستیم 
 و به ما نگفتند یا تنبل های فریب خورده بدانند که اگر خدا فرمود

ین« به این دلیل اســت که بعدش فرمود »َقد  »ال إِکراَه فِی الِدّ
تََبَیَّن الُرّشــُد ِمَن الغّی«. در انتخاب دین اجبار نیست چراکه راه 
از چاه مشخص است و عاقل برای به راه رفتن و به چاه نیفتادن، 
اجبار نمی خواهد ولی آن به چاه افتاده ای که بی خیال عقل بوده، 

دست و پای شکسته اش وبال خود اوست.  
پیام های مهم این ماه خاطره انگیز، تنها همین ها نیســت. 
ابلیســی که سد راه ابراهیم شد و سنگ خورد همان رانده شده 

ملعوِن مرتِد اغواگِر افسادگر فی االرض است که خود را خیرخواه و 
دلسوز معرفی می کند. درحالی که او اولین تحریف گرِ واقعیت هاست 
و از آدم علیه الســالم با تلبیس و تسویس و تسویف و تشکیک، 
حقایق را پنهان یا تحریف می کند و اولین حقیقت کتمان شده، 
چهره پلید و نیت شــوم اوســت که با بزک، فتان شده و در راه 
ما کمین گرفته اســت. کار او و پیروانش همین مشتبه سازی با 
تحریف است که اگر بتوانیم بر آن پیروز شویم سختی راه مبارزه 
با او را پشت سر گذاشته ایم. البته در راه هدایت ما بندگان، پیش 
و بیش از ابلیس پیروانش منتظرند و آتش می سوزانند. طبق آنچه 
قرآن از پاسخ ابلیس به پیروانش در قیامت نقل می کند4 او تنها 
دعوت کننده است و در قبال خیل جهنمیان مسئولیتی به عهده 
نمی گیرد و در پاسخشان می گوید: خود را مالمت کنید نه من را. 
پیروان شیطان اهل دعوت، تحریم، کشتار و تباه کننده َحْرث 
و نَسل هستند و بدتر از شیطان اند. تفکر شروری که دو قرن و نیم 
پیش با انقراض سه تمدن و کشتار میلیونی متولد شد و تاکنون 
هفتاد جنگی به راه انداخته که کمترین آن هیروشیما و ناکازاکی 
است و هزاران نوع فساد و فحشاء دیگر در کارنامه دارد کمتر از 
شیطان است؟ عفونت صهیونی که استخوان مستضعفین را به 
دندان می کشــد و با کشتار بی گناهان، می خواهد از مرگ خود 
بگریزد از شیطان چه کم دارد؟ اندیشه پلیدی که 9 میلیون ایرانی 
و آرزوهای ایران را با قحطی هالک کرد و 60 سال امور کشور را 
به وطن فروشان پهلوی داد کمتر از شیطان است؟ توهم تکفیری 
که از ده ها سال پیش تا یمن امروز، آدم می کشد یا دانشمندی 
که برای قاتِل حلبچه و سردشــت و زرده، شــیمیایی و خردل 
می سازد یا آنکه جالد 17 هزار بیگناه را سامان می دهد چطور؟ 
پَست تر از اینها، جانورانی اند که به این بدتر از شیاطین، نشانی 
تحریم می دهند، از دشمن حربی همراز می گیرند، امور مردمش 
را به او می سپارند، مردم خود را در قبال هیچ، به شیطان متعهد 

می کنند و معیشت مردم را برای مذاکره با شیطان گرو می گیرند 
یا آنجانی که در روزگار عسرت یا واردات می کند یا احتکار یا آن 
نگهبانی که از َگلِه می خورد و... و آنکه با تحریف، جای مجرم و 
مدعــی را عوض می کند و عفریت آمریکا را بزک می کند، اینها 

قطعاً بدتر از شیطان اند. 
 غدیرخم اگر به نتیجه می رسید دغدغه آنروز به جای تسخیر 
اراضی، تربیت انسان ها بود و دغدغه امروز، تالش برای زنده ماندن 
در امواج فتنه های ایســم های شیطانی نبود، لذت بردن از حیات 
طیبه و بعد از ُخَرمی دنیا مسابقه برای آبادی بیشتر آخرت بود. اگر 
مؤمنین مدینهًْ النبی بعد از غدیر، موتور فتنه گر منافق و تحریف گر 
یهودِی نفوذ کرده را ساقط می کردند، امروزه دشمنانی مثل آمریکا 
و انگلیس با فتنه صهیون و پول سعودی و ُخبث نفوذی ها، زانو بر 
گردن مستضعفین نمی گذاشتند. تحریم و تهدید دشمن قابل تحمل 
است ولی تحریف منافقان می تواند به تغییر مسیر تاریخ بینجامد. 
همانگونه که مسیر تاریخ از برکه غدیر به باتالق تحریف منحرف شد 
و شد آنچه امروزه از انواع و اقسام گرفتاریها در جهان دیده می شود 
ولی خدای قادر و قاهر و متعال اراده کرده اســت که مستضعفین 
را به ســیادت جهان برساند و زود باشد که اراده اش محقق شود و 
دشمنان زنده مانده خواهند گفت ای کاش پیش از این مرده بودیم. 

پانوشت ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - گزیده ای از خطبه غدیر خم
ْعَي قاَل یا بَُنَيّ إِنِّي أَری  فِي الَْمناِم أَنِّي أَْذبَُحَک  ا بَلََغ َمَعُه الَسّ 2 - َفلََمّ
َفانُْظْر ما ذا تَری  قاَل یا أَبَِت اْفَعْل ما تُْؤَمُر َسَتِجُدني  إِْن شاَء اهلَلّ ِمَن 

ابِریَن. سوره صافات 102 الَصّ
3 - از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی نکنند، 

و کاماًل سِر تسلیم فرود آورند. سوره نساء 65
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بركه غدیر و باتالق تحریف
 محمدهادی صحرایی

دیروز در جلسه علنی مجلس طرح مالیات 
بر خانه های خالی به تصویب نمایندگان رسید؛ 
به گفته قالیباف این طرح از احتکار مسکن 
جلوگیری می کند، همچنین نیکزاد گفت که 
شهرهای باالی 100هزار نفر مشمول این طرح 
هستند؛ مفاد این طرح را در گزارش بخوانید.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی دیروز به 
ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 224 نفر از 
نمایندگان مجلس آغاز شد. مهم ترین دستور کار 
این جلسه عبارت بود از ادامه رسیدگی به گزارش 
کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصالح 
ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم )طرح اخذ 

مالیات از خانه های خالی(
محمدباقــر قالیباف دیــروز در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی طرح 
اصالح قانون مالیات های مستقیم )طرح اخذ مالیات 
از خانه های خالی(، گفت: ما با بررســی این طرح 
به دنبال آن هستیم مسکن احتکار نشود، نه اینکه 
اگر فردی پنج واحد مســکن دارد از وی مالیات 
بگیریم. هدف این قانون اخذ مالیات نیست. بحث 
اخذ مالیات در قوانین دیگر دنبال شده است و در 
سایر بخش ها نظیر CGT و PIT در دستور کار 

آینده مجلس قرار دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: قصد 
ما از بررسی طرح مذکور این است که خانه ای که 
با ســرمایه کشور ساخته شده، در سفته بازی قرار 
نگیرد و عرضه شود. کسی که 10 خانه دارد، باید 
خانه هــای خود را عرضه کند و نباید این خانه ها، 
خالی بماند اما اینکه چرا فردی 10 خانه دارد باید 

در جای دیگر بررسی شود.
شهرهای باالی 100هزارنفر

علی نیکزاد در جلســه علنی مجلس شورای 
اســالمی و در جریان رســیدگی به طرح اصالح 
ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، گفت: 
این طرح مربوط به شهرهای باالی 100 هزار نفر 

جمعیت است.
وی با بیان اینکه مطابق با این طرح، مالکان در 
شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت باید امالک 
خــود را ثبت کنند، گفت: در صورت تصویب این 
طرح، خانه های خالی یا باید به فروش برسند و یا 

اینکه اجاره و رهن داده شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
افرادی که در شهرهای باالی صد هزار نفر زندگی 
می کنند باید امالک خود را ثبت کنند و اگر این 
اقدام را انجام ندهند، از ابزارهای نظارتی استفاده 

می شود.
تصویب طرح مالیات از خانه  های خالی

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنــی دیروز، طرح اصالح مــاده 54 مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم )اخذ مالیــات از خانه های 

خالی( را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده 
)54( مکــرر قانون مالیات های مســتقیم مصوب 
1366/3/12 با اصالحات و الحاقات بعدی می شود: 
ماده 54 مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در 
کلیه شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت که به 
استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع 
تبصره )7( ماده )169( مکرر این قانون، در هر سال 
مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه 
خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره )11( ماده 
)53( این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر 
مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می شود:

ســال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه 
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال 
ســوم به بعد- معادل هجــده برابر مالیات متعلقه 
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های 
انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام 
عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع 
ماده )100( قانون شــهرداری، مشــمول مالیات 

موضوع این ماده می شوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک ماه قبل 
از اتمام مهلت های مذکور، اخطار الزم را به مالک 

واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
مفاد طرح 

نرخ های فوق برای خانه های خالی متعلق به  
اشــخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از 
قبیل دستگاه های موضوع ماده )5( قانون خدمات 
کشوری، ماده )5( قانون محاسبات عمومی کشور 
مصوب و ماده )29( قانون برنامه پنج ســاله ششم 

توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
بر اســاس تبصــره 1 این مــاده وزارت راه و 
شهرسازی مکلف اســت حداکثر یک ماه پس از 
الزم االجرا شــدن این ماده، ضمن تدوین و ابالغ 
دســتورالعمل نحوه ثبت اطالعات، امکان اظهار 
رایــگان اطالعــات مالکیت و اقامــت را در تمام 
مناطق کشــور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی 
اتباع غیرایرانی در ســامانه ملی امالک و اسکان 

کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مســکونی در تمام مناطق 
کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطالعات 
امالک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع 
کاربری )مسکونی، اداری، تجاری( حداکثر ظرف 
مدت دو ماه پس از انتشــار دستورالعمل مربوطه، 
در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نمایند.
در تبصره 2 این ماده آمده است: سرپرستان 
خانوار مکلفند اقامتگاه اصلــی خانوار را حداکثر 
ظرف مدت دو ماه پس از انتشــار دســتورالعمل 
مذکور در تبصره )1( این ماده، در سامانه امالک و 
اسکان کشور ثبت نمایند. عالوه  بر اقامتگاه اصلی، 
هر خانوار می تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت 

تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را 
به عنــوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه های 
موضــوع این تبصره معــاف از مالیات مندرج در 

این ماده است.
بر اســاس تبصره 3 این طرح دانشــجویان 
مشــغول به تحصیل، شاغلین و سایر  اشخاص که 
توسط آئین نامه اجرایی این ماده تعیین می شوند، 
در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و 
فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت 

یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
در تبصره 4 این ماده آمده است: واحد مسکونی 
محل  اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات 
یا شرکت های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در 
واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطالعات 
در سامانه امالک و اسکان کشور و با تأیید سازمان 
امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات 
موضــوع این ماده معاف اســت. در صورت احراز 
تخلف در ثبت اطالعات موضوع این تبصره، واحد 
مزبور عالوه  بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، 
مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود.

در صورت عدم ثبت اطالعات امالک
در تبصره 5 این ماده آمده اســت: واحدهای 
مســکونی که اطالعات اقامــت و مالکیت آنها در 
سامانه امالک و اســکان کشور ثبت نشده باشد، 
در حکم خانه خالی محســوب می شوند. مالکان 
واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعالم شده 
توسط خود یا بهره برداران واحد در سامانه مذکور 
هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطالعات، 
واحد مسکونی مشمول جریمه ای معادل مالیات 

سال اول صدر این ماده می شود.
بر اســاس تبصره 6 این ماده، کلیه  اشخاص 
این ماده مکلفند حداکثر ظرف  مشمول موضوع 
مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت 
یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطالعات 
جدید را در ســامانه امالک و اسکان کشور ثبت 
نماینــد. در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، 
واحد مســکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل 

مالیات سال اول می شود.
بر اســاس تبصره 7 این ماده، پس از پایان 
مهلت خوداظهاری موضوع تبصره )1( این ماده، 
دســتگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از 
قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، 
خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، 
یارانــه ای و کمــک معیشــتی، تعویض پالک 
خودرو، فروش انشــعاب آب، برق، تلفن و گاز 
طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه 
رانندگی، گذرنامه، مــدارک خودرو، اخطاریه، 
ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، 
استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن 
را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا 
شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه امالک 

و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر 
شش ماه پس از الزم االجرا شدن این ماده، کلیه 
ارائه دهندگان خدمــات عمومی از قبیل آب و 
فاضالب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی 
را بر اساس اطالعات مندرج در سامانه امالک و 
اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا 
و بــه نام مالک یا بهره بــردار صادر نمایند. اگر 
صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که 
در تملک آنان است در سامانه اسکان و امالک 
ثبــت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در باالترین 

پلکان محاسبه خواهد شد.
در تبصــره 8 ایــن مــاده آمده اســت: کلیه 
دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل 
اقامت  اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه 
تعامل پذیــری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای 
مجازی با اســتفاده از پایگاه اطالعات مکان اقامت  
اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه 
امالک و اسکان کشــور تعیین می شود، استعالم 
نمایند و اخذ هرگونه اطالعات مشــابه از  اشخاص، 
تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی  مربوطه 
معرفی می شود. تبادل اطالعات موضوع این ماده بین 

دستگاه های اجرایی، رایگان می باشد.
بر اســاس تبصره 9 این مــاده، ثبت اطالعات  
اشخاص به عنوان مالک در سامانه امالک و اسکان 
کشور، حق مالکیت برای  اشخاص ایجاد نمی کند 
و مبنای مالکیت جهت اســتفاده در دستگاه های 
اجرایی یا محاکم قضایی نیســت. مرجع رسیدگی 
به اعتراض مالک واحد مســکونی نسبت به خالی 
بودن آن، هیأت حل اختالف موضوع ماده )244( 
این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و 
شهرسازی مکلف اســت مستندات سامانه امالک 
و اســکان را در جلسه هیأت حل اختالف مالیاتی 

ارائه نماید.
در تبصــره 10 این ماده آمده اســت: وزارت 
راه و شهرســازی مکلف است با همکاری سازمان 
امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
آئین نامه های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه 
دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه ها 
به سامانه امالک و اسکان کشور، مصادیق خدمات 
تبصــره )2( این مــاده، نحوه تشــخیص امالک 
غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی 
و سایر آئین نامه های مرتبط را حداکثر دو ماه پس 

از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و ابالغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول 
اجرای این ماده هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت 
اجرای آن را به کمیسیون های اقتصادی و عمران 
مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. معاون یا مدیران 
مربوطه در وزارت راه و شهرســازی، سازمان امور 
مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از 
اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت 

درجه شش محکوم می گردند.

سرویس سیاسی-
نامه  مجلــس  هیئت رئیســه  عضو 
رئیس جمهــور مبنی بــر معرفی گزینه 
پیشنهادی وزیر صمت را اعالم وصول کرد.

روح اهلل متفکــر آزاد عضو هیئت رئیســه 
مجلس شورای اسالمی دیروز در جلسه علنی، 
نامــه رئیس جمهور به هیئت رئیســه مبنی بر 
معرفی گزینه پیشنهادی وزیر صمت به مجلس 

شورای اسالمی را اعالم وصول کرد.
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور از معرفی حسین مدرس خیابانی 

به عنوان وزیر پیشــنهادی صنعــت، معدن و 
تجارت به مجلس شــورای اسالمی خبر داد و 
گفت: چهارشــنبه آینده 22 مرداد جلسه رای 
اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن 

علنی مجلس برگزار خواهد شد.
براســاس این گزارش، محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شــورای اســالمی بعد از اعالم 
وصول نامه وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و 
تجارت گفت: از کمیســیون صنایع طبق آیین 
نامه می خواهم ظرف یک هفته بررسی الزم را در 
مورد نامه ارسالی درباره معرفی وزیر پیشنهادی 

صنعت، معدن و تجارت را انجام داده تا در روز 
چهارشنبه هفته آینده که موضوع در دستور کار 
قرار می گیرد، بتوانند گزارش خود را ارائه کنند 

و رأی گیری انجام شود.
قائم مقام وزیــر در امور بازرگانی، قائم مقام 
وزارت بازرگانی داخلــی، مدیرکل برنامه ریزی 
وزارت بازرگانــی، مدیرکل دفتــر تنظیم بازار، 
مدیرکل تامین و توزیع کاال، مدیرعامل شرکت 
ســیمان غرب، مدیرعامل شــرکت ســیمان 
فیروزکوه و عضو هیئت مدیره شــرکت سیمان 
شــاهرود از ســوابق اجرایی حســین مدرس 

خیابانی است.
پیــش از این برخی اخبارهــا و گزارش ها 
حاکی از این بود که دولت اراده ای برای تعیین 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد 
و علــت تاخیر و تعلل دولــت در معرفی وزیر 
پیشــنهادی صمت به این دلیل است که دولت 
به دنبال تفکیک وزارت صمت به دو وزارت خانه 
»صنعت« و »بازرگانی« است. هرچند حسینعلی 
امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور چند روز 
قبل این موضــوع را تکذیب و نهایتا از معرفی 

وزیر پیشنهادی خبر داد.

با رای باالی نمایندگان

طرح مالیات بر خانه های خالی
در مجلس تصویب شد

نائــب رئیس  قاضــی زاده هاشــمی 
مجلس شــورای اســالمی در پاســخ به 
تذکر میرتاج الدینی گفت: اصل ســؤال از 
رئیس جمهور از دســتور کار خارج نشده و 

هیئت رئیسه از آن استقبال می کند.
مردم  نماینده  میرتاج الدینی  سیدمحمدرضا 
تبریز روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی با اســتناد به آیین نامه داخلی مجلس و 
اصل 88 قانون اساســی اظهار داشت: 200 نفر 
از  نماینــدگان مجلس ســوال از رئیس جمهور 
داشته اند و بر اساس اصل 88  قانون اساسی باید 
هرچه زودتر این اقدام انجام شــود و بیش از یک 
ماه فاصله نیفتد. اکنون زمان از یک ماه گذشته 
است و شما هنوز این موضوع را به کمیسیون ها 

ارجاع نداده اید.
وی گفــت: برابر اصل 88  قانون اساســی 
باید ســؤال یا سؤاالت روشن به کمیسیون های 
تخصصی ارجاع داده شود. ما اکنون نمی دانیم 

چه مصلحتی بزرگتر از این است که وقتی مردم 
در مشکالت عدیده اقتصادی، نوسانات بی رویه 
ارز دست و پنجه نرم می کنند آیا رئیس دولت 
و رئیس جمهور نباید بعد از ســه ماه در مجلس 
حاضر شوند و به این سؤاالت به صورت منطقی 

پاسخ بدهند؟
میرتاج الدینی گفت: ما ســخنان مقام معظم 
رهبــری را کــه در ویدئوکنفرانس که به صورت 
مســتقیم تصریح فرمودند را فراموش نکرده ایم، 
ایشــان گفتند البته من نقش نظارتی مجلس را 
خیلی مهم می دانم و واقعاً نقش نظارتی مجلس 
یک مسئله اساسی و حیاتی است و نباید به این 
نقش حیاتی بی توجهی شود، اما معتقدم این نقش 
بامتانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا می شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: 
ما این ســؤال را بــا متانت و بدون حاشــیه در 
مجلــس طرح کردیم، بنابراین از هیئت رئیســه 
درخواست داریم که این موضوع در هیأت رئیسه 

طرح و بالفاصلــه به کمیســیون ها ارجاع داده 
شــود تا نمایندگان رئیس جمهور به این سؤاالت 
پاســخ دهند و این روند دو تا ســه هفته طول 

خواهد کشید.
جهانگیری باید بیاید و پاسخ بدهد

وی به رئیس جمهور پیشنهاد کرد که وقتی 
برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان به مجلس می آید 
به همراه معاون اول یعنی جهانگیری وارد مجلس 
شــود، همان معاون اولی کــه می گفت فراموش 
نکرده اید که شــب می خوابیدم و روز قیمت ارز 
مدام باال می رفت یا قیمت کاالها، جهانگیری االن 
باید بیاید و پاسخ بدهد که چرا در دوره خودشان 

وضعیت این گونه شده است؟
به گــزارش فارس، امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به تذکر میرتاج الدینی گفت: اصل سؤال از 
رئیس جمهور و الزام پاسخگویی مدیران اجرایی 
به وضعیت کشــور یک امر ضروری است و حتماً 

هیئت رئیسه از آن استقبال می کند و نمایندگان و 
اعضای هیئت رئیسه نیز در اعمال آن انگیزه دارند.

نایب رئیس مجلس: 
کشور در وضعیت خاصی وجود دارد

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از امضاکنندگان 
طرح سؤال از رئیس جمهور، اعضای هیئت رئیسه 
مجلس هستند، تصریح کرد: همان گونه که شما 
هم اشاره کردید، وقتی کشور در وضعیت خاصی 
وجود دارد باید مالحظات جدی صورت گیرد. به 
هر حال این مســیر مالحظات و تمهیداتی دارد 
که هیئت رئیســه به دنبــال تمهید آن مقدمات 
اســت به هر حــال باید فراکســیون اکثریت و 
کمیســیون مربوطه همراهی کنند شــاید باید 
متون و مســتندات هم کامل تر شــود. اینگونه 
نیست که هیئت رئیسه این موضوع را از دستور 
خارج کرده باشــد. بله من با شما موافقم که نص 
ماده 210 رعایت نشده و ان شاءاهلل حتماً با کمک 

همه نمایندگان در مسیر درست قرار می گیرد.

نایب رئیس مجلس: طرح سؤال از رئیس جمهور
از دستور کار خارج نشده است

در دقیقه نود

حسین مدرس خیابانی برای وزارت صمت به مجلس معرفی شد


