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سرویس سیاسی- 
پس از اقدام   تروریستی رژیم آمریکا، به غیر از چند کشور جهان بقیه آن اقدام را محکوم کردند و از 
کانادا و آمریکا گرفته تا کمشیر و هند علیه اقدامات جنگ طلبانه و خصمانه آمریکا تظاهرات انجام شد؛ 
در چنین شرایطی ارگان دولت برای ماله کشی بر گاف ظریف مدعی شده اقدام وزیرخارجه هوشمندانه 
بود چرا که  ترامپ در تالش است ایران را جنگ طلب معرفی کند و اقدام وزیر خارجه در مسیر خنثی 
کردن آن بوده است!! به راستی دولتمردان و دیپلمات های ما چندبار باید از یک سوراخ گزیده شوند تا 

به این نکته پی ببرند که آمریکا قابل اعتماد نیست؟!
روزنامه دولتی ایران دیروز نوشــت: »او ] ترامپ[ امروز دریافته که شــاید بتواند به اتکا به تفرقه و 
ایجاد دودستگی در جامعه خواسته خود را کم هزینه تر به سرانجام برساند.  ترامپ تالش می کند ایران 
را منزوی کند که این تئوری نیز با بینش و بصیرت وزیر امور خارجه به درســتی مهار شــد، چرا که 
 ترامپ می خواهد در آمریکا و جهان القا کند که ایران جنگ طلب است و تمایل به مذاکره ندارد. اما با 
مصاحبه هوشمندانه دکتر ظریف با نشریه آلمانی این تئوری راه به جایی نبرد. اما برخی از آنجایی که 
درک درستی از شرایط کشور و جهان ندارند و گمان می کنند با هر حرکت  ترامپ، مقامات دیپلماتیک 
کشور باید واکنش انفعالی نشان دهند، در حالی که در جهان کنونی مذاکره به معنای انفعال و تسلیم 

نیست، بلکه برای حل مسالمت آمیز اختالفات است.«
در متــن فــوق، تقال شــده با  ترفنــد نخ نمــای وارونه نمایی و بــه  کار بردن واژه هــا در معنایی 
 متضــاد بــا مفهوم اولیه کلمــه، ماهیت پــاس گل ظریف به  ترامــپ دگرگــون و موضعی مطلوب 
جا زده شود. جالب اینجاست که ارگان دولت، در همین حال، تیتر یک خود را با  اشاره به انتقادات به 

اقدام خالف منافع ملی ظریف، عبارت »تحریف ظریف« قرار داده است.
تالش  ترامپ، انزوای ایران و معرفی کشور به عنوان جنگ طلب و بی تمایل به مذاکره نیست؛ تقالی 
این  تروریست خون آشام براندازی نظام از طریق نفوذ عناصر منافق و معاندی است که نقاب اصالح طلبی 
بر صورت دارند و موضع ذلت بار و حقارت آمیز ظریف را هوشمندانه و همراه بصیرت القا می کنند . آنها 
آن قدر در دغل بازی غوطه ورند که عدم رد احتمال مذاکره از ســوی ظریف را، آن هم در شــرایطی که 
آمریکا به  ترور میدا ن دار اصلی مبارزه با  تروریسم اعتراف می کند، نقطه مقابل واکنش انفعالی جا می زنند. 
همان طیفی که پس از خیانت و وطن فروشــی در فتنه 88، در تکمیل پازل دشــمن، کشور را معطل 

برجام و FATF نگه داشته اند.
برجام سیاسی بود!!

روزنامه شرق دیروز در یادداشتی با عنوان »ظریف را به ستوه نیاوریم« به موضوع انتقادها به اظهارات 
وزیرخارجه  اشاره کرده است. به راستی چنین خطایی از دیپلماتی در اندازه آقای ظریف و با این سابقه 
قابل چشم پوشی است؟! آمریکا و دولتمردانش به صراحت می گویند فرمانده عالی رتبه ایرانی را که به 
دعوت مقامات رســمی  عراق به آن کشور وارد شده ما کشته ایم؛ تازه دیگر فرماندهان عالی رتبه ایرانی 

را به  ترور تهدید کرده اند. در چنین شرایطی آقای ظریف از باز بودن باب مذاکره سخن می گوید؟! 
می دانیم که در عرصه دیپلماسی هر چیزی معنایی دارد. حتی مدل نشستن، طرز قرار دادن پاها 
و دســت ها در مذاکرات و... در چنین فضای پرتاویل و تفسیری سخن آقای ظریف چه معنایی دارد؟! 
آیا معنای آن به جز ضعف و عجز ایران است؟ پس آن اظهارات سراسر خطا وقتی به ایشان انتقاد شده 
روزنامه های زنجیره ای از این باب وارد شده اند که آقای ظریف را به ستوه نیاوریم!! این را باید برای کسی 

گفت که به خطای خودش اعتراف دارد نه برای آنکه عملش را خطا نمی داند.
همچنین شــرق در همین یادداشت عنوان کرده است: »اهمیت برجام در درجه اول به دلیل ابعاد 

سیاسی- امنیتی آن بود و نه ابعاد اقتصادی]!![« 
خوب است روزنامه شرق و دیگر روزنامه های زنجیره ای به دی ماهی بازگردند که در بیست وششم 
آن اجرای برجام آغاز شد و روزنامه های خودشان را مروری کنند تا ببینند در آن زمان به مردم وعده 

سیاسی- امنیتی می دادند یا اقتصادی؟! این گونه برخورد با مردم و مخاطبان چه معنایی دارد؟
اکثر اصالح طلبان تایید صالحیت شده اند

پروانه مافی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »این موضوع 
که اکثر نمایندگان اصالح طلب رد صالحیت شــده اند غلط اســت و اتفاقا اکثریت آنها تایید صالحیت 

شده اند. اکثر نمایندگان خانم در مجلس تایید صالحیت شدند«.
این نماینده اصالح طلب مجلس اذعان کرده اســت که اکثریت نمایندگان منتسب به اصالح طلبان 

توسط شورای نگهبان تایید شده اند.
در روزهای گذشــته، مدعیان اصالحات با حمله به شورای نگهبان مدعی شدند که اکثریت مطلق 

اصالح طلبان ردصالحیت شده اند. ادعایی که هیچ نسبتی با واقعیت نداشت.

درمکتب امام

می خواهند کشور را بی ثبات کنند
دنبال این افتادند که ما همه بساط را به هم بزنیم! باز دو سه سال 
بنشــینیم دوباره رفراندم کنیم: رفراندم برای اصل جمهوری! حاال اگر 
برای اصل جمهوریش هم نگویند، رفراندم برای قانون اساسی؛ رفراندم 
برای رئیس جمهور، رفرانــدم برای مجلس؛ رفراندم کنیم برای اینها. 
این معنایش چیســت؟ معنایش این است که ثبات این مملکت را از 

دست بگیرند.
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بی حس و حال، در بستر افتاده و توانی برای سخن گفتن ندارد. به سختی نفس 
می کشد و به آرامی، آه. گاه دردی به پهلو می پیچد و او به سختی به خود می پیچد و 
پناه بی پناهان یار بی همرهان را صدا می زند. یا غیاث المستغیثین. گاهی که می تواند 
به سختی، چشم ورم کرده اش را باز کند، گوشه گوشه خانه را چشم می چرخاند. نگاهی 
ناامیدانه به خانه امیدش می اندازد و خاطرات عمر کوتاهی را مرور می کند که پر از 
حوادث بود. از روز خوشی که به این خانه قدم گذاشت و بانوی عمارت خاکی شد، 
تا امروزی که از خدا طلب مرگ می کند. انگار 9 ســال پیش، همین دیروز بود. در 
میان دود عود و اسپند و تکبیر، با رخت سفید ساده اش، به این خانه آمد. چه شکوه 
و چه جاللی در سادگی اش بود. هنوز هم فرشته ها به پایش نمی رسند. چه آرام قدم 
برمی داشــت. شاید از اینکه زمین از آن صالبت ترک برندارد و شاید مبادا زمین از 
شعف پر بگیرد تا به آسمان سر بساید. لبخنده اش چه ملیح بود شاید که مبادا آسمان 
ســینه چاک کند. خدا می داند که زمین و زمان، هیچ روزی مثل آن روز را ندیده 
بودند و ندیدند. نمی خواســت ولی وقارش طعنه به کوه و مهابتش، پهلو به آسمان 
می زد. نمی خواست ولی چهره اش رنگ از رخ خورشید پرانده بود. نمی خواست ولی 
آرامشش اقیانوس ها را از شرم، آب کرده بود. نمی خواست ولی متانت او پدرش را به 

یاد آمنه و خدیجه می انداخت.  
در این ســکوت قبل از سفر، تا آنجا که نخواهد سر بجنباند، چشم می گرداند. 
زبانم الل؛ سر درد امانش را بریده است. هم غصه دار پدر هم درد غربت همسر و هم 
زجر زخم. از درد می خوابد و از درد بیدار می شود. چه خوابی؟ چه بیداری؟ چشمان 
نیمه باز که خواب و بیدار ندارد. کم کم  نفسش سرد می شود و بی رمق. خودش می داند 
که آخر قصه اوست و شروع غم و غصه ما. خواب پدر را دیده و مژده سفر را شنیده 
بود. اگرچه فرشــته اســت ولی به هرحال آدم است و دل آدم برای عزیزانش تنگ 
می شود. اگرچه زنی خداپرست تر از او نبوده و نیست ولی به هرحال مادر است و دل 
مادر برای فرزندانش تنگ می شــود. به سختی پلک باز می کند و دنبال فرزندانش 
می گردد. دخترش گوشه اتاق ِکز کرده و به او خیره گشته است. آه از حرف های خانه 
که بیرون گفته می شــود. دختران همسایه ها از مادرانشان شنیده اند که دیگر حال 
مادرِ زینب خوب نمی شود. شنیده یتیم آن کسی است که پدر یا مادرش... زبانم الل. 
مادر؛ کارش سخت شده، دستش سنگین شده. باال نمی آید. از درد لب گاز می گیرد 
و برای دخترش گاهی به سختی لبخند می زند که بخندند بچه ها/ مادر اگر که جان 
بدهد باز مادر اســت. با  اشاره دخترش را به آغوش گرمش دعوت می کند. عزیزکم؛ 
من خوبم چرا نگرانی؟ سِر بابایت سالمت، دو برادر داری. غمگین نبینمت. شانه بیار 

مویت را شانه کنم تا بدانند که مادر داری.  
اگرچه فرصتی ندارد ولی فرصتی شــد تا دوباره دراز بکشــد. زود زود خسته 
می شود. تندتند و بریده و نیمه، نفس می کشد. از ورم چشم و درد پهلو انگار خار در 
چشم و تیر در پهلو دارد. درد بازوی شکسته بماند. احتماالً به یاد سمیه افتاده. سمیه 
شهید. یا یاد مادرش خدیجه که خدایش رفعت دهد. کاش کنارش بود. شاید به یاد 
مجاهدان مجروح افتاده. یا شهدای بدر و احد و خندق و خیبر. کاش عمویش حمزه 
زنــده بود. پیرمرد بود ولی عجب جوانمردی بود خدایش رحمت کند. حمزه را هم 
تکه پاره کرده بودند، إرباً إرباً. پهلو و سینه اش را دریدند و.... چه مجاهده های بزرگی 
که در کنار همسرش بود. همسرش، می رزمید و سپاه دشمن را از هم می پاشید و 
حماسه می آفرید و فریاد تکبیر مالئکه را بلند کرده بود و ابر ترس و تسلیم را از سر 
مســلمین می درید و نور اسالم و ایمان را تا اعماق دل های زمینیان می رسانید و... 
گروهی حراف، دائماً فرار می کردند... بماند. خدا بزرگ است. قلعه سنگی خیبر فتح 

شد ولی قلب ویران منافق نرم نشد.
به یاد می آورد جنگ احزاب را. ابن عبدود که از خندق عبور کرد و مبارز طلبید 
و توهین و تمسخر می کرد. مسلمین چون گله گرگ دیده، وسط میدان جمع شده 
بودند و به هم فشــار می دادند. برخی مثل کسی  که می خواهد پرنده نشسته روی 
سرش را بگیرد خشک مانده بودند. برخی سست عنصران، بت کوچک از گردن آویخته 
و پنهان کرده بودند تا اگر ورق برگشت، با لشگر احزابند. منافق ها. پیامبر هرچه فریاد 
زد کسی جواب ابن عبدود را بدهد، جز علی کسی بلند نشد و لبیک نگفت. حیدر 
بود و مرد میدان های ســخت. گویی همه غیر از نبی و ولی مرده بودند. علی بلند 
می شد و ترسوها لباسش را می کشیدند که بنشین، جوانی نمی دانی چه می کنی؟ 
همسرش به میدان رفت و قلبش با او بود. دلش مطمئن بود از ایمان به خدا و آشوب، 
برای شیِر خدا. علی که شمشیر می گرداند، فاطمه دور سرش می گردید و با ضربت 
او تکبیر می گفت و ایمان می افزود. یادش به خیر؛ وقتی علی هم تکبیر گفت و گرد 
و خاک ها نشســت، انگار خورشید از پشت ابِر سیاه، درآمد. مسلمانان یادشان آمد 
نفس بکشند. رسول خدا چه خشنود شد! ولِیّ خدا چه بی مثال در میدان قدم می زد. 

چشم بد از او دور باد. اهلل اکبر. 
فاطمه، همسرش را صدا زد. علی جان؛ خواب بابایم را دیدم. علی جان نفست 
بنــد نیاید نفس بکش. نگرانم نباش به زودی به او ملحق می شــوم. برایت نگرانم، 
نگرانم علی من. تکلیف تو با این مردم چه می شود؟ کاش کاری از دستم برمی آمد. 
ببخش که فاطمه فقط یک جان داشت که قربانت کرد. ببخش نتوانستم مانع بردنت 
شوم. ببخش محسنت.... ببخش درِ خانه ات سوخت. ببخش که فاطمه می رود و تو 
تنهایی. من به قربانت،  گریه نکن. زانوی غم بغل نکن. َمَنت بمیرم غصه نخور، من 
خوبم. خوب می شوم. چیزی نشده. یک جان که بیشتر ندارم آن هم فدای تو. گریه 
نکن علی جان، بچه ها می بینند. بلند شو مرد خیبرشکنم برخیز. برخیز و مرا مهیای 
ابدیت کن. عازم دیدار خدا و پدرم. باید امانتت به رســول خدا را پس  دهی و برای 
بدرقه ام تا قبر، تجهیزم کنی. علی جان شبانه غسلم بده، کفنم کن و به خاکم بسپار. 
نمی خواهم دیگران در میان مؤمنین باشند. علی جان، بر مزارم بمان و قرآن بخوان. 
پســرعمو، بعد از من جان تو و جان بچه ها. تنها نمان و اینها بی مادر نمانند. حسن 
و زینب و ام کلثوم را رســیدگی کن ولی حواست به کربالیی هم باشد. مبادا تشنه 
بماند. علی جان به خانه ات آمدم تا با تو باشم و در خدمتت بندگی کنم و چه خوب 

یاوری بودی در اطاعت حق.... 
علی می شنید و می سوخت و شاید می گفت: فقط بلند نشو، چون که زود مي افتي / 
بدون بال، پریدن، به تو نمي آید / تالش کن که دو چشمي مرا نگاه کني، چنین ندیدن 
و دیدن به تو نمي آید، تکان نخور قفِس سینه ات تکان نخورد، نفْس بلند کشیدن به 

تو نمي آید... و فاطمه آنقدر در بسترش، یاعلی گفت و گفت تا جان داد. 
مدعیان و مســلمانان خفته و خفه مدینه »َو آِت َذا الُْقْربی  َحَقّه«)1( را به آتش 
کشیدن و شکستن درِ خانه دختر رسول اهلل ترجمان کردند. در کوچه بوی آتش و 
در خانه عطر گل / مرز بهشت و دوزخ از آن روز این در است و سعی کردند فراموش 
کنند سنت پیغمبر را که در آستانه همین در می ایستاد و به اهل خانه سالم می کرد. 
و ما سالم و تعظیم در مقابل مضاجع و مقابر اهل بیت و امامزادگان را از پیامبرمان 
آموختیم. سندش سخن خداست »در خانه هایی که خدا رخصت داده قدر و منزلتشان 
رفعت یابد و نامش در آنها یاد شــود. در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش 
می کنند.«)2( زهرا یعنی درخشان و نورانی و زن سپیدرو. و بانوی دو عالمی که بارها 
رســول خدا قربان صدقه اش می رفت و در موردش »فِداها أَبوها« می گفت، نور خدا 
بود و منافقینی غافل از اراده و آیات خدا » می خواهند نور خدا را با سخنان خویش 
خاموش کنند، ولی خداوند نمی گذارد، تا نور خود را کامل کند، هر چند کافران را 
خوش نیاید.« )3( و فاطمه اگرچه جسمش از میان خاکیان رفت ولی نور و نفس او 

در جهان ماند و کوثر رسول، تا قیامت زهراست و نورافشان و گرمی بخش هستی. 
و غیبت امروز نتیجه غفلت دیروز است. غفلت از نعمت هدایت. غفلتی که اقوام 
بزرگ و برگزیده را زمین زد و معذب نمود. اقوام متنعم و عزتمند و مؤمنی که همیشه 
در »انتخاب«  اشتباه کردند و داشته ها و انباشته ها را به باد دادند. موسی را شناختند 
ولی هارون را نپذیرفتند. به نبی ایمان آوردند ولی به ولّی، نه. و به  اشرار امت گرفتار 
شدند. عذاب خدا گاهی با باران سنگ و سیل و زلزله و توفان و ملخ و شپش است و 
گاهی ابتال به اراذل و اوباشی که عزت را به خفت می فروشند. اگر مؤمنین به انتخاب 
خدا سر و دل می سپردند، امروز نسیم هدایت عالم گیر شده بود و عدل و صلح حاکم 
بود و خبری از شــیطان کوچک و بزرگ نبود. غفلت از انتخاب صحیح، نتیجه اش 
 اشــک و آه و آتش و خون و حسرت اســت و دوری از حق. و فاطمه تمام تالشش 
برای این بود که ره گم نشود، که شد. و امروزه ماییم و راه و میراث گرانبهای او که 
در عزت اسالمِی انقالب ایران نمایان است که دیگر نباید هزینه حماقت یا مأموریت 
نااهالن و نامحرمان شود. هنوز چهلم سردار دل ها نیامده و اگرچه حاج قاسم، تاب 
روضه در و دیوار را نداشت و زودتر رفت ولی تن آتش گرفته اش شباهت دگری است 
که بگوید با ما، راه همان راه علی، شیوه ما زهرایی است. به فاطمیه قسم با علی و 

انقالب اسالمی می مانیم. 
محمدهادی صحرایی

___________________________
 1- و حــق خویشــاوند را بــه او بــده. ســوره اســراء/ 26   2- ســوره نــور/ 36 

3- سوره توبه/ 32

بی مادریم و حوصله شرح قصه نیست

 با رای قاطع نمایندگان ملت صورت گرفت 

تصویب یک  فوریت طرح پیگرد قانونی جنایت عظیم انگلیس
در نسل كشی 9 میلیون نفر از ایرانیان

سرویس سیاسی- 
یک نماینده لیســت امید که صالحیت وی رد شده، مدعی شد 
واسطه های شورای نگهبان با 4 میلیارد تومان، تایید صالحیت افراد 

را می خرند. 
محمــود صادقی، نماینده جنجالی و عضو فراکســیون امید که 
بــرای انتخابات مجلس یازدهم صالحیتش تأیید نشــده اســت در 
پیامی  توییتری نوشت: »در این دوره از انتخابات واسطه ها نرخ تأیید 
صالحیت را بعضاً تا چهار میلیارد تومان باال برده اند؛ چه شــود این 

مجلس یازدهم!!«
فارغ از حجم هجمه های روزهای گذشته مدعیان اصالحات علیه 
شورای نگهبان، به نظر می رسد این ادبیات و اظهارات محمود صادقی 
آغاز مرحله دیگری از تخطئه نظارت اســتصوابی و مخدوش ســازی 
انتخابات فرارو از سوی اصالح طلبان است؛ آنان که به خوبی می دانند از 
همین حاال در این دوره از انتخابات بازنده هستند، درصدد آن هستند 
حتی با اتهام زنی به نهادهای حاکمیتی هم که شده، شکست خود را 
توجیه کرده و مشــارکت در انتخابات را کاهش دهند. سؤال اساسی 
این است که هدف از طرح و بیان این جمله چیست که »صالحیت 
را بعضاً تا چهار میلیارد تومان باال برده اند« جز زخم زدن و زهرریزی 
علیه شــورای نگهبان، توجیه رد صالحیت خود و ناامید کردن افکار 

عمومی از شرکت در انتخابات؟
به نظر می رسد که دستگاه های امنیتی و قضایی بایستی هرگونه 
اظهارنظر مفسده انگیزی که منافع ملی را نشانه گرفته است را رصد و 
پیگیری کنند و اجازه ندهند عده ای پادوی بیگانگان با ناخن کشیدن 
بر چهره نهادهای نظارتی و حاکمیتی، امنیت و منافع ملی را زیر سؤال 
برده و با انتشار اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، آمریکایی ها را سر 
ذوق بیاورند! شورای نگهبان نیز با پیگیری قضایی و شفاف سازی در 

این خصوص باید از حیثیت خود دفاع کند.
لیست امید فروخته شده بود؛ 

هر صندلی 2 میلیارد تومان!
الزم به یادآوری است که در انتخابات های گذشته، خود مدعیان 
اصالحات اعتراف می کردند که برای قرار گرفتن در لیست های انتخاباتی 

تا 2 میلیارد تومان داده اند!
الهه کوالیی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در 
آبان ماه 95 در مصاحبه ای از نحوه بســتن لیست امید برای مجلس 
دهم پرده برانداخت و گفت: »همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست 
تأثیرگذار هســتند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید 

شدند و من این مسئله را تکذیب نمی کنم.«
همچنین خردادماه سال 96 بود که روزنامه اصالح طلب آفتاب یزد، 
خبر لیست فروشی اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر را تأیید کرد.

این روزنامه در کانال تلگرامی  خود ضمن افشای باج گیری بزرگ 
برخی چهره های شاخص اصالح طلب و اقدام به داللی آنها برای بستن 
لیست امید شورای شهر تهران در مطلبی با عنوان »چه کسی پیشنهاد 

2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟«
آفتاب یزد نوشت: »یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای 
درخواست 2 میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران 

جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب 
دبیرکل یکی از احزاب سرشــناس اصالح طلب مطرح شــده است؛ 
بدین صــورت که وی با برگزاری جلســات خصوصی با کاندیداهای 
مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می داده که 
2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیســت حضور داشته باشند. 
البته مشــخص نبوده آقای غ-ک با چه سازوکاری چنین وعده ای به 

کاندیداها می داده است.«
بعد از آن بود که کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در واکنش 
بــه گزارش روزنامه زنجیره ای آفتــاب یزد گفت: »2 میلیارد و 1۰۰ 
میلیون، برآیند تبلیغات ستاد شده بود که قرار بود سهمیه ای از این 

مبلغ را بدهند.«
وی افزود: »ممکن است در شنودها در این باره چیزی شنیده اند اما 
سندی برای این ادعا ندارند. قرار شده بود که هرکدام از اعضای لیست 
نفری 1۰۰ میلیون تومان یا خودشان یا حزب شان برای تبلیغات بدهند که 
 البته خیلی ها هنوز نداده اند. اگر کسی برای ادعایی غیر از این سندی دارد 
رو کند. پول از شخصی برای قرار گرفتن در لیست گرفته نشده است.«

روحانی مجلس دست بوس می خواهد
حجت االسالم روحانی روز گذشته به طور ضمنی شورای نگهبان 
را با کلیدواژه »انتخابات تشــریفاتی« مــورد انتقاد قرار داد. به گفته 
کارشناســان و تحلیلگران، اظهارات روحانی خدشه دار کردن قانون 
انتخابات و ایجاد شــبهه و اختالل در روند انتخابات اســت و از این 
 پس کلیدواژه های انتخابات تشریفاتی به دایره هجمه ها علیه شورای 

نگهبان افزوده خواهد شد.
محمدصادق کوشکی فعال سیاسی و عضو هیئت علمی  دانشگاه 
تهران در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو، درخصوص اظهارات دیروز 
رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران، گفت: اولین بار نیست 
که آقای رئیس جمهور و زیرمجموعه های ایشان با زیر پا گذاشتن قانون 
انتخابات، وجه آن را خدشه دار می کنند. این حرف ها، برگزاری انتخابات 

را برای اذهان عمومی شبهه دار کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: با ایجاد جنگ روانی، می خواهند نتیجه 
انتخابات را تغییر دهند و به دنبال مجلسی مانند مجلس دهم هستند؛ 
روحانی، مجلس دست رئیس بوس می خواهد. مجلسی که به جای دفاع 
از حقوق ملت، بله قربان گوی آقایان باشد. همان طور که انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 96 و انتخابات مجلس سال 94 را مهندسی کردند، 
به دنبال انتخابات مجلس آینده نیز هستند. عواقب آن انتخابات را تا 
امروز می بینیم؛ معیشت و شخصیت مردم، لگدمال سوءمدیریت های 

این افراد شده است.
عضو هیئت علمی  دانشــگاه تهران اظهار داشت: آقای روحانی از  
تریبون رسمی  به عنوان یک فرد حقوقی، شورای نگهبان را به عملکرد 
جناحی متهم می کند، این در حالی است که مجری انتخابات، از یک 
جنــاح خاص جانب داری می کند. این حرف ها، شــبهه و اختالل در 

روند انتخابات است.
اصالح طلبان کاندیدای کافی دارند

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در مصاحبه ای 
با بیان اینکه »اکثریت مجلس احتماالً با اصولگرایان اســت«، گفت: 

»اصولگرایان با دو لیست حتماً انتخابات را می بازند«.
باهنر همچنین گفت که »اصالح طلبان کاندیدای کافی دارند« 
و »قهرکردن و تحریم انتخابات واقعاًً یک بازی باخت- باخت است«.

وی افزوده اســت که »درمجموع من بسیار خوش بین هستم و 
امیــدوارم که رکورد حضــور 6۰ درصدی مردم در انتخابات مجلس 

شکسته شود.«
دعواها در مورد رد صالحیت ها در حد چانه زنی است

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در مورد حرف های اصالح طلبان 
در مــورد رد صالحیت ها هم گفت که »در حد چانه زنی اســت« و 
»در دوره گذشــته لیست اصالح طلبان در تهران رأی آورد. اگر اینان 
می گویند که کسی باقی نمی ماند پس آن لیست از کجا آمد؟ هرچند 
آقای عارف که به مجلس رفت 1۰4 نفر برای ریاست مجلس بیشتر 
به او رأی نداند اما 13۰ تا 14۰ نفر از لیست امید وارد مجلس شدند 
که البد ته مایه هایی از اصالح طلبی را در خود داشته اند. حاال ممکن 
است منظورشان این باشد که هرکس هرکاری در گذشته کرده، مهم 

نیست؛ باید او را تایید صالحیت کنند اما نمی شود این طور گفت.«
تأیید صالحیت فعاالن فتنه ۸۸، توقع بی جایی است

باهنر گفت: »فتنه 88 در کشور یک مسئله مهم و یک براندازی 
بود نمی شود که به آن بی تفاوت ماند. کسی که می خواهد به مجلس 
برود و تصمیم گیری کند باید موضعش را درباره این موضوع مشخص 
کند. طرف آن زمان رفتــه حرف هایی زده و کارهایی کرده و زندان 
هم رفته حاال می گوید من را تاییدصالحیت کنید که به مجلس بروم. 

اینکه نمی شود! این توقع بیجایی است.«
به جای پارلمان در سایه، مجلس را دریابید

احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم تهران هم 
در مصاحبه ای گفت: »دوســتان اصالح طلب از انفعال خارج شوند و 
در انتخابات قوی شرکت کنند« و »به جای پارلمان در سایه، مجلس 

را دریابید«
وی افزود: »هاشمی  وقتی رد صالحیت شد اعضای ستادش را به 

دیگر ستادها فرستاد.«
احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی

خبر دیگر آنکه سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات 
کشور هم در مصاحبه با ایسنا اعالم کرد: »احراز هویت رأی دهندگان 
صددرصد الکترونیکی خواهد بود اما هنوز درباره استفاده از صندوق 
الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق نرسیده ایم و نشست های ما با 

شورای نگهبان ادامه دارد.«
تأکید جبهه پیروان خط امام و رهبری بر »وحدت«

محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در 
مصاحبه ای با  اشاره به سازوکار شورای ائتالف نیروهای انقالب و تأکید 
بر وحدت نیروهای انقالب گفت: »جبهه پیروان اهل به هم زدن بازی 
نیســت« و »در جلسه جبهه پیروان، مجموعه صحبت های دوستان 
این بود که سازوکار شورای ائتالف را پذیرفتند و تصمیم بر پایبندی 

به توافق و تفاهم است«
مجلس دهم، ریل گذاری نکرده، ریل پذیری کرده

پرویز سروری دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب نیز در گفت وگو 
با خبرگزاری دانشــجو با انتقاد به عملکــرد مجلس دهم بیان کرد: 
»مجلس دهم، ریل گذاری نکرده بلکه ریل پذیری کرده یعنی دولت 
طراحی کرده و خودش ریل ســازی کرده و به مجلس داده و مجلس 

نیز ریل پذیری کرده است«.
وی افزود: »این مجلس نه تنها در رأس امور نیست بلکه وکیل الدوله 

بودن در این مجلس بسیار رایج شد«.
سروری گفت: »اینکه آقای آخوندی چندبار استیضاح می شود و 
رسماً هم اعالم می کند که من هیچ نگرانی از این استیضاح ندارم یعنی 
اینکه این مجلس قدرت ندارد که به اصطالح من را بردارد و عزل کند«.

اتهام مالی نماینده لیست امید به شورای نگهبان
شورا از حیثیت خود و قوه قضائیه از نظام دفاع كنند

تا انتخابات

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

گاف ظریف
ماله کشی عجیب ارگان دولت

 مجلس در اقدامی قابل توجه با رای قاطع 
یــک  فوریت طرح پیگــرد قانونی جنایت 
انگلیس در ایجاد قحطی بزرگ در ایران به 
تصویب رسید که منجر به کشته شدن قریب 
به 9 میلیون ایرانی شد؛ حاجی دلیگانی طراح 
این طرح می گوید این جنایت انگلیس کمتر 

از جنایات جنگ جهانی اول و دوم نیست.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی دیروز به 
ریاست علی الریجانی آغاز شد. قاضی زاده  هاشمی 
 عضو هیئت رئیسه نخستین دستور جلسه دیروز را 
این گونه اعالم کرد: ادامه رسیدگی به گزارش شور 
دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص الیحه مالیات 

بر ارزش افزوده.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی یک 
فوریت طرح اصالح ماده 44 قانون مدیریت خدمات 
کشــوری را                                             مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس 
وکالی ملت یک فوریت طرح مذکور را                                             به تصویب 
رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح شورای 
عالی توســعه مدیریت مکلف می شود برای جذب 
داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران، 

کالنشهرها و مراکز استان ها اولویت قائل شود.
دیگر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در نشســت علنی دیروز کلیات طرح یک فوریتی 
اصالح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری را                                             
مورد بررسی قرار دادند. نهایتا وکالی ملت کلیات 
طرح مذکور را                                             پس از بحث و بررســی به تصویب 
صحن علنی پارلمان رســاندند. بر اســاس ماده 
واحده این طرح شــورای توسعه مدیریت مکلف 
خواهد شد برای جذب داوطلبان بومی  شهرستانی 
به استثنای تهران، در آن شهرها و مراکز استان ها 

اولویت قائل شود.
نسل کشی ایرانیان توسط انگلیس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز مجلس یک فوریت طرح قانونی پیگرد 
حقوقی علیه دولت جنایتکار انگلیس برای جبران 
خســارت وارده به اتباع ایرانی را بررســی کردند. 
نهایتــا نمایندگان بــا 14۰ رأی موافق، 14 رأی 
مخالــف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده 
حاضر در مجلس یک فوریت بررسی طرح مذکور 

را به تصویب رساندند.
بر اساس اظهارات موافقان این طرح، انگلستان 
در حال حاضر نیز سیاست های مکارانه خود را علیه 
ملت ایران ادامه می دهد. ســفیر انگلیس در یک 
تجمع غیرقانونی حضور یافت و ما انتظار داشتیم 
سفیر انگلســتان اخراج شود اما این اتفاق نیفتاد 
که بر اســاس این طرح، باید نسل کشی پیگیری 

قانونی  شود.
نسل کشی انگلستان برابر با جنگهای جهانی

»حســینعلی حاجی دلیگانی« نماینده مردم 

شاهین شــهر در مجلس شورای اسالمی به عنوان 
طراح طــرح قانونی پیگرد حقوقــی علیه دولت 
انگلستان برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی 
با  اشــاره به ضرورت رسیدگی به این طرح گفت: 
این طرح بسیار دارای اهمیت بوده هرچند حدود 
یکصد سال از جنایت انگلستان علیه ملت ایران و 
نسل کشــی 9 میلیون نفری مردم ما می گذرد اما 
قطعاً این مســئله باید مورد بررسی قرار گرفته و 

غرامت این جنایات دریافت شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه، برخوار در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه بخشی 
از مردم از جنایات انگلســتان در مقطع 1296 تا 
1298 شمســی آگاه نیستند و در یک قرن اخیر 
دانشگاهیان، نویســندگان و فیلمسازان آثاری را 
در این رابطه تولید نکرده اند. این در حالی اســت 
که نسل کشی 9 میلیون نفری مردم ایران توسط 
انگلیــس از نظر ســطح جنایت کمتر از ســطح 

نسل کشی در جنگ جهانی اول و دوم نیست.
وی گفت: در جنایت انگلیس علیه مردم ایران، 
این دولت با ایجاد قحطی، دو پنجم جمعیت ایران 
را از بین برد از این رو ما در طرح مذکور به دنبال 
آن هستیم تا از طریق مسیرهای حقوقی خون بهای 

این عزیزان را بگیریم.
در این باره الزم به ذکر اســت که متأســفانه 
به رغــم این جنایت عظیم و بزرگ که بی ســابقه 
است اما تاکنون تنها در این باره تنها بک فیلم به نام 
»یتیم خانه ایران« ساخته و یک کتاب پژوهشی به 
نام »قحطی بزرگ« نوشته شده، که این کتاب نیز 
توسط یک استاد دانشگاه ایرانی االصل ساکن آمریکا 

و بر اساس مدارک آن کشور نگاشته شده است.
معافیت های از مالیات

در راستای دستور جلسه دیروز مجلس عرضه 
موارد زیر را از پرداخت مالیات معاف کرد:

1ـ انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق 
با فهرســتی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال 

بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند.
2ـ تخــم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه 

یک روزه
3ـ انواع شمش طال )وارداتی و داخلی( و انواع 
حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشــتوانه 

صد در صد طال
همچنین بر اســاس جــزو 1۰ و 11 بخش 
خدمات ماده 9 الیحه مالیات بر ارزش افزوده که 
به تصویب نمایندگان رسید: خدمات زینک، چاپ 
و انتشــار روزنامه اعم از کاغــذی یا الکترونیکی، 
چاپ کتاب، نشــریه و خدمات نشر و توزیع آنها و 
هرگونه تبلیغات در روزنامه ها و نشریات به استثنای 
موسســات کمک آموزشــی و کنکور از پرداخت 

مالیات و عوارض معاف شدند.
بر اساس بندی دیگر از این ماده کلیه مراحل 
خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال 
و موســیقی و تئاتر از پرداخت مالیات و عوارض 

معاف می باشند.
بر اساس بندی دیگر از این ماده خدمات مالی 
و اعتباری اعطای تســهیالت توسط صندوق های 
حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای 
و پژوهــش و فنــاوری که به موجــب قانون یا با 
مجوز قانون تاسیس شده یا می شوند در چارچوب 
اساسنامه آنها از پرداخت مالیات و عوارض معاف 

می باشند.
بر اســاس بندی دیگر از ایــن ماده خدمات 
انتشار و نقل و انتقال سهام حق تقدم، سهم الشرکه 
و سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده یک قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران مصوب 
1384/9/1 با اصالحات بعدی از پرداخت مالیات 

و عوارض معاف شدند.
تصویب یک طرح ضدآمریکایی

نماینده  نوروزی«  حجت االســالم »حســن 
مردم رباط کریم در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس با  اشــاره به نشست 
دیروز کمیسیون قضایی مجلس، گفت: در جلسه 
امروز طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات 
ناشــی از اقدامات حقوق بشری آمریکا علیه اتباع 
ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن 
به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات این 
طرح نیز برای بررســی بیشتر به کمیته تخصصی 

ارجاع شد.
سخنگوی کمیســیون قضایی مجلس اظهار 
داشت:  همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون 
موضوع تمدید قانون آزمایشی شورای حل اختالف 
را مورد بررسی قرار دادند و طبق مصوبه اعضای این 
کمیسیون این قانون به مدت یک سال دیگر تمدید 
شد. همچنین در جلسه امروز طرح اصالح الحاق یک 
ماده به قانون اعتبار اسناد رسمی  مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
نوروزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه 
بنیــاد مســکن و وزارت راه و شهرســازی اگر به 
آسیب دیدگان از زلزله و سیل زمین تقدیم کرده اند 
ظرف 2 ســال مؤظف هستند که آنها را به جهت 

صدور سند به سازمان ثبت معرفی کنند.
آقای ظریف! آمریکا باید محاکمه شود

دیــروز تعداد قابــل توجهــی از نمایندگان 
تذکرهایی را نسبت به اظهارات محمدجواد ظریف، 
وزیرخارجه بیان کردنــد. اظهاراتی که ظریف در 
مصاحبه با  اشــپیگل بیان کــرده بود. محمدرضا 
پورابراهیمــی  نماینده مردم کرمــان در مجلس 
شورای اسالمی در نشست علنی امروز )دوشنبه( 

پارلمان در تذکر شفاهی اظهار داشت: هنوز چهل 
روز از شــهادت سردار سلیمانی نگذشته است که 
ظریف در اظهارنظر سخیف دل ملت ایران و مردم 
کرمان را آتش زد و ملــت ایران را عصبانی کرد. 
آقای ظریف شما وزیر امور خارجه ایران هستید یا 
کشور دیگری؟ ملت ایران قرار است آمریکا را سر 
میز محاکمه بکشاند و شما دم از مذاکره می زنید!

حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینده مردم 
شاهین شــهر در مجلس، طی تذکری شــفاهی 
خطاب به ظریف گفت: به عنوان وزیر امور خارجه 
اگر درک صحیح از شرایط کنونی و به ویژه پس از 
شــهادت شهید سلیمانی ندارید که وای بر شما و 
اگر دارید و باز هم این موضع ناصواب را گرفته اید، 

جای بسی تأسف دارد.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه هم گفت: 
جناب آقای ظریف شــهادت مــرد بزرگ، ضامن 
امنیت مردم ایران و امت اســالمی منطقه چگونه 
اصالح و جبران می شــود. چند روز پیش فرمانده 
سپاه قدس را تهدید به  ترور کردند. آقای روحانی 
آقــای ظریف بس کنید ایــن روند تحقیر و پاس 
گل دادن به دشمن را. این را هم گفتید مذاکره و 
برجام آخرش چی شد؟ آمریکا از برجام خارج شد، 
تحریم ها بیشتر شد، سردار بزرگ ایران زمین  ترور 
شــد، ملت ایران تهدید به حمله نظامی و تخریب 

52 اثر فرهنگی شد.
سیدامیرحسین قاضی زاده نیز در صحن علنی 
گفــت: مجلس دهم باید با یک اقدام مثبت با این 
پیام تحقیرآمیز وزیر امورخارجه برخورد شدید کند، 
همچنین از قوه قضائیه می خواهیم فرآیند تنبیه و 
اخراج ظریف از وزارت امور خارجه را فراهم کند.

عباس گودرزی، نماینده بروجرد نیز در تذکری 
شفاهی تأکید کرد: ایران اسالمی در شرایط اقتدار 
است و توانســته مهمترین پایگاه نظامی آمریکا 
در منطقــه را مورد هدف موشــک های خود قرار 
دهد. ایاالت متحده رســوای عالم است و به همه 
آزادی خواهــان دنیا ثابت کرد که   تروریســت به 
تمام معنا است. متأســفانه به جای محکومیت و 
قطع ارتباط با آمریــکای خبیث، برخی با موضع 

ضعف صحبت می کنند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی  نماینده مردم 
محالت در مجلس نیز گفــت: وقتی  ترامپ خود 
اعالم می کند که  تروریست است، چگونه می توان 

با او مذاکره کرد.
محمدجواد کولیونــد نماینده مردم کرج در 
نشســت علنی دیروز در تذکــری خطاب به وزیر 
امور خارجه اظهار داشت: در راستای اهداف اصلی 
نظام؛ امور بین الملل و سیاست خارجی در مسیری 
باید قرار گیرد تا وحدت ملی حفظ و از ایجاد تفرقه 

جلوگیری شود.

بقیه از صفحه 2
معاون پارلمانی دولت: 

از مجلس دهم راضی هستیم
چندی پیش حســینعلی امیری معــاون پارلمانی 
رئیس جمهــور در مصاحبه ای گفته بود که »از مجلس 
دهم راضی هســتیم« و اینکه »گاهی برخی نمایندگان 
که خیلی با دولت همراه و همکار هستند و تحت عنوان 
لیســت دولت وارد مجلس شدند به من گله می کنند و 
می پرسند پس کی می خواهید سازماندهی کنید و برای 

مجلس آینده برنامه ریزی کنید.«!
ســید مصطفی میرســلیم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم در مصاحبه ای بر ادعای وکیل الدوله 
بودن مجلس دهم صحه گذاشــت و گفت: »بسیاری از 
نمایندگان مجلس دهم با دولتمردان زد و بند داشتند 

و عماًل با دولت مماشات کردند.«
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده دوره دهم 
مجلس هم گفته بود: »اصالح طلبان و فراکسیون امید 
برای برخورد جدی بــا ناکارآمدی ها و بی تدبیری های 
دولــت جلو نیامدند و ایــن امر منجر بــه ناکارآمدی 

مجلس دهم شد.«
وکیلی: تخم مرغ های فراکسیون امید 

در سبد دولت
شــایان ذکر اســت برخی اصالح طلبان نیز به این 
واقعیت که برخی نمایندگان مجلس صرفاً بله قربان گوی 
دولت و برخی وزرا بوده و هستند نیز اعتراف کرده اند.

محمد علی وکیلی عضو فراکسیون امید چندی پیش 
در ایــن باره گفت: »فراکســیون امید از دولت حمایت 
حداکثری داشته است و بیش از حد انتظار تخم مرغ های 

خود را در سبد دولت گذاشت.«
همچنین مصطفی کواکبیان نیز گفت: »من معتقدم 
یکــی از ضعف هــای مجلس دهم این اســت که چون 
دوســتان می خواســتند با دولت همراهی کنند، کمتر 

کار کردند.«
عبداهلل ناصری، مشاور رئیس دولت اصالحات هم در 
گفت وگو با آرمان اظهار داشت: »مجلس فعلی ظاهراً با 
دولت همســو است و بزرگ ترین اشتباه این مجلس نیز 
این است که از حدود 3 سال گذشته در مقابل اشتباهات 
دولت موضع نگرفت و علت آن نیز به این امر بر می گشت 
که بیش از 5۰ درصد نمایندگان تمامی فراکسیون ها به 
فکر کشــور نیستند و برای کاسبی به مجلس آمده اند و 

به دنبال منافع اقتصادی خود هستند.«
صادقی: با دولت زیادی مهربان بودیم

اینکــه مجلس دهم به دلیــل تعامل بیش از حد و 
شبهه برانگیز با دولت یازدهم و برقراری جلسات خارج 
از مجلس با وزرای دولت، از ابزارهای نظارتی خود مانند 
سؤال، تحقیق و تفحص به درستی استفاده نکرده است، 

واقعیتی مسلم و انکارناپذیر است.
محمود صادقی، از اعضای فراکسیون امید در آذر ماه 
سال جاری در گفت وگو با مهر با اشاره به ضعف نظارتی 
مجلس دهم، گفت: »همراهی فراکسیون امید و دولت 
در مقاطعی از بار نظارتی ما کاســته اســت.« صادقی، 

صادقانه و ُرک و پوســت کنده می گوید: »این همراهی 
باعث شده است که در برخی مواقع بیش از حد با وزرا 

مهربان باشیم.«
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار گفته بود: »من هم 
با شما هم عقیده هســتم، که این همراهی فراکسیون 
امید و دولت در مقاطعی از باِر نظارتی ما کاسته است.«

البی وکیل الدوله ها با یک وزیر
درباره ترکیب هیئت رئیسه مجلس

خرداد ماه سال پیش بود که سایت تابناک جزئیات 
البــی چند نماینده مجلس با واعظی، وزیر ارتباطات 
وقت درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس و ترکیب آن 
را منتشــر کرد و نوشت: وزیر ارتباطات اخیراً دخالت 
دولت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس را تکذیب کرد.

رمضانعلی سبحانی فرد، نماینده مجلس دهم - که 
گفته می شــد، یکی از اعضایی بوده که با واعظی دیدار 
کرده بود - دراین باره به تابناک گفت: برخی نمایندگان 
دربــاره انتخابات هیئت رئیســه مجلس بــا الریجانی 
دیدار داشــتند و درباره نحوه انتخابات و احتماالً افراد 

هیئت رئیسه با رئیس مجلس رایزنی هایی داشتند.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از پایان نشست 
و در هنگام خروج از جلسه، نمایندگان با وزیر ارتباطات 
در البی و در مقابل هیئت رئیســه مواجه شده و در این 
دیدار کوتاه، نمایندگان مجلس از وی خواسته بودند در 
دیدار خود با رئیس مجلس درباره هیئت رئیسه و ترکیب 

آن نیز صحبت کنند.
وی گفته بود: خواسته کسانی که واعظی را دیدند، 
این بود که از قول این افراد به الریجانی بگوید، وضعیت 
موجود حفظ شود و با همین روند، مجلس به کار خود 
ادامه دهد، که این موضوع با اســتقبال واعظی روبه رو 
و قرار بر این شــد، این موضوع در جلســه خصوصی با 

الریجانی مطرح شود.
ســبحانی فرد در پاسخ به اینکه کدام نماینده ها در 
این دیدار با واعظی حضور داشــتند، گفت: همان گونه 
کــه گفتم، واعظی برای کار دیگری در مجلس بود؛ اما 
آن روز، سه تن از نماینده ها که عبارت بودند از نعمتی، 
حضرتی و وکیلی با وی مواجه می شــوند. این 3 نفر به 
واعظی می گویند که ما االن در دفتر رئیس بودیم، شما 
هم که اکنــون می خواهی به دیدار رئیس بروی، به وی 

بگو که همین شرایط موجود را حفظ کند.
عالوه بــر آنچه در فوق آمد )به انحراف کشــیده 
شدن حجم باالی استیضاح ها و عدم نظارت بر دولت، 
دخالت دولت در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و دل و 
قلوه دادن های دولت و مجلس( موارد دیگری مانند بده 
بستان های دولت و نمایندگان در انتصاب ها و عزل و 
نصب مدیران، سکوت در برابر فرار دولت از ارائه گزارش 
به مجلس، عدم نظارت بر اجرای بودجه، اولویت دادن 
به فعالیت های سیاسی و همراهی با دولت و... مدلول 
این ادعاســت که مجلس دهم، تنها مجلسی بوده که 
بطــور غیرمعمولی دســت اندرکار دولت بوده و حتی 
در مقاطعــی تنها جاده صاف کن اهداف و برنامه های 

دولت بوده است.

گزارش کیهان از آسیب شناسی مجلس دهم

»خانه ملت«
چگونه اتاق دولت شد

رئیس قوه قضائیه گفت: در آینده ای نه 
چندان دور، قاتالن شهید سپهبد سلیمانی 
پای میز محاکمه خواهند ایستاد و اراده ایران 
و عراق بــر پیگیری حقوقی و قضایی اقدام 
تروریســتی آمریکا در به شهادت رساندن 

سرداران مقاومت، کامال راسخ است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی 
 قــوه قضائیه با اشــاره به در پیش بــودن ایام اهلل 
دهه فجر اظهار داشت: اصلی ترین سالح ما در طول 
چهار دهه گذشته، پیام های انقالب اسالمی بوده 

است که موجب خنثی سازی توطئه های پی درپی 
دشمنان، به حاشــیه راندن خواسته های آنها در 
منطقه و جهان و امیدآفرینی برای ملت های محروم 

و مستضعف شده است.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود، 
خون حاج قاسم سلیمانی را موجب برانگیختگی 
ملت های آزاده دانست و افزود: در گفت وگویی که 
با رئیس دادگاه عالی عراق داشتم، روشن شد که 
انگیزه باالیی برای پیگیری این موضوع دارند و از 
همــان ابتدا برنامه ریزی های الزم را در این زمینه 
داشته اند. ما هم کار را از طریق مجامع بین المللی 

دنبال می کنیم. دیر یا زود با قاتالن حاج قاســم 
مالقات خواهیم کرد اما نه برای مذاکره و گفت وگو 

بلکه برای محاکمه و کیفر.
ضرورت تناسب احکام دادگاه ها با افکار عمومی

وی همچنیــن درباره برخــی احکام صادر 
شــده در ماه های اخیر گفــت: احکام دادگاه ها 
بایــد به نحــوی صادر شــود که بــرای افکار 
عمومــی از لحــاظ تناســب جــرم و مجازات 
اقناع کننده باشــد. مثال برخورد با کارگری که 
به دلیل فشــارهای اقتصــادی اعتراض می کند 
و فریــاد می زند و حاال ممکن اســت در میان 

اعتراض کالم ناشایستی هم به زبان بیاورد، باید 
متفاوت از برخورد با کســی باشد که به صورت 
 ســازمان یافته و با برنامه ریــزی قبلی اقدام به 

برهم زدن نظم جامعه می کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر ضرورت 
توسعه اسناد رسمی در کشور، اسناد عادی را یکی 
از مهمترین عوامل موثر بر افزایش میزان پرونده ها 
در قوه قضائیه دانست و اقدامات اخیر صورت گرفته 
برای خارج شــدن اسناد عادی از چرخه معامالت 
کشور را یکی از مهم ترین تحوالت در کاهش حجم 

پرونده های قضائی اعالم کرد.

دیر یا زود با قاتالن حاج قاسم مالقات می کنیم اما نه برای مذاکره، برای محاکمه و کیفر
رئیس قوه قضائیه:


