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درمکتب امام

امروز، روز کار است
برادرها! امروز روز كار است. هركس در هر جا هست بايد كار بكند. 
ما مى خواهيم خودكفا باشيم؛ خودكفايى را با تبليغات نمى شود كرد، 

با كار مى شود كرد.
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اعترافدیرهنگاماصالحطلبان:
دوگانه»دموکراتخوب-جمهوریخواهبد«دروغبود

سرویس سياسی-
بارها منتقدان در اين سال ها بر اين نكته تاكيد كرده بودند كه دموكرات و جمهوری خواه در هدف با هم 
فرقى ندارند و آن خيال خام برانداختن نظام جمهوری اسالمى است، تفاوت آنها در شيوه رسيدن به اين هدف 
است، كما اينكه اوباما يک بار در ميان لبخندهای فريبای برجامى خود نقاب از چهره برداشت و گفت اگر مى شد 
تمام پيچ و مهره های تاسيسات هسته ای ايران را باز مى كردم. حاال گويا طيف اصالحات نيز به اين حقيقت و 

شناخت منطبق با واقعيت، پس از اين سال ها و اين تجربه ها نزديک شده است. 
روزنامه شرق در يادداشتى با عنوان »ما و بازی دموكرات های آمريكا« نوشته: گفته مى شود آنها ]دموكرات های 
آمريكايــى[ به مــوازات موضع گيری های علنى، در نهان هم به طرف ايرانى پيــام مى دادند كه تا پايان دوره 
رياست جمهوری ترامپ و روی كار آمدن مجدد دموكرات ها و احيای برجام صبوری پيشه كند... اينكه ايران با 
دو حزب اصلى آمريكا در تماس و ارتباط باشد، نه تنها  اشكالى ندارد بلكه در جای خود ممكن است ضرورت 
هم داشته باشد. آنچه  اشكال دارد اين است كه احزاب مزبور ما را به بازی در زمين خود بكشانند. ادعای تالش 
دموكرات ها برای بازداشتن تهران از گفت وگو با دولت ترامپ تا پايان دوره رياست جمهوری او اگر صحت داشته 

باشد، مصداق بازی كردن در زمين دموكرات ها است.
نقل فرازهايى از اظهارات دو سياســتمدار ارشد دموكرات ]اوباما و هيالری كلينتون مبنى بر فريب دادن 
ايرانيان[ كه در هشت سال رياست جمهوری اوباما تصدی دستگاه ديپلماسى آمريكا را به عهده داشتند، به قدری 
گويا است كه جايى برای مجامله درباره تفاوت ديدگاه و رويكرد دموكرات ها و جمهوری خواهان درباره ايران و 
پرونده هسته ای باقى نمى گذارد و به ما نشان مى دهد كه باز كردن حساب مستقل روی هركدام از آنها، به ويژه 

وقتى كه در موقعيت اپوزيسيون قرار دارند، راه به جايى نمى برد.
ذكر اين نكته ضروری است كه نوشته روزنامه شرق از اين منظر صحيح بوده و نه مى شود به اوباما اعتماد 
كرد و نه به ترامپ. چه آنكه خود اوباما هم در كتاب خاطرات خود شيوه های فريب دادن طرف مذاكره كننده 

ايرانى را به شكل تحقيرآميزی روايت كرده است.
اما سؤال اساسى اين است كه چه كسانى مى گفتند دموكرات ها پيوريتن و آزادی خواه هستند؟ و چه كسانى 
با ديپلماسى لبخند با جان كری قدم زدند و دست در دست وی در اين 6 سال گذشته، به مذاكره اميدی واهى 
بســتند. اين همه در حالى اســت كه در برجام دوره اوباما به اعتراف خود ظريف، سيف و عراقچى دستاورد و 
عايدی ما »هيچ« بوده است. 6 سال از انرژی و هزينه كشور مصروف مذاكره ای شد و حاال كه دستكش مخملى 

آنان كنار رفته و دست چدنى شان بيرون زده است از اين مى گويند كه نمى شود به آمريكايى ها اعتماد كرد!
تعریفعضوشورایشهرازهنرقالیبافدرادارهشهر

از سال 92 به بعد روزنامه های طيف موسوم به اصالح طلبان همگام با دولتمردان شيوه ای را به صورت گسترده 
به كار گرفتند كه به صورت خالصه اين گونه مى توان آن را بيان كرد: »تقصير قبلى هاست!«

روزنامه آفتاب يزد در شماره ديروز خود گفت وگويى را با محمود ميرلوحى عضو شورای شهر تهران با عنوان 
»شعار شفافيت را عملى كرديم« منتشر كرده است. در جای جای اين گزارش ميرلوحى جز تخريب مديريت 
پيشين شهر تهران )دوره قاليباف( هدفى ندارد. به عبارتى عضو اصالحاتى شورای شهر تهران هم در ناخودآگاه 
خود به اين نكته واقف است كه كارهايى را كه اين شورا پس از 2سال انجام داده آن قدرها قابل توجه نيست و 

لذا تالش مى كند كه با مخلوط كردن تخريب قبلى ها آنها را قابل توجه نشان دهد.
امــا نكته دقيقــى در اين گفت وگو وجود دارد كه يحتمل خود ميرلوحى در لحظه گفتن آن به اين دقت 
نكرد كه با نيت تخريب مديريت پيشين اما ناخواسته مدح آنها را گفته است. او ابتدا در بخشى از اين گفت وگو 
مى گويد: »رفاقت]![ ما با دولت و مجلس برخى از گره ها را گشوده است امتيازات زيادی از دولت گرفتيم]!![، 

طلبمان را ]طلب شهرداری را[ بعد از 10 تا 15 سال از دولت اخذ كرديم...«
سپس اين عضو اصالح طلب شورای شهر تهران در همان مسير گفته شده تالش مى كند كه موضوعات باال را 
با تخريب قبلى ها در هم آميزد لذا مدعى مى شود كه در گذشته از محل تراكم فروشى شهر اداره مى شده است. 
خب اينكه شورای شهر فعلى با مهربانى دولتى مواجه شده كه طلب 10 - 15 ساله خود را نگه داشته و 
اكنون به شورای شهر اصالح طلب داده و به اقرار صريح ميرلوحى اين شورای شهر مستقر »امتيازهای زيادی 
از دولت گرفته« و همه اين موارد با لطف »مجلس« نيز تكميل شده آيا به واقع تعريف ميرلوحى از مديريت 

پيشين شهر تهران نيست؟! 
اگر خوب دقت كنيم مى بينيم كه او در حقيقت اين نكته را مى گويد كه مديريت قبلى شهر تهران بدون همه 
اين الطاف و در مضيقه فراوان اين همه كار كرد و پروژه های فراوانى را به اتمام رساند كه گسترش قابل تحسين 
مترو در 10-12 سال گذشته تنها يكى از آن موارد است. قاليباف در مصاحبه های فراوانى از بى مهری دولت 
تدبير و اميد گاليه كرده بود چرا كه دولت آقای روحانى با سياسى كاری خود كمترين پرداختى به شهرداری 

پيشين را )كه طبق قانون بايد انجام مى شد( نيز دريغ كرد. 
ضمن آنكه بايد يادآور شويم پيش از اين در دوره ای كه افشانى از طرف شورای شهر به شهرداری تهران 
برگزيده شده بود همين روزنامه آفتاب يزد در يادداشتى شورای شهر را به خاطر آن انتخاب مورد هجمه قرار 
داد و خطاب به اعضای همين شورا نوشت كه آقايان آيا حواستان هست كه مردم شما را با دستاوردهای دوره 
قاليباف مقايسه خواهند كرد؟! همچنين بايد گفت كه شورای شهر و شهرداری يكدست اصالح طلب تهران در 

بهترين اقدامات خود نام چند خيابان را در تهران تغيير داده اند.
روزنامهمشاوررئیسجمهورومکانیسممالهکشی!

روزنامه سازندگى در گزارشى به موضوع برگزار نشدن جلسات شورای عالى انقالب فرهنگى و شورای عالى 
مجازی پرداخته و نوشته است: »ضرغامى مدعى شده رئيس جمهور به دليل لجبازی اين شورا را تشكيل نمى دهد.«

نويسنده در اين گزارش به مواضع ضرغامى، رحيم پور ازغدی و حميد رسايى عليه رئيس جمهور  اشاره كرده 
و آورده اســت: »ضرغامى به اعتراضات خود به رئيس جمهور در اين رابطه هم  اشــاره كرده و گفته است آقای 

روحانى اخالقى دارد و تا به حال نشده كه يک بار جلسه را بر عهده نايب رئيس )چه اول، چه دوم( بگذارد.«
اين نشريه در پاسخ به اينكه »سرچشمه اختالفات كجاست؟« آورده است: »از سال گذشته بود كه اخبار 
ضد و نقيضى از مشاجره لفظى ضرغامى و روحانى پيرامون انتقادهای رئيس جمهور در مورد فيلترينگ اينترنت 
و شــبكه های اجتماعى و برخورد با زنان در موضوع حجاب ايران درز پيدا كرد.... ضرغامى و ازغدی هر دو در 
انتخابات 92 و 96 از رقبای روحانى حمايت مى كردند... هر دو به دولت انتقاد مى كردند... به همين دليل اظهارات 

ضرغامى مبنى بر اينكه رئيس جمهور لجباری مى كند در ادامه انتقادات پيشين او به دولت است.«
روزنامه ارگان ســازندگى كه سردبيرش سمت دولتى دارد )مشاور رسانه ای رئيس جمهور( سعى كرده در 
راســتای مكانيسم ماله كشى و موجه سازی لجاجت در برگزاری جلسات، آسمان را به ريسمان ببافد و بگويد 
منتقدان روحانى لجباز هستند حال آنكه فرض كنيم لجباز آنها هستند اما باالخره برگزاری جلسات شورای 
عالى انقالب فرهنگى كه با ضرغامى و رحيم پور ازغدی نيست! هست؟ همين سؤال كافى است تا بدانيم چه 

كسى لجاجت مى كند!
از طرفى مسئله ای كه روزنامه سازندگى پيش كشيده اين نيست كه چه كسى لجبازی مى كند، بلكه مهم ترين 
سؤالى كه در حال حاضر مطرح بوده اين است كه چرا رئيس جمهور جلسات شورای عالى انقالب فرهنگى و 
شورای عالى مجازی را برگزار نمى كند؟ آيا به خاطر اينكه از منتقدان حاضر در جلسات بدش مى آيد؟ يا چرا 
آقای الريجانى به  عنوان نايب رئيس  شورا جلسات را برگزار نمى كند؟ چرا سند نقشه مهندسى فرهنگى كشور كه 
بيش از 6 سال از تصويب آن در اين شورا گذشته هنوز ابالغ و اجرا نشده است؟ سؤاالتى كه روزنامه سازندگى 

بى پاسخ گذاشته و در صفحه تمام قد خود صرفاً تأكيد كرده است كه روحانى لجباز نيست! 
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عمليات آبگيری و بهره برداری از سد مخزنی و شبکه آبياری و 
زهکشی کرم آباد در شهرستان پلدشت آذربایجان غربی به عنوان 
یکی از طرح های عظيم توسعه منابع آب و خاک وزارت نيرو در شمال 

غرب کشور با دستور رئيس جمهور آغاز شد.
حجت االسالم روحانى رئيس جمهور كه روز سه شنبه به منظور افتتاح 
طرح های توسعه منابع آب و خاک نواحى مرزی استان آذربايجان غربى به اين 
استان سفر كرده بود، همزمان با ميالد كريم اهل بيت امام حسن مجتبى)ع( 
با حضور در محل احداث سد مخزنى كرم آباد، ضمن بهره برداری از اين پروژه، 
با توضيح مسئوالن و مهندسان اجرای اين طرح در جريان روند احداث طرح 
سد و شبكه زهكشى و آبياری كرم آباد و چگونگى مهار آب های مرزی شمال 

غرب كشور توسط اين سد قرار گرفت.
طرح جامع ساختمان سد و شبكه آبياری و زهكشى كرم آباد با اعتباری 
بالغ بر يكهزار و ۴00ميليارد تومان از سال 9۴ آغاز شده كه مشتمل بر سد، 
شــبكه آبياری و زهكشى، ايجاد خطوط لوله و تلمبه خانه های اصلى انتقال 

آب و پست های فوق توزيع و خطوط انتقال برق است.
 ســد مخزنى كرم آباد از نوع خاكى با هســته رسى است كه ارتفاع آن 
از بســتر ۴۳ متر و از پى سنگى 55 متر حجم عمليات خاک ريزی حدود 
 5 ميليون 650 هزار متر مكعب اســت؛ ظرفيت تنظيمى اين ســد حدود

5۷ ميليون متر مكعب است.
با بهره برداری از طرح كرم آباد عالوه بر اينكه 250 هزار تن انواع محصوالت 
كشــاورزی به توليد كشــور اضافه مى شود برای 15 هزار نفر نيز به صورت 

مستقيم و غير مستقيم زمينه  اشتغال فراهم خواهد شد.
ســد كرم آباد از جمله سدهای ساخته شده خارج از بستر رودخانه در 
آذربايجان غربى اســت كه برای آبگيری آن، 20 كيلومتر خط انتقال آب از 

سد ارس و سه ايستگاه پمپاژ احداث شده است.
استفاده از حق آبه قانونى جمهوری اسالمى ايران، توسعه آبياری نوين، 
ايجاد  اشــتغال، درآمدزايى و بهبود وضعيت اقتصادی برای بهره برداران از 

مهم ترين نتايج اجرای كامل اين طرح محسوب مى  شود.
همچنين امكان ذخيره و تنظيم آب، امكان برداشت آب با سناريوهای 
مختلف از لحاظ نوع مصرف به ويژه در حوزه صنعت و توزيع ماهيانه برداشت 
با تمهيدات الزم از جمله اهداف احداث اين سد در شمال آذربايجان غربى 

به شمار مى رود.
پاسخ به کسانی که خيال می کنند
 ملت ایران با فشار، سر خم می کند

رئيس جمهور در آئين رسمى آبگيری سد مخزنى كرم آباد، به طور همزمان 
و از طريق ويدئو كنفرانس طرح های توسعه منابع آب و خاک نواحى مرزی 

اين استان را افتتاح كرد.
ســد انحرافى و شبكه آبياری و زهكشــى بويالپوش شهرستان خوی، 
كانال انتقال آب و شــبكه آبياری جلديان)سد سيلوه( پيرانشهر، ساختمان 
سد سردشت و تصفيه خانه آب سردشت چهار طرح مهم توسعه منابع آب و 
خاک نواحى مرزی استان آذربايجان غربى است، كه با دستور رئيس جمهور 

به بهره برداری رسيد.
روحانى هنگام دستور بهره برداری از اين طر ح ها با تقدير از تالش های 
مديران، مهندسان و كارگران تالشگر در اجرای اين پروژه ها، اظهار داشت: 
مطمئناً افتتاح اين پروژه ها موجب آبادانى بيشتر استان آذربايجان غربى و 

توسعه كشور خواهد شد.
روحانى همچنين طى سخنانى در اين مراسم گفت: فشار ممكن است 
شرايط سخت ايجاد كند، اما ملت ايران در برابر قلدرها تعظيم نمى كند. از 
ابتدای دولت يازدهم ۴0 سد ملى و 10 سد استانى افتتاح كرده ايم. برنامه اين 
دولت، افتتاح 62 سد ملى و استانى است. در اين دولت؛ هر هفته ۳0 روستا به 
شبكه آبرسانى سالم، ۸ روستا به برق و روزی 10 روستا به گاز متصل شدند.
روحانى گفت: آذربايجان غربى يادآور روزهای فداكاری و دفاع است. از 
روزهای تثبيت امنيت، به روزهای توسعه و افتتاح پروژه های بزرگ آذربايجان 
غربى رســيده ايم. بالفاصله بعد از تهديد، مجبورند اعالم كنند كه به دنبال 

جنگ با ايران نيستند.

با حضور رئيس جمهور انجام شد 

آغاز عملیات آبگیری و بهره برداری
 از سد مخزنی كرم آباد پلدشت

سرويس سياسى- 
پس از »دولت قبل«، »دولت پنهان«، » ترامپ دیوانه « و 
» دولت بدشانس« این روزها توجيه جدیدی از سوی دولت 
و جریان اصالحات رونمایی شــده که به جای پاسخگویی 
درباره عملکرد خود، مدعی هســتند عامل عملی نشدن 

وعده هایشان، نداشتن اختيارات است!
روحانى كه در ســال 92 وقتى برای اولين بار قصد داشــت 
كه به عنوان كانديدای رياســت جمهوری ثبت نام كند گفته بود 
»واهلل العلى العظيم اگر مشكالت كشور راه حل نداشت من كانديدا 
نمى شدم.« و ضمن نمايش »كليد«، وعده گشودن قفل های اقتصاد و 
حل مشكالت ظرف صد روز را مى داد، حاال و در آغاز سال هفتمين 
سال رياست جمهوری خود مى گويد اگر مشكالت حل نشده ]بلكه 
به مراتب بدتر شده[ به خاطر اين است كه اختيارات من كم است 

و اختيارات كافى ندارم)!(
حجت االســالم روحانى رئيس جمهور عصر روز دوشــنبه در 
ديدار با جمعى از علما و شــخصيت های حوزوی اظهار داشت: در 
دوران جنگ تحميلى نيز در مقطعى كه با مشــكل مواجه شديم، 
شورای عالى پشتيبانى جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست 
اين شورا بود و حتى مجلس شورای اسالمى و قوه قضائيه نيز در 
تصميم گيری آن شورا دخالتى نداشتند و امروز هم در شرايط جنگ 

اقتصادی قرار داريم.
وی تصريح كرد: همان گونه كه در جنگ ۸ ســاله اختيارات 
ويژه ای را از امام راحل گرفته و توانســتيم جنگ را اداره كنيم و 
حتى موفقيت های بســياری را به دست آوريم امروز هم به چنين 

اختياراتى نياز داريم.
روحانى 21 ارديبهشت ماه نيز در ضيافت افطاری كه با حضور 
جمعى از فعاالن سياسى برگزار شده بود، بى آنكه به مسئوليت های 
بر زمين مانده دولت برای مقابله با مشــكالت موجود  اشاره كنند، 
علت اصلى مشكالت را در فقدان اختيارات رئيس جمهور دانست 
و طى اظهاراتى گفت: »وقتى از دولت سؤال و مطالبه ای مى شود 
بايد از طرف ديگر بررســى شود كه دولت چه مقدار در حوزه های 

مورد سؤال دارای اختيار بوده است؟«
درباره اظهارات رئيس جمهور مالحظاتى وجود دارد. نخست 
اينكه جنگ اقتصادی مورد  اشــاره آقای رئيس جمهور مربوط به 
امروز نيســت و بيش از ۷ سال كه كشور درگير جنگ تمام عيار 

اقتصادی اســت اما متاســفانه دولتمردان ما 
از تحليل درســت شرايط عاجز بودند و اصل 
موضوع مبارزه و قرار گرفتن كشور در ميدان 
جنگ را هم قبول نداشتند. دولتى ها عالوه بر 
كتمان جنگ اقتصادی مدعى تعامل برد-برد 

با دشمن در برجام بودند.
در حالى كــه بزرگ ترين بى تدبيری آن 
اســت كه هنگام هجوم دشمن، او را شريک 
بپندارنــد و به او پناه ببرند. دولت همين كار 
را كرد و شش سال فرصت رونق بخشيدن به 
اقتصاد را به مفهوم واقعى كلمه تباه نمود. از دل 
اين بى تدبيری بود كه ركود تورمى بى سابقه بر 

اقتصاد و توليد و بازار حاكم شد.
پس از افتادن تشــت رســوايى برجام و خروج آمريكا از اين 
توافق هم دولتمردان ميدان جنگ را   اشتباه گرفته  و بجای تمركز 
بر ظرفيت های عظيم اقتصادی كشور برای مقابله با جنگ اقتصادی 
دشمن، هر چند وقت يک بار، به جنگ هراسى دامن مى زنند. جنگ 
تمام عيار در حوزه اقتصادی است اما اين مديران و رسانه های حامى 
-يا متظاهر به حمايت از- آنها غالبا سايه »جنگ نظامى« را پر رنگ 
كرده و نتيجه مى گرفتند كه؛ چون نقشه دشمن، تحريک ايران و 
بهانه جويى برای حمله نظامى است، بنابراين نبايد در مقابل زير پا 
گذاشتن برجام و فشارهای اقتصادی و تحريمى پياپى هيچ كاری 

كرد؛ چون اين كار آتو دادن دست دشمن است!
دیگر اختيار چه کاری را می خواهيد؟

از سوی ديگر رئيس جمهور در حالى مدعى اختيارات ويژه شده 
است كه در همين برجام، اختياراتى فراتر از حدود قانونى گرفت و 
توافقى »كامال نا متوازن، نا همزمان، نقد-نسيه، فاقد ضمانت، فاقد 
امكان جبران خسارت و فاقد امكان شكايت موثر در صورت بدعهدی 

طرف مقابل« را ترتيب داد. 
وقتــى كارنامه يــک مدير، پر از قصــور و تقصير و تخلف و 
ندانم كاری و بى مباالتى است، به او ترفيع نمى دهند يا بر اختيارات 
او نمى افزايند. بلكه حتى از اختياراتش مى كاهند تا خسارت های 

جاری را كم كنند.
تصور كنيد او اجازه يافته بود مثال با توانمندی نظامى و دفاعى 
كشور نيز همين معامله را بكند، امروز نه با ادبيات تهديد دشمن، بلكه 

با حمله نظامى او يا تسليم از سر ناچاری و ناتوانى كشور به دشمن 
رو به رو بوديم. رئيس جمهور همچنين پاسخ نمى دهد در صورت عدم 
داشتن اختيارات چرا در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوری كه 
با صد ها وعده و وعيد از جمله نجات اقتصاد ايران، رونق اقتصادی 
و حل 100روزه مشــكالت كشور، چرخش سانتريفيوژ ها همراه با 
چرخش اقتصاد كشور، شايسته ساالری در انتصاب مديران دولتى، 
ميدان دادن به جوانان و ايجاد كابينه ای جوان، لغو تمامى تحريم ها 
حتى تحريم های مالى، بانكى، تسليحاتى، موشكى و اشاعه ای، جذب 
۳0 ميليارد دالر سرمايه خارجى و صد ها وعده ريز و درشت ديگر 
پا به عرصه انتخابات رياست جمهوری گذاشته و به دنبال اخذ آرا 

مردم بود، چنين ادعا هايى مطرح نمى شد؟!
تفویض اختيارات ویژه و حکومتی به دولت 

با ايــن حال اما دولت در حوزه اقتصادی، اختيارات مهمى را 
گرفت تا اقتصاد را ســامان دهد. نمونه آن اجازه و تفويض اختيار 
رهبری به رئيس جمهور برای ابالغ فوری مصوبات شورا هماهنگى 
اقتصادی ســران قوا بود. روحانى سال گذشته در اين زمينه و در 
جمع مديران اجرايى سراسر كشور گفته بود: مقام معظم رهبری 
گفتند: »چرا مصوبات جلســه سران سه قوه را مى فرستيد كه من 
تصويب كنم هر چه تصويب كرديد، ابالغ كن، من حمايت مى كنم.«
اين اجازه به رئيس جمهور برای ابالغ تصميمات كالن كشور 
و حمايت از اين مصوبات توســط رهبر انقالب امتياز ويژه ای بود 
كه برای حل سريعتر و بدون معطلى مشكالت كشور به مسئوالن 

اجرايى داده شد .

همچنين از ديگــر اختيارات و امتيازات 
ويژه برای دولت جهت ايجاد فضای الزم برای 
تحرک اقتصادی، بســيج امكانات و اختيارات 
كشور تحت نظر دولت بود. رهبر معظم انقالب 
ســال گذشته در ديداری كه به دعوت ايشان 
از كابينه روحانى برای بررسى اوضاع اقتصادی 
كشــور برگزار شــده بود به نقــش دولت در 
مديريت اقتصاد  اشاره و »تيم اقتصادی دولت 
را مياندار و محور اصلى كار و تحرک در كشور 
خواندند و همه  دســتگاه ها را به هماهنگى با 

آن فراخواندند.«
محمــد نهاونديــان معــاون اقتصادی 
رئيس جمهور نيــز در اين زمينه اذعان كرده 
بود: در ديدار رهبری با كارگزاران نظام تاكيد شــد ميان داری در 
امور اقتصادی با دولت است؛ هماهنگى و همكاری خوبى ميان سه 

قوه در امور اقتصادی ايجاد شده است.
رهبری گفت: »فرمانده جنگ اقتصادی« من باشم!

از طرفــى روحانى در حالى ادعا مى كند كه برای اداره جنگ 
اقتصادی همانند جنگ تحميلى! نيازمند اختيارات ويژه است كه 
وی پيشتر اذعان كرده بود كه از رهبر معظم انقالب اختياراتى ويژه 

در حد فرماندهى جنگ اقتصادی گرفته است .
رئيس جمهور اسفند 9۷ در جريان سفر به استان گيالن و در 
جمع مردم اين استان، با بيان اينكه ما در يک »جنگ اقتصادی« 
قــرار داريم خود را فرمانده اين جنگ خواند و گفت: »من به مقام 
معظم رهبری هم در جلســه خصوصى و هم در جلسه مسئوالن 
عالى رتبه نظام گفتم شرايط امروز ما جنگ اقتصادی و روانى است 
و در اين شرايط، كشور به فرمانده واحد نياز دارد و هم مسئوالن و 
مردم بايد با فرماندهى واحد كار خود را پيش ببرند. پيشنهاد من 
اين بود كه خود جنابعالى به عنوان رهبر نظام و انقالب، فرماندهى 
اين جنگ را در اختيار بگيريد و ما مسئوالن در كنار شما باشيم، 
ايشــان در جواب فرمودند، امروز شرايط جنگى است و اين جنگ 
فرمانده مى خواهد و فرمانده اين جنگ بايد رئيس  جمهور باشد«. 
روحانى همچنين گفت: »اين تاكيد مقام معظم رهبری بود و 
براين مبنا ايشــان دستور دادند كه دو قوه ديگر با تمام توان و در 
چارچوب مقررات در كنار دولت باشند. من آمادگى خودم را در آن 

جلسه اعالم كردم و گفتم حسن روحانى بدون ملت يعنى هيچ و با 
حمايت ملت ايران يعنى صدای واحد ملت ايران در برابر دشمن.«
با اين حال بى كفايتى در دولت به حدی بود كه حتى صدای 
مجلس همسو هم درآمد و نمايندگان مجلس در جريان سؤال از 
رئيس جمهور هم از چهار پاسخ روحانى به پنج پرسش قانع نشد. 
همچنين وزرا در صف استيضاح مجلس بودند كه رهبر انقالب با 
مالحظه جميع جهات، ادامه اين روند را در شرايط فعلى كشور صالح 
نداســتند و خواستار همت مضاعف دولت برای عمل به وعده ها و 

تكاليف خود شدند.
اگر این اختيارات را چوب خشک داشت ...

دولت در همين دوره اخير اختيارات فراوانى گرفته اما كار موثری 
برای تثبيت و تقويت اقتصاد كشور نكرده، تا آنجا كه سعيد ليالز 
)عضو مركزيت حزب كارگزاران و از حاميان دولت( چند ماه قبل 
به يورو نيوز گفت: »با اختياراتى كه روحانى دارد، اگر چوب خشک 
به جای او بود، اقتصاد را بهتر مديريت مى كرد«. كارگزارانى ها در 
بيانيه ها و اظهارات خود، دولت را »سرگشته و بى كفايت« و دولت 

بزم، به جای دولت رزم توصيف كردند.
همچنين عبداهلل ناصری مشــاور خاتمى چندی قبل گفت: 
»روحانى در مقايســه با رؤسای جمهور پيشين، وقت برای دولت 
نمى گذارد. مى گويند از ساعت 9:۳0 صبح تا 19 سر كار است! اين 
يكى از اعتراضات و انتقاداتى است كه دوستان روحانى دارند. ناطق 
نوری به روحانى اعتراض كرده و گفته؛ من كه فقط يک حوزه علميه 
دارم از ساعت 6:۳0 صبح آنجا حاضر مى شوم، شما بايد زودتر برويد 
و به سخن وزرايتان گوش كنيد. روحانى حوزه های كليدی كشور 
را شوخى گرفته. او به دليل روحيه اش مشورت پذير نيست. حوزه 

اقتصادی دولت بسيار به هم ريخته است«.
وقتى معاون اول روحانى مى گويد »همه نظر بدهند كه اقتصاد 
را كوپنى كنيم يا قيمت ها را آزد كنيم«، يعنى دولت هيچ برنامه 
و نقشــه اقتصادی ندارد و بايد پرســيد افزايش اختيارات را برای 
همين وضعيت سردرگمى و بالتكليفى و باری به هر جهتى دولت 

مى خواهند؟! كه چه بكنند؟
آقای روحانى اجماال دنبال تعطيلى قانون اساســى و تفكيک 
قوای مندرج در آن است؛ اين يعنى خودكامگى و ديكتاتوری، بدون 
مسئوليت پذيری و پاسخگويى. اما انقالب و جمهوری اسالمى بساط 
خودكامگى را از كشور جمع كرد و ديكتاتوری، برگشت ناپذير است.

چرا كلید بنفش گره گشا نیست؟!
از دولت قبل تا ترامپ و بدشانسی و »اختیار ندارم«!

فؤاد ایزدی در گفت وگو با کيهان: 

منظور آمریکا از مذاكره دیکته است
عضو هيئت علمی دانشــگاه تهران معتقد است آمریکا دنبال 
مذاکره نيســت؛ دنبال دیکته کردن شــفاهی است. می خواهد 

حرف هایش را بزند، ما اجرا کنيم.
فــواد ايزدی در گفت وگو با كيهان خاطرنشــان كرد: مذاكره به معنای 
بده بستان است، اينكه امتيازی بدهيد، امتياز ديگری بگيريد. آمريكا دنبال 
مذاكره نيست. دنبال ديكته كردن شفاهى است. مى خواهد حرف هايش را 

بزند، ما اجرا كنيم. 
عضو هيئت علمى دانشگاه تهران تصريح كرد: آمريكا هدفش براندازی 
اســت. اگر هم ناو مى فرســتد، به اين دليل است كه برخى مسئولين را در 
داخل بترساند. همين ناو فرســتادن هم برای ديكته كردن شفاهى است. 
ترامپ شماره تماس مى دهد كه گوشى را بردارد و شروط 12گانه را بگويد.
وی به نشانه های اينكه آمريكا به دنبال ديكته شفاهى است  اشاره كرد و 
گفت: آخرين و نزديک ترين نشانه آن، پاسخ آمريكايى ها به پيشنهاد تبادل 
زندانيان ايران و آمريكا از سوی آقای ظريف در سفر به نيويورک بود كه آنها 
حتى حاضر به چنين تبادلى هم نيستند و آن را يكطرفه مى خواهند. نشانه 
ديگر اين است كه ايران نمى تواند شروط 12گانه آمريكا را اجرا كند چون به 

عنوان نمونه نمى تواند موشک هايش را كنار بگذارد.
ايــزدی با بيان اينكه تيم قبلى حاكم بــر آمريكا در برابر امتيازگيری، 
امتيازاتى هم مى داد ولو اينكه اجرايش نكند، ادامه داد: تيم ترامپ اما اين طور 

نيست. فقط مى خواهد امال بگويد و اجرا شود.

دولت و آشفته بازار مسکن و خودرو
»عباس گودرزی« نماینده مردم بروجرد در مجلس در نشست 
علنی نوبت عصر دیروز مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: دولت 
می گوید ما از رکود عبور کردیم، تورم را کنترل کردیم، دیوار تحریم 
ترک برداشــته و برجام هم که انشا و امضا و اجرا شد، پس این چه 

وضعيت بازار است.
عضو فراكسيون واليى افزود: ما در كشور دولت مستقر داريم ولى اين چه 
وضعيت آشفته بازار در مسكن و خودرو است، چرا با متخلف برخورد نمى شود. 
اين چه سياه بازاری است كه درست شده كه فردی پای ميز كامپيوتر بنشيند 
و يک خودرو ثبت نام كند و بعد همان را با 1۸ تا 20 ميليون تومان اختالف 

قيمت واگذار كند؛ اينكه مى شود دالل بازی.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس تصريح كرد: ۴ ماه برای اصالح ساختار 
بودجه در كشور وقت گذاشته شده بود اما دو ماه آن گذشته است؛ چرا گزارش 
نمى دهند كه 1۳ ميليارد دالر ارز دولتى ســال 9۷ به چه كسانى داده شد 
و چه كااليى وارد شــد. ســرمايه كشور به تاراج رفته است لذا دستگاه قضا 
بايد قاطعانه ورود كند و دولت نيز ليست متخلفان را به قوه قضائيه بدهد.  

سرويس اجتماعى-
برخورد  و  ویژه  برگزاری دادگاه های  ادامه 
دستگاه قضایی با مفسدان و مجرمان دانه درشت 
اقتصــادی در ماه های اخير، باعث اميدواری و 

دلگرمی بيش از پيش مردم شده است.
دستگاه قضايى كشورمان در دوره های مختلف 
خود شــاهد برخورد با مفســدان و اخاللگران در 
زمينه هــای مختلف به ويژه اقتصادی بوده اســت، 
امــا يكى از انتقاداتى كه در برخى از مقاطع زمانى 
در ارتباط با برخورد با مجرمان و مفســدان به ويژه 
اقتصادی مطرح مى شد اين بود كه با وجود اهميت 
و ضرورت دســتگيری و محاكمه مجرمان در همه 
ســطوح، چرا كمتر با عناصر اصلى و مفسدان دانه 
درشت برخورد قاطع و عبرت آموز مى شود تا چرخه 

توليد فساد به طور كامل و اساسى مختل شود.
در سال های گذشته هرچند مواردی از برخورد 
با عناصر مهم اخالل و فساد اقتصادی ديده مى شد 
اما پراكندگى و غيرمداوم بودن آن مانع اثرگذاری 

كافى بود.
در ســال های اخير متاسفانه روند توليد فساد 
اقتصادی ســرعت بيشــتری گرفته است. انتشار 
هر از چندگاه خبر برخى سوءاســتفاده های كالن، 
رانت خــواری برخى از افــراد دارای روابط خاص، 
فوران مشكالت انباشته شده برخى موسسات مالى 
و اعتباری كه زندگــى عده زيادی از مردم را نابود 
كردند، سوءاستفاده از تسهيالت بانكى و ويژه خواری 
در اين زمينه به مدد رابطه و زير پا گذاشتن ضوابط 
از جمله در بانكى كه قريب نيمى از سهام آن متعلق 
به معلمان زحمتكش كشور بود و نمونه های ديگر 
از آشفتگى و عدم نظارت بر گلوگاه های اقتصادی 
كشــور باعث شده بود تا مردم بيش از پيش با يک 
مطالبه به حق، چشم انتظار برخورد قاطع و قانونى 
چنگال عدالت با عوامل اصلى اين آشفتگى ها باشند.
در اين زمينه ورود قوه قضائيه و تشكيل برخى 
دادگاه هــا و حتى صدور حكم اعــدام برای برخى 
مفسدان از جمله »امير منصور آريا« در پرونده فساد 
سه هزار ميلياردی، و محاكمه بابک زنجانى و صدور 
حكم اعدام برای وی )هرچند هنوز منجر به اجرا و 
احقاق كامل حقوق مردم و كشور نشده است( و ... 
بارقه های اميد را در دل مردم روشــن كرد، اما باز 
هم نياز به برخورد محكم و مداوم با عوامل فساد به 

شدت احساس مى شد.
وقتی مزدوران اقتصادی 
به کمک دشمن می آیند

پس از آغاز دور جديد هجمه اقتصادی دشمنان 
نظام جمهوری اسالمى در اواخر سال 96 و طى سال 
9۷ كه پس از بدعهدی قابل پيش بينى غربى های 
به ظاهر اهل تعامل و گفت و گو و در ســايه غفلت 
و خوش بينــى دولتمردان به آنهــا و البته جوالن 
فرصت طلبان زالو صفت، عرصه را بر مردم و به ويژه 
اقشار آسيب پذير جامعه بيش از گذشته تنگ كرده 
بود، نياز به پاتک مناســب بــرای دفاع از مردم در 
برابر اين ســيل گرانى، تورم، احتكار و سودجويى 
ســيری ناپذير و خنثى نمودن توطئه دشــمنان و 

عوامــل و پادوهای زبون داخلى آنها بيش از پيش 
احساس مى شد.

نوســانات شــديد بازار ارز و ســكه، افزايش 
افسارگسيخته قيمت های كاالهای اساسى و ساير 
اقــالم مورد نياز مــردم، رواج دالل بــازی در بازار 
مسكن، خودرو، ميوه و... چنان آشفته بازاری به راه 
انداخته بود كه مردم هر روز نسبت به قبل نااميدتر 
و آســيب ديده تر شده و با نگرانى به سختى درگير 

زندگى روزمره و تأمين احتياجات خود باشند.
در اين بين آنچه به طور واضح و شايد عريان تر 
از قبل ديده مى شــد، بروز و ظهور دوباره بسياری 
از فرصت طلبان بود كه در ســايه كمبود نظارت و 
رهاشدن امور، عرصه را برای يكه تازی و جوالن در 
فضای اقتصادی متالطم كشور مغتنم شمرده و با 
تمام توان شرايط زندگى را بر مردم تنگ كرده بودند 
تا از اين رهگذر فربه تر از گذشته، ثروت كثيف خود 

را افزايش دهند.
سياست های  اشتباه دولت
 پاس گل به فرصت طلبان

در آن فشار اقتصادی هولناک، كمترين انتظار 
مردم از دولت، ســر و سامان دادن به اوضاع و ورود 
جدی به عرصه بود تا با در دســت گرفتن سكان، 
كشتى اقتصاد كشــور را به سالمت از اين تالطم 
دشوار عبور دهد. اما اتخاذ برخى سياست های  اشتباه 
از جمله تعيين نرخ ارز دولتى و عرضه فراوان سكه نه 
تنها اوضاع را بهتر نكرد بلكه باعث ايجاد وحشتناک 
رانت ارزی و شوک مضاعف به بازار ارز و سكه و به 
تبع آن تاثير بر ساير عرصه های اقتصادی كشور شد.
با ايجاد اين شرايط و با افزايش فشار اقتصادی 
و نمايان شــدن برخى رانت ها و سوءاستفاده ها در 
نتيجه اتخاذ سياست های نادرست، مردم سرخورده از 
اقدامات دولت، بيش از گذشته خواستار برخورد قاطع 

دستگاه قضايى با عوامل آشفتگى و اخالل بودند.
ورود جدی دستگاه قضا 

به مبارزه با مفسدان اقتصادی
مردادماه ســال گذشته بود كه رئيس وقت قوه 
قضائيه با ارســال نامه ای به محضر رهبر انقالب، با 
اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان عليه ملت ايران 
و انجام برخى جرائم از ســوی عده ای از اخاللگران 
و مفسدان اقتصادی در اين شرايط همسو با اهداف 
دشمنان، از ايشان درخواست نمود تا اجازه اقدامات 
ويژه در برخورد قاطع و ســريع در چارچوب قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی كشور و قانون 
مجازات اسالمى داده شود. در آن نامه پيشنهاد شده 
بود كه هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخاللگران و 

مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. 
رهبر انقالب نيز ضمن موافقت با اين پيشنهادها، 
تأكيد كردند: »مجازات مفسدان اقتصادی سريع و 
عادالنه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاه ها 

دقت الزم توصيه شود.« 
اذن رهبری در اين مقطع ضمن ايجاد دلگرمى 
در مــردم، انگيزه و توان دســتگاه قضايى و قضات 
پاک سرشت و عادل را چند برابر كرد تا آماده تر به 

جنگ مزدوران جنگ اقتصادی دشمن بروند.

محاکمه پی در پی مفسدان اقتصادی
پــس از آن با تشــكيل دادگاه هــای ويژه در 
زمينه های مختلف، مجرمان و مفسدان اقتصادی 
كه پيش از اين عرصه را برای خود خالى و بى خطر 
مى پنداشتند، يكى يكى به چنگال قانون و عدالت 
گرفتار آمدند و با اقدامات ويژه و قابل تقدير دستگاه 

قضايى در مدت كوتاهى محاكمه شدند.
از جملــه اين موارد اميدبخش دســتگيری و 
محاكمه وحيد مظلومين ملقب به سلطان ارز و سكه 
و محمد اسماعيل قاسمى از افراد اصلى مرتبط به 
وی و تعداد زيادی از دالالن بازار ارز و ســكه اعم از 
دالالن خرده پا تا صرافان مجرم بود كه در نهايت با 
صدور و اجرای سريع و به موقع حكم اعدام مظلومين 
و قاسمى، پيام عزم جزم دستگاه قضايى برای كنترل 
اوضاع اقتصادی، مبارزه با مفسدان و دلگرمى مردم و 

رضايت افكار عمومى را در پى داشت.
محاكمه تعداد زيادی از سوءاستفاده كنندگان 
از ارز دولتــى و صاحبان شــركت های وارد كننده 
گوشى تلفن همراه و ساير اقالم كه به جای كمک 
بــه آرامش بازار طمع كارانه ارز دريافتى را كه برای 
واردات و عرضه كاال با قيمت مناسب اختصاص يافته 
بود به جيب زده بودند نيز گوشه ديگری از اقدامات 

مناسب دستگاه قضا بود.
تشكيل دادگاه های ويژه در استان ها و محاكمه 
تعداد زيادی از عوامل اخالل اقتصادی تا حد زيادی 
توانست عالوه بر رضايت مردم جلوی فرصت طلبى 
مفسدان ديگر را بگيرد كه تأثير مستقيم اين اقدامات 

بر بازار سكه و ارز تا حد زيادی ملموس است.
سرعت گرفتن پرونده های مزمن

از سوی ديگر سر و سامان دادن به پرونده های 
اقتصادی مزمــن از جمله محاكمه »حميد باقری 
درمنى«، ملقب به ســلطان قير پس از چند سال 
و صــدور و اجرای حكم اعدام وی، ورود جدی تر به 
پرونده موسسات اعتباری و صدور رای قاطع برای 
برخى از عوامل اين پرونده ها، محاكمه ادامه دار عوامل 
موثر در سوءاســتفاده و فساد هنگفت اقتصادی در 
بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان از جمله 
صــدور حكم زندان برای تعــدادی از مديران دانه 
درشت و اعضای هيئت مديره اين بانک كه در بين 
آنها از ديگر اقدامات قابل تقدير و موثر دستگاه قضايى 

در ماه های اخير بود.
محاکمه عابر بانک و آقا داماد

در تازه تريــن مورد از محاكمه عوامل اخاللگر 
در اقتصاد كشــور مى توان به صدور حكم 20 سال 
زندان برای »حسين هدايتى« معروف به عابربانک 
در پرونده بانک ســرمايه به جرم دســت اندازی به 
تسهيالت ناحق كه ديروز در كنار اعالم حكم تعداد 
ديگری از اخاللگران اقتصادی و ارزی اعالم شــد 
و همچنين آغاز جدی رســيدگى به پرونده بزرگ 
شركت »پديده« كه هزاران خانواده را دچار مشكالت 

جدی كرده است  اشاره كرد. 
در يكــى از مهم تريــن پرونده هــای مرتبط 
بــا تخلفات بانک ســرمايه مى توان بــه محاكمه 
محمدهادی رضوی  اشاره ويژه ای داشت چرا كه وی 

عالوه بر اتهامات موجود و تخلفات مطرح شده كه در 
دادگاه قابل پيگيری است، داماد محمد شريعتمداری 
وزير كنونى رفاه است. اين موضوع نيز از اين جهت 
دارای اهميت اســت كه همه مى بينند ديگر هيچ 
شخصى به خاطر انتساب به مسئوالن دارای مصونيت 
قضايى و چک ســفيد امضا نيست و بايد در دادگاه 
عدالت پاسخگوی تخلفات خود باشد. در اين بين 
البته تعيين وثيقــه 100 ميلياردی برای اين فرد 
مذكور و حضور وی در دادگاه با لباس شــخصى و 
عدم بازداشت وی هرچند قانونى مى نمايد اما از ديد 
بسياری از افراد جنبه مناسبى ندارد، مردم مى پرسند 
كه به راستى اين جوان وثيقه 100 ميلياردی را اگر 
خود تأمين كرده از كجا آورده اســت، اگر ديگران 
برای وی تهيه كرده اند باز اين ســؤال پيش مى آيد 
كه چه كسانى حاضر هستند برای او چنين وثيقه 
سنگينى بگذارند تا آزادانه با وجود اتهامات سنگين 

از بازداشت در امان باشد؟!
اطمينان بخشی دستگاه قضا به مردم

در مجموع روند دستگاه قضايى در ورود جدی تر 
به عرصه مبارزه با فســاد اقتصادی در يک ســال 
گذشته و به ويژه ماه های اخير با تشكيل دادگاه ها و 
صدور قاطع و سريع حكم مجرمان اقتصادی پيامى 
دلگرم كننده از ســوی قوه قضائيه به مردم ارسال 
مى كند كه از ادامه اين مسير اطمينان داشته باشند، 
در اين بين مردم نيز ضمن رضايت از اين اقدامات، 
تالش بيشتر و به كارگيری تمام توان نظارتى و قضايى 

را در اين زمينه انتظار دارند.
انتصاب اميدوارکننده

اكنون نيز در ادامه اقدامات مثبت رئيس قبلى 
دســتگاه قضا، تغيير رياست قوه قضائيه و انتصاب 
آيت اهلل رئيسى در اين جايگاه حساس با انبوه تجربه 
و شناخت موثر از اين دستگاه مهم و كليدی و روحيه 
عدالت طلبانه و ظلم ستيز ايشان بيش از پيش مردم 
و دلســوزان را به ادامه و تكميل مبارزه با مفسدان 

اقتصادی اميدوار كرده است.
لزوم ورود همه دستگاه ها

 به مبارزه با مفسدان
نكته مهم در اين بين اين است كه الزمه مبارزه 
مفيد و اثرگذار با مفســدان اقتصــادی، ورود تمام 
دستگاه ها از جمله دولت و مجلس برای پيشگيری 
و جلوگيری از ادامه چرخه فســاد است. اين مسير 
به تنهايى با حضور قوه قضائيه به سرانجام نمى رسد 
مگر اينكه ســاير قوا و مسئوالن در كنار مردم وارد 
ميدان شوند. برخورد قوه قضائيه با مفسدان اقتصادی 
هرچقدر هم كه مفيد و مناســب باشد اگر جلوی 
سرچشمه های رانت و فســاد بسته نشود، باز هم 
عده ديگری از فرصت طلبان پا به عرصه مى گذارند.

 ايــن روزها دوباره برخى از داللى ها و اقدامات 
مشــكوک در بازار خودرو، مسكن، مواد غذايى و... 
به چشم مى خورد كه مردم از همه مسئوالن توقع 
ورود جدی و اثرگذار برای ناكام گذاشتن توطئه های 
دشــمن و مزدوران داخلى آن را دارند و مى توان با 
اتحاد قوا و مسئوالن و داشتن اراده محكم همه اين 

توطئه ها را ناكام گذاشت.

گزارش خبری تحليلی کيهان

دانه درشت ها در پنجه عدالت
دستگاه قضا مردم را امیدوار كرد

سخنگوی قوه قضائيه حکم نهایی 12 مجرم 
اقتصادی را اعالم کرد.

به گزارش ميزان، غالمحســين اسماعيلى در 
سومين نشست خبری با خبرنگاران به بيان برخى 
احكام صادره از ســوی دادگاه های ويژه پرداخت و 
با اشــاره به صدور حكم حسين هدايتي در پرونده 
بانک سرمايه، گفت: بنابر راي صادره از دادگاه ويژه 
مبارزه با جرايم اقتصادي، حسين هدايتي به جرم 
اخالل عمده در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق 
تحصيل مال نامشــروع، به تحمل 20 سال حبس، 
محروميت دائم از بكارگيري در خدمات دولتي و رد 
مــال معادل ۴ هزار و ۸۸9 ميليارد و ۳95 ميليون 
ريال )۴۸۸ ميليارد تومان( به نفع بانک ســرمايه و 
تحمل ۷۴ ضربه شالق در انظار عمومى محكوم شد.

اســماعيلى در ادامه ساير احكام متهمان اين 
پرونده را بدين شرح اعالم كرد: »سيد مهدي موسوي 
نژاد« به جرم مشاركت در اخالل در نظام اقتصادي 
كشور به تحمل 15 سال حبس، محروميت دائم از 
مشاغل دولتي و استرداد 9۳0 ميليارد ريال در حق 

بانک ســرمايه و ۷۴ ضربه شالق در انظار عمومي 
محكوم شــد. »علي اكبر يقيني« به جرم معاونت 
در اخالل نظام اقتصادي به تحمل 10 سال حبس، 
محروميت دائم از بكارگيري در مشــاغل دولتي و 
»مجتبي كيان پيشــه« به جرم معاونت اخالل در 
نظام اقتصادي به تحمل پنج ســال حبس محكوم 
شدند. وي افزود: در دادنامه هاي صادره ديگر، »محمد 
محسني آهويي« به جرم اخالل در نظام ارزي كشور 
به تحمل 10 سال حبس، ضبط ارزهاي مكشوفه و 
500 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است. 
»محمدحسين عابديني نژاد« به جرم اختالس به 
تحمل چهار ســال حبس و انفصال دائم از مشاغل 
دولتي و اســترداد يک هزار و ۳۷۴ ميليارد و 6۴0 
ميليون و ۷22 تومان در حق صندوق دولت محكوم 
شده است.  »جهانگير حجتي نجف آبادي« فرزند 
محمدرضا، به جرم اخالل در نظام اقتصادي به تحمل 
 سه ســال حبس و پرداخت جزاي نقدي مجموعا
11 ميليارد و ۸۸ ميليون و ۷00 هزار ريال در حق 
۳1 نفر از شكات محكوم شده است. »سيدحميدرضا 

رضوي« فرزند سيدمرتضي به جرم اخالل در نظام 
اقتصــادي از طريق خريد و فروش ارز بدون مجوز 
به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مكشوفه 
محكوم گرديد. همچنين »سيدرضا ميري« فرزند 
غالمرضا، »نويد محمدي« فرزند غالمرضا، »هادي 
ولي اللهي« فرزند حســين و »سيدناصر نظيفي« 
فرزند سيدجبار به جرم اخالل در نظام ارزي كشور 
به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مكشوفه 

محكوم شدند.
تعقيب قضایی تخلفات ارزی 5 شرکت

 در واردات کاغذ 
ســخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سؤالى 
درخصوص تخلفات در زمينه تخصيص ارز گفت: 
در رابطه با تخصيص ارز در حوزه واردات كاغذ، 
تاكنون پنج شركت تحت تعقيب قرار گرفته اند. 
اين شــركت ها يا ارز تخصيصى را كامل مصرف 
نكرده اند، يا كاغذ وارداتى را در بازار آزاد فروخته اند 
و يا برای واردات كاغذ ارز گرفتند اما اصال كاغذ 

وارد نكردند.

نمایش هایی که با تعاليم نفوذی ها
 روی صحنه رفت

اســماعيلى درباره دو متهم امنيتى كه اخيرا 
دستگير شده اند، نيز گفت: يكى از اين متهمان از 
عوامل نفوذ فرهنگى دولت انگليس كه تحت تعليمات 
سرويس انگلستان آموزش هايى را ديده بود. حوزه 
عملى اين فرد حوزه مسائل فرهنگى و به ويژه هنر و 
تئاتر در كشور ما بود. برخى از تئاترهايى كه اخيرا با 
حاشيه های بسياری همراه بودند در زمره تئاترهايى 
بود كه تحت تعليمات نفوذ اين جريان روی صحنه 
رفتــه بود. وی افزود: در رابطه با دو نفر جاســوس 
وابسته به سرويس آمريكا و سرويس عربستان اخيرا 

احكامى در دادگاه های ما صادر شده است.
بازگشت پرونده عراقچی و آقاخان به دادسرا

وی درباره آخرين وضعيت پرونده احمد عراقچي 
و ســاالرآقاخان نيز گفت: پرونده به علت نقص از 
دادگاه به دادســرا برگشته است. دادسرا نيز بعد از 
دستور مجدد دادگاه تحقيقات خود را تكميل كرد 

و پرونده در همين هفته به دادگاه ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضائيه حکم نهایی 12 مجرم اقتصادی را اعالم کرد

محکومیت »حسین هدایتی« به 20 سال حبس، شالق و رد مال 488 میلیاردی 


