سرمقاله

یک دیپلمات اتحادیه اروپا ضمن ابراز امیدواری برای امکان حفظ برجام گفته که کشورهای
عضو این اتحادیه خواستار «دیپلماسی حداکثری» با ایران هستند .روزنامه فایننشالتایمز
در گزارشی نوشته مقامهای اروپایی هنوز معتقدند که شانسی برای نجات توافق هستهای
از طریق پیشبرد طرح «امانوئل ماکرون» ،رئیسجمهور فرانسه وجود دارد .یک مقام ارشد
اتحادیه اروپا به این روزنامه گفته این اتحادیه راهبرد «دیپلماســی حداکثری و نه فشار
حداکثری» را در خصوص ایران دنبال میکند .جمهوری اسالمی ایران تا کنون در چهار گام
از تعهدات خود در برجام کاسته است و گفته میشود گام بعدی ایران ،خروج از برجام است.

حمید بعیدینژاد در کانال تلگرام خود نوشت :شبکه ایران اینترنشنال وابسته به سعودی که
بعد از شروع تظاهرات مردم عراق تالش وافری کرده که روابط عراق و ایران را تخریب کند،
حاال در وقیحانهترین شکل ،دروغ فاحش یک نماینده عراقی که رهبران ایران را مسئول
دستور حمله به تظاهر کنندگان دانسته است را به عنوان خبر منتشر و پخش میکند .وی
ادامه داد :این نماینده عراقی به دلیل شکایتهای مکرر از وی به دلیل حمایت از جنایات
حزب منحله بعث و عوامل بعثی ،بیش از یک ماه و نیم پیش با رأی نمایندگان مجلس عراق
محکوم و مصونیت پارلمانی وی برای امکان محاکمه سلب شد.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران گاز هگزافلورایــد اورانیوم ( )UF6را به
تاسیسات غنیسازی سوخت فردو انتقال داده اســت .یک سخنگوی آژانس انرژی اتمی
گفت :آژانس ،انتقال یک سیلندر  UF6طبیعی را از تاسیسات غنیسازی سوخت در نطنز به
( FFEPمجتمع فردو) و اتصال آن به  FFEPرا برای آمادهسازی رساندن  UF6به دو زنجیره
سانتریفیوژهای  ،1-IRراستی آزمایی کرده اســت .مطابق گفته این سخنگو ،کرنل فروتا،
مدیرکل موقت آژانس انرژی اتمی ،گزارشــی را درباره اجرای تعهدات هستهای ایران در
چارچوب برجام و در زمینه فعالیتهای آن در  FFEPبه شورای حکام آژانس ارائه داده است.
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«لیست اصولگرایان قم برای انتخابات
مجلس یازدهم با امیرآبادی ،ذوالنوری
و زاکانی بسته شــد ».این خبری است
که احمد امیرآبــادی نماینده مردم قم
در مجلس شورای اسالمی داده و گفته
مالک برای انتخاب این بود که بر اساس
فرمایشات امام راحل ،بیشترین انطباق را
با معیارهای انقالبی و انقالبیگری داشته
باشــند که گویا درنهایت امیرآبادی و
زاکانی و ذوالنــوری ،انقالبیتر از بقیه
بودهاند.
و خب ایــن خبر یعنــی روی نام «علی
الریجانــی» خط کشــیدهاند؛ بارقبلی
هم با «ان قلــت» از قــم رأی آورد و از
«ذوالنوری» جاماند.
این بار ک ً
ال کنار گذاشــته شد تا دیگر
«اما» و «اگر» و شــرط و شروط و حرف
و حدیثی هم درمیان نباشد .حاال علی
الریجانی اگر نگوییم تنهاست ،متحدان
زیادی ندارد ،از طرف دیگر او سیاستمدار
محبوبی هم به حساب نمیآید.
حداقل تا دو ســال و نیم پیش وضعیت
جور دیگری بود؛ همه چیــز به کام و بر
وفق مراد رئیس ده ساله مجلس .بر سریر
قدرت تکیه زده بود و زمانی که چهرهها
و گروههای سیاســی آماده شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری میشدند و
درگیر زد و خوردهای رسانهای بودند ،او
در گوشهای ایستاده و بود جدال سنگین
انتخاباتی را نظاره میکرد.
در اوج قدرت بود و بسیاری معتقد بودند
خود را برای انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰آماده میکند ،اما پس از انتخابات
اوضاع بــه کام الریجانــی پیش نرفت.
قدرت او همچون دیگر میانه روها افول
کرد ،حاال دو ســال به انتخابات ریاست
ش یه
حا
در
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تحرکات سیاسیون راست و چپ برای مجلس یازدهم رنگ و بوی رسمی به خود گرفت

پایانائتالف،هشدارپوپولیسم

عکس Yjc:

ادامه از صفحه یک...
و بحرین ارســال و در آن ابتــکارش در زمینه
برقراری صلح در خلیجفارس را تشــریح کرده
است .پیام ایران که توســط «حسن روحانی»
امضا شده ،به معاون وزیرخارجه کویت تحویل
داده شــده ،چون میان ایران و این دو کشــور
روابط رسمی وجود ندارد .ایران از طریق مجاری
دیپلماتیک ایــن امر را دنبال و از کشــورهای
منطقه در این خصوص واکنش مثبتی دریافت
کرده است .براساس پیشنهاد ایران ،اختالفات
موجود میان ایران و کشورهای عربی ،از طریق
برگزاری نشست سران ،احتماالً در کویت ،حل
وفصل میشود.
اهداف رئیسجمهور از ارسال نامه
ارســال این نامه اکنون این مســئله را
طرح میکند که ارســال چنین نامهای با چه
اهدافی انجام گرفته است؟ نامه رئیسجمهور
کشورمان به پادشاه عربستان را باید از چند زاویه
مورد بررسی قرار داد .زوایه اول ،ادامه سیاست
و راهبردی است که ایران در خلیجفارس ،طی
چهل ســال گذشــته دنبال کرده است .بدین
شرح که تهران معتقد است ،امنیت جمعی در
خلیجفارس باید از طریــق بازیگران منطقهای
و بــه دور از دخالت قدرتهــای فرامنطقهای
ایجاد شــود .زوایه دوم مســئله این است که
این نامهنــگاری در شــرایط افزایش تنشها و
راهبرد نامتوازن ایران برای باالبردن هزینههای
بازیگرانی همچون امارات و عربســتان صورت
میگیرد.
به ویژه ،دنبالهروی ریاض و ابوظبی از طرح فشار
حداکثری آمریکا علیه ایران ،عم ً
ال این دو کشور
را به بازوان منطقهای فشار بر ایران تبدیل کرده
بود .پس از حمله پهبادی به تاسیســات نفتی
آرامکو ،میتوان گفت ،نامهنگاری «روحانی» به
عربستان در شرایطی است که تهران دست برتر
را در معادالت منطقهای دارد و ریاض تا حدودی
ناچار به نرمش شده است .زوایه سوم قابل توجه
در بحث نامه حســن روحانی این است که این
اتفاق در فضای بنبستهای سیاست خارجی
عربستان در منطقه و علیالخصوص در جنگ
یمن اتفاق افتاده و نشــان میدهد که ایران با
حسن نیت به حل مسائل منطقهای نگاه میکند.
ایران به وضوح از گرفتار شدن ریاض در بحران
جنگ یمن اطالع دارد و اکنون به نظر میرسد
تهران قصد دارد الگوی «امنیت دستهجمعی»
را مطرح و عربستان را ترغیب کند تا خروجی
آبرومندانه از این بحران داشــته باشد .در این
میان زوایای دوم و ســوم به نظر میرســد در
پایتختهای عربی به شکل جدی مورد توجه
قرار گرفته است.
پیامدهــای ارســال نامه جهت
تنشزدایی درمنطقه
سؤال بعدی این است که آیا این اقدام میتواند
موجبات تنشزدایی میان ایران و عربســتان
را ایجادکنــد؟ در ارتباط با تاثیــرات و میزان
اثرگذاری این نامه نباید با خوشبینی مطلق به
موضوع نگاه کرد .واقعیت این است که بنبست
در مناسبات میان ایران و عربســتان متأثر از
سه سطح روابط دوجانبه ،معادالت منطقهای
و تاثیرات مناسبات بینالمللی یا فرامنطقهای
اســت .تا زمانی که وضعیتی از هارمونی میان
این سه سطح ایجاد نشــود ،نمیتوان نسبت
به تنشزدایی بــزرگ در روابط میان دو طرف
خوشبین بود .در وضعیت کنونی بهنظر میرسد
سعودیها بیشتر به دنبال کاهش سطح تنش و
کاهش سطح آسیبپذیری در مقابل اقدامات
تهاجمی ایران هســتند و هنــوز حاکمان این
کشور تدابیر و مالحظات جدی برای تنشزدایی
با ایران ندارند .در سطح دو جانبه مشکل چندانی
وجود ندارد؛ بازگشایی دفتر حافظ منافع ایران
در جده در سازمان همکاری اسالمی یا در بحثی
باالتر بازگشایی ســفارت و کنسولگریها ،با
وجود افزایش سطح تنشها در چند وقت اخیر،
برای دو کشور در دسترس است.
مشــکل اصلی در بحث تنشزدایی میان ایران
و عربســتان ،در ارتباط با ســطح منطقهای و
بینالمللی است .در سطح منطقهای کانونهای
بحرانی که در مناسبات میان ایران و عربستان
ایفای نقــش میکنند ،تا حد زیــادی در حال
فروکش کردن است .در این میان بحران سوریه
و یمــن در حالت فروکش کردن قــرار دارند و
این طبیعتاً به تنشزدایی میان تهران و ریاض
کمک میکند ،اما در همین ســطح مشــکلی
که وجود دارد این اســت که عربستان از نفوذ
ایران در کشــورهای عرب منطقه خاورمیانه و
توانمندیهای موشــکی تهران ،بسیار نگران
است.
البته اغلب تحلیلگران اقــدام ایران در مورد
ارســال پیام «روحانی» به مقامات عربســتان
و بحرین را تحت تأثیر حــوادث لبنان و عراق،
میداننــد .آنها معتقدند تصمیم مســئوالن
ایرانی به ویژه «حسن روحانی» در مورد اجرای
گام چهارم کاهش تعهدات ایــران در برجام،
نشــان میدهد کــه همچنان این کشــور در
موضع قدرت در مقابل آمریکا و هم پیمانانش
ایستاده است.
مسئله بعدی که حتی از سطح منطقهای هم
مهمتر اســت این که راهبرد فشار حداکثری
«ترامپ» علیه ایــران ،مهمترین مانع در بحث
تنشزدایی اســت .حتــی با وجــود ناامیدی
سعودیها از آمریکا اما همچنان به نظر میرسد
در چارچوب سیاست واشــنگتن علیه تهران
حرکت میکنند .بنابراین ،نمیتوان نســبت
به تنشزدایی میان دو طــرف در کوتاه مدت
امیدوار بود.

درخواست مقام ارشد اتحادیه اروپا از ایران

انتقاد بعیدینژاد از دروغ نماینده عراقی علیه ایران

آژانس ،انتقال گاز  UF6به تاسیسات فردو را تأیید کرد

جمهوری چشــمانداز سیاســی علی
الریجانی بیش از همیشــه مبهم است.
الریجانی حاال برخالف چهار سال پیش
نه از ســوی اصالحطلبان برای ائتالف
مورد توجه اســت و نه اصولگرایان به او
روی خوش نشان میدهند.
جالب اینکه در ماههای گذشته تندترین
بگومگوها و دیالوگها در مجلس میان
الریجانــی و نمایندگان منتســب به
اصولگرایی شــکل گرفته است! هجمه
و حملههایی که در دو ســال گذشته از
پایگاههــا و ســنگرهای مختلف داخل
و خارج از کشــور نســبت بــه خانواده
الریجانی شــکل گرفت را هم فراموش
نکنیم.

انتقادات و گمانهزنیها و اتهاماتی که به
نظر میرسد نقش موثری در افت جایگاه
الریجانیها و اقبال عمومی نســبت به
آنها داشــته اســت .علــی الریجانی
رانده شــده از اصولگرایان و جامانده از
اصالحطلبان ،شاید انتخابات  1400را
هدف گرفته است .با پایان سومین دوره
حضورش در مجلس شــورای اسالمی
احتماالً دیگر در انتخابات مجلس نامزد
نخواهد شــد و راه را برای افراد دیگری
باز میگذارد .هیچ تحــرک انتخاباتی
هم در جریان او دیده نمیشود تا گمانه
کنارهگیریاش قوت بیشتری بگیرد.
دهم آذرماه که برسد زنگ آغاز رسمی
انتخابات مجلس یازدهم در وزارت کشور

به صدا در خواهد آمد ،انتخاباتی که قرار
است براســاس آخرین اصالحیه وارد
شــده بر قانون انتخابات برگزار شود که
هم نیم نگاهی به منابع مالی و تبلیغاتی
کاندیداها دارد هــم تخلفات انتخاباتی
را با دقت بیشــتری زیر نظر دارد .حاال
تحرکات سیاســیون چپ و راســت و
اعتدالی هم شدت بیشتری گرفته است.
اصولگرایــان قم کــه تکلیف خــود را
روشــن کردهاند .وضعیت الریجانی هم
همان طور که اشــاره شــد ،کم و بیش
مشــخص اســت .جدای از الریجانی؛
از اردوگاه اصولگرایی قرار اســت گویا
باالخره دود ســفید وحدت بلند شود و
البته کلیدواژهها همچنان زیاد و متنوع

سیاست

Policy

است ،از «انتخاب اصلح» آیت ا ...مصباح
یزدی تا «نواصولگرایی»« ،جوانگرایی»،
«مجلس انقالبی» قالیباف و ...
اصالحطلبان هــم کلیدواژههای خاص
خــود را در قالــب اظهارنظرهــا بیان
میکنند ،یک طیــف از اصالحطلبان از
ضرورت «تداوم ائتالف»  ۹۴با میانهروها
میگوید و البته اکثریت اصالحات این
تاکتیــک را برای اســفند  ۹۸ناکارآمد
میداند و قائل بر «هویت اصالحطلبی» و
«نه به ائتالف» هستند .بحث «مشارکت
حداکثری» و «مشــارکت مشــروط»،
از دیگر موضوعات داغ مــورد اختالف
این جبهه اســت که حامیان و مخالفان
دوآتشــه خــود را دارد؛ عــدهای نیز
میگویند بهتر اســت افراد مورد وثوق
بــرای «گفتوگو با شــورای نگهبان»
در زمینــه تأیید صالحیــت نامزدهای
اصالحطلب مأمور شوند.
از طرف دیگر ،برخی چهرهها هشــدار
میدهند که باید خطر پوپولیسم در این
انتخابات را جدی گرفت« .ناصر ایمانی»
یکی از همین چهرههاست که میگوید:
«موضوع رشد پوپولیسم یکی از خطرات
اصلی انتخابات اسفندماه مجلس و حتی
انتخابات آتی است.
بنابــر شــرایط ویــژ های کــه در
عرصههــای سیاســی و اقتصــادی
کشــور وجــود دارد ،امــکان ظهــور
و بــروز پوپولیســتها در انتخابــات
وجود دارد.
خطر واقعی پوپولیســم در شــهرهای
کوچــک نهفتــه اســت ».صحبت از
پوپولیسم شد ،بد نیســت به این نکته
نیز اشــاره کنیم که صحبتهایی هم
درباره احتمــال ورود احمدینژادیها
و افــراد منتســب بــه رئیسجمهور
ســابق در انتخابــات مجلس شــنیده
میشود!

توهین به روحانی حالل است؟!
رها سعادت /گروه سیاست
Raha.Saadat@gmail.com

یک ســال از تجمع مدرســه فیضیه و
پالکاردهایی که برخــی از طالب علیه
حسن روحانی به دســت گرفته بودند و
عم ً
ال رئیسجمهور را تهدید به مرگ کرده
بودند نگذشته است که چند روز پیش بار
دیگر صحنه راهپیمایی  ۱۳آبان شــاهد
حاشیهســازی دیگــری از همان جنس
شعارهای تهدیدآمیز بود و رئیسجمهور
باز هم با شعار «اســتخر فرح» تهدید به
مرگ شد« .ای که برجامت شده در گور
و گیر /کار پاکان را قیاس از خود مگیر»،
«این که میگه رفراندوم ،دروغ میگه به
ِ
بهشت برجام ،استخر
مدعی
مردم»« ،ای
ِ
فرح تو را ســرانجام» ...اینها شعارهای
متفاوتی اســت که گروهی از راهپیمایان
 ۱۳آبان در قم در دست داشتند.
این اتفاق تنها محدود به رئیس دولت نبود
و برخی دیگر از مقامات بلندپایه کشــور
گاهی هدف این تندرویها قرار گرفتهاند.
درواقع «استخر فرح» به نوعی اسم رمز
مخالفان دولت شــده است! هربار به یک
بهانه ،رئیس دولت را به استخری حواله
میدهند که مرحوم رفســنجانی در آن

دختر  38ساله رئیس جمهور
آمریکا در بدو ورود به رباط
پایتخت مراکش مورد استقبال
لال مریم (شاهدخت مراکش)
قرار گرفت.

فوت کرد .و حاال این سؤال مطرح میشود
که دولت در مقابل توهیــن و تهدید به
مرگ شدن از سوی افراطیون چه مسیری
را دنبال کند؟ یکی از خبرگزاریها در این
باره نظرســنجی انجام داد و از مخاطبان
خود پرسید که به نظر آنها دولت باید چه
واکنشی نشان دهد؟ پاسخها هم جالب
و متنوع بود؛ برخــی کاربران این عمل را
عملی مجرمانه دانستند و به دولت توصیه
کردند تا از عامالن این توهین و تهدیدها
شکایت کند .کاربری بدون درج نام خود از
دولت خواست تا از این افراد شکایت کند
و کاربر دیگری هم با نام «من» نوشــت:
«شکایت و بعد هم سکوت» .کاربری هم
نوشت« :اقدام قاطع بر اساس قانون .پشت
گوشاندازی کار این قشــر کافی است و
اینها باید برای رفتارشان تاوان بپردازند
بلکه اصالح شــوند» .البته در این میان
کاربری هم در واکنــش به این توصیهها
نوشت« :مگه قب ً
ال شــکایت از متعرضان
به علی الریجانی و علی مطهری و رئیس
دولت اصالحات به جایی رسید؟»
در میان کاربران عدهای هم تاکید داشتند
که قوهقضائیه باید به این ماجرا ورود کند.
کاربری در این باره نوشــت« :دادستان
چرا ورود نمیکنه ».رضا هم نوشت« :واال

ما فکر میکنیم این کارا جرم محســوب
میشه .فرقی هم نمیکنه در مورد یک آدم
معمولی یا یک مقام دولتی باشه .حاال چرا
بعضیا خودسر و خودجوش و ...هرکاری
میکنن و هیشــکی هم جلودارشــون
نیســت و پشتشــون به کجــا گرمه؟
ا ...و اعلم .البته اینــم بگم از وضع کنونی
جامعه و دولت محترم ما هم بســیار گله
داریم ».بخشی از کاربران هم معتقد بودند
که دولت در شرایط فعلی باید به فکر حل
مشکالت کشور باشد و این کار را جوابی
برای این توهینها میدانستند.
علی در این باره نوشــت« :دولت به فکر
حل مشکالت باشه ،کسی تا حاال با شعار
نمرده» .کاربر دیگری هم نوشت« :وضع
معیشتی درست بشه».
کاربــری هــم توصیــهای بــه دولت و
قوهقضائیه در این باره داشــت و نوشت:
«دولت نبایــد اهمیت بــده و کارش رو
بکنه .وظیفه دادســتانی است که ورود
کنه و اگر ورود نکنه پــس در آینده حق
نداره در خصوص شــعارهای متقابل هم
ورود کنه!» علی هم نوشــت« :سیاست
مدار نباید ترسو باشه و باید به برنامههای
وعده داده شــدهاش عمل کنه» .اما در
میان کاربران ،برخی حامی این توهینها

بودند .کاربری بدون درج نام خود نوشت:
«اونها افراطی نیســتن آنها مردان خدا
هســتن» .نظری که با واکنش کاربران
دیگر مواجه شــد و کاربری در جواب او
نوشت« :طالبان و داعش و القائده هم ادعا
دارند مردان خدا هستند»اما جدا از نظرات
کاربران ،باید گفــت فع ً
ال عمده مخاطب
شــعارها و «ا ِی» ها «حســن روحانی»
رئیسجمهوری ایران بوده که مطابق اصل
 ۱۱۳قانون اساســی جمهوری اسالمی
ایران« ،عالیترین مقام رسمی کشور پس
از مقام رهبری» است.
رئیس جمهوری که این عده او را «ناپاک»
و «دروغگو» نامیده و تهدید به سرانجامی
کردهاند که همین تهدید هم خود حاوی
ادعایی دیگر است! ضمن اینکه این سؤال

مطرح میشود که آیا «برجام» تنها متعلق
به حســن روحانی و دولت اوست و جای
دیگر مانند مجلس شــورای اســامی و
شورای عالی امنیت ملی تصویب و تأیید
نشده که میگویند :برجا َمت؟
ازآن روحانی اســت چرا
اگــر برجــامِ ،
نمیتواند ضمایم آن را به تصویب برساند و
«اف ای تی اف» بهرغم تصویب نمایندگان
مردم در مجلس شــورای اســامی و به
خاطر ایرادات شورای نگهبان ،در مجمع
تشخیص گیر افتاده و نه تأیید میکنند
و نه رد؟
و جالبتر از همه اینکــه گویا فع ً
ال فقط
توهین بــه رئیــس جمهور اســت که
هیــچ تاوانی نــدارد و بــا آن برخوردی
نمیشود!

بازدید والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از یک نمایشگاه

یادداشت


دوگانههای یک نماینده
همیشه جنجالی
امیرعلی هاشمی /گروه سیاست
AmirAli.Hashmi@gmail.com

برادر همســر علی الریجانی اســت ،اما بیشتر
از اینکــه او را به فامیل بودن با رئیس ده ســاله
مجلس بشناســند ،به فرزند «مطهری» بودن
میشناسند .سالهاست که در صدر خبرهاست.
گاهی با موضعگیریهای سیاسی اصالحطلبان
را خشنود میکند و گاهی با مواضع اجتماعیاش
اصولگرایان را به تحسین وامیدارد ،اما نماینده
تهران که یک دوره مجلس با لیست راستگرایان
به بهارســتان رفت و یک دوره دیگر با لیســت
چپگراها ،این روزها دوباره خبرساز شده است؛
آن هم به واسطه فیلمی که از پاسخ عجیب او به
یکی از دانشــجویان در دانشگاه شهید بهشتی
تهران منتشــر شده است .دانشــجویی در این
فیلم به مطهری میگوید که قرص ضدفراموشی
به همراه داشــته باشــد و مطهری هم پاســخ
میدهد که همه قرصهایش را همــراه دارد و
حتی قرص ضدبارداری هم برای این دانشــجو
دارد! همین تک و پاتک کالمــی چندثانیهای
غوغایی در فضای مجازی به پا کرد که نتیجه آن
شکایت مطهری از خبرگزاری «فارس» و سایر
خبرگزاریهای منتشرکننده این فیلم بود .در
فیلمی که خبرگزاریهای اصولگرا منتشر کردند،
ادعا شــده بود مطهری به یکی از دانشــجویان
دختر توهین کرده و خطاب به یک خانم چنین
حرفی زده است ،اما درنهایت مشخص شد طرف
خطاب نماینده مجلس یک دانشجوی پسر بوده
و نه دختر .با این حال بازهم این ســؤال مطرح
میشود که آیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
میتواند از چنیــن ادبیاتی آن هــم در محیط
دانشگاه استفاده کند؟! خودش که گفته پاسخ
آن دانشجو «درخور» بوده است!
و اما این نخســتین رفتار و گفتار حاشیهســاز
این نماینده همیشــه خبرســاز مجلس نبوده
است و احتماالً آخری هم نخواهد بود! مطهری
پیش از این هم با ســخنان ساختارشکن خود
حواشــی زیادی به وجود آورده بــود .به عنوان
مثــال او اتفاقات ســال  88را لــرزش نخبگان
توصیف میکند ،ولی از سویی هیچ گانه معتقد
به تقلــب در انتخابات نبود کــه این امر موجب
اعتراض چهرههای اصولگــرا و گاه تخریب او از
ســوی اصولگرایان تندرو در مجلس شد .درباره
اتفاقات آن ســال ،معتقد است که شروع فتنه با
احمدینژاد بود و او هیزم فتنــه را فراهم کرد و
موسوی آنها را شعلهور ساخت.
مطهری در اســفند  90در مناظرهای با حمید
رســایی اعالم کرد کــه تعداد کشتهشــدگان
تظاهــرات اعتراضی در روز  ۳۰خــرداد ۱۳۸۸
بیش از  ۶۰نفر بودهاست .او در همین مناظره با
رسایی در خصوص بحث والیت فقیه میگوید:
در نگاهی وسیعتر ولی فقیه هم قابل انتقاد است.
در زمان پیامبر از او انتقاد میشــد ،پس چگونه
است اکنون گمان میکنیم ولی فقیه قابل سؤال
کردن نیست .در انتخابات  92از حامیان جدی
مرحوم رفسنجانی بود و در پاســخ به انتقادات
درباره باالبودن سن مرحوم هاشمی گفت« :بنده
پیشنهاد میکنم برای ارزیابی توان جسمی آقای
هاشمی ،یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای
جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و
آقای حداد برگزار کنند».
یک بار هم در یکی از جلســات مجلس هشتم
گفت که نام خانوادگی مهــدی کوچکزاده در
کاُف بوده و او تبار روس دارد و او
گذشــته کوچ 
کاُف خطاب کرد که جلسه مجلس
را با نام کوچ 
با درگیری لفظی و فیزیکی ایــن دو نماینده به
تشنج کشیده شــد .کوچکزاده یک شیء را به
سوی مطهری پرتاب کرد و مطهری نیز با عباراتی
چون «خفه شو ،بتمرگ سر جات» و «پفیوز» او
را خطاب قرار داد!
اما علی مطهری هرچقدر که در موضع سیاسی
اصالحطلب است ،در مسائل اجتماعی در شمار
اصولگرایان رادیکال بهشــمار میرود .او مدافع
جدی بحث حجاب اســت و معتقد اســت که
اگر حجاب را بــه رفراندوم بگذاریــد ،اکثریت
جامعه به آن رأی میدهند .او در سال  93فیلمی
را در مجلس منتشــر کرد و گفت کــه در آن به
ساپورت پوشیدن خانمها انتقاد میکند و معتقد
است ســاپورت حجم بدن را نشــان میدهد!
آخرین اظهارنظر تند هم روز  13آبان در جمع
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت
و ماجرای قرص ضدبارداری! حاال دفاع او به عنوان
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از پدیده چند
همســری در ایران را هم فاکتور میگیریم! ک ً
ال
دوگانگیهای این نماینده مجلس و فرزند شهید
مطهری ،کمی گیج کننده است!

