
چمران: 
اقشار مختلف در لیست شورای ائتالف 

نماینده خواهند داشت
عضو ش��ورای مرکزی ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
با اش��اره به ضرورت وجود پزشک، مهندس حقوقدان 
و اقتص��اددان در لیس��ت نهای��ی اصول گرای��ان برای 
انتخابات مجلس، گفت: باید نمایندگان اقشار مختلف 

در مجلس یازدهم حضور داشته باشند .
مه��دی چم��ران درباره نق��ش مجلس مقت��در و ضد 
فس��اد در اصالح وضعیت معیشتی مردم اظهار داشت: 
حض��رت امام فرمودند مجلس در راس امور اس��ت اما 
متأس��فانه در حال حاضر این خاصیت از دست رفته و 

خود نمایندگان باعث بروز این وضعیت شده اند.
وی اظهارداش��ت: بخش عمده ای از اصالح امور کشور 
طبق قانون اساس��ی بر عهده مجلس شورای اسالمی 

است.
چم��ران با تأکید بر اینکه مجلس باید با نظارت دقیق 
خود جریان اس��تیضاح وزرا و قراردادهای دولتی را به 
س��رانجام برساند و از آنها اطالع داشته باشد،  افزود: ما 
معتقدیم مجلس باید ب��ه صورت تخصصی و کاماًل بر 

اساس مسائل انقالب کار خود را پیش ببرد.
این فعال سیاس��ی درباره گزینه های لیس��ت شورای 
ائتالف برای تش��کیل مجلس تأثیرگذار،  تصریح کرد: 
ت��الش ما بر این اس��ت که تخصص ه��ای نمایندگان 
تقسیم شود و به اصطالح همه آنها اقتصاددان نباشند،  
بلکه باید حقوقدان و سایر تخصص ها نیز وجود داشته 

باشد.
عضو شورای مرکزی ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با 
اشاره به وجود پزشک، مهندس حقوقدان و اقتصاددان 
در لیس��ت نهایی، گفت: باید نمایندگان اقشار مختلف 

در مجلس یازدهم حضور داشته باشند .
وی ضم��ن انتقاد از باند و جناح گرایی و حمایت تام از 
دولت در مجلس فعلی، در خصوص راهکارهای پرهیز 
از چنی��ن رویکردی، اظهار داش��ت: نماین��دگان باید 
منتخب خوب ملت بوده و بر اساس شاخص های دقیق 
انتخاب شده باش��ند، نه به خاطر دیدگاه های سیاسی 
یک حزب. چمران ب��ا تاکید بر اینکه نمایندگان ملت 
باید مانند ش��هید مدرس نماینده واقعی مردم باشند، 
خاطرنش��ان کرد: مجلس باید زبان گویای ملت ایران 

باشد.  فارس

خبر

دماغ دولت در حساب های بانکی ملت
قرار ش��د دیگر نزنیم. یعن��ی مواضع خودمان را پیش 
خودم��ان نگه داریم و بع��د از انتخابات رونمایی کنیم 
اما نش��د. تقصیر آقای مدیرمسئول بود که به ما فشار 
آورد که مواضع خودمان را در آس��تانه انتخابات نشان 
بدهیم. نش��ان ه��م دادیم اما از آنجا ک��ه هیچ چیز با 
"فش��ار" درس��ت نمی ش��ود از یک ج��ای دیگری زد 

بیرون و بوق های استکباری را امیدوار کرد.
این بار وسط فرمایشات "رئیس ستاد انتخابات کشور" 
زدی��م اما با احتیاط زدیم که صدایش فردا و پس فردا 
دربیای��د و ط��وری نش��ود که اگر طوری ش��د حضور 

میلیونی مردم کمرنگ بشود.
رییس س��تاد انتخابات: به جز وزارت کشور و شورای 
نگهب��ان، هی��چ نهادی ح��ق دخال��ت در انتخابات را 

ندارند.
ننجون: به قول عمه رهبر کره ش��مالی اینجا فقط من 
اجازه دارم حرف الکی بزنم هیچکس حق ندارد حرف 

الکی بزند.
رییس س��تاد انتخابات:طبق قانون سایر دستگاه ها هم 

موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند.
ننجون: تکلیف نهادها را روش��ن کنید.باالخره بکنند 

یا نکنند؟
رییس ستاد انتخابات: دو زمان برای برگزاری انتخابات 
مجلس به ش��ورای نگهبان ارس��ال کردی��م که برای 

برگزاری انتخابات در دوم اسفند توافق حاصل شد.
ننجون: رای ها را هم زودتر بش��مارید بد نیس��ت.کار 

مملکت نباید معطل بماند.
رییس س��تاد انتخابات: افراد رد صالحیت ش��ده  حق 

اعتراض به نحوه رسیدگی به صالحیت خود دارند.
ننجون: و شما هم حق داید که ترتیب اثر ندهید.

رییس س��تاد انتخابات: نباید کس��ی ب��رای اخذ رأی، 
چنین وعده هایی بدهد چون انتظار ایجاد می کند.

ننج��ون: نفرمایید قربان! انتخابات اس��ت و وعده های 
شیرین و رنگارنگش!

رییس س��تاد انتخابات: اگر کس��ی بر تحریک مسائل 
قومی دست بگذارد، صالحیتش تأیید نخواهد شد.

ننج��ون: اگ��ر جفت پا بپرد وس��ط احساس��ات مردم 
بدبخت چطور؟ باز تایید صالحیت نخواهد شد؟

رییس ستاد انتخابات کش��ور: طبق قانون، هیات های 
اجرای��ی نمی توانن��د تراکنش های مال��ی داوطلبان را 

بررسی کنند.
ننجون: به هر حال داوطلبان برای خودش��ان ش��ان و 
ش��خصیتی دارند و مثل ما یارانه بگیران نیس��تند که 
دماغ دولت همیش��ه توی حس��اب های بانکی ش��ان 

باشد.

ننجون

هنرمندان حامی دولت امروز باید پاسخگو باشند
نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس گف��ت: هنرمندانی که تا پیش از این از 
کلی��ت دولت حمایت می کردند و امروز زبان به انتقاد از دولت گش��وده اند باید 
خود در قبال حمایت هایی که داشته اند پاسخ دهند و این انتقادات آنها به جای 

پاسخ گویی نوعی فرار به جلو است.
حجت االس��الم احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان گفت: نقش هنرمندان 
در مس��یر هنرمندی شان اعم از بازیگری و... ارزش��مند است و اگر بخواهند ورود به 
عرصه های دیگر همچون مسائل سیاسی داشته باشند، باید این ورود توأم با یک منطق 

باشد و اگر اینگونه باشد، فرد مورد نظر هیچ موقع از موضع اش عقب نشینی نمی کند. 
وی افزود: در ش��رایط کنونی که دولت به خاطر بحث بنزین و دیگر مس��ائل مورد انتقاد 
است، شاید انتقادات به حقی به عملکرد دولت وارد باشد و نباید از این انتقادات گذشت، 

اما تخریب آن هم در شرایط کنونی جایگاهی ندارد.  فارس

ضرورت ارائه راهکار مناسب برای تامین سوخت شناورهای صیادی
فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: از آنجا که تامین سوخت مورد نیاز شناورها 
و لن��ج های صیادی از دغدغه های مردم منطقه اس��ت ض��رورت دارد نهادهای 

مسئول شیوه مناسبی را برای رفع مشکالت ارائه کنند.
س��ردار دریادار پاسدار علیرضا تنگس��یری در دیدار جمعی از صیادان و اعضای 
بس��یج دریایی اقتدار و صالبت امروز ایران اسالمی را محصول همدلی و همراهی 
م��ردم در تمام��ی صحنه ها عنوان و تصریح کرد : ملت ای��ران به ویژه مردم خونگرم 
و انقالبی خطه جنوب کش��ور و س��احل نش��ینان محجوب و پرت��الش همانگونه که در 
س��ال های دف��اع مقدس برگ های زرینی از ایس��تادگی و پایمردی را ب��ه نام خود ثبت 
کردند امروز نیز میدان کار و تالش برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور را  با جدیت 

دنبال می کنند.
 سپاه نیوز

تعریف دولت از تورم با تمام دنیا متفاوت است
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: تعریف دولتمردان از تورم و باال رفتن قیمت ها 
با تمام دنیا متفاوت است و با نوع تحلیل های ارائه شده قواعد موجود در اقتصاد دنیا 

را شکسته ایم تا جایی که تنها تورم باالی ۱۰ و ۲۰ درصد به چشم می آید.
امیر خجس��ته با اش��اره به وعده  وعید های دولت درب��اره جلوگیری از افزایش 
قیم��ت کاال ها پس از س��همیه بندی بنزین گفت: متاس��فانه ش��اهد موج جدید 
قیمت ها هس��تیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت گام موثری برای کاهش فش��ار بر 
مردم برنداش��ته است. وی افزود: گویی هیچ تمهیدی برای کاهش بی اعتمادی اجتماعی 
حاصل از س��همیه بندی بنزین اتخاذ نشده است و معلوم نیست آیا وزیر »صمت« مانند 
رئی��س جمهور از زمان اجرای ط��رح مطلع بوده یا نه؟ نماینده مردم همدان گفت: وزیر 
»صمت« به مردم قول داد افزایش س��همیه بندی بنزین بر روی قیمت کاال ها و خدمات 

اثر نمی گذارد اما مردم شاهد گرانی مجدد کاال ها هستند.  تسنیم

رهبر انقالب با اشاره به فرارسیدن زمان ثبت نام 
انتخاب��ات مجلس فرمودند: اگ��ر توان مدیریتی 

ندارید، مسئولیت نپذیرید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اس��المی 
روز گذشته پیش از آغاز جلسه درس خارج فقه، 
با ش��رح روایتی درباره توصیه پیامبر اعظم)ص( 
خطاب به جناب اب��وذر، ضمن انتقاد به ثبت نام 
بی محاب��ای برخی اف��راد در انتخاب��ات مجلس، 
تاکی��د کردند: هر مس��ئولّیتی، هر ِس��َمتی، هر 
توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک 
تعّهدی وجود دارد. باید دید که آیا میتوانید آن 
تعّه��د را انج��ام بدهید یا نه؟ ای��ن خیلی درِس 

بزرگی است«.
متن س��خنان رهبر معظم انقالب به ش��رح زیر 

است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحملدهلل رّب العالمین و الّصاة و الّسلام 
علی سلّیدنا محّمد و آلله الّطاهرین و لعنة 

اهلل علی اعدائهم اجمعین.
َعن اَبی َذرٍّ )َساُم اهللِهّ َعَلیِه( اَنَّ النَّبیَّ )َصلَّی 
اهللُّ َعَلیِه َو آلِِه( قاَل یلا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحبُّ لََک 
ما اُِحبُّ لَِنفسی اِنّی اَراَک َضعیفًا َفا تَُؤمََّرنَّ 

ََّینَّ ماَل یَتیم.)1( َعلی اثَنیِن َو ال تََول
"قلاَل یلا اَبلا َذرٍّ اِنّلی اُِحلبُّ لََک ملا اُِحبُّ 

لَِنفسی"
خ��ود جن��اب ابی ذر ای��ن توصی��ه ی پیغمبر به 
خ��ودش را ذکر میکن��د؛ برای ماه��ا هم درس 
اس��ت، درس بسیار بزرگی اس��ت. حضرت به او 
فرم��ود من هر چه برای خودم دوس��ت میدارم، 
برای تو هم دوس��ت میدارم؛ یعن��ی آن چیزی 
ک��ه میخواهم به تو بگویم، از روی کمال محّبت 

اس��ت؛ چون انس��ان به خودش کمال محّبت را 
دارد. خ��ب حاال آن حرفی که حضرت میخواهد 

به ابی ذر بزند چیست؟

"اِنّی اَراَک َضعیفا"
من جنابعال��ی را در مدیریّ��ت، ضعیف میبینم. 
خیلی آدم خوبی هس��تی، مجاهد فی سبیل اهلّل، 
ُرک گ��و، و آس��مان بر راس��ت گوتر از او س��ایه 
نیفکن��ده، زمین راس��ت گوتر از او را بر خودش 
حمل نکرده؛ اینها هم��ه به جای خود محفوظ، 

اّما شما آدم ضعیفی هستی.

"َفا تَُؤمََّرنَّ َعلی اثَنیِن"
حاال که آدم ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو 
نفر هم ریاست نکنی! یعنی پیدا است آن ضعفی 
ه��م که حض��رت فرمودند، ضع��ف در مدیریّت 
است؛ یعنی تو آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ 
اگ��ر چنانچه بر دو نفر یا بیش��تر ریاس��ت پیدا 
کردی، نمیتوانی کار آنها را به س��امان برسانی. 
ای��ن، درس برای ماها اس��ت. م��ا -حاال همه ی 

ما نه؛ بعضی مان این جوری هس��تیم- به مجّرد 
اینکه یک مس��ندی، یک جایی، یا خالی میشود 
یا ممکن اس��ت خالی بشود، فوراً چشم میدوزیم 
ک��ه برویم آنجا! خب ش��ما اّول ن��گاه کن ببین 
میتوانی یا نمیتوانی. حاال بحث اسم نویسی برای 
انتخابات مجلس است، گفتند شروع شده، همین 
طور بدون محابا میروند! خب شما که میخواهی 
بروی آنجا، آنجا س��ؤال دارد؛ این توانایی ای که 
خدا به من و ش��ما میدهد، کنارش مس��ئولّیت 
هست. این ]مطلبی[ که عرض میکنم، در مورد 

خود این حقیر از همه بیش��تر اس��ت. شما هم 
همی��ن جور؛ یعنی آن کس��انی که مس��ئولّیتی 
دارند، همین جور. هر مسئولّیتی، هر ِسَمتی، هر 
توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک 
تعّهدی وج��ود دارد. میتوانید آن تعّهد را انجام  

بدهید یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی است.

ََّینَّ ماَل یَتیم" "َو ال تََول
هیچ مال یتیمی را هم ش��ما ب��ه عهده نگیر. نه 
از باب اینک��ه احتمال این وجود دارد که خدای 
نکرده مثاًل ایش��ان دس��ت درازی میکند به مال 
یتیم. خب مقام ابی ذر خیلی باالتر از این حرفها 
اس��ت، نزدیک مقام عصمت اس��ت مقام او؛ پس 
ای��ن احتمال در او نیس��ت. علّت اینکه میگویند 
تولّی��ت مال یتی��م را قبول نکن، این اس��ت که 
نمیتوان��ی ح��ّق یتی��م را به او بده��ی؛ دیگران 
می آیند دست درازی میکنند، جنابعالی هم آدم 
ضعیفی هستی، تدبیر الزم را نداری و نمیتوانی. 
برجستگی های نظام اس��المی و نظام ارزشهای 
اسالمی اینها اس��ت؛ یعنی در درجه ی اّول، من 
و شما خودمان مس��ئولیم که ببینیم این کار را 
قب��ول بکنیم؟ نکنیم؟ میتوانیم؟ نمیتوانیم؟ این 

بسیار مسئله ی مهّمی است.
۱( امالی طوس��ی، مجلس س��یزدهم، ص 384؛ 
»از ابوذر روایت اس��ت که رس��ول خ��دا )صلّی 
اهلّل علی��ه و آل��ه( فرم��ود: ای اب��وذر! من آنچه 
برای خود دوس��ت میدارم برای تو نیز دوس��ت 
می��دارم؛ همان��ا تو را نات��وان میبینم، پس هیچ 
گاه ب��ه دو نفر امر نک��ن و به هیچ وجه عهده دار 
 م��ال یتیم مب��اش.«  پایگاه اطاع رسلانی 

دفتر مقام معظم رهبری

فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ درباره 
اغتشاشات و حوادث اخیر توضیحاتی داد.

س��ردار یزدی در حاش��یه حضورش در جلسه شورای شهر 
تهران با در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��واالتی مربوط 
به ح��وادث اخیر تهران گفت: برخی از افراد ما نیز توس��ط 

اغتشاش گران از پشت تیر خوردند و این را تأیید می کنم.
وی با بیان اینکه در حال شناسایی کشته شدگان هستیم و 
به خانواده های آن ها سرکشی می شود، گفت: همان طور که 
صف آشوب گران از مردم جدا شد، صف کسانی که جانشان 
را بی گناه از دس��ت دادند نیز از صف کس��انی که به نوعی 

می خواستند اموال عمومی را تخریب کنند، جدا می شود.
س��ردار یزدی در پاس��خ به این س��وال که آیا ممکن است 
افرادی به اش��تباه کشته شده باشند، گفت: این نیز بررسی 
می ش��ود اما االن نمی توانیم در م��ورد آن اظهار نظر کنیم 
اما به دقت بررس��ی می شود که دلیل کشته شدن افراد چه 

بوده است.
وی با بیان اینکه مطالبه مردم در مورد مسائل معیشتی یک 
مطالبه و خواس��ت به حق است که هیچ کس انکار نمی کند 
و دولت نیز این را مورد تردید قرار نداده است، گفت: اما در 
ارتباط با اینکه کس��انی که وارد عرصه اعتراض ش��دند باید 
صف ش��ان با عده ای که قصد تخریب داشتند، جدا شود چرا 
که ما عده ای را داش��تیم که اصال اعتراض نداشتند و برخی 
از دس��تگیر شدگان کسانی هستند که دغدغه مالی نداشته 

و فقط آمده بودند که آش��وب کنند و کاری انجام دهند که 
کشور را به هم بریزند و از بیرون هم حمایت می شدند.

فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ در پاسخ 
ب��ه اینکه چرا این اتفاقات در مناط��ق کم برخوردار و فقیر 
نش��ین رخ داد، گفت: مناطق خیلی هم فقیرنش��ین نبود، 
اما نقطه گذاری دش��من در مکان هایی ب��ود که زمینه های 
اجتماع��ی وجود داش��ت و دش��من حتم��ا در فضایی وارد 
می ش��ود که توسط مردم عادی رقم زده شده باشد و بر آن 

فضا  موج سوار می شود.
س��ردار یزدی با بیان اینکه مردم روز اول وقتی وارد شدند 
اعتراض مس��المت آمیزی داشتند اما عده ای بر این اعتراض 
س��وار شده و ش��روع به آتش زدن و تخریب اموال عمومی 
کردند، گفت: فیلمش هس��ت که در جاهایی حتی مردم به 
آن ه��ا اعتراض می کنند که چرا بانک را آتش می زنید،کدام 
فردی است که در زمینه مس��ائل معیشتی مشکل دارد اما 
ب��رای رف��ع آن پمپ بنزین را آتش می زن��د؟ وی افزود: در 
س��طح جهانی مقایسه کش��ور ما با دیگران قیاس مع الفارق 
اس��ت؛ چ��را که مردم ما فهیم هس��تند و کامال تش��خیص 
می دهن��د که چه کس��ی به نفع آن ه��ا کار می کند و مردم 
تشخیص می دهند که دنیا چگونه دست به دست هم دادند 
تا کشور ما را به هم بزنند و مقایسه شرایط کشور ما با االن 
فرانس��ه اشتباه است و باید شرایط را با سال ۲۰۰5 مقایسه 

کنند.  ایسنا

فرمانده سپاه تهران: 
برخی افراد توسط اغتشاشگران از پشت تیر خورده اند

معاون فرهنگی و اجتماعی س��پاه با تش��ریح آش��وب های 
اخیر در س��ه کش��ور ایران، لبنان و عراق، گفت: گروه های 
ضد انقالب قصد داش��تند با موج س��واری بر روی مطالبات 
اقتص��ادی، امنیت مردم را از بی��ن ببرند و هدف اصلی آنها 
استعفای رئیس جمهور یا نخست وزیر یا نمایندگان پارلمان 

در این سه کشور است.
س��ردار حس��ین نجات با بیان اینک��ه آمریکا با عربس��تان 
س��عودی، امارات و رژیم صهیونیس��تی ائتالفی برای ایجاد 
اغتش��اش در کش��ورهای محور مقاومت تش��کیل داده اند، 
اظهار کرد: »به  طور مش��خص در ای��ن مرحله عراق، لبنان 

و ایران در طرح  فتنه دشمنان جای دارند«.
وی با بیان اینکه تمامی اعتراض ها مدلی یکس��ان داشتند، 
ادام��ه داد: »م��دل طراحی آنه��ا اول با ش��روع اعتراضات 
معیشتی و مقابله با فساد شروع شد و در ادامه گروهک های 
ضد انقالب که از کشورهای غربی و عربی حقوق می گیرند، 

وارد میدان شدند«.
سردار نجات با تأکید بر اینکه شبکه هایی در فضای مجازی 
که در عربس��تان و امارات هدایت می شوند مردم را برعلیه 
نظام تحری��ک می کنند، یادآور ش��د: »در مرحله بعد افراد 
گروهک ه��ای ضدانق��الب تظاه��رات مس��المت آمیز را به 
خشونت می کش��ند تا امنیت مخدوش شود  و هدف اصلی 
آنها اس��تعفای رئیس جمهور یا نخس��ت وزیر ی��ا نمایندگان 

پارلمان در این سه کشور است«.

وی افزود: »دش��منان آش��وب های نظیر ایران را در عراق و 
لبنان به راه انداختند؛ البته تیرش��ان به س��نگ خورد و در 
لبنان س��ید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان اوضاع را 

کنترل کرد«.
 قائم مقام س��ابق سازمان اطالعات سپاه با اشاره به اینکه 
مرحله اول آش��وب ها در عراق کنترل ش��د؛ اما فتنه گران 
دس��ت ب��ردار نیس��تند، عنوان ک��رد: »برخ��ی احزاب و 
گروه های سیاس��ی عراق پش��ت این اقدامات و فتنه قرار 

دارن��د«.
س��ردار نجات با اع��الم اینکه قضیه س��وخت بهانه ای برای 
آش��وب ش��د، توضیح داد: »عده ای به مش��کالت اقتصادی 
معترض بودند و یک تظاهرات مس��المت آمیز در اعتراض به 
افزای��ش قیمت برگزار کردند، ولی بالفاصله جریان های ضد 
انقالب بر این تظاهرات س��وار ش��دند و جریان را به سمت 

براندازی نظام بردند«.
وی ادامه داد: »برخی از س��وی ناآگاهی از آشوب ها حمایت 
کردند ولی بیانات مقام معظم رهبری س��بب ش��د تا صف 

معترضان و مردم از صف اغتشاشگران جدا شود«.
نجات با بیان اینکه به همت بس��یج، نیروی انتظامی و مردم 
این غائله تمام ش��د، تأکید کرد: »عربس��تان، امارات، رژیم 
اش��غالگر قدس و آمریکا از اغتشاشگران حمایت کردند ولی 
هر جا که مردم صف ش��ان را از اغتشاشگران جدا کنند کار 

خاصی از دشمن برنمی آید«.  آنا

سردار نجات:
هدف اصلی آشوب های اخیر استعفای رئیس  جمهور بود

بازداش��ت مش��اور و پس��ر وزی��ر س��ابق راه و 
شهرس��ازی و تایی��د آن توس��ط مقام��ات قوه 
قضاییه این پرس��ش را به ذهن متبادر می کند 
که چه کس��انی فارغ از خان��واده این متهمان 
نگران این اقدام هس��تند و احس��اس خطر می 

کنن��د.
اولین ب��ار در 3۰ بهمن ماه ۱395 و در هنگام 
اس��تیضاح عب��اس آخون��دی وزیر وق��ت راه و 
شهرس��ازی اسامی فرزندان وزیر سابق مطرح و 
اعالم شد. در متن استیضاح نمایندگان مجلس 
این س��ئوال مطرح ش��د ک��ه توس��عه فعالیت 
اقتص��ادی بنگاه های وابس��ته ب��ه آخوندی در 
حوزه وزارت راه و شهرس��ازی و نقش فرزندان 
ایش��ان در قرارداده��ای ای��ن وزارتخان��ه چه 

توجیهی دارد؟
علیرضا بیگی نماینده تبریز، اس��کو و آذرش��هر 
در مجلس ش��ورای اس��المی در 3۰ بهمن ماه 
۱395 با اش��اره ب��ه موضوع اس��تیضاح عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی که در دس��تور 
کار روز یکشنبه اول اسفند مجلس قرار داشت، 

گفته بود که این اس��تیضاح ۱۲ محور دارد که 
نماین��دگان مدارک و مس��تندات کافی در این 
زمینه ه��ا دارند و روز اس��تیضاح درب��اره آنها 

صحبت خواهد شد.
وی ب��ا انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرس��ازی 
گفته بود که نقش فرزند آخوندی در قراردادهای 
وزارتخانه یکی از محورهای اس��تیضاح اس��ت 
که روز یکش��نبه در جلسه اس��تیضاح مدارک 
و مس��تندات در ای��ن زمینه ارائه خواهد ش��د. 
نماین��دگان در خصوص محورهای اس��تیضاح 
اس��نادی دارند و در جلس��ه اس��تیضاح در این 

زمینه صحبت خواهد شد.
نمایندگان مجلس در همان روزهای اس��تیضاح 
وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی م��دام از حضور 
راه و شهرس��ازی در  فرزن��دان وزی��ر س��ابق 
وزارتخانه یاد ش��ده اظهار نارضایتی می کردند 

.در محور س��وم متن استیضاح عباس آخوندی 
آمده بود که س��وال افکار عمومی این است که 
توس��عه فعالی��ت اقتصادی بنگاه های وابس��ته 
به آخون��دی در حوزه وزارت راه و شهرس��ازی 
و نق��ش فرزن��دان ایش��ان در قراردادهای این 

وزارتخانه چه توجیهی دارد؟
برخی از فعالیت های اقتصادی فرزندان آخوندی 
)محم��د مهدی و محمد هادی احمد آخوندی( 
نش��ان می دهد که آنه��ا در اکثر ش��رکتها به 
هم��راه همان نزدیکان و معتمدین وزیر س��ابق 

راه و شهرسازی عضو هیات مدیره بودند.
محم��د مهدی آخون��دی که موض��وع گزارش 
ما اس��ت در شرکت س��رمایه افزا پارس،مسکن 
سازان بهش��ت پویا ،گروه مدیریت صدر پارس 
،آرامش سازان پیشرو،خدمات مهندسی شهری 
و مال��ی ایرانیان،رایان هم اف��زا و ...عضو هیات 

مدیره بوده است.
نمودار باال نش��ان می دهد فرزندان آخوندی به 
همراه حس��ین عبده تبریزی )مشاور وزیر راه و 
شهرس��ازی( و اصغر فخریه کاش��ان )قائم مقام 
وزی��ر راه و شهرس��ازی( عض��و و رئیس هیات 
مدی��ره ش��رکت های بس��یار زیادی هس��تند. 
ش��رکت هایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار 
زیاد بوده و بعضا دولتی )سهامی عام( محسوب 

می شوند.
ش��اید آن روزها کمتر کسی تصور می کرد که 
حتی بعد از چند بار رای اعتماد گرفتن آخوندی 
از مجلس و حتی بعد از استعفا از کابینه دولت 
به یکباره نام مهدی آخوندی و مشاور وزیر راه و 
شهرسازی یعنی شهرام اجتهادی مطرح و خبر 
بازداش��ت این دو س��ر خط اخبار اکثر رسانه ها 

شود.

پیگیری ها نش��ان داد که فرزند آخوندی متهم 
ب��ه کارچاق کنی و دریافت مبالغی در وزارتخانه 
مربوطه بوده و به همراه یکی از مش��اوران وزیر 

سابق راه و شهرسازی بازداشت شده است.
نکته ای که همواره در برخی از بازداشتی های 
مربوط به مفاس��د اقتصادی و تخلفات مالی به 
خصوص بازداش��ت این دو فرد مط��رح و حائز 
اهمیت است این است که معموال در اطراف این 
افراد اش��خاص با نفوذ دیگری نیز وجود داشته 
و دارن��د ک��ه در فعالیت های این اف��راد درگیر 
هس��تند و به همین دلیل فشارهای شدیدی به 
پیگیری کنندگان این پرونده و قوه قضائیه برای 
آزاد ک��ردن این دو نفر و پیگیری نش��دن این 

پرونده وارد خواهند کرد.
از س��وی دیگر اما این نگرانی مطرح اس��ت که 
مب��ادا این اف��راد نزدیک و حلق��ه اتصال با این 
بازداش��ت اخیر از کشور خارج ش��وند و امکان 
دسترس��ی به آنها ب��رای دریاف��ت اطالعات یا 
پیگیری های بیش��تر درباره اتهام��ات احتمالی 

آنها از بین برود.  فارس

گزارش

چه کسانی دلواپس بازداشت پسر آخوندی هستند؟
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