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   زاكاني برخورد با كدام دسته از مفسدان را اولويت دانست؟ 
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي 
با انتش��ار مطلبي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر 
درباره برخورد و مبارزه با فساد، اولويت برخورد را عالوه 
بر مفس��دان اقتصادي، اف��راد معلوم الحال مس��ئول 
دانست تا آغاز مبارزه با فساد، فرجام مباركي داشته باشد. وي در پست 
خود نوش��ت: دس��تگاه هاي نظارتي و اطالعاتي، ديده بانان هشيار در 
شناخت كانون هاي فساد بوده و قوه قضائيه نيز وظيفه اجراي عدالت و 
ريشه كني سرطان فساد اقتصادي را دارد. بايد اولويت برخورد را عالوه 
بر مفسدان اقتصادي به افراد معلوم الحال مسئول داد تا آغاز مبارزه با 

فساد، فرجام مباركي داشته باشد.
   دولت بايد از نقدها استقبال كند

مصطفي آقا ميرسليم، نامزد رياست جمهوري در انتخابات 96 و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام درباره عملكرد دولت در توئيتر نوشت: دولت براي 
رفع ضعف هاي خود بايد از انتقادهاي مس��تدل و دلسوزانه استقبال كند. 
محروم ماندن دولت از اين انتقادها خواه به سب يا مردم باشد و منتقدان، 
خواه بر اثر بي اعتنايي و خواه بر اثر خودكامگي رئيس جمهوري و وزرا، همه 

اينها به منزله فاصله گرفتن از دولت از مردم و تضعيف دولت است. 
   ضرورت بركناري تيم اقتصادي دولت

امير خجسته نماينده مجلس شوراي اس��المي درباره سخنان مقام معظم 
رهبري درباره اقتصاد كش��ور در توئيتر نوش��ت: با انتقاد شفاف رهبري از 
سياست هاي دولت و به كار بردن لفظ بي تدبيري در عين حمايت از دولت 
و مشروع دانس��تن حق مجلس در سؤال و اس��تيضاح به نظر مي رسد كه 
دولت بايد قبل از هر كاري تيم اقتصادي خود را تغيير دهد و با تعيين تيم 

تخصصي براي كنترل بازار تصميم گيري نمايد. 
   تركيه فقط يك بار »نه« گفت 

يك كاربر فضاي مجازي درباره كاهش پول تركيه و روابطش با كشورهاي 
غربي در توئيتر نوشت: تركيه با حزب اهلل لبنان ارتباط ندارد. از اسد حمايت 
نمي كند. نفت ندارد. هس��ته اي ندارد. مس��ئوالنش عمامه و ريش ندارند. 
كراوات مي زنند و با اس��رائيل رابطه دارند. پاي��گاه اينجرليك دارد و با ناتو 

رابطه دارد. 
فقط يك بار »نه« گفت و ارزش پولش نصف شد. 

   استداللي براي رها كردن بحرين 
يك فعال رسانه اي درباره سالروز جدا شدن بحرين از ايران در سال 50 در 
توئيتر نوشت: مي دانستيد يكي از اس��تدالل هاي شاه در مورد بحرين اين 
بود كه نفت اين جزيره تمام شده و حفظ آن براي ايران پرهزينه است، در 

صورتي كه بحرين االن در سال 97 در حال توليد نفت و گاز است.

عضو هيئت رئيس�ه مجل�س با بي�ان اينك�ه امريكايي ها 
جرئ�ت جن�گ علي�ه اي�ران را ندارند، گف�ت: امري�كا با 
راه اندازي جنگ عليه ايران قطعًا در منطقه نابود مي ش�ود. 
احمد اميرآبادي نماينده مردم قم و عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس با اش��اره به بيانات روز 
گذش��ته رهبر معظم انقالب كه فرمودند »جنگ نخواهد شد 
و مذاك��ره نخواهيم كرد«، اظهار داش��ت: امريكايي ها در طول 
ساليان گذشته چند جنگ را در منطقه به راه انداختند و هميشه 
آغازكننده جنگ امريكايي ها بوده اند اما كسي كه جنگ را پايان 

داد امريكايي ها نبوده اند. 
وي افزود: پس از آغ��از جنگ امريكا عليه عراق و افغانس��تان، 
آنان هم در باتالق عراق گير كردند و هم باتالق افغانس��تان؛ در 
آن مقطع خيلي ذليالنه و با التماس س��راغ جمهوري اسالمي 
ايران آمدند كه ايران كمك كند تا آنان بتوانند از باتالق عراق و 

افغانستان خارج شوند. 
اين عضو هيئت رئيس��ه مجلس تصريح كرد: آنچه واقعيت 
دارد اين اس��ت كه با وجود آنك��ه آن زمان رژي��م بعثي بر 

عراق حكومت مي كرد و در افغانس��تان ني��ز دولت متمركز 
و محكمي وجود نداش��ت، اما باز هم امريكايي ها نتوانستند 
آنجا پيروز شوند، حتي مثل طالبان در افغانستان با مشكل 
مواجه شدند، فلذا االن چگونه مي خواهند جنگي را در مقابل 
كشوري مثل جمهوري اسالمي ايران آغاز كنند كه قدرت 
اول منطقه به خصوص در مسائل نظامي است و ارتش و سپاه 
قوي دارد، بسيج دالور و مردماني دارد كه پاي انقالب شان 
مي ايستند و تاريخ هم نش��ان داده كه ملت ايران در مقابل 
تجاوز بيگانگان ايستادگي مي كنند و پاسخ دندان شكني به 

دشمنان مي دهند. 
وي اضافه ك��رد: به همين دليل امريكايي ه��ا هيچ وقت جرئت 
راه اندازي جنگ علي��ه ايران را نخواهند داش��ت و اين واقعيت 
است و اگر هم اين ديوانگي را مرتكب ش��وند، قطعاً در منطقه 
نابود خواهند شد، به همين جهت آنان معموالً يكسري اينگونه 
مسائل را در جهان مطرح مي كنند تا رعب و وحشت راه بيندازند 
و در اين ميان اگر مسئوالن كشور ترسو باشند و ملت ها پشتيبان 

حاكميت شان نباشند، آنان به اهداف شان مي رسند. 

اميرآبادي با بيان اينكه جمهوري اس��المي ايران كشوري 
مقتدر است و امريكايي ها جرئت جنگ عليه ايران را ندارند، 
تأكيد كرد: ملت عراق، پش��تيبان دولت ش��ان نبودند ولي 
وضعيت جمهوري اسالمي با آنها فرق مي كند، مردم ايران 
پشتيبان نظام شان هستند و نظام متعلق به خودشان است، 
ما رهبري مقتدري داريم و س��پاه، ارتش و بس��يج دالوري 
داريم، امكان ندارد جنگي عليه ايران راه بيفتد، همين االن 
در يمن، سوريه و عراق گير كرده اند و به نوعي پنهان و آشكار 

پيغام مي فرستند و التماس مي كنند كه جمهوري اسالمي 
ايران به آنان كمك كند. 

وي با اشاره به موضوع مذاكره با امريكا نيز گفت: طبق فرمايشات 
مقام معظم رهبري »برجام« يكي از مواردي بود كه ما با امريكا 
مذاكره كرديم، در برجام قول ه��ا و تعهداتي به ايران دادند اما 
وقتي ما نقداً ب��ه تعهداتمان عمل كرديم، آن��ان به هيچ كدام 
از وعده هايش��ان عمل نكردن��د، آنان در مذاك��رات وعده هاي 
محكم و ش��يريني مي دهند اما در عمل هيچ اتفاقي نمي افتد 
و زير قول شان مي زنند، بنابراين مس��لم است كه امريكايي ها 
قابل اعتماد نيس��تند، آنچ��ه مي تواند امريكايي ه��ا را وادار به 
عقب نشيني كند، ايس��تادگي ملت ها و مسئوالن است كه در 
طول تاريخ نيز به اثبات رسيده اس��ت، هر جا ملت ها مقاومت 

كردند، امريكايي ها عقب نشيني مي كنند. 
اميرآبادي يادآور شد: به نظر مي رس��د بايد مقداري مراقبت و 
ايس��تادگي كرد، البته بايد در داخل كش��ور نيز محكم شويم، 
مس��ئله اقتصاد موضوع بسيار مهمي اس��ت و بايد با مفسدين 

اقتصادي قاطعانه برخورد شود. 

اميرآبادي: 

امريكايي ها جرئت جنگ عليه ايران را ندارند

خبر

عضو هيئت رئيسه مجلس: 
مذاكره با امريكايي ها مفهومي ندارد 

عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد بر اينكه 
جنگ امريكا عليه ايران براي هميشه تاريخ 
پاي آنان را از خليج فارس قطع مي كند، گفت: 
مفهوم مذاكره براي امريكا اين است كه آنان 
نقشه هاي خودشان را طراحي كنند و بگويند 
اين ش�رايط بايد اتفاق بيفتد و اين در واقع 
مذاكره نيست بلكه به نوعي تحميل است. 
اكبر رنجبرزاده نماينده مردم اسدآباد و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس با اش��اره به بيانات روز گذشته رهبر معظم 
انقالب كه فرمودند: »جنگ نخواهد ش��د و مذاكره نخواهيم كرد«، اظهار 
داشت: امريكايي ها مذاكره نمي كنند كه براي طرف مقابل جايگاهي قائل 
شوند، مفهوم مذاكره براي آنان اين اس��ت كه آنان تمام مسير و نقشه راه 
خودشان را طراحي  كنند و بعد بگويند اين شرايط بايد اتفاق بيفتد و چنين 
چيزي در واقع مذاكره نيس��ت بلكه به نوعي تحميل اس��ت. وي افزود: اگر 
مذاكره اي هم انجام ش��ود، در منظر مجامع بين المللي خيلي راحت خارج 
مي شوند و به تعهدات ش��ان عمل نمي كنند، بنابراين مذاكره با امريكايي ها 
مفهومي ندارد، مذاكره براي آنان يعني يا بُرد صد درصد يا ناديده گرفتن صد 
درصد طرف مقابل. اين عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به مسئله جنگ 
امريكا عليه ايران، تصريح كرد: همه نقشه هاي امريكايي ها براي حفظ منافع 
خودشان است، آنها مي دانند كه منافع ش��ان در جنگ با جمهوري اسالمي 
ايران به شدت به خطر مي افتد، وقتي مي خواهند به كشوري آسيب برسانند، 

چندين برابر خودشان دچار آسيب مي شوند. 
رنجبرزاده همچنين گفت: امريكايي ها مي دانن��د با راه اندازي جنگ عليه 
ايران براي هميشه پاي ش��ان از خليج فارس قطع مي شود و براي هميشه 
تاريخ دچار خس��ران و زيان مي ش��وند، ضمن اينكه آن هيمنه و جايگاه و 
قدرت پوشالي امريكا براي دنيا روشن مي ش��ود و به چالش مي افتند، فلذا 

جنگي از اين بابت اتفاق نمي افتد. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: آنها هم قدرت ايران را آزموده اند و هم غيرت 
ملت اي��ران را مي دانند، قباًل ايرانيان و جمهوري اس��المي اي��ران آزموده 
ش��ده اند و مي دانند كه ايران زير بار ظلم نمي رود و حتماً در مقابل هر گونه 
زياده خواهي آنان ايستادگي مي كند، قطعاً ايران آغازكننده جنگ نخواهد 

بود اما پايان جنگ قطعاً به نفع جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. 
................................................................................................................................

ذوالنور: 

 دست قوه قضائيه براي برخورد قاطع
با اخاللگران اقتصادي باز است   

نماينده مردم قم گفت: متأس�فانه دستگاه 
اجراي�ي اقدام شايس�ته اي در برخ�ورد با 
مفاس�د و جرائم اقتصادي انجام نمي دهد. 
مجتبي ذوالنور عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با تأكيد بر اينكه دس��ت قوه قضائيه براي 
برخورد قاطع با اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 
بسته نيست، اظهار كرد: قوه قضائيه بايد در وهله اول از حيث مدعي العمومي در 
اين زمينه وارد شود به اين معنا كه براي پيشگيري از وقوع جرائم هر جايي كه 
بس��تري براي تخلفات اقتصادي وجود دارد، ورود كند و برخورد هاي الزم را با 
متخلفان انجام دهد. وي با بيان اينكه همچنين قوه قضائيه بايد به شكايت هايي 
كه در اين زمينه به آنان واصل مي شود رسيدگي كند، ادامه داد: متأسفانه دستگاه 
اجرايي اقدام شايسته اي در برخورد با مفاسد و جرائم اقتصادي انجام نمي دهد 
در حالي كه قوه مجريه خود مي تواند اقداماتي را در برخورد با مفاسد انجام دهد و 
هر جا كه الزم است تخلفات را به قوه قضائيه ارجاع دهد اما متأسفانه ارجاع قابل 
توجهي هم از ناحيه قوه مجريه به دستگاه قضا براي برخورد با مفاسد اقتصادي 
صورت نمي گيرد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به نامه 
رهبر معظم انقالب به رئيس دستگاه قضا مبني بر اينكه هرگونه تعليق و تخفيف 
مجازات اخاللگران و مفسدان اقتصادي ممنوع است و مجازات آنان بايد سريع 
و عادالنه انجام ش��ود، تصريح كرد: با اين نامه مقام معظم رهبري حجت بر قوه 
قضائيه تمام ش��د و از اين به بعد هيچ گونه كوتاهي، اطاله دادرسي و سستي در 

برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد باقي بماند. 
ذوالنور تأكيد كرد: در صورتي كه از نظر قوه قضائيه قوانين در زمينه برخورد 
با مفسدان اقتصادي بازدارنده نيست، تناسب بين جرم و جزا رعايت نشده 
يا آنكه در مراحل رسيدگي و دادرس��ي به اين جرائم مشكالتي وجود دارد، 
دستگاه قضا يا بايد اليحه بياورد تا مجلس اين مشكالت را به صورت قانوني 
حل كند يا آنكه حداقل مشكالت و نواقص موجود در قوانين را به نمايندگان 
بگويند تا آن��ان طرحي آماده كنند و خألهاي قانوني و مش��كالتي را كه در 

قوانين اين موضوع وجود دارد، حل و فصل كنند.

از دي ماه س�ال گذش�ته تاكنون ب�ه ويژه طي 
چهار م�اه اخي�ر طيف وس�يعي از رس�انه هاي 
ضد انق�اب ت�اش مي كنن�د ب�ا فراخوان هاي 
مجازي- ماه�واره اي نارضايتي ه�اي موج�ود 
از عملك�رد دول�ت را تبديل ب�ه نارضايتي هاي 
عمومي و ب�ه صورت خ�اص متوج�ه حاكميت 
اس�امي ك�رده و م�ردم را ب�ه ك�ف خيابان ها 
بكشانند. بي بي س�ي در گزارشي در همين باره 
مي نويس�د: »جهش قيمت ارز و طا در ماه هاي 
اخير باعث اعتراض هاي متعددي در ايران شده 
اس�ت از جمله بازاريان در تهران و چند ش�هر 
ديگر در اعتراض به بي ثباتي بازار و چشم انداز 
نامعلومي كه براي كسب و كارشان پيش آمده، 
مغازه هاي خود را بستند و دست از كار كشيدند.« 
از اين دس��ت گزارش ه��ا را مي توان ب��ه وفور در 
گزارش هاي اين رسانه دولتي انگليس جست وجو 
كرد؛كمااينك��ه اين رس��انه انگليس��ي درگزارش 
ديگري مي نويس��د: »تظاهركنندگان خواس��تار 
حماي��ت بازاري��ان ش��ده اند. گزارش ه��ا از ايران 
حاكي از تظاه��رات گروهي از كس��به و رانندگان 
در اصفه��ان در اعتراض به »موج ت��ورم و گراني« 
است، در تصاوير و ويدئوهايي هم كه در شبكه هاي 
اجتماعي به اش��تراك گذاشته ش��ده، تعداد زياد 
معترضان موتورس��وار قابل توجه است، نيروهاي 
ضدشورش هم در اين محل حضور پيدا كرده اند.« 
ساير شبكه هاي ماهواره اي نيز همين خطر را براي 
بحراني نش��ان دادن فضاي داخلي كش��ورمان در 
پيش گرفته اند و تمام تمركز خود را جهت استفاده 
بهينه از نوسانات ارزي و ناكارآمدي دولت متمركز 
كرده اند تا اين بار كار نظام اسالمي را به زعم خود 

يكسره كنند. 
 حمايت هاي همه جانبه براي آشوب آفريني

در اين ميان شخصيت هاي رسمي دولت هاي غربي 
به ويژه امريكا نيز همراه با رس��انه ها و ش��بكه هاي 
جاسوس��ي خود تالش كردند تا به بحراني ش��دن 
اوضاع درون��ي ايران كم��ك كنند، ب��ه طوري كه 
المانيتور با تأكيد بر اينكه»هدف تحريم هاي امريكا 
راه ان��دازي اعتراض��ات خياباني در ايران اس��ت«، 
مي نويسد: » يك مقام ارشد دولت امريكا: »چيزي 
كه ما متوجه ش��ده ايم اين اس��ت كه بس��ياري از 
چيزهايي ك��ه معترضان مطالبه مي كنند ش��بيه 
مطالباتي اس��ت كه اياالت متحده و ساير كشورها 

]از ايران[ دارند.« 
اين رسانه در ادامه مي افزايد: » اما تا وقتي كه ايران 
به صادرات انقالب خ��ود در سراس��ر خاورميانه و 
براي بي ثبات كردن منطق��ه ادامه مي دهد... مردم 
اين كش��ور را مأيوس ت��ر خواهيد ديد و م��ا هم از 
خواس��ته هاي آنها حمايت مي كني��م. بنابراين ما 
خواس��تار ديدن تغيي��ر در رفتار حكوم��ت ايران 
هستيم و فكر مي كنم مردم ايران هم دنبال همين 
هستند« يا يك انديشكده صهيونيستي در همين 
باره مي نويسد: »رئيس جمهور امريكا تمايلي براي 
برگزاري نشس��ت بدون پيش ش��رط با »روحاني« 
همتاي ايراني خ��ود ندارد و اع��الم تعجب برانگيز 
تمايل به گفت  وگو با رئيس جمهور ايران، بخش��ي 
از برنامه تنظيم ش��ده حدود يك سال قبل »جان 
بولتون« مش��اور امنيت ملي امريكا قبل از حضور 

مجدد در بدنه دولت اين كشور بود.« مايكل پنس 
نيز همانند رئيس جمهور و وزير امورخارجه امريكا 
صراحتا از اجتماعات پراكنده چند ش��هر محدود 

كشور حمايت مي كند. 
اكانت وزارت خارجه امريكا در بيانيه اي در توئيتر 
مي نويس��د: »ما اعتراضات اخير در اصفهان، كرج، 
شيراز، تهران و ش��هرهاي ديگر ايران را از نزديك 
دنبال مي كنيم. امريكا از صداي مردم ايران حمايت 
مي كن��د.« اعتراف رس��انه هايي مانن��د المانيتور 
نمايانگر اين مسئله اس��ت كه پروژه فراخوان هاي 
مجازي- ماهواره اي براي ايجاد آشوب و اغتشاش در 
ايران ناكام مانده است چراكه امروز پس از گذشت 
بيش ازچهار ماه از نوس��انات شديد ارزي و سه ماه 
پس از خروج ترامپ از برجام، ن��ه تنها اجتماعات 
مردمي و گسترده در هيچ كدام از استان ها برگزار 

نشده است بلكه بعد از امضاي فرمان اجرايي ترامپ 
براي احياي دور اول تحريم هاي ضدايراني در اواخر 
هفته گذش��ته، حركت صعودي قيمت ارز، طال و 
سكه متوقف و روند كاهش��ي به خود گرفت. نكته 
مهم تر اينكه بعد از پروپاگانداي بسيار گسترده در 
سطح شبكه هاي ماهواره اي و فضاي مجازي براي 
تحريك احساس��ات مردمي با شگردهاي عمليات 
رواني تنها در چند ش��هر آن هم به صورت بس��يار 
محدود و پراكنده شاهد گعده هاي شبه اعتراضي 
بوديم؛ گعده هاي خياباني كه تعداد محدوي از آن 
را كارگران يا اف��راد معترض به اوض��اع اقتصادي 

كشور تشكيل داد. 
اين در حالي اس��ت كه با ادعاي مخدوش برخي از 
رس��انه هاي غربي در اغتشاش��ات دي ماه گذشته 
اغتشاشگران موفق شدند در بيش از 100 شهر ايران 

اقدامات ساختارشكنانه انجام دهند. 
  تاش نافرجام

جبهه ضد انق��الب از ش��بكه رس��انه اي همچون 
بي بي سي و آمد نيوز تا ش��بكه منافقان، آل سعود و 
رژيم صهيونيستي تالش مي كنند با فراخوان هاي 
شفاهي و كتبي تجمعات خياباني در شهرهاي ايران 
را كليد بزنند اما مردم بدون توج��ه به فراخوان ها 
شكست ديگري را براي غرب رقم زدند؛ شكستي كه 
مي توان نش��انه هاي آن را در برخي از اخبار منتشر 
شده در هفته گذش��ته جس��ت وجو كرد؛  آنجايي 
كه برخي از افراد مطلع غربي و رس��انه هاي معتبر 
بين المللي نسبت به سناريوي جديد اياالت متحده 

امريكا عليه كشورمان پرده برداشتند. 
  سوريه سازي مضحك

نگراني مردم از بي ثباتي در كشور همانند سال 88 و 
پيامدهاي ناشي از آن )نظير وضع قطعنامه 1929(، 
از جمله علت هايي است كه مردم مانند هميشه و با 
آينده نگري با ضد انقالب همراهي نكردند؛ مردمي 
كه مشكالت اقتصادي نظير گراني، بيكاري و تورم 
بر فضاي معيش��ت آنها اثرات فراوان داش��ته اما به 
سناريوي سوري س��ازي ايران )به عنوان مهم ترين 
هدف كنوني غرب( پشت كردند؛ سناريويي كه در 
ناامني هايي كه كشورهاي منطقه از عراق، سوريه تا 
يمن و افغانستان و لبنان در قالب جنگ هاي مختلف 
قومي و مذهبي با آن درگير است، قابليت اجرايي به 

خود خواهد گرفت. 
ديگر آنكه جامعه ايراني به خوبي درك كرده است 
كه عوامل پش��ت پرده فراخوان ه��اي اعتراضي به 
بهانه گراني هاي دي ماه س��ال96 مفسدان فراري 
ديروز نظير كانال هاي آمد نيوز هس��تند و موازي با 
آن همچنان ب��ه كارايي و توانمندي س��اختارهاي 
موجود اعتقاد دارد و اين همچنان يك فرصت براي 
قواي سه گانه است كه اين فرصت را غنيمت شمرده 
و گام هاي جدي در برخورد با مفاس��د برداش��ته و 
اصالح ساختار اقتصادي كشور را اولويت شمرده و با 

اقدامات جهادي مشكالت مردم را كاهش دهند. 
جامعه ايراني در مواجهه با فضاي فعلي دس��ت رد 
به فراخوان هاي ض��د انقالب زده اس��ت، آن هم به 
اين دليل كه صداقت��ي در فراخوان هاي ضدانقالب 
نديده و تالش كرده به جاي پيگيري مطالبات مردم، 
سناريوهاي نوشته شده در واشنگتن، تل آويو و رياض 

را جهت ويراني و تجزيه ايران اجرايي كند.

تاش يك ساله طيف گسترده ضدانقاب برای تزريق بحران به خيابان های ايران

شكستی كه مردم به فراخوان های مجازی تحميل كردند

   گزارش

   گزیده

عضو كميس�يون حقوقي و قضايي مجل�س با بيان 
اينكه رهبر انقاب در مبارزه با فس�اد جور س�ه قوه 
را مي كش�ند، گفت: بعد از اين بايد منتظر بود و ديد 
كه عزم قوه قضائيه براي مقابله با فساد چقدر است. 
محمدعلي پورمختار در گفت وگو با مهر، با اشاره به مجوز 
اخير رهب��ر معظم انقالب به قوه قضائي��ه براي برخورد 
س��ريع و قاطع با اخاللگران در نظام اقتص��ادي، اظهار 
داشت: به نظر مي رسد مقام معظم رهبري جوِر سه قوه 
را در امر مبارزه با فساد مي كشند، چراكه ايشان همواره 
بر مبارزه با فساد اقتصادي تأكيد داشته اند اما تحركات 
دستگاه ها ضعيف بوده است. وي افزود: در مواردي نيز 
طرح هايي براي مقابله قاطع تر با فساد مصوب شده بود، 
از جمله اينكه اس��امي متهمان منتشر شود، اما شوراي 
نگهبان آن را تأيي��د نكرد. عضو كميس��يون حقوقي و 
قضايي مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به ابعاد و اهداف 
نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر انقالب و مجوز ايش��ان 
تصريح كرد: موافقت رهبر معظم انقالب با درخواس��ت 
رئيس ق��وه قضائيه، زمين��ه بهتر و هموارت��ري را براي 
برخورد قاطع و انقالبي با مفسدان اقتصادي فراهم كرد 

كه همگام با دشمن، به جان مردم افتاده اند. 
پورمختار تأكيد ك��رد: اين اجازه مطاب��ق اختيارات مقام 
معظم رهب��ري كه برگرفته از اصل والي��ت مطلقه فقيه و 
قانون اساسي است، صادر شده و مجوز برخي امور از جمله 
كاهش مهلت تجديدنظرخواهي، قطعي بودن رأي صادره 
در احكام غير اعدام، تش��كيل محاكم مفسدان اقتصادي 

در ته��ران و انتش��ار روند 
دادگاه متهمان داده ش��ده 
و هم��ه اينها هم از ش��ئون 
قضاي��ي ولي  فقيه اس��ت و 
هدف اين است كه فرصت 
از دس��ت نرود و به مطالبه  
افكار عمومي ب��راي مقابله 
با مفاس��د اقتصادي پاسخ بهتري داده ش��ود. وي تصريح 
كرد: بعد از اين بايد منتظر ب��ود و ديد كه عزم قوه قضائيه 
براي استفاده از اين فرصت و برخورد بي مالحظه و قانوني 
با مفسدان اقتصادي چقدر است؛ قوه قضائيه ديگر داراي 
اختيارات كافي اس��ت و مي تواند با استفاده از اين فرمان، 
اقدامات فوري و قاطعي انجام دهد. اين نماينده مجلس 
با تأكيد بر اينكه اقدام ق��وه قضائيه كفايت نمي كند، به 
وظايف ساير دس��تگاه ها از جمله دولت نيز اشاره كرد و 
گفت: در داخل قوه مجريه هم نيازمند اراده  محكم تري 
براي نظارت و اجراي قوانيني مانند »ارتقاي س��المت 
نظام اداري« هس��تيم چراكه هر آنچه ام��روز به عنوان 
فساد درمي آيد، يك طرف آن به قوه مجريه برمي گردد 
كه با سوءمديريت يا ضعف نظارت، زمينه فساد را فراهم 
مي كند. پورمختار همچنين تأكيد كرد: مجلس نيز در 
اين حوزه وظيفه سنگيني دارد و بايد نظارتش را فارغ از 
مسائل سياسي و روابط عاطفي با رئيس جمهور و برخي 
وزرا قوي تر كند اما متأسفانه عملكرد مجلس در حوزه 

نظارت تا امروز ضعيف بوده است. 

عضو كميسيون حقوقي مجلس: 

رهبر انقالب در مبارزه با فساد جور 3 قوه را مي كشند
عضو هيئ�ت رئيس�ه فراكس�يون نمايندگان 
واليي مجل�س گفت: هيئ�ت نظارت ب�ر رفتار 
نماين�دگان و ق�وه قضائي�ه باي�د اتهام�ات 
مطرح ش�ده در جلس�ه اس�تيضاح وزي�ر كار 
را بررس�ي و ب�ا متخلف�ان برخ�ورد كنن�د. 
عباس گودرزي نماينده م��ردم بروجرد در مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اتهامات مطرح شده در جلسه اس��تيضاح وزير كار 
در مجلس گف��ت: هرچقدر با اف��راد متخلف در هر 
جايگاهي كه باشند با قاطعيت برخورد شود، نه تنها 
نظام آسيب نمي بيند بلكه انقالب تقويت مي شود و 
اعتماد عمومي بيشتر مي شود. عضو هيئت رئيس 
فراكسيون نمايندگان واليي مجلس اظهار داشت: 
اتفاق تلخي كه در جلسه اس��تيضاح وزير كار افتاد 
حاكي از دمل ه��اي چركيني بود ك��ه در اليه هاي 
مديريتي كشور وجود دارد و نمي ش��ود آن را انكار 

كرد. من نماينده اي را مي شناسم كه مسئول دفتر 
خود را به شركت هاي زيرمجموعه بيمه اي تحميل 
كرده است. من نماينده اي را مي شناسم كه دهها بار 
با البيگري و وارد آوردن فشار به دنبال اين است كه 
مديري را تحميل كند ت��ا رأي دوره بعدش را جمع 
كند. گودرزي خاطرنش��ان كرد: نماين��ده اي كه از 
اوضاع و احوال كشور و وضعيت صندوق ها بي خبر 
باش��د و به دنبال جمع كردن رأي خ��ود مابه ازاي 
تضعيف صندوق ها و ش��ركت ها و دستگاه ها باشد، 
لياقت نمايندگي ندارد. وي افزود: هيئت نظارت بر 
رفتار نمايندگان بايد اتهامات مطرح شده در جلسه 
استيضاح وزير كار را در دستوركار خود قرار دهد و 
به طور جد آن را پيگيري كند و اگر افرادي متهم و 
باعث آبروريزي كل مجلس هستند، برخورد الزم با 
اين افراد صورت گيرد كه آبروي تمام مجلس كه در 
رأس امور است فداي دنياطلبي و منفعت طلبي يك 

عده خاص قرار نگيرد. عضو هيئت رئيس فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس اظهار داشت: قوه قضائيه 
نيز بايد در ارتباط با اين مسئله به تكليف خود عمل 
كند. اگر اتهاماتي كه مطرح شده صحت ندارد، بايد با 
فردي كه اتهام مي زند برخورد شود و اگر صحت دارد 
بايد با فرد متخلف برخورد الزم صورت گيرد. گودرزي 
خاطرنشان كرد: پاسخگويي مسئوالن در حوزه رفتار 
و عملكردش��ان در دوره خدمت شان كمرنگ شده 
و افراد وقتي مسئوليت ش��ان تمام مي ش��ود، تنها 
ديوان محاسبات است كه هزينه هاي مالي دستگاه 
اجرايي را رص��د و آن ش��خص را مؤاخذه مي كند و 
ساير عملكردها را خيلي كم بررسي مي كنند و مورد 
مؤاخذه قرار مي دهند. وي در پايان گفت: فضا براي 
متخلفان بايد به گونه اي محدود ش��ود كه اگر اين 
افراد از خداي خود نمي ترسند به خاطر ترس از افكار 

عمومي دست به اين تخلفات نزنند.

 افشاگری ها در جلسه استيضاح ربيعی 
نشانه دمل های چركين در اليه های مديريتی بود

رئيس فراكس�يون نمايندگان واليي مجلس 
گف�ت: از آق�اي اژه اي دع�وت مي كني�م كه 
درمورد نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر انقاب 
وهمچنين عملكرد قوه قضائيه در برخورد با 
اخالگران اقتصادي به مجلس گزارش دهد. 
حميدرضا حاجي باباي��ي در گفت وگو با مهر در 

خصوص نامه اخير رئيس ق��وه قضائيه به مقام 
معظم رهب��ري در خصوص كس��ب مجوز براي 
برخورد ب��ا اخاللگران اقتصادي گف��ت: پس از 
تعطيالت مجلس، از آقاي اژه اي معاون اول قوه 
قضائيه دعوت خواهيم كرد كه در خصوص اين 
نامه و همچنين عملكرد قوه قضائيه در برخورد 

با اخاللگران اقتصادي به مجلس و فراكس��يون 
نمايندگان واليي گزارش بدهد. 

وي تأكيد ك��رد: معتقدم رئيس ق��وه قضائيه و 
رئيس جمهور بايد گزارش��ي را از عملكرد خود 
در س��اماندهي بازار ارز و برخ��ورد با اخاللگران 

اقتصادي به مجلس ارائه دهد.

حاجي بابايي: اژه اي از برخورد با اخاللگران اقتصادي به مجلس گزارش مي دهد


