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نشانعالیذوالفقاربهچهکسانیدادهمیشود؟
 نشان ذوالفقار به فرماندهی که

خواب از چشم دشمنان ربود
فرمان��ده نیروی قدس س��پاه، اولی��ن فرمانده در 
جمهوری اسالمی ایران است که به دریافت عالی ترین 

نشان نظامی مفتخر شده است.
خب��ر اهدای یک نش��ان عالی نظامی به س��ردار 
سرلشکر قاسم س��لیمانی، این سوال را ایجاد کرد که 
جایگاه این نشان چیست؟ به چه کسانی داده می شود 

و تاکنون به کدام یک از فرماندهان اهدا شده است؟
»نشان ذوالفقار« عالی ترین نشان در نیروهای مسلح 
است که طبق »آیین نامه اهدا نشان های نظامی جمهوری 
اس��المی ایران«، ب��ه »فرماندهان عالی رتبه و روس��ای 
س��تادهای عالی رتبه در نیروهای مسلح« اهدا می شود 
که تدابیر آنها در طرح ریزی و هدایت عملیات های رزمی 

موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد.
س��ردار س��لیمانی اولی��ن فرمان��ده در جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت که به دریافت این نشان از دست 
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا مفتخر 
شده و طبق آنچه در پیام تبریک فرمانده کل سپاه نیز 
آمده، این نشان به پاس سال ها فرماندهی وی در حوزه 

جبهه مقاومت اهدا شده است.
در پیام س��ردار جعفری آمده: »بی ش��ک این رخداد 
فرخنده )اهدای نشان ذوالفقار( که محصول نقش  آفرینی های 
سترگ، راهبردی، سرنوشت ساز و مخلصانه آن برادر عزیز 
و نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب در حمایت از جبهه 
مقاومت اسالمی و مقابله هوشمندانه و ظفرمند با اشقیای 
تکفیری و تروریس��م آمریکایی - صهیونیستی و صیانت 
از امنیت مثال زدنی ملت و میهن اس��المی است، موجب 
مباهات و افتخار آحاد پاسداران انقالب و منشأ خیر و برکت 
در عرصه رس��الت و مأموریت های خطیر محوله در آینده 

روشن پیش رو خواهد بود.«
سردار سلیمانی پیش از این 3 نشان عالی »فتح« نیز 
دریافت کرده بود که به عملکرد او در سال ها فرماندهی 
لشکر 41 ثاراهلل در دفاع مقدس برمی گردد. وی بیش از 
13 سال است که فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران 
را برعهده دارد و خصوصاً در سال های اخیر، نقش مهم 
و تأثیرگذاری در جبهه مقاومت )بویژه سال های اخیر در 

فارس سوریه و عراق( ایفا کرده است. 

پاسداران

 واکنش دفتر نشر آثار آیت اهلل خامنه ای
به حکم دادگاه ابوالفضل قدیانی

عض��و دفتر حف��ظ و نش��ر آثار حض��رت آیت اهلل 
خامن��ه ای در واکنش به حکم دادگاه ابوالفضل قدیانی 
مبنی بر مطالعه و رونویسی از برخی کتاب های مرتبط 

با رهبر انقالب واکنش نشان داد.
علی عسگری در واکنش به حکم دادگاه ابوالفضل 
قدیانی مبنی بر مطالعه و رونویسی از برخی کتاب های 
مرتبط با رهبر انقالب گفت: انتشار آثار مرتبط با رهبر 
معظم انقالب برای آشنایی با رای و اندیشه و نیز زندگی 
و س��یره اخالقی و اجتماعی معظم له است و بکارگیری 

آن به عنوان مجازات یک مجرم، بدسلیقگی است.
وی افزود: دفتر تنظیم و نش��ر آث��ار رهبر معظم 
انقالب هی��چ توصیه ای ب��ه دادگاه هاجه��ت مطالعه 
اجباری آثار رهبر انقالب توسط محکومان ندارد و این 
کار را مغایر با اثر بخشی        و     روح  کار    فرهنگی  می داند.

درپی اثبات مجرمیت قدیانی، قاضی شعبه 26 دادگاه 
انقالب اسالمی، وی را عالوه بر مجازات حبس، به مطالعه 
و رونویسی سه کتاب »حکایت زمستان« از سعید عاکف، 
»داستان سیس��تان« )سفرنامه رهبرانقالب به سیستان  
و بلوچس��تان( از رضا امیرخانی و »دشمن شناسی« که 
گردآوری س��خنان رهبر انقالب توسط موسسه حفظ و 
فارس نشر آثار معظم له است، محکوم کرده است. 

پیام تبریک به سردار سلیمانی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مفتخر شدن 
سرلشکر قاسم س��لیمانی به دریافت نشان ذوالفقار از 

سوی مقام معظم رهبری را به وی تبریک گفت.
عب��داهلل  والمس��لمین  حجت االس��الم  پی��ام  در 
حاجی صادقی آمده اس��ت: مبرهن اس��ت ای��ن رخداد 
مبارک که جلوه ای از کارآمدی ایمان، اخالص، معنویت 
و توکل به خدا در میدان جهاد و مبارزه با دشمنان اسالم 
و مقابل��ه با فتنه عظیم غربی - عبری و عربی در منطقه 
غرب آس��یا و قدردانی از حماس��ه تاریخی و شگفت آور 
مدافعین حرم و جبهه مقاومت اس��المی اس��ت، ضامن 
ارتقای باور، انگیزه و مجاهدت های سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در تحقق ماموریت های خطیر در صحنه های نیاز 
انقالب و امت اسالمی خواهد بود. استمرار توفیق، عزت و 
سربلندی روزافزون آن فرمانده فرهیخته و وارسته و آحاد 
رزمندگان غیور نیروی قدس س��پاه در برافراشتن پرچم 
مقاومت در اقصی نقاط عالم، تحت عنایات حضرت ولی 
عصر)عج( و اطاع��ت از منویات و رهنمودهای حکیمانه 
مق��ام معظم رهب��ری و فرمانده معظ��م کل قوا آیت اهلل 
العظم��ی امام خامنه ای عزیز)مدظله العال��ی( را از درگاه 

سپاهنیوز احدیت مسئلت می کنم. 

اخبار

توانستیم سال را با موفقیت به پایان برسانیم!
مع��اون اول رئیس جمهور با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه دولت بتواند در 
س��ال ۹۸ وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخش��د گفت: با وجود سختی های 
معیش��تی که بر مردم تحمیل ش��د، توانستیم س��ال جاری را نیز با موفقیت به 

پایان برسانیم.
اس��حاق جهانگیری در آخرین جلس��ه شورای اقتصاد در سال ۹7 با اشاره به 
مشکالت و دشواری های اقتصادی س��ال ۹7 گفت: آمریکایی ها فشار سنگینی را در 
سال جاری به منظور فروپاشی اقتصاد کشور بر بخش های اصلی اقتصاد نظیر بخش نفت 
و حمل و نقل وارد کردند اما به فضل الهی این اتفاق رخ نداد و ما توانستیم با برنامه ریزی 

و تالش و ایستادگی مردم فشارها را پشت سر بگذاریم.
وی از اعضای ش��ورای اقتصاد و اعضای اقتصادی دولت که بار اصلی مدیریت فضای 

الف دشوار کنونی بر دوش آنان است، قدردانی کرد. 

خیابان پاستور
دیگر احمدی نژاد را تایید صالحیت نمی کنند

عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت: َمَثل قدیمی اس��ت که می گوید: »هر 
کس��ی را از طریق هم نش��ینانش و رفقایش بش��ناس.« بنابراین مردم با زوایای 

شخصیت احمدی نژاد آشنا شدند و او دیگر محلی از اعراب ندارد. 
آیت اهلل سیدهاش��م بطحائی گلپایگانی درباره امیده��ای احمدی نژاد برای 
بازگشت به عرصه ریاس��ت  جمهوری اظهار کرد: احمدی نژاد باید به پرونده خود 
نگاه کند، س��وابق کاری خود را ورق بزن��د و ببیند که چه خرابکاری هایی را مرتکب 
ش��ده است. با در نظر گرفتن این مس��ائل او واقعاً باید بررسی انجام دهد و ببیند زمینه 

دارد که دوباره به صحنه انتخابات ریاست  جمهوری بیاید؟
وی گفت: با حرف ها، تحریکات و تقرب هایی که داشته بعید می دانم که تایید صالحیت 
شود. چون در این مدت خیلی موج سواری و به همه هم تعرض کرد بنابراین اگر احمدی نژاد 

نامهنیوز در انتخابات ریاست  جمهوری تایید شود، مویّد زیر سوال می رود. 

نظرگاه
اظهارات دشمنان را جدی نمی گیریم

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه توانمندی موشکی کامالً بومی 
جمهوری اس��المی ایران ج��زو ثروت های معنوی ایران اس��ت، گف��ت: اصوالً نباید 
اظهارنظرهای دشمنان درخصوص محدودسازی قدرت موشکی ایران را جدی گرفت.

سردارغالمحسین غیب پرور در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد های نیروی 
هوافضای سپاه در یادمان شهدای عملیات بیت المقدس در خوزستان، گفت: برادران 
عزی��ز ما در نیروی با افتخار هوافضای س��پاه امکانات مختلف خود اعم از موش��کی و 

پهپادی را در »یادمان بیت المقدس« تعبیه و آماده بازدید کاروان های راهیان نور کردند.
وی با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه، یک تدبیر بسیار خوب از سوی نیروی هوافضای 
س��پاه و سازمان بسیج بود، افزود: در س��ایر یادمان ها آنچه را که مردم می بینند یادآوری 
هش��ت سال دفاع مقدس است، اما در ش��هر موشکی، دستاورد های علمی نظامی ایران در 
میزان حوزه موشکی به نمایش گذاشته که موجب امیدآفرینی در دل مردم می شود. 

بسیجی ها

رئی��س ق��وه قضایی��ه گفت:  ن ا جرایم خش��ن و سازمان یافته میـــــز
و هرگونه اخالل در برابر امنیت جامعه و کش��ور را 

تحمل نمی کنیم و کوتاه نمی آییم.
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 
در مراس��م معارفه خود به عنوان رئیس جدید قوه 
قضاییه که با حضور مس��ئوالن لشگری و کشوری 
برگزار ش��د، یکی از اولویت های خود در دس��تگاه 
قضایی را صیانت از دس��تگاه قضایی و قضات سالم 
خوان��د و اظهار کرد: امروز مدعی مبارزه با فس��اد 
درون ق��وه قضاییه، خود قضات پ��رکار و پرتالش 
هس��تند. م��ردم حتم��اً بدانن��د در مقاب��ل تعداد 
مع��دودی که بخواهند دس��تگاه قضای��ی را بدنام 

کنند، می ایستیم و برخورد می کنیم.
رئیس��ی همچنین ب��ه صیان��ت از آزادی های 
اجتماع��ی و حق��وق مردم اش��اره ک��رد و افزود: 
مسئله حقوق شهروندی مورد توجه جدی در قوه 
قضاییه اس��ت. در راس��تای صیانت از حقوق عامه 
نمی توانی��م در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، 
محیط زیس��ت و س��المت مردم بی تفاوت باشیم و 
حتماً قوه قضایی��ه در مقابل تجاوز به حقوق عامه 

ساکت نخواهد نشست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه حتماً 
کرامت انسانی مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی 
و حتی اف��رادی که مورد اتهام ق��رار گرفتند باید 
حفظ شود گفت: مسئله حفظ کرامت انسانی یک 
مسئله شعاری نیست و حتماً اقدامات انجام شده را 

دنبال می کنیم و معتقدیم باید جزو اصول باشد.
رئیسی همچنین بر مسئله نظارت تأکید کرد و 

اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی بدانند که 
نظارت به معنای مچ گیری نیست بلکه تضمین اجرای 
قانون، تداوم اعتماد به مدیران و تضمین سالمت در 
دستگاه های اجرایی کشور است. ما از مدیران پرکار، 
ش��جاع و باجس��ارت که برای انجام ام��ور، مانعی را 
به ویژه در ش��رایط تحریم به رس��میت نمی شناسند 
حمایت می کنیم، بنابراین مدیران، قاطع، باجسارت 
و ش��جاع مورد حمایت هستند و از سرمایه گذاری و 

کارآفرینی در کشور حمایت می کنیم.
رئی��س قوه قضاییه خواس��ت عم��وم مردم را 
مبارزه با فس��اد عنوان کرد و گفت: بهترین سخن 
و راهبرد در این ارتباط، پیام هش��ت  ماده ای رهبر 
معظم انقالب اس��المی است که به  رغم صدور آن 
در چند س��ال قبل، همچنان زنده است. این پیام 
هم تکلیف دس��تگاه های اجرایی، هم مجلس و هم 

قوه قضاییه را مشخص کرده است.
رئیسی تصریح کرد: باید ساختارهای فساد زا را 
در کشور اصالح کنیم وگرنه دوباره شاهد پرونده های 
فس��اد خواهیم بود. چرا باید از یک س��وراخ دو بار 
گزیده شویم؟ اصالح س��اختارهای فسادزا به عهده 
دول��ت، اص��الح قوانی��ن وظیفه مجل��س و وظیفه 
دس��تگاه قضایی نیز برخورد عبرت آموز با مفسدان 

اقتصادی است که در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین راجع به مشکالت 
اقتصادی موجود گفت: حتماً دستگاه قضایی کنار 
دولت و مجلس اس��ت و تعامل بین این قوا، اصلی 
اس��ت که رهب��ر معظم انقالب اس��المی هم مورد 
تأکید ق��رار دادند و ما هم با حفظ اس��تقالل قوه 

قضاییه و قضات، این موضوع را دنبال می کنیم.
وی در ادامه درباره موضوع حقوق بش��ر گفت: 
معتقدیم قوانینی که می تواند تعیین کننده سعادت 
انسان باش��د، قوانین اسالم اس��ت، مدعیان حقوق 
انسان در غرب به ویژه برخی سازمان های بین المللی، 
در بحث حقوق بشر، متهم هستند نه مدعی. مدعی 
حقوق بشر ما هس��تیم و آنها در جایگاه متهم قرار 

دارند و نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند.
رئیسی تأکید کرد: مسئله مهم در این ارتباط، 
تنویر افکار عمومی نس��بت به ابعاد مختلف احکام 
نورانی اسالم است و در این خصوص بیشتر باید با 
مردم و دنیا سخن بگوییم البته دشمن نمی خواهد 
س��خن ما شنیده شود ولی باید تمام تالش خود را 

در این راستا انجام دهیم.

 آملی الریجانی:
هر کسی را که تهمت زده باشد حالل نمی کنم

رئیس س��ابق قوه  قضاییه نیز در این مراس��م 

گفت: یک وقتی ی��ک بنده خدایی از من حاللیت 
طلبی��د که گفتم ب��ا خود عهده ک��رده ام هرکس 

تهمت زده باشد، حالل نخواهم کرد.
آی��ت اهلل ص��ادق آملی الریجان��ی با اش��اره به 
گس��ترش بکارگیری فناوری های نوی��ن در دوره 
ریاست خود بر دستگاه قضایی اظهار کرد: با تمام 
تنگناه��ا و مش��کالت بودج��ه ای، معاونت فناوری 
قوه قضاییه توانست پیشرفت فوق العاده ای در حوزه 

بکارگیری فناوری های نوین داشته باشد.
رئیس سابق قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات 
خود در حدود 10 سال گذشته را تشدید نظارت ها 
خواند و گفت: تاسیس معاون نظارت و بازرسی در 

دیوان عالی کشور، از افتخارات این دوره است.
آملی الریجان��ی همچنین با اش��اره به برخورد 
قاطع و گس��ترده با فس��اد افزود: فس��اد در کشور 
وجود دارد اما ارزیابی ها باید عادالنه باش��د؛ گرچه 
عده ای تحت عنوان فساد سیستماتیک سیاه نمایی 
کردند اما همان موقع گفتم این حرف ها نادرس��ت 

است.
وی در ادامه به موضوع فضای مجازی اش��اره 
کرد و گفت: یکی از منشاء های وقوع جرم، همین 
فضای مجازی اس��ت. نمی توان فض��ای مجازی را 
بس��ت و هیچ وقت هم دس��تگاه قضای��ی مخالف 

اس��تفاده از فضای مجازی نبوده است؛ حتی جزو 
کسانی هستم که بیش از سایر روسای دیگر قوا، از 

فضای مجازی استفاده می کنم.
رئیس س��ابق قوه قضاییه با بی��ان اینکه هیچ 
وقت ادعا نکردیم، در فضای مجازی بس��ته ش��ود 
اضافه ک��رد: فضای مجازی باید مدیریت ش��ود و 
حتی ای��ن کار در کش��ورهای اروپایی هم صورت 
می گی��رد. واقعاً عقل نمی پذیرد یک کش��وری که 
بنیان آن انقالب اسالمی است، تمام اطالعات خود 

را این طور در اختیار بیگانه قرار دهد.
آملی الریجانی تأکید کرد: ما نمی گوییم اتوبان 
را ب��ه خاطر یک تص��ادف ببندید ام��ا وقتی یک 
اتوبان��ی در صدها نقطه مش��کل  دارد، باید فکری 
به حال آن کرد. در اس��تفاده از فضای مجازی باید 
مدیریت کنی��م و نباید فضای کش��ور را این طور 

برای هجمه دشمن باز بگذاریم.
رئیس س��ابق قوه  قضاییه در ادامه گفت: یک 
وقت��ی دش��من می آی��د و می گوید دخت��ر رئیس 
قوه قضاییه جاسوس است. چه می شود کرد؟ صبیه 
ما وقت��ی جایی می رفت می گفتن��د از زندان آزاد 
ش��دی؟ مرخصی گرفت��ی؟ در درون کش��ور یک 
مس��ئول که قس��م خورده ب��ود از قانون اساس��ی 
صیان��ت کن��د، می گوید مگر دختر من جاس��وس 

است یا من 63 حساب دارم؟
آملی الریجان��ی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تعریض 
مستوجب تعزیر اس��ت اضافه کرد: یک وقتی یک 
فردی از من حاللیت طلبید که گفتم با خود تعهد 
و عهد کردم، هیچ کس��ی را که تهمت زده باش��د، 

تسنیم حالل نخواهم کرد. 

بررس��ی ط��رح اصالح  ادامه  م��وادی از قان��ون انتخاب��ات بهارستـــان
مجلس شورای اسالمی، اعالم وصول طرح تشکیل 
اس��تان اصفه��ان ش��مالی و... از مهمتری��ن اخبار 

دیروز جلسه مجلس شورای اسالمی است.
در جلس��ه علنی مجلس که به ریاست مسعود 
پزش��کیان برگزار شد، ادامه رس��یدگی به گزارش 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص 
طرح یک فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس ش��ورای اسالمی در دستور کار نمایندگان 

قرار گرفت.
اکب��ر رنجب��رزاده عضو هیات رئیس��ه مجلس 
ضمن اع��الم آمادگ��ی مجلس برای هم��کاری با 
قوه قضاییه در دوره ریاس��ت جدید گفت  که قوای 
مجری��ه و مقنن��ه هم باید در آین��ده اصالحاتی را 
انجام دهند تا گام دوم انقالب با نوسازی و بهسازی 

در ناوگان هر سه قوه به پیش برود.

ناطقین جلسه علنی مجلس
نماینده مس��جد سلیمان: نگرانی امروز جامعه 

ایران بیکاری و افزایش قیمت هاست.
نماین��ده زاهدان: چرا اقدامی برای پایان دادن 

به اختالس ها و رانت ها مشاهده نمی شود؟
زاهدی: قانون افزایش حقوق سال ۹۸ ابهامات 

اساسی دارد.
پ��س از نطق چند ت��ن از نمایندگان مجلس، 
در جری��ان بررس��ی طرح اصالح م��وادی از قانون 
انتخابات مجلس شورای اس��المی، نمایندگان در 
مصوب��ه ای مقرر کردند انجام هرگونه نظرس��نجی 

در جری��ان انتخاب��ات مجلس صرفاً باید از س��وی 
مؤسسات مجاز نظرسنجی صورت بگیرد.

همچنی��ن نماین��دگان اقدامات��ی را ک��ه در 
فعالیت ه��ای تبلیغاتی انتخابات توس��ط نامزدها، 
احزاب و گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم 

محسوب می شود، تعیین کردند.
در ادام��ه ای��ن جس��له ب��ا تصوی��ب مجلس، 
صداوس��یما موظف ش��د که برنامه های تبلیغاتی 
ضبط ش��ده نامزدها ح��اوی مطال��ب و اطالعات 
خالف واقع و توهین آمیز را به تشخیص کمیسیون 

بررسی تبلیغات استان حذف کند.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر مجازات خرید و 

فروش رأی در انتخابات مجلس را تعیین کردند.
همچنی��ن مجل��س فص��ل مربوط ب��ه تأمین 
مناب��ع مالی تبلیغ��ات و فعالیت ه��ای انتخاباتی و 
محدودیت های آن را به منظور بررس��ی و ادغام و 
تطبیق با الیحه  جامع انتخابات به کمیسیون امور 

داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.
در ادامه بررس��ی طرح اصالح قانون انتخابات 
مجل��س ماده ۵۹ تصویب ش��د که بر اس��اس آن 
ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در ش��عب 

اخذ رأی جرم محسوب می شود.

تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس
نماین��ده داراب: دول��ت در جه��ت مدیریت و 

توزیع صحیح یارانه ها اقدام کند.
شکری: چرا هر روز قیمت ها افسارگسیخته تر 

می شود؟
نماین��ده همدان: اجازه ندهی��د مردم بیش از 

این زیر فشار اقتصادی ُخرد شوند.
کرم پ��ور: در عملیاتی ش��دن پروژه های ملی 

شاهد بی عدالتی هستیم.

تذک��ر پژمان ف��ر درباره ش��یوه اداره جلس��ه 
مجلس.

در جلسه روز گذشته مجلس همچنین علیرضا 

رحیمی عضو هیئت رئیس��ه مجلس طرح مشارکت 
مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه و طرح تشکیل 
ایسنا استان اصفهان شمالی اعالم وصول کرد. 

شورای  مجلس  گذشته  روز  علنی  جلسه 
میکروفون  یک طرفه  قطع  دلیل  به  اسالمی 
سران  از  مطهری  علی  حمایت  و  اصولگرایان 

فتنه با حواشی زیادی روبه رو شد.
مردم  نماینده  وکیلی  محمدعلی  اخطار 
حواشی  ایجاد  باعث  علنی  جلسه  در  تهران 

زیادی در مجلس شد.
خواستار  وکیلی  که  بود   ۱۱:۴۵ ساعت 
به اصل  استناد  با  اساسی  قانون  اخطار  ارائه 
۷۵ شد که میکروفن این نماینده روشن شد و 
وی شروع به انتقاد از نطق محمدمهدی زاهدی 

نماینده اصولگرای مجلس کرد.
زاهدی در بخشی از نطق خود در اعتراض 
از  یکی  با  امید  فراکسیون  اعضای  دیدار  به 
سران فتنه گفته بود: »دیدار جمعی از اهالی 
انقالب  باغی  فتنه ۸۸  در  که  فردی  با  مجلس 
انتظار  و  است  طغیان  از  حمایت  است،  بوده 
ملی  منافع  مجلس  نمایندگان  که  است  این 
بر منافع جناحی و سیاسی ارجح دانسته و  را 
همراهی کامل با امام و انقالب داشته باشند. 
از دستگاه های نظارتی انتظار می رود که اقدام 

مقتضی را در این باره انجام دهند.«
وکیلی گفت: زاهدی ادعای خالفی را مطرح کرد 
که دیداری انجام شده و آن را خالف منافع ملی 
قلمداد کرد که باید به عرض وی برسانم که آقای 
زاهدی خالف منافع ملی آن جایی انجام گرفت که با 
تنگ نظری و فتنه نمایی بخش مهمی از سرمایه های 
انسانی این کشور را به حاشیه بردید. خالف منافع 

ملی آن جایی انجام گرفت که رئیس جمهور هشت 
ساله ای همچنان در گوشه و کنار کشور حرکت 
می کند، سفر و سخنرانی آزاد دارد و تمام مرزهای 
رسمی کشور را زیر سوال می برد اما کسی به وی 
با نجابت  نه رئیس جمهوری که  معترض نیست، 
سال ها در گوشه ای نشسته و جز دعوت به رحمت 

و وحدت حرفی ندارد.
اظهارات وکیلی در حمایت از رئیس دولت 
نمایندگان  دو   - دو  فریاد  به  منجر  اصالحات 
مجتبی  که  گونه ای  به  شد  مجلس  اصولگرای 
رفت  رئیسه  هیأت  جایگاه  سمت  به  ذوالنور 
بیان  برای  وکیلی  میکروفن  از  که  کرد  و سعی 
مخالفتش با اظهارات این نماینده استفاده کند اما 

وکیلی همچنان به اظهارات خود ادامه می داد.
برعهده  را  جلسه  ریاست  که  مطهری  علی 
به  که  داد  اجازه  وکیلی  به  همچنان  داشت، 
ادامه اظهاراتش بپردازد که این مسئله منجر 
به عصبانیت اصولگرایان مجلس شد و جمعی 
از نمایندگان این طیف از جمله مجتبی ذوالنور، 
عباس  زاهدی،  مهدی  محمد  آزادیخواه،  احد 
محمدجواد  کریمی قدوسی،  جواد  گودرزی، 
رئیسه  هیأت  که  می زدند  فریاد  و...  ابطحی 

نباید فتنه نمایی کند و باید بی طرف باشد.
میکروفن هایشان  که  اصولگرا  نمایندگان 
نمی رسید،  جایی  به  فریادشان  و  بود  خاموش 

سعی کردند که از میکروفن هیأت رئیسه برای 
ذوالنور  که  کنند  استفاده  خود  اظهارات  بیان 
چند لحظه ای از میکروفن مطهری استفاده کرد 
ما  به  اما  می کنیم  پاره  گلو  ما  چطور  گفت:  و 
اجازه بیان تذکر و اخطار نمی دهید و تذکرات 
ما را قطع می کنید؟! که مطهری میکروفن خود 
به  نماینده  این  نداد  اجازه  و  کرد  خاموش  را 

ادامه اظهاراتش بپردازد.
کریمی قدوسی هم فریاد اعتراض خود را 
رئیس  درباره  و  کرد  بلندتر  و  بلند  لحظه  هر 
دولت اصالحات و سران فتنه گفت: »آنها این 

همه فتنه کرده اند و خون ریخته اند.«
مردم  نماینده  گودرزی  عباس  همچنین 
بروجرد هم در آن میان یک لحظه توانست از 
میکروفن مطهری استفاده کند و گفت: »فتنه 

خط قرمز ماست.«
در این میان که جایگاه هیأت رئیسه مملو 
از  بی طرفی  جای  به  مطهری  بود،  نمایندگان  از 
وارد  وکیلی  »تذکر  گفت:  و  کرد  دفاع  وکیلی 
بلکه  نیست،  ممنوع المالقات  خاتمی  آقای  بود. 
مبنای  هم  این  خود  که  است  ممنوع التصویر 
قانونی ندارد.« وی خطاب به زاهدی گفت: »شما 
صحبتی کردید و تلویحاً به برخی از نمایندگان 

توهین شد و وکیلی هم جواب شما را داد.«
نمایندگان  مطهری،  اظهارات  از  پس 
هیأت  جایگاه  از  کم کم  مجلس  اصولگرای 
که  می زدند  فریاد  اما  آمدند  پایین  رئیسه 

اینگونه اقدامات فتنه نمایی است.مهر

نمای نزدیک

یبون یکطرفه مطهری  تر
در دفاع از سران فتنه

ادامهبررسیاصالحموادیازقانونانتخاباتمجلس

تودیعآیتاهللآملیالریجانیمعارفهرئیسجدیدقوهقضاییه

رئیسی: خواست عموم مردم مبارزه با فساد است

ونده فساد اقتصادی مرجان شیخ االسالمی    بررسی پر
در مجلس شورای اسالمی

رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از  بررسی پرونده متهم فراری اقتصادی در این فراکسیون درحـــاشیه
خبر داد.

محمد خجس��ته با اش��اره به آخرین اقدامات این فراکسیون در راستای 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: گزارش هایی از فساد در زمینه های خودرو، 
گمرکات و عملکرد برخی از بانک ها به فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
به این فراکس��یون ارسال شده که با برگزری جلس��اتی در حال بررسی این 

گزارش ها هستیم.
وی از بررس��ی گزارش هایی درباره پرونده های فس��اد در میادین نفتی و 
گازی در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: تذکرات 
الزم به آقای زنگنه وزیر نفت پیرامون این پرونده ها داده ش��ده اس��ت، اما به 

دلیل اینکه وی توجهی نکرده، پرونده   ها را به قوه قضاییه ارجاع داده ایم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: گزارش اختالس مرجان شیخ االسالمی آل آقا، متهم اقتصادی فراری نیز 
به فراکس��یون مبارزه با مفاس��داقتصادی ارائه ش��ده که مشغول جمع آوری 

اسناد و مدارک هستیم تا گزارش را تکمیل کنیم.
بنابر این گزارش، "مرجان شیخ االس��المی آل آقا" متهم اقتصادی فراری 
اس��ت که طبق حکم دادگاه، 7 میلیون و 6۵ هزار و ۵2۹ یورو و ۸میلیون و 

تسنیم 710 هزار و 3۸4 دالر تحصیل مال غیر مشروع کرده است. 

سران فتنه به دنبال پایان نظام بودند
ملی  امنی��ت  کمیس��یون  عضو  مجلس گف��ت: س��ران فتنه به دیـــــدگاه
آمریکاییها پیام دادند که باتشدید تحریم ها، کارنظام 
تم��ام اس��ت، از این ر ب��رای رعایت الت��زام عملی به 
اصول نظام، نمایندگان نباید باسران فتنه دیدارکنند.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور گفت: خاتمی سهم 
مهمی در فتنه ۸۸ داش��ت و اصول اساس��ی ما را مورد 
تع��رض ق��رار داد. وی با بیان اینک��ه زمانی که از فتنه 
صحبت می کنیم مقصودمان مردمی نیستند که به آنان 
تلقین شده بود که رأی شأن از بین رفته و به خیابان ها 
کشیده شدند، افزود: منظور ما از فتنه گر کسانی هستند 
که می دانستند در انتخابات تقلبی صورت نگرفته و حتی 
حاضر به بازشماری صندوق ها نشدند و صرفاً این مسئله 

را بهانه ای برای به هم زدن اوضاع جامعه کردند.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: مردمی 
که به نتای��ج انتخابات معترض بودند، زمانی که گره 
زلف فتنه گران را با دم نظام سلطه دیدند، حماسه ۹ 
دی را خل��ق کردند و بر این اس��اس مردم، فتنه گر 
نیستند و زمانی که مسائل برایشان روشن شد در ۹ 

دی ماه جبران کردند.

ذوالنور با اش��اره به اینکه خاتمی سردمدار فتنه 
۸۸ ب��ود، گفت: رئیس دولت اصالحات از س��ال ۸۸ 
تاکنون تالش کرده تا صرفاً چند دقیقه با مقام معظم 
رهبری دیدار داشته باشد اما چرا رهبر معظم انقالب 
به وی اجازه مالقات نمی دهد؟ آیا رهبر معظم انقالب 
که با ش��عرا، مداحان و خانواده شهدا دیدار می کند، 

برای رئیس جمهور سابق کشور وقت ندارد!؟
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس یادآور شد: 
پیام رهب��ر معظم انقالب از این رفتار این اس��ت که 
می خواهند رئیس دولت اصالحات خیانت هایی که در 
فتن��ه ۸۸ به منافع ملی و مردم کرده اس��ت، جبران 
کن��د و زمانی که موضع ایش��ان در قب��ال این افراد 
مشخص است، پس ما هم باید از ایشان تبعیت کنیم. 
در فتنه ۸۸ بس��یاری از مردم بی گناه کش��ته شدند. 
۸ ماه اقتصاد کش��ور به ه��م ریخت، حیثیت نظام در 
دنیا بر ب��اد رفت و زیر چتر رئی��س دولت اصالحات 
ش��عارهای علی��ه امام و رهبری داده ش��د و س��ران 
فتن��ه پیغام دادند که ما رمق نظ��ام را گرفتیم و اگر 
آمریکایی ها، تحریم ها را تش��دید کنند کار نظام تمام 

است و امروز مردم تاوان آن مسائل را می دهند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه مش��کالت فعلی کش��ور 
بی ارتباط با جریان فتنه نیس��ت، تأکی��د کرد: مقام 

معظم رهبری در جایی بیان کردند که خاتمی باغی 
نظ��ام اس��ت و در مقابل نظام طغی��ان دارد و بر این 
اس��اس اگر نماین��دگان تعهد کتب��ی داده اند که به 
والیت فقیه و نظام الت��زام عملی دارند باید قانون را 
رعایت کنند و حتی اگر در ذهنش��ان مرید خاتمی، 
میرحسین موسوی و یا نتانیاهو هستند باید در عمل 

خط قرمزهای نظام را رعایت کنند.
ذوالنور با بیان اینک��ه دیدار نمایندگان با رئیس 
دول��ت اصالحات حاک��ی از فقدان مش��روعیت آنان 
برای نمایندگی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ما حاضریم 
به صورت حقوقی با این افراد مناظره کنیم و بنده بر 
اساس تعصبات دینی صحبت نمی کنم. بلکه حرفم آن 
است که نمایندگان باید به مسائل اصلی التزام کامل 
داشته باشند و اگر کسی می خواهد نقش اپوزیسیون 
داش��ته باش��د، نباید در جایگاه نمایندگی قرار گیرد 
چراکه نمی شود با امکانات نظام علیه نظام حرف زد.

وی متذکر شد: ما بارها در مجلس گلو پاره کردیم 
تا بلکه درباره اظه��ارات برخی از نمایندگان که بوی 
سیاسی دارد، تذکر دهیم اما هیئت رئیسه اجازه بیان 
تذک��ر را به ما ندادند اما چطور امروز به وکیلی اجازه 
داده ش��د که تذکر اصل 7۵ دهد در حالی که هیئت 

مهر رئیسه قسم خورده است بی طرف باشد. 
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