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آقای روحانی! مبارزه با فساد را از برادر 
خودتان شروع کنید

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والی��ی مجلس گفت: 
رئیس جمهور بهتر است به جای انتقاد از عملکرد قوه 
قضائیه، مبارزه با فساد را از برادر خودش شروع کند.

سیدحس��ین نقوی حسینی در جلس��ه علنی عصر روز 
گذشته مجلس شورای اسالمی طی نطق میان دستور 
خود، با اشاره به سخنان رئیس جمهور در یزد مبنی بر 
اینکه اقتصاد مقاومت��ی و مقاومت به مذاکره ختم می 
ش��ود، گفت: این اظهارات رئیس جمهور اشتباه است و 
وی باید بداند که مقاومت ما به پیروزی ختم می شود.

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش بسیار 
مهمی در ش��رایط فعلی دارد که الزم اس��ت از اقدامات 

آیت اهلل رئیسی در قوه قضائیه تقدیر و تشکر کنم.
نقوی حسینی اشاره به بخشی دیگر از سخنان رئیس 
جمه��ور در یزد مبنی بر اینکه کش��اندن چند نفر به 
دادگاه، مبارزه با فس��اد نیس��ت، تصریح ک��رد: آقای 
روحانی! شما ۶ سال فرصت داشتید و می توانستید با 
فساد مبارزه کنید، پس چرا مبارزه با فساد در دستگاه 
های ش��ما اجرا نشد؟ اگر به این مسئله اعتقاد دارید، 

بهتر است از برادر خودتان شروع کنید.
نقوی حس��ینی گفت: آقای روحانی! ارتقای پاسپورت 
ایرانی، ارتقای ارزش پول ملی و توانمندس��ازی مردم 
پیشکش ش��ما، بهتر اس��ت که جلوی افزایش قیمت 
ها در ب��ازار را بگیرید و قیمت ها را تثبیت کنید. وی 
افزود: ملت ای��ران انواع توطئه ها، دخالت ها، نفوذها، 
خیان��ت ها و تحریم های ظالمانه آمریکا را دیده اند و 

هرگز این اقدامات را فراموش نخواهند کرد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در ش��رایطی که آمری��کا از چپاول نفت و 
س��رمایه های کشورهای اسالمی سخن می گوید، الیق 
مذاکره نیس��ت و بنده در عجب هستم که برخی از افراد 
بحث مذاکره با آمریکا را مطرح می کنند. وی با اش��اره 
به اینکه نهاده های کش��اورزی بسیار گران شده است 
و کش��اورزان مشکالت زیادی دارند، گفت: هزینه های 
دامپروران و کشاورزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر افزایش یافته 
اس��ت که باید فکری به حال آنان شود. وی افزود: بارها 
دولتم��ردان درب��اره رتبه بندی فرهنگی��ان مطالبی را 

عنوان کرده اند اما این طرح اجرا نمی شود. مهر

اخبار

تک مضراب
تا حاال وس��ط صحبت عالم و آدم "تک مضراب" زدیم 
اینقدر درد نداشت اما این تک مضراب وسط فرمایشان 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تمامی مواضع ما و بچه 
های روزنامه سیاست روز را صاف کرد. آقاجان! شفاف 
س��ازی می کنی بکن ام��ا دیگر پدر صاحب بچه را در 
نی��اور! خالصه س��رتان را درد نیاوریم. تک مضراب را 
بخوانید اما مراقب مواضع خود باشید که مثل مواضع 

ما و آن "بازرس آلوده" به فنا نرود.
سخنگوی س��ازمان انرِژ اتمی: اکنون ۱۵ نوع ماشین 
در نطنز در حال تس��ت ش��دن اس��ت. ماش��ین های 

استراتژیک ما ...
ننجون: احتماال پراید و تیبا است

آقای سخنگو: گاز ویژه ای باید از اصفهان می آمد اما 
ما از نطنز آوردیم.

ننجون: ما را باش که فکر می کردیم تحفه نطنز فقط 
گالبی و این جور چیزهاست.

آقای سخنگو: فردا ش��اهد بتن ریزی فاز دوم نیروگاه 
بوشهر خواهیم بود.

ننج��ون: دقیقا بتن را کجا می ریزید؟ همانجا که قبال 
ریختید و پدر صاحب بچه سانتریفیوژ ها را درآوردید 

یا یک جای دیگر؟!
آقای س��خنگو: سیس��تم کنترلی ما نشان می داد که 
یکی از بازرس��ان آژانس اتمی،  م��واد آلوده به همراه 

داشته است.
ننجون: آن از شوهر عمه رهبر کره شمالی و این هم از 

بازرس آلوده! آدم دیگر به کی اعتماد کند؟
آقای س��خنگو: ما حدود ۳.۵ س��ال اس��ت این کار را 
ش��روع کرده ایم و االن در وضعیتی هستیم که بدون 

روس ها هم می توانیم ادامه دهیم ...
ننجون: بدون دخترم هرگز... آخ ببخشید بدون روسیه 

هرگز
آقای س��خنگو: اما ترجیح ما این اس��ت با روسیه کار 

را پیش ببریم.
ننجون: عرض نکردم؟

آقای سخنگو: به نظر من اقدامات ما حساب شده بوده 
است.

م��رد  عج��ب  خودخن��دی  و  خودگوی��ی  ننج��ون: 
هنرمندی!

آقای سخنگو: ما تا به حال هیچ وقت به بازرسی های 
آژانس دس��ت نزدیم و از بازرسی ها استقبال کردیم، 

مشروط به اینکه بازرسی برای بازرسی باشد.
ننجون: مگر قرار بود به بازرس ها دست هم بزنید؟ بابا 
این ها خارجی هس��تند سوء برداشت می شود آبروی 

مملکت می رود. نکنید از این کارها!

ننجون

قالیباف نامزد انتخابات مجلس نمی شود
نائب رئیس  مجلس ش��ورای اسالمی گفت که از آقای قالیباف درباره نامزدی اش 
در انتخاب��ات مجلس س��وال کرده و آقای قالیباف گفته اس��ت که قصدی برای 

حضور در این انتخابات ندارد.
در حالی که برخی رسانه ها خبر از قطعی شدن نامزدی محمد باقر قالیباف داده 
و اعالم کرده بودند او در صورت حضور سرلیس��ت احتمالی اصولگرایان در تهران 
خواهد بود، نایب رییس مجلس در خبری اعالم کرده است که عضو مجمع تشخیص 

مصلحت قصدی برای شرکت در انتخابات ندارد.
عبدالرضا مصری خبر از مالقات خود با محمد باقر قالیباف داده است.

ای��ن نماینده مجل��س درباره این دیدار گفت: طی دیداری که با دکتر  قالیباف داش��تم 
درباره اخبار مطرح ش��ده درباره نامزدی اش در انتخابات س��وال کردم که ایش��ان  با بر 
ش��مردن برخی دغدغه ها و نکات و مسایل پیرامون شرایط جاری اعالم کرد که قصدی 

برای حضور در این انتخابات ندارد.  تسنیم

بکارگیری مدیران جوان از اولویت های وزارت دفاع است
امی��ر حاتمی گفت: بکارگی��ری جوانان در مدیریت بخش ه��ای مختلف وزارت 
دفاع به عنوان یک تصمیم راهبردی و سرنوش��ت ساز در اولویت برنامه های این 

سازمان قرار گرفته است.
امیر س��رتیپ حاتمی در نشس��ت گروه مشاوران جوان وزارت دفاع که با حضور 
نخبگان جوان س��ازمان های وزارت دفاع در محل س��تاد این سازمان برگزار شد 
با تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( اظهار داش��ت: انش��اءاهلل بتوانیم با پیاده 
سازی تدابیر نورانی و حکمیانه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای) مدظله العالی( 
موجبات خش��نودی مهدی موعود را فراهم س��ازیم. وی در این نشس��ت گفت: تشکیل 
گروه مش��اوران یک حرکت نمادین نیس��ت بلکه حرکتی جدی و مسئوالنه است و  من 
با اعتقاد به ظرفیت و توان باالی جوانان وزارت دفاع به آینده آن بس��یار امیدوارم.  این 
گروه سرشار از انگیزه است که می تواند با ارزیابی صحیح و ارائه راه کارهای صحیح آینده 

وزارت دفاع را تضمین کند.  روابط عمومی وزارت دفاع

کنفرانس بین المللی وحدت پنجشنبه در تهران برگزار می شود
رئیس س��تاد اجرایی سی وس��ومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی گفت: 
این کنفرانس بین المللی س��اعت ۹ صبح روز پنجش��نبه ۲۳ آبان با س��خنرانی 
رئیس جمهور و علمای مذاهب مختلف اس��المی در س��الن اجالس سران برگزار 

می شود.
»محمد دلبری« در نشس��ت خبری سی وس��ومین کنفران��س بین المللی وحدت 
اس��المی گفت: در روز جمعه ۲۴ آبان شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسالمی 
ب��ا مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد و بعد از آن در مراس��م عبادی سیاس��ی نماز 

جمعه حاضر می شوند.
دلبری همچنین گفت: رونمایی از ۱۰ اثر برگزیده تقریبی، تقدیر از ۵ شخصیت برجسته 
تقریب��ی بین المللی، ارائه دس��تاورد های تقریبی از طریق برپایی نمایش��گاه در حاش��یه 
کنفران��س و برپای��ی نماز وحدت، از جمله اقدامات در دس��تور کار برای سی وس��ومین 

کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی هستند. میزان

تخلف��ات مرتبط با دالر۴۲۰۰ تومانی، این بار در س��فر رئیس 
جمه��ور در یزد خودنمای��ی کرد و با وعده افش��اگری رئیس 

جمهور همراه بود. 
سال گذشته بود که افراد و اشخاصی خاص از محل تخصیص 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ی رانت خ��واری های چند ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی  را مرتکب ش��دند و امسال سنایوری تکراری سرنوشت 

نامعلوم این پولهای نقل محافل خبری شده است. 
چندی پیش بود که وزیر بهداش��ت، به سرنوشت نامعلوم  یک 
میلی��ارد و ۳۰۰ میلی��ون دالر ارز تخصیص داده ش��ده برای 
واردات تجهیزات پزش��کی اش��اره کرد و ... دیگ��ر ادامه رانت 
خواری هایی که بارها در خبرها آمده و تکرار آن برای مخاطب 
خس��ته کننده است. حاال مسئله به باد رفتن ۱8 میلیارد دالر 
بودجه کش��ور به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی ک��ه به ارز جهانگیری 
معروف ش��ده، مطرح است و معلوم نیست که چه کسانی این 
ارز را دریاف��ت کرده اند و یا چه مقدار کاال در گمرگ بوده و یا 

چه مقدار در میان مردم توزیع شده است؟
این پرس��ش مطرح می ش��ود چرا باید در این ش��رایط جنگ 
اقتص��ادی این پول به دس��ت برخی افراد داده ش��ود؟ یا اگر 
ای��ن رق��م به خارج از کش��ور رفته چه چیزی به کش��ور وارد 

شده است؟
اما جالب آنجاست که دیروز آقای حسن روحانی در  حسینیه 
امیر چخماق یزد با اش��اره به تالش و فعالیت دولت در مبارزه 
با فس��اد س��خن گفت و افزود: همه مردم، مسئولین، شرکت 
های دولتی و دس��تگاه ها باید در نهایت ش��فافیت کاری را که 
انجام می دهند برای مردم تشریح کنند و روشن باشد که چه 
مق��دار از بودجه و بیت المال در چه راه��ی و برای انجام چه 

کاری به کار می رود. 
رئیس جمهور تاکید کرد: دس��ت هر کس که در این کشور به 
فساد آلوده باشد باید با او برخورد شود و مبارزه با فساد، جناح 
و حزب نمی شناس��د و همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه 

با فساد به صورت شفاف هستند.
وی بدون آن که از بابک زنجانی نام ببرد گفت: هنوز بعد از چند 

س��ال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
پول این مملکت و مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم 
اعدام هم برایش صادر کردند و االن در زندان اس��ت پولها را به 

کجا برد و چه کسانی در این زمینه مسئول هستند؟
رئیس جمه��ور خطاب به قوه قضائیه نی��ز تاکید کرد: از  قوه 
قضاییه می خواهم حاال که با فس��ادهای میلیونی و میلیاردی 
برخ��ورد می کند مبارزه با فس��اد چن��د ده میلیارد دالری هم 

برای مردم توضیح بدهد. 
روحانی گفت: می گویند ۱8 میلیارد دالر س��ال گذش��ته گم 
ش��ده اس��ت. یک آدم هایی که اخالق و ایمان نمی شناس��ند 
و ن��ه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتش��ر 
ک��رده و برای اطالع عموم از بانک مرک��زی می خواهم این را 

اعالم کند.
این گونه س��خنان رئیس جمهور، این نکته را به ذهن متبادر 

می س��ازد که گویی سیاس��ت بگم بگم های دولت نهم و دهم 
نیز در دولت روحانی در دستور کار قرار گرفته است. 

اما تجربه نش��ان می دهد که اس��تفاده روسای جمهور از این 
عبارت نشان می دهد که آنها اطالعات خاص و ویژه ای ندارند 
بلکه برای فرا فکنی، جبران ضعف و رفع مس��ئولیت و انحراف 
اف��کار عموم��ی از این ترفند اس��تفاده می کنن��د.  برخی هم 
استفاده از این نوع ادبیات را ترفندی برای گروکشی، فشار در 
مقابل دیگر قوا یا ساکت کردن مخالفان و منتقدان می دانند.   
با این حال به نظر نمی رس��د که این رفتار بهبودی در شرایط 
کشور ایجاد کند چرا که بیشتر موجب تشویش اذهان عمومی 

می شود. 
محمد س��لیمانی نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اسالمی، 
با اش��اره به اظهارات رئیس جمهور در جمع مردم یزد، اظهار 
داش��ت: دول��ت صحبت از مبارزه با فس��اد می کن��د، اما این 

پرس��ش مطرح می شود که چرا دولت امروز شاکی می شود؟ 
یک طرف قضیه در این موضوع دولت اس��ت؛ چرا که پول در 
دول��ت می  چرخ��د و هرجایی که آقای رئی��س جمهور بداند 
مشکلی وجود دارد، وظیفه قانونی و شرعی دارد که مسئوالن 

مربوطه را مجبور به شکایت در دادگاه کند.
وزیر س��ابق ارتباطات ادامه داد:  زمانی که رئیس جمهور پشت 
تریب��ون ابهاماتی را مطرح می کند، ذهن های مردم مش��وش 
می ش��ود و با خود می گویند که این اع��داد و ارقام میلیاردی 
چیس��ت که مطرح می شود. مسئول بودجه کشور قوه مجریه 
اس��ت و طبق قانون باید درآمده��ا را هزینه کند؛ بنابراین اگر 
اش��کالی در این بخش است رئیس جمهور به راحتی می تواند 
ش��خصا و یا از س��وی وزیر مربوطه و یا معاون حقوقی اش به 

دادگاه شکایت کند.

تیر خالص را بزنید 
ام��ا مردم نظر دیگ��ری در مورد این نوع جه��ت گیری دارند. 
مردم می گویند اگر رئیس جمهور حرف و سخن خاص و ویژه 
ای دارد بهتر است با مردم به صورت شفاف در میان بگذارد و 
تیر خالص را بر پنهان سازی ها و پشت پرده گویی ها بزند. 

اگر دولت مستنداتی در دست دارد، چرا مستندات خود را ارائه 
نمی دهد. رئیس قوه قضائیه که طی روزهای گذشته گفته بود: 
مبارزه با فس��اد را به خاطر دوقطبی سازی ها و سیاسی کاری ها 

ترک نمی کنیم، بنابراین مشکلی وجود ندارد. 
اما این رفتار رئیس جمهور موجب می شود که  برخی اینگونه 
اس��تنباط کنند که  منشأ عصبانیت رئیس جمهور از دادگاهی 

شدن برادرش و برادر معاون اول است.
دول��ت به جای عصبانی ش��دن باید پاس��خ ده��د و نیازی به 
عصبانیت نیس��ت. دولت رس��انه های متفاوتی در اختیار دارد 
و م��ی تواند از طریق آنها به اطالع رس��انی بپردازد. پس بهتر 
اس��ت به جای انتقادهای چند باره از پرسش��گری رس��انه ها، 

جوابگوی مردم باشد . 
اینکه با گفتار و س��خنانی تالش کند تا نش��ان دهد که برخی 
از فش��ارها مانع از اقدامات بهبود بخش دولت می شود نه تنها 
اعتبار و جایگاه دولت را بهبود نمی بخش��د بلکه آورده ای جز 

نا امیدی برای مردم ندارد. 
نگرانی از بابت مطبوعات به قول خودشان بی اخالق هم نداشته 
باشد، ایشان که تاکید دارد در این دولت یک ریال و یک دالر 
گم نمی شود و آن در دوران دیگر بود، پس دیگر جای نگرانی 
نیس��ت .  بهتر اس��ت دولت باید به جای چنین رویکردی پای 
کار بیای��د و به رونق اقتصادی، احی��ای کارخانه های تعطیل 

شده و کمک به کارخانه های نیمه تعطیل بپردازد. 

موافقت مجلس با اس��تعفای »جاللی« از نمایندگی، ارجاع 
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیس��یون قضایی، 
ارجاع ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
به کمیسیون اجتماعی، موافقت مجلس با دو فوریت الیحه 
درآمد ش��هرداری ها و دهیاری ها از مهمترین اخبار جلس��ه 

روزیک شنبه مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی برگزار شد و 
بررسی استعفای کاظم جاللی نماینده مردم تهران، بررسی 
گزارش کمیس��یون حقوقی درباره رد طرح تقلیل مجازات 

حبس تعزیری و... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
رییس مجلس ش��ورای اسالمی در ابتدای جلسه با اشاره به 
ابالغ ماموریت به کمیس��یون عمران ب��رای اعزام هیاتی به 
مناطق زلزله زده میانه و سراب گفت: وزارتخانه های مربوطه 
با بررس��ی نیازهای زلزله زدگان زودتر س��رپناهی برای آنها 
بس��ازند. علی الریجانی تاکید کرد:هرچه زودتر س��رپناهی 

برای زلزله زدگان میانه و سراب ساخته شود.
در همی��ن رابطه نایب رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس با 
تاکید بر این که کمیس��یون عمران وضعیت زلزله زدگان در 
استان آذربایجان شرقی را با جدیت دنبال خواهد کرد، گفت: 
تیمی از کمیسیون عمران به منظور بررسی وضعیت مردم در 

مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی اعزام می شود.

مس��عود پزش��کیان، نایب رئیس مجلس هم تاکید کرد: با 
توجه به س��ردی هوا تهیه کانکس برای اسکان زلزله زدگان 
آذربایجان ش��رقی ضروری اس��ت و دولت باید به سرعت به 

وضعیت مردم زلزله زده رسیدگی کند.
درادامه این جلس��ه اس��تعفای کاظم جاللی نماینده مردم 
تهران در مجلس مورد بررس��ی قرار گرفت که پس از ارائه 
توضیح��ات جالل��ی و همچنی��ن صحبت ه��ای نمایندگان 
مخالف و موافق، این اس��تعفا به رای مجلس گذاش��ته شد 
و نماین��دگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۵8 رأی مخالف و ۹ رأی 
ممتن��ع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر با اس��تعفای کاظم 

جاللی از نمایندگی مجلس موافقت کردند.
کاظم جاللی هم در جریان بررس��ی استعفای خود گفت که 
اس��توار نامه وی به عنوان سفیر ایران در روسیه در شهریور 
ماه صادر شده است. نمایندگان مجلس بعد از بحث و بررسی 
طوالنی ای��رادات ش��ورای نگهبان به طرح تش��کیل وزارت 
بازرگانی را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع 
دادند. همچنین تقاضای گروهی از نمایندگان برای بررسی دو 
فوریت الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها 
را بررسی  و در نهایت با آن موافقت شد. نمایندگان در ادامه 
جلس��ه با یک فوریت طرحی برای الزام به وجود شرط بومی 

گزینی در آزمون استخدامی موافقت کردند.  ایسنا

خالصه مهمترین اخبار مجلس 
تاکید بر رسیدگی به زلزله زدگان 

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س گفت: 
گاه��ی اوقات »روحان��ی« حرف هایی می زن��د که در طراز 

رئیس جمهور یک کشور نیست.
محسن کوهکن در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته 
مجلس ش��ورای اس��المی در نطق میان دستور خود، گفت: 
نظام جمهوری اسالمی دارای دو بال اسالمیت و جمهوریت 
اس��ت که در ۴۰ سال پس از پیروزی انقالب، بال اسالمیت 
نظام به خوبی عمل کرده اس��ت و کارآمدی نظام هم از این 
ناحیه اس��ت اما بحث جمهوریت مربوط ب��ه انتخاب هایی 
است که مردم دارند که برخی از مسئوالن عملکرد مطلوبی 
نداش��ته اند. وی افزود: پ��س از پیروزی انقالب اس��المی، 
دولت های مختلفی س��ر کار آمده اند که بنده، دولتی را به 

ناکارآمدی و نابلدی دولت روحانی ندیده ام.
نماینده م��ردم لنجان در مجلس تصری��ح کرد: رئیس 
جمه��ور گفته اس��ت که کس��انی که به دول��ت می گویند 
ناکارآمد، در زمین دش��من بازی می کنند که الزم اس��ت 
بنده بگویم که آقای روحان��ی! دولت را مترادف نظام تلقی 

نکنید و دولت نتیجه انتخاب مردم است.
کوهکن بیان کرد: کس��انی که خود را در طراز ریاس��ت 
جمهوری می دانند و در زمان تبلیغات وارد صحنه می شوند 
و برای حل مش��کالت کلید نش��ان می دهند، نباید فقط در 

دور اول کاری خ��ود عملکرد دولت س��ابق را به توپ ببندند 
و در دور دوم کاری خ��ود هم بگویند ک��ه ما اختیار الزم را 
نداشتیم. وی با اش��اره به ورود ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به 
کش��ور گف��ت: این خبر در فضای مجازی پخش ش��د و اگر 
دولت کارآمد بود، باید با عامالن این مسئله برخورد می کرد 
اما این دولت س��کوت کرد. نماینده مردم لنجان در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: مجمع نمایندگان اصفهان ۲۰ نفر 
هس��تند که بارها تقاضای مالقات با رئیس جمهور را داشته 

اند اما تاکنون فرصت مالقات به آنان داده نشده است.
کوهکن خط��اب به رئیس جمهور گف��ت: آقای رئیس 
جمهور بهتر اس��ت که فرافکنی نکنید و امروز باید همه ما 
در کنار قوه قضائیه باشیم چرا که دستگاه قضا عزم خود را 

برای مبارزه با مفسدان اقتصادی جزم کرده است.
وی تصریح کرد: دولتی روحانی کامال ناکارآمد اس��ت چرا 
که حتی نمی دانس��ت که ذخایر ارزی کشور چقدر است و با 
وجود آنکه در این زمینه اطالعات کافی را نداش��ت، درباره ارز 
دولتی تصمیم گرفت و تمام نقدینگی در دست مردم به سمت 
ارز رفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اگر 
در کنار قوه قضائیه نیستیم، حداقل اگر دستگاه قضا به سراغ 
خانواده و برادر ما آمد، حداقل بی طرفی خود را حفظ کنیم و 

به آنان برای مبارزه با چینن افرادی کمک کنیم. مهر

کوهکن:
مواضع روحانی در طراز رئیس جمهور نیست

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل 
ط��ی نام��ه ای به رئی��س جمهور نوش��ت: آقای 
روحانی! دیگر مجالی برای شعار و وعده نیست؛ 
امروز باید پاسخگو باشید و به جای فعالیت های 
انتخابات��ی ب��ه ارائ��ه گ��زارش از عملکردت��ان 

بپردازید.
متن کامل نامه به شرح زیر است:

آق��ای روحانی فریاده��ا و عصبانیت حضرتعالی 
خ��ود طبل ناکارآم��دی و از خالی بودن کارنامه 
اس��ت، ام��روز بع��د از ۶ س��ال دیگر م��ردم با 
س��خنرانی و رجز خوانی های ش��ما شادی نمی 
کنند امروز ملت از دولت ناکارآمد ش��ما کارنامه 
می خواه��د، مردم به جای ش��نیدن فریادهای 
ش��ما وضعیت اقتصادی و س��فره هایشان را می 
بینند، دیگر مجالی برای ش��عار و وعده نیس��ت 

امروز باید پاسخگو باشید.
آقای روحانی برسر مردم فریاد نکشید، در طول 
چهل س��ال انقالب اسالمی صدای آمریکا هرگز 
از حنج��ره مردم بیرون نیام��د، صدای آمریکا از 

حنجره کس��انی بیرون می آید که در این ۴دهه 
پیوس��ته دم از تعامل و س��ازش ب��ا دولت های 
مس��تکبر آمریکا زدند، پاسخشان را هم از همان 

دولت ها گرفتند.
ص��دای آمریکا از حنجره کس��انی بیرون می آید 
که ۶ سال تمام س��رمایه های مملکت را به اخم 
و لبخند های کدخ��دا گره زده بودند و امروز که 
مردم شعار»روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد« سر 
می دهند جز دو قطبی کردن جامعه حرفی برای 
گفتن ندارد، جنس شعارهای امروز مردم از همان 
وعده هایی اس��ت ک��ه قرار ب��ود ۱۰۰ روزه حل 
کنید. آقای روحانی انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دو س��ال اس��ت تمام ش��ده ولی ش��ما همچنان 
انتخاباتی صحبت می کنید، علت این همه هجمه 
به قوه قضائیه در برخورد با فس��اد و رانت خواری 

چیست؟ این دو قطبی سازی در فضای حکومت 
چ��ه آورده ای برای مردم و نظام اس��المی دارد؟ 
آقای روحانی از چه برآشفته اید؟ از شعارهای به 
حق مردمی و یا از روند مثبتی که قوه قضائیه در 
برخورد با دانه درش��ت ها و از جمله مسئولین و 

خانواده هایشان در پیش گرفته است؟
چرا در ایام س��ه ماه مانده ب��ه انتخابات یادتان 
افتاده اس��ت که فس��ادها را برمال کنید؟ چرا در 
۶ س��ال گذشته فسادهای مد نظر را بیان نکرده 
اید؟ ش��ما که مجال عرض ان��دام به منتقدانتان 
هم نمی دهید چگونه اس��ت که این همه مدت 

سکوت کرده اید؟
آق��ای رئیس جمهور همچنان ک��ه وزیر نفت را 
مسئول می کنید که ارقام میلیونی را برای مردم 
توضی��ح دهد، از آقای همیش��ه وزی��ر نفت که 

خود بزرگ ترین متهم فس��اد چندین میلیاردی 
کرس��نت اس��ت، در مورد این ارقام هم توضیح 
بخواهی��د مگر نامه تان در این مورد در زمانیکه 
در جایگاه دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی بودید 

را فراموش کرده اید؟
از آق��ای زنگنه در مورد زی��ان چند صد میلیون 
دالری حذف کارت سوخت به مردم و بیت المال 

هم توضیح بخواهید!
همچن��ان که رئی��س بانک مرکزی را مس��ئول 
می کنید تا مس��اله ۲ میلیارد دالر را برای مردم 
توضیح ده��د، از زیان چند میلیار دالری بحران 
ارزی س��ال ۹۷ هم توضی��ح بخواهید، در مورد 
چند میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی که به جیب 
دالالن رفت و صرف کاالهای غیراساس��ی ش��د، 
ران��ت ارزی که در اوج بحران های مالی به جای 

مردم و معیش��ت آن ها صرف تفریح رفاه طلبان 
شد هم توضیح بخواهید.

گویا تا امروز صدای مردم را نش��نیده بودید، این 
صدای واقعی مردم اس��ت، هم��ان صدایی که به 
امید حل کردن بحران های اقتصادی به شما در 
دو مرحله اعتم��اد کردند، همان هایی که دل به 
شعار »هم چرخ س��انتریفیوژ بچرخد و هم چرخ 
اقتصاد« خوش کرده بودن��د، امروز آن ها نتیجه 
اعتمادش��ان را می خواهند، مردم را به آمریکایی 
بودن متهم نکنید، جامعه را به دو قطبی ش��دن 
سوق ندهید، از عملکرد دولتتان با سعه صدر دفاع 

کنید البته اگر حرفی برای گفتن داشته باشید!
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل 
مردم را رکن رکین جامعه اس��المی و خط قرمز 
خود می داند و پرخاش��گری و اته��ام به آن ها 
را بر نمی تاباند و ش��ما را ب��ه جای فعالیت های 
انتخابات��ی در ای��ام پیش رو به ارائ��ه گزارش از 
عملکردت��ان با توجه به وعده های انتخاباتی ۹۲ 

و ۹۶ دعوت می کند.

عصبانیت روحانی برای چیست؟
نگاهی به طرح ماجرای دالر 4200 و تخلفات مربوط به آن در یزد از سوی رئیس جمهور 

گزارش

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل:
آقای روحانی! مجالی برای شعار و وعده نیست؛ باید پاسخگو باشید

mafi.katayoon@gmail.com
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