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اتحاد فرماندهان ارتش و سپاه دشمن کورُکن است
معاون هماهنگ کننده س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه دشمن 
همواره با شایعات و القائات تالش دارد میان سپاه و ارتش تفرقه بیندازد، اظهار 

کرد: اتحاد فرماندهان ارتش و سپاه دشمن کورُکن است.
امیر س��رتیپ دوم محمد اکرامی گفت: تاریخ انقالب اس��المی ایران نش��ان 

می دهد که وحدت میان سپاه و ارتش همیشه وجود داشته و همین وحدت عامل 
پیروزی ه��ای ما چه در دوران دفاع مقدس و چه امروز بوده اس��ت. وی با بیان اینکه 

دش��من همواره با شایعات و القائات تالش دارد میان سپاه و ارتش تفرقه بیندازد، اظهار 
کرد: اتحاد فرماندهان ارتش و سپاه دشمن کورُکن است.

معاون هماهنگ کننده س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با بیان اینکه سپاه 
پیش��تاز حفظ ارزش هاست، عنوان کرد: سپاه نس��بت به همه نهاد های کشور در زمینه 

حفظ ارزش ها پیشگام است.

ارتش اسالم
رهبر انقالب بر حل فوری مشکالت سیل زدگان تاکید دارند

وزیر کش��ور گفت: زندگی مردم سیل زده در ش��رایطی که هوا گرم تر شده؛ 
مناسب نیست و رهبر انقالب در این رابطه تاکیدات ویژه ای داشتند.

عبدالرضارحمانی فضلی در جلس��ه ستاد بازس��ازی مناطق سیل زده به منظور 
بررسی مشکالت استان های سیل زده با حضور استانداران ۱۶ استان معین با تقدیر از 

دستگاه های فعال و درگیر در سیل گفت: خودم در آن زمان در مناطق بودم و شاهد 
تاثیر این فعالیت ها بودم. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور به برنامه ریزی و سرعت برای 

بازس��ازی مناطق اظهار داش��ت: در خوزستان، گلستان و لرستان با گرم تر شدن هوا  اوضاع 
زندگی مردم مناسب نیست و رهبر معظم انقالب در این رابطه تاکیدات ویژه ای داشتند.

وی افزود: دولت تمهیدات الزم را اندیشیده و مصوبات خوبی هم داشته است. اگر در 
زمان بازس��ازی همکاری داشته باشیم؛ شاید قبل از زمان بندی مدنظر کار انجام گیرد.

منابع و خدمات در استان های سیل زده باید متمرکز باشد.

میدان فاطمی
آمریکا تخلف بزرگی انجام داد

مع��اون حقوق��ی رئیس جمهور با اش��اره ب��ه جلوگیری آمریکا از رس��یدن 
کمک های نقدی به سیل زدگان،  گفت که این موارد قابل پیگیری است.

لعی��ا جنیدی اظهار کرد: رئیس هالل احمر اعالم کرد علی رغم اینکه خیلی ها 
اعالم داوطلبی کردند، هیچگونه کمک نقدی را نتوانستند از طریق بانکی پرداخت 

کنن��د؛ این نش��ان می دهد که آمریکایی ها تخلف بزرگی انج��ام می دهند. در حوزه 
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هم نقض قواعد کلی حقوق بین الملل بوده و همچنین 

به نظر من آشکارا نقض دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی اتفاق می افتد؛ بنابراین از 
نظر نقض دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی جداگانه اقدام به عمل آمده است.

وی گفت: از نظر اینکه خس��ارات باید مش��خص شود، دادخواس��ت کلی در دادگاه 
مطرح است و هم بخش های قابل توجهی از آن مبنای دعوای مسئولیت مدنی است که 

پیگیری خواهد شد. اقداماتی دیگر هم در دادگاه بین المللی قابل پیگیری است.

خیابان پاستور

ادامه از صفحه اول
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: حجت االس��الم والمسلمین 
مرتضوی مقدم که از قضات باتجربه، روحانیون فاضل و اندیشمند 

هستند را برای ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کردند.
اسماعیلی گفت: بخش های ویژه برنامه تحول و سند تحول 
دس��تگاه قضا ارتباط گس��ترده ی ارکان مختلف ق��وه و به ویژه 
س��خنگوی دس��تگاه قضا با مردم؛ نخبگان و اصحاب رس��انه و 
مطبوعات می باشد. نگرش این دوره جدید بر مبنای تقویت بیش 
از پیش بار مجموعه رسانه ای و نخبگانی و همه شهروندان است.

وی درخصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد: 
جابجایی امروز که رئیس قوه قضاییه تصمیم به انجام آن گرفتند 
این است که از آنجا که حجت االسالم به افتخار بازنشستگی نائل 
آمدند ریاست قوه قضاییه طی دو نشست طوالنی با قضات عالی 
کشور و براساس مش��ورت هایی که از این طریق صورت گرفت 
آقای حجت االس��الم والمس��لمین مرتضوی مقدم که از قضات 
قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه تجدید 
نظر هس��تند و بیش از ۳۰ سال س��ابقه قضاوت دارند را امروز 
به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کش��ور منصوب کنند. سایر 
انتصابات هرگاه اتفاق افتاد و رقم خورد به اطالع مردم و رسانه ها 
خواهیم رساند. در انتخابات دستگاه قضا جوان گرایی وجود دارد. 
دیوان عالی کش��ور اقتضا خاص خ��ودش را دارد نکته مهم این 
است که رئیس دیوان عالی کشور از درون دستگاه قضایی بوده 
اس��ت. اس��ماعیلی با بیان اینکه توجه ویژه ب��ه درون گرایی در 
تغییرات جدید دس��تگاه قضا وجود دارد گفت: تالش می ش��ود 

انتخاب مدیران از داخل مجموعه قوه قضاییه باشد.
اس��ماعیلی در پاس��خ به س��والی درب��اره اخرین وضعیت 
پرون��ده محمدعلی طاه��ری گفت: آقای طاه��ری پرونده ها و 
محکومیت ه��ای متع��دد داش��ته و اخیرا دادس��رای تهران از 
دادگاه تقاض��ا کرده که محکومیت ایش��ان در هم ادغام و رای 
واحد صادر شود. وی افزود: اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر 
مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات های 
نقدی و محرومیت های اجتماعی و... صادر شد و مجازات اشد 
در مورد ایش��ان یعنی ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به 
پایان رس��ید و از حالت حبس ایش��ان آزاد ش��دند ولی برخی 

محرومیت های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است.

نقش مرجان شیخ االسالمی در پرونده پتروشیمی
اس��ماعیلی در پاسخ به این س��وال مبنی بر اینکه مرجان 
شیخ االسالمی بدون اینکه به دادگاه بیاید، در ویدیوئی اتهامات 
خود را در پرونده پتروش��یمی رد کرده، نقش ایشان در پرونده 
بازرگانی پتروشیمی چیست؟ گفت: این پرونده مطرح رسیدگی 
است و رای صادر نشده است و این ادعاها اعم از مستنداتی که 
دادس��رای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع آوری 
کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارایه شده است و مرجع 

اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
وی افزود: من قاضی پرونده نیس��تم که بخواهم در مورد 
موج��ه یا غیرموجه بودن ادعاه��ا و اتهامات متهمان اظهارنظر 
کنم. ایش��ان )خانم شیخ االسالمی( جزو متهمان پرونده است 
و کیفرخواس��ت پرونده او صادر ش��ده و ایشان قبل از تشکیل 
پرونده از کشور خارج شده است. اکنون دادگاه به اتهام ایشان 
رس��یدگی می کند و ان ش��اءهلل بعد از صدور رای نتیجه اعالم 
خواهد ش��د. به خاطر داش��ته باش��ید که من هنوز سخنگوی 
حرفه ای نیستم و ان ش��اءاهلل با حضور در جمع شما بتوانم در 

این حرفه تخصص الزم را پیدا کنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سیل های اخیر 
دادگستری استان فارس زودهنگام مقصران را اعالم کردند آیا 
این اقدام زودهنگام باعث اخالل در مدیریت بحران نمی شود؟ 
گفت: در حادثه س��یل کم��اکان اولوی��ت اول همه بخش ها و 
عملیات امداد و نجات و خدمت رس��انی به مردم آس��یب دیده 
است و ما هم وظیفه داریم در صف امدادگران باشیم. البته قوه 
قضایی��ه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجوالنه 
و با بررس��ی همه جانبه علل در ای��ام مختلف به وظیفه خود از 

قبل تاکنون عمل کند.

اهمال هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: اهمال هایی را از ناحیه مدیران 
ش��اهد بودیم و وظای��ف خود را انج��ام ندادن��د و آن کوتاهی ها 
زمینه ساز ازدیاد سیل شده و تدبیری که ریاست قوه ابالغ کردند 
این بود که با دقت و با حوصله و در فضایی آرام بررس��ی ها انجام 
شود و بخشی که نیازمند به تذکر است تذکر داده شود و بخشی 
که نیازمند مطالبه گری است مطالبه گری شود و آنجایی که جرمی 
احراز می ش��ود با متخلفین رسیدگی ش��ود و ماموریت آن برای 
دادس��تان های سراسر کشور و سازمان بازرسی ترسیم شده است. 
امروز سیاست ما این است که در آرامش به این موضوع بپردازیم.

محکومیت بیش از ۸۰ نفر در دادگاه های ویژه اقتصادی
وی ادام��ه داد: مجموعه ق��وه قضاییه به ویژه ش��عب ویژه 
رس��یدگی ب��ه پرونده اخاللگ��ران اقتصادی با صالب��ت و بدون 
هیچگونه اغماضی رس��یدگی به این پرونده ه��ا را ادامه می دهد 
و در حد فاصل آخرین جلس��ه  نشس��ت خبری حجت االس��الم 
محسنی اژه ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه 
بی��ش از ۸۰ نفر از اخاللگران در نظ��ام اقتصادی، پولی، بانکی، 
ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر 

شده و در مرحله اجراست که چند نمونه از ان را بیان می کنم.
اس��ماعیلی افزود: در شعبه اول رس��یدگی به پرونده های 
مفس��دان و اخاللگ��ران اقتص��ادی، قربانعلی فرخ��زاد به جرم 
مش��ارکت در اخ��الل نظام ارزی از طریق قاچ��اق عمده ارز به 
تحمل ۲۰ س��ال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای 
مکشوفه، تیمور عامری برمکی ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای 
نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای 

نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حمیدرضا 
عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سیدمحمود صفار به تحمل 
۷ سال حبس محکوم ش��دند. همچنین در شعبه دیگر آقایان 
توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس 
و جزای نقدی و مجازات شالق محکوم شدند که بیانگر عزم و 

اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با اخاللگران است.

آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده 
س��یف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی 
به اثبات نرس��یده است از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. 
آنچ��ه در پرونده های اخاللگران اقتص��ادی نیز از رهبر انقالب 
اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه هاس��ت و شامل دادسرا نمی شود. 
در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع 
تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در 

دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.

سعید قاسمی احضار شد
اس��ماعیلی در پاس��خ به س��ئوالی درباره اظهارات سعید 
قاس��می مبنی بر انج��ام کارهای نظامی در جنگ بوس��نی با 
لب��اس هالل احمر و اینکه درخصوص اظه��ارات او هالل احمر 
و س��پاه ش��کایت کرده اند یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه 
ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله 
رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و 
با صالبت و قاطعیت انجام می ش��ود و با توجه به اینکه شاکی 
وجود دارد، دیگر ض��رورت حضور مدعی العموم وجود ندارد و 

در اینجا، ورود مدعی العموم در اقدامات تعقیبی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
به واگذاری ها در س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت: در ارتباط با 
واگذاری ها سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است و چنانچه 
در گزارش��ات بازرس��ی، تخلف یا جرمی کشف شود، تخلفات به 
هیات های رس��یدگی به تخلفات و جرایم به دادسرا اعالم خواهد 
شد. به طور کلی بازرسی ها در این زمینه مدت مدیدی است که 

آغاز شده است و این امر نیاز به اظهارنظرهای تخصصی دارد.

مدافع تروریسم، شما هستید
حزب اهلل تروریست است؟ نیروی عظیم دفاع ملّی از 
لبنان، تروریست است؟ اسم این تروریست است؟ پس 
نیروهای مقاومتی که ش��ما اروپایی ها و دیگران بهشان 
افتخار میکنید در طول تاریخ -در فرانسه و در کشورهای 
دیگر- که به عنوان دفاع از میهنشان ایستاده اند، آنها هم 
تروریست بودند؟ نیرویی که در مقابل متجاوز ایستاده 
است، در مقابل عوامل استکبار ایستاده است و فداکاری 
میکند، تروریست است؟ آن وقت دست رژیم کودک ُکِش 
جّباِر جنایت کاِر صهیونیستی را به عنوان برادر، به عنوان 

دوست همیشگی میفشرند؛ سیاست آنها این است.
 ....اگر اینها نبودند، اسرائیل که یک روزی تا صیدا و 
جلوتر از صیدا و تا خوِد بیروت هم آمد، امروز بیروت را 
اشغال میکرد، لبنانی باقی نمیماند؛ گروه مقاومت است 
که جل��وی اینها را گرفته اس��ت. آن وقت آمریکایی ها، 
حضرات سیاس��تمداران صادق و راس��تگوی آمریکا)!( 
اینها را میگویند تروریس��ت و ایران را به خاطر حمایت 
از اینها میگویند مدافع تروریسم! مدافع تروریسم، شما 
هستید. ش��ما هس��تید که داعش راه می اندازید، شما 
هس��تید که تروریست تربیت میکنید، شما هستید که 
صهیونیست های خبیث و تروریست را زیر بال خودتان 
نگه میدارید، شما مدافع تروریست ]هستید[؛ شما باید 
محاکمه بشوید به عنوان حمایت و کمک به تروریست. 
همین مس��ئله در مورد یمن هس��ت، در مورد بحرین 

هست، در مورد کشورهای دیگر ]هم [ هست.
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مخاطب شمایید

 ترامپ امنیت بین المللی را 
با خطر جدی مواجه کرده است
  وزیر دفاع و پش��تیبانی نیرو های مسلح جمهوری 
اس��المی ایران گفت: ترامپ با زیرپا گذاش��تن اصول 
انسانی و قواعد بین المللی امنیت جهان را با مخاطرات 

جدی مواجه کرده است .
امیر س��رتیپ حاتمی که برای شرکت در هشتمین 
کنفرانس ساالنه امنیت بین المللی به میزبانی وزارت دفاع 
فدراسیون روسیه شرکت کرده، اظهار داشت: این سفر بنا 
به دعوت وزیر محترم دفاع روسیه  انجام شده  و در مجمع 
عمومی آن ان شاءاهلل سخنرانی خواهیم داشت. وی افزود: 
در این سفر حول موضوعات مختلف، موضوعات دو جانبه، 
منطقه ای و بین المللی نیز  با سایر مقامات روسیه و  وزیر 

دفاع روسیه مذاکراتی خواهیم داشت.
 وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران با بیان اینکه 
در حاش��یه این کنفرانس با  وزرای دفاع شرکت کننده 
نیز دیدار و گفت وگو خواهم داش��ت، تصریح کرد:  در 
این دیدارها، حول مسائل دو جانبه منطقه و بین المللی 
گف��ت وگو خواهیم ک��رد. وی خاطرنش��ان کرد: این 
اجالس یک فرصت مغتنم و مناسبی است که مقامات 
و مس��ئوالن و سیاست مداران کش��ورهای مختلف به 
ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی، مسائل مختلف امنیتی 
امروز جهان را با هم طرح  و نظراتشان را بیان کنند و 

نظرات دیگران را نیز بشوند.

امنیت و اقتدار

 نیروهای شهرداری تهران
در 4 منطقه خوزستان حضور دارند

محسن هاش��می رئیس شورای ش��هر تهران 
نوشت: نیروهای شهرداری  تهران در 4منطقه 
سوس��نگرد، بس��تان، کوت س��یدنعیم و ابوحمیظه با 
حدود ۱۳۰هزار جمعیت، مس��تقر هس��تند و در سفر 

اخیرم به خوزستان، از تالش هایشان قدردانی کردم.

واکنش ظریف به عدم تمدید معافیت 
معامالت نفتی با ایران از سوی امریکا

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نوش��ت: 
افزایش تروریس��م اقتصادی علی��ه ایرانی ها، 
نشان دهنده هراس و نومیدی توطئه گران رژیم آمریکا 
و دست نش��انده هایش اس��ت. وارث��ان تم��دن پارس 
باس��تان، اس��تراتژی خ��ود را ب��ر مبن��ای »توصیه« 
خارجی ها تدوین نمی کنند، چه برسد به آمریکایی ها.

 فروش نفت هرگز
کمتر از یک میلیون بشکه نمی شود

کمیسیون  رئیس  فالحت پیش��ه  حش��مت اهلل 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی نوشت: کف 
فروش نفت ایران را مناسبات دوجانبه تعیین می کند نه 
بلوف های سیاسی ترامپ و پمپئو. هیچ گاه فروش نفت 

ما به کمتر از یک میلیون بشکه در روز نخواهد رسید.

سیاست مجازی عضو هی��أت رئیس��ه مجلس  ن یبــــو درخصوص بحث شفافیت آرای تر
نمایندگان مجلس گفت: ما پرچمدار بحث شفافیت 
در مجلس بوده و هستیم. در خارج از مجلس هم که 
دیده بان شفافیت را با آقای توکلی تشکیل دادیم که 

کارهای خوبی هم آنجا انجام شده است.
احمد امیرآبادی فراهان��ی تاکید کرد: در این 
راس��تا ما از مجلس دهم کار را ش��روع کردیم. در 
این رابطه از نامزدها در رابطه با شفافیت مطالباتی 
را مطرح کردیم ولی خیلی اس��تقبال نشد. بعد از 
آن کاره��ای خوبی در رابطه با بحث ش��فافیت در 
کش��ور صورت گرفت. ما هم در مجلس طرحی را 
پیشنهاد دادیم که حدود ۱۶۰-۱۷۰ نفر هم امضا 
کردن��د ول��ی در نهایت ۵9 نفر ب��ه آن رای دادند 
که متاس��فانه یک��ی از گرفتاری ه��ای مجلس هم 
همی��ن بحث نفاق اس��ت که ما باید ای��ن نفاق را 
از بی��ن ببریم. چنین اتفاقاتی برای یک مجلس��ی 
که می خواهد در تراز انقالب باش��د خوب نیس��ت 
در حال��ی که در مجالس دنی��ا چنین اتفاقاتی رخ 

نمی دهد و آرا بسیار شفاف است.
امیرآبادی با اش��اره به حمایت قاطع مجلس از 
سپاه در طرح مقابله به مثل با آمریکا یادآور شد: ما 
در این رابطه ۲ رای مخالف هم علیه سپاه داشتیم! 
هم در دو فوریت و هم در کلیات. حال آیا مردم حق 
ندارند بدانند که این دو نماینده که علیه سپاه رای 
داده اند چه کسانی هستند، مردم این حق را دارند 
که بدانند اصال شاید هم در آینده رای بیشتری به 

او بدهند. چرا خودشان اعالم نمی کنند؟

وی با اش��اره به دالیل نمایندگانی که مخالف 
ش��فافیت آرا هستند، گفت: یک عده از نمایندگان 
مانن��د آقای مطه��ری می گویند از ترس ش��ورای 
نگهبان نمی خواهند که آرا شفاف باشد در صورتی 
ک��ه می توانم قاطعان��ه بگویم در ش��ورای نگهبان 
کس��انی را ب��ه دلیل رای رد صالحیت نمی ش��ود، 
باالخ��ره ما داریم رفتار همکاران را رصد می کنیم، 
می فهمی��م چ��ه کاری می کنند، مثال کس��ی که 
تمام تالش��ش را گذاشته تا پسر ۲۷-۲۸ ساله اش 
را رئیس صندوق تامین خس��ارت های بدنی بیمه 

ایران کند، معلوم است رد صالحیت می شود.

آخوندی و قاضی زاده استعفا نداده بودند 
این مجلس عرضه برکناری آنها را نداشت

این نماینده مجل��س تاکید کرد: برخی ها هم 
می گویند گروه ها و اقش��ار و ی��ا احزاب در صورت 
شفاف شدن آرا به ما فشار می آورند و یا می گویند 
وزرا م��ا را اذی��ت می کنند، البته ما ب��ه همه اینها 
پاس��خ دادیم. از طرفی وقتی یک وزیر باج می دهد 
و یا با یک نماین��ده می بندد، وقتی نماینده کامال 
دولتی می ش��ود چنین وضعیتی هم پیش می آید. 
م��ن قاطعانه می گویم ک��ه اگر آق��ای آخوندی و 

قاضی زاده هاشمی استعفا نداده بودند این مجلس 
به هیچ عنوان عرضه برکناری آنها را نداشت.

امیرآبادی تصریح کرد: به طور مثال سراغ من 
که نماینده مجلس هس��تم می آین��د و می گویند 
تو حدود 4 میلیون حقوق می گیری و قرار اس��ت 
چندسال دیگر بازنشسته شوی، پس بیا پرونده ات 
را ببری��م، مثال وزارت نف��ت و با ۲۵ با ۲۰ میلیون 
تومان در زمان بازنشستگی حقوق بازنشسته بگیر! 
اینگونه معلوم است که یک نماینده سرسپرده وزیر 

نفت می ش��ود. این مشکالت به دلیل مشکالتی 
است که انتخابات داریم.

سالمتی و پاکدستی باید معیار 
انتخاب مردم در انتخابات باشد
از  ع��ده ای  گف��ت:  وی 
نماین��دگان به دی��دار خاتمی 
رفتن��د، آن زم��ان ی��ک عده 
اعتراض کردند ولی من گفتم 
اینها باید چنین کاری کنند 
چون نوکر خاتمی هس��تند. 
ب��ه نظر م��ن خاتم��ی باید 
اینها  او  پاسخگو باشد چون 

را نماینده کرده و یا از آقای روحانی حمایت کرده 
است. خاتمی باید در مورد عملکرد لیست امید در 

مجلس پاسخگو باشد.
امیرآبادی اظهار داشت: مردم باید از نمایندگان 
سؤال کنند که بعد از چند دوره نمایندگی ثروتش 
چقدر ش��ده اس��ت و چندتا خانه دارد؟ مردم باید 
اینها را بدانند. از آن طرف س��المتی و پاکدس��تی 
باید معیار انتخاب مردم در انتخابات مجلس باشد.

برخی نمایندگان نمی گذارند آرا ی ش��ان را شفاف 
کنیم، یک زمان قرار ش��د داوطلبان��ه آرا را اعالم 
کنیم ولی وقتی آرا را جمع کردیم دیدیم برخی از 

نمایندگان واقعیت را اعالم نمی کنند.
وی با اشاره به دروغ پراکنی های که در فضای 
مج��ازی در ب��اره بودج��ه حوزه ه��ای علمیه 
و نهاده��ای انقالبی مطرح می ش��ود، 
براس��اس  گف��ت: هم��واره دول��ت 
دلخواه خودش��ان بودج��ه ای را به 
این نهادها می دادند و ما یکس��ری 
جاها ورودهایی داش��تیم که هزینه 
هم برای ما داشته است ولی 
حتما برای انقالب دستاورد 

خواهد داشت.
آق��ای  گف��ت:  وی   
مرک��ز  بودج��ه  آش��نا، 
خدم��ات مدیری��ت و 
را  جامعه المصطف��ی 
کم کرد و از آن س��و 
بودجه برخی جاها که 

خواسته بود را زیاد کرده بود، بنده گفتم هر چه آقای 
آشنا کم کرده است زیاد شود و هر چه زیاد کرده کم 
شود و نمایندگان هم رای دادند. من آقای حسام الدین 
آش��نا را در موضوع بودجه ها و بودجه موسس��ه های 

فرهنگی به مناظره دعوت می کنم.
امیرآبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
متاسفانه برخی گزارشات که برخی مقامات به مقام 
معظم رهبری می دهند گزارش��ات درستی نیست. 
مث��ال اف.ای.تی.اف اصال م��ا را عضو آن نمی کنند 
اعضای اف.ای.تی.اف فقط ۳۷ کش��ور هستند قرار 
است ش��رایط اف.ای.تی.اف را بپذیریم بدون آنکه 
عضوش ش��ویم که به ما گفتند 4۲ ش��رط را باید 
بپذیری��د. ولی اینها ب��ه رهبر انق��الب گفته اند ما 
پذیرفتن این شروط عضو اف.ای.تی.اف نمی شویم 
ول��ی نگفتن��د که اصال م��ا را عض��و اف.ای.تی.اف 
نمی کنند. در اوراسیا هم هنوز ما را عضو نکرده اند.

دولت بخش عمده ای از مصوبات مجلس را 
اجرا نمی کند

این نماینده مجلس با اش��اره به تالش برخی 
نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور گفت: بعد 
از اینکه این نمایندگان از این اقدام منصرف شدند، 
گفتند نظام نخواس��ته! این والیتمداری نیست که 
وقت��ی مملکت بد اداره می ش��ود گ��ردن رهبری 
بیندازیم قطعا آقای روحانی االن از خدا می خواهد 
اینگونه کنار برود. وی با اشاره به مصوبات مجلس 
اظهار داش��ت: متاس��فانه دولت بخش عمده ای از 

مصوبات مجلس را اجرا نمی کند.  جهان نیوز

عضو هیأت رئیسه مجلس:
دولت بخش عمده اى از مصوبات مجلس را اجرا نمى کند 

مشکل ما در مجلس شورای اسالمی نفاق است

ادامه از صفحه اول
آلزایمر خودخواسته گرفته اند تا یادشان نیاید 
به مردم وعده بهبود اوضاع اقتصادی دادند و چند 
برابر رئیس جمهوری قبلی که تقبیحش می کردند 
تپه آباد کردن��د! آلزایمر خودخواس��ته گرفتند تا 
یادشان نیاید تمام ش��ب نامه هایی که برای رقیب 
انتخابات��ی روحانی پخش می کردن��د را کاندیدای 
متبوع خودش��ان چند برابرش بر س��ر ملت آورده 
است. یادش��ان رفته دالر را رئیسی ۵ هزار تومان 
نکرد اما روحانی توانست آن را به مرز بیست هزار 

تومان نزدیک تر کند. 
مدافعان برجام یک روز برای هم رنگ جماعت 
شدن لباس سپاه پوشیده و می گویند من سپاهی 
هس��تم تا آن را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته 
و الی��ک بگیرند اما روز دیگر مصاحبه می کنند که 
اقدام امریکا در تروریست اعالم کردن سپاه ربطی به 
پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تروریست ندارد!!! 
و س��ینه س��پر می کنند که اگر به این کنوانسیون 
نپیوندیم ما مسئول پاسخ به افکار عمومی نیستیم 
و یادشان می رود که تا همین االن هم پاسخ افکار 
عمومی را ندادند. یادشان رفته اصال دولت نزدیک 
دو سال است که سخنگو ندارد! و البد اعتقادی به 
س��خگویی ندارد که سخنگو نگذاشته هر چند که 
همان روزهایی هم که س��خنگو داش��ت بیشتر به 
فکر بستن دهان منتقد با روش های مسالمت آمیز 
و معامله گرانه تا اخراج از جلس��ه سخنگویی بود تا 

پاسخ به سواالت.
اوضاع جالبی شده است، مسعود پزشکیان نایب 

رئیس مجلس به راحتی در پاسخ به اینکه آیا اقدام 
ترامپ در گنجاندن نام س��پاه در لیست گروه های 
تروریس��تی تأثی��ری در بررس��ی لوای��ح پالرمو و 
سی.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد 
یا خیر به جماران می گوید که: »معتقدم است هر 
چ��ه بتوانیم با دنیا ارتباط مان را منطقی تر کرده و 
سعی کنیم که تنش های خود را با کشورهای دیگر 
کاهش دهیم به ضرر آمریکاست!!!« و اینطور نتیجه 
می گیرد که »اینکه ما بخواهیم از یک کنوانسیون 
بین المللی خارج ش��ویم یا به کنوانسیون هایی که 
دیگر کشورها پیوس��ته اند نپیوندیم بهانه دادن به 
دست آمریکاس��ت برای اینکه تحریم های خودش 
یا ه��ر حرفی را که می زند تش��دید کن��د!!« و به 
روی خود نمی آورد ک��ه چطور امریکا برجامی که 
پش��توانه قطعنامه س��ازمان ملل را داشت نادیده 
گرفت و هیچ اتفاقی هم برای تامین منافع ملی ما 
نه از سوی سازمان ها و نهادهای بین المللی و نه از 

سوی دیگر طرفین برجام رخ نداد!!!
پزشکیان چندی پیش مانند دیگر نمایندگان، 
لباس س��پاهی بر تن در مجلس ش��ورای اس��المی 
حضور داش��ت و اتفاقا عکس��ش در فضای مجازی 
موجود اس��ت توضیح نمی دهد که ب��ا قرار گرفتن 

نام سپاه در لیس��ت تروریستی چطور باید سی.اف.
تی که همان تایید تامین نکردن تروریس��م است را 
امضا کنیم و قید بودجه دادن به سپاه!!! را که حتی 
وقتی دولت در جمع کردن مصیبت سیل و زلزله به 
آن پناه می برد را بزنیم. پزش��کیان نمی گوید چطور 
باید چیزی را امض��ا کنیم که به ارگانی که برایمان 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را ساخته و یا به ارگانی 
ک��ه زمانی که توتال دس��تمان را در پوس��ت گردو 
گذاشت کار را دست گرفت تا میادین مشترک را به 

قطر نبازیم بگوییم تروریست و بودجه ندهیم!!! 
اما پزشکیان یک چیز دیگر هم می گوید: »کسی 
را پیدا نمی کنید که کارش��ناس باش��د، دستش در 
آتش باشد و در سیستم اجرایی کشور حضور داشته 
باش��د و بگوید که ما به اف.ای.ت��ی.اف نپیوندیم.« 
او ب��ه راحتی آب خوردن چش��مش را بر منتقدان 
متخصص و اجرایی می بندد و به جای برچسبی که 
مدافعان برجام به منتقدان زدند »کاس��ب تحریم« 
این بار برچس��ب »غیرمتخصص« را ب��ر می دارد و 
یادش می رود ک��ه هم طیف هایش برای رای به این 

کنوانسیون ها خواستار برگزاری رفراندوم شدند!!!
او در ادام��ه س��خنانش ی��ک نکت��ه دیگر نیز 
می گوید: »اگر ش��ما تصمیم گرفتید که نپیوندیم 

پس باید جای من و همه کسانی که هستند افرادی 
بگذارید که مدعی هس��تند که می شود بدون این 
کنوانسیون ها کش��ور را اداره کرد.« به نوعی با این 
اقدام می گوید که با بس��تن چشمانش به روی رای 
مردم��ی که ب��ه او و امثالهم اعتم��اد کردند تا کار 
را پی��ش ببرند، میدان را خال��ی می  کند و این کار 

قاعدتا به نفع هیچ کس جز دشمن نخواهد بود.
ام��ا آن یک��ی نایب رئیس هم دی��روز مصاحبه 
می کند و با این جمل��ه کلیدی که »اعضای مجمع 
تشخیص چندان از خودشان رای و استقالل فکری 
ندارند« پشت رای به پالرمو و سی.اف.تی می ایستد.

علی مطهری معتقد است که »اگر ما به کارگروه 
ویژه مالی نپیوندیم مشکالت بیش تری برای روابط 
بانکی و مالی مان ایجاد می ش��ود.« اما نمی گوید که 
االن چق��در در مراودات مالی ب��ا اروپا توفیق داریم 
ک��ه در آن زم��ان آن توفی��ق به باد م��ی رود و کال 
یادش رفته که رئیس جمهور محبوبش سال گذشته 
اردیبهشت ماه در همایش مدیران به صراحت گفت 
که ب��ا گون��ی!! ارز توزیع می کنند چون سیس��تم 
مالی مان هنوز راه نیافتاده )روحانی اردیبهش��ت ماه 
س��ال گذشته گفت: چهار سال گذشته می رفتیم با 
گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می کردیم در هواپیما 

می گذاشتیم، بیمه می کردیم در فرودگاه با ماشین 
مسلح ارز را در بانک مرکزی می آوردیم. صبح چند 
گونی دالر را ب��ه صرافی ها می دادیم، صرافی ها هم 
خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم 
می کردند و به کی می دادند جنس هایی هس��ت در 
میوه فروشی وقتی پرتقال می آید میوه های خوب را 
زیر می گذارد و می گوید قبال فروختم، پرتقال خوب 
زی��ر می ماند برای از ما بهتران!!!( عین صحبت های 
رئیس جمه��وری را هم نوش��تیم ک��ه نایب رئیس 

مجلس بخواند.
مطه��ری ام��ا در ادامه گفت و گوی��ش با عصر 
ایران درباره تاثیر تصمی��م ترامپ در گنجاندن نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروه های 
تروریستی بر تصمیم تش��خیص مصلحت نظام در 
بررسی لوایح پالرمو و سی.اف.تی )بخوانید مبارزه با 
تامین مالی تروریسم( گفت: »ارتباطی بین این دو 
موض��وع وجود ندارد، اگر ما بر عدم تصویب این دو 
الیحه اصرار داشته باشیم به یک نوعی تایید حرف 
ترامپ است و به نفع آمریکا خواهد بود.« و این یکی 
نایب رئیس مجلس هم فراموش می  کند که به جز 
لباس سپاهی  پوشیدن کارهای عملی تری هم باید 

برای حمایت از نیروی مسلح کشور انجام داد!!
تقریبا اغلب اصالحاتی ها نظراتی مشابه با این 
دو نایب رئیس مجلس دارند، نظراتی که دانس��ته 
یا نادانسته می تواند پاس گل دادن به امریکا تعبیر 
شود. هر چند که پوشیدن لباس سپاهی و اینطور 
اظهارنظره��ا گاهی معنی واژه پوپولیس��ت را هم 

برای مردم بیشتر روشن می کند.

سخنگوى دستگاه قضا:
رئیسى »از کجا آورده اید« را اجرا مى کند

اهمال مدیران در تشدید خسارات سیل محرز است

تکرار حربه برجامى براى تصویب اف.اى.تى.اف؛

پاسگلیکهاصالحاتبهامریکامیدهد


