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    رئيسي سرانجام ديوار كشيد
  سیدياسر جبرائیلي در توئیتی نوشت: مردم اين روزها 
مي گويند ديواري كه رئیسي بنا بود بكشد، معلوم شد 
در پیاده روه��ا و میان »زنان و مردان« نبوده اس��ت. 
رئیسي در حال كشیدن ديوار میان »فاسد و فساد«، »سارق و سرقت«، 

»جاني و جنايت« است... 
........................................................................................................................

    دست مريزاد به رئيسي
سیدمحمد حسیني در توئیتي با هشتگ رئیسي نوشته: نماينده نیوز: 
»فريدون احمدي و محمد عزيزي دو عضو كمیس��یون صنايع مجلس 
به اتهام معاونت در اخالل بازار خودرو بازداشت و به زندان اوين منتقل 
شده اند« اين تابوشكني كه نماينده نتواند از مصونیت نابجا استفاده كند، 
جلوی مفاسد عمده اي را مي گیرد و بحق دست مريزاد و خدا قوت دارد. 
........................................................................................................................

    خودشان هم دروغ شان را باور كردند
حسین مهدي تبار در توئیتي نوشته: در امريكا گروهي جنگ را راه حل 
مناس��بي براي ايران مي پندارند اما در اروپا چنین گروهي حداقل يك 
دهه وجود نداشته است. تكلیف چین و روسیه هم كه روشن است. بعضي 
ولي آن قدر ايده  جنگ شوراي امنیتي را تكرار كرده اند كه خودشان هم 

باورشان شده ممكن بود شورا علیه ايران قطعنامه نظامي صادر كند. 
........................................................................................................................
   ش�عور غرب گرايان فقط وقتي پاي دين در ميان است، كار 

مي افتد!
مجتبي دانش طلب نوشته: نديده ام پوشیدن كت و شلوار در گرمای باالی 
40درجه مثاًل در ايتالیا، امريكا يا همین ايران خودمان را مسخره كنند اما 
با ديدن چادري هايي كه گرما را تحمل مي كنند اذيت مي شوند، متأسفانه 
شعور غرب گرايان ايراني فقط جايي كه پاي دين وسط باشد به كار مي افتد 

و استعدادهاي لودگي شان بروز مي كند.
........................................................................................................................

    چه كساني بايد از دستگيري هاي اخير بترسند؟
علي جعفري در كانال تلگرامي اش نوشته: از خانه يكي 
از مسلمانان مدينه سرقتي ش��د، در اين مورد دو نفر 
متهم شدند؛ يكي مسلمان و ديگري يهودي، هر دو را 
دستگیر كرده، به محضر پیامبر آوردند. میان مسلمانان 
دلهره  اي پیدا شد كه اگر ثابت شود كه مسلمان سرقت كرده براي ما در 
مدينه و نزد يهوديان آبرويي باقي نمي ماند، خدمت پیامبر رسیدند و 
گفتند: آبروي مسلمانان در خطر است، سعي شود كه مسلمان تبرئه 
ش��ود! اما پیامبر قضاوت به ناحق را براي اس��الم و مكت��ب آبروريزي 
دانستند. باز مس��لمانان اس��تدالل آوردند كه: يهوديان تا كنون به ما 
ظلم ها كرده  اند و بر فرض كه در اين مورد به يك يهودي ظلم شود، در 
برابر آن همه ظلم چیزي نیست! اما پیامبر فرمودند: حساب قضاوت و 

عدالت از حساب ناراحتي  هاي قبلي جداست. 
سرانجام آن دو متهم مورد بررسي پیامبر قرار گرفتند و برخالف میل 
مسلمانان يهودي تبرئه ش��د و اين نمونه اجراي عدالت، گرچه در نظر 
سطحي براي مسلمانان آن زمان بي آبرويي به همراه داشت، ولي در واقع 

مكتب اسالم را براي همیشه آبرومند و بزرگ ساخت. 
از همین رو نبايد از دستگیري مفسدان و جايگاه آنان ترسید يا به اين فكر 
كرد كه اين دستگیري ها موجب بي آبرويي نظام مي شود. آن چیزي كه به 
انقالب و حكومت اسالمي آبرو مي دهد، اجراي عدالت است، نه مالحظات 
سیاسي. بر همین اساس وظیفه دستگاه هاي امنیتي، نظارتي و قضايي، 
حفظ آبروي دين و حكومت اسالمي است، نه آبروي مسئوالن. انقالبیون 
نیز نبايد از تصفیه دمل هاي چركین و مفس��دان هراس��ي داشته باشند، 
انقالب اسالمي بعون اهلل با اين غربال ها عزيزتر خواهد شد و با قدرت بیشتر 
به سمت آرمان ها حركت خواهد كرد. آنهايي بايد بترسند كه منافعشان به 

خطر افتاده و به همین دلیل در حال تزريق ترس و ناامیدي هستند.

فرمانده نيروي دريايي سپاه:
نيروهايفرامنطقهاي

بهطوردائمرصدميشوند
نيروهاي فرامنطقه اي به طور دائم از سوي 
سامانه هاي كنترلي ايران رصد مي شوند 
و ما ب�راي رويارويي ب�ا هرگونه تهديد 
احتمال�ي آمادگ�ي كام�ل داري�م. 
به گزارش ايرنا، س��ردار دري��ادار علیرضا 
تنگس��یري فرمانده نیروي دريايي سپاه 
اظهار داشت: فرامنطقه اي ها براي ما امنیت 
ايجاد نمي كنند، از اين رو ما به همراه ديگر كشورهاي منطقه بايد امنیت 
را تأمین كنیم. وي با تأكید بر اينكه امنیت بايد در منطقه بومي باشد، 
زيرا امنیت غیربومي پاسخگو نیست، گفت: ايران و هفت كشور ديگري 
كه در جنوب ما هس��تند يعني ائتالف 7+1 بايد امنیت خلیج فارس، 
تنگه هرمز و درياي عمان را تأمین كنند. فرمانده نیروي دريايي سپاه در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود به حضور نیروهاي بیگانه در منطقه 
اشاره و عنوان كرد: نیروهاي فرا منطقه اي در خلیج فارس، تنگه هرمز و 
درياي عمان به طور دائم رصد مي شوند و سامانه هاي كنترلي ما لحظه 

به لحظه تحركات نیروهاي نظامي فرامنطقه اي را تحت نظر دارند. 
وي با تأكید بر اينكه براي رويارويي ب��ا هر تهديد احتمالي در آمادگي 
كامل هستیم، گفت: نیروهاي ما به منظور رويارويي احتمالي با دشمن 
و در نطفه خفه كردن تهديدات آمادگي كامل دارند. بر اساس فرمايشات 
مقام معظم رهبري ما موظف هستیم همیشه بیشترين آمادگي را داشته 

باشیم و توان رزمي خود را نیز مدام افزايش دهیم. 
........................................................................................................................

 نماينده مردم جهرم در مجلس:
اروپاييهامانعسوختگيري

هواپيمايايراندرعراقميشوند
معافيت شركت هواپيمايي  اي تي آر از تحريم ايران امتياز ويژه اي 
براي ما نيست و متأسفانه آنها ش�ركت هاي مهم را تحريم كردند 
تا جايي كه مانع س�وخت گيري هواپيماي ايران در عراق ش�دند. 
محمدرضا رضايي كوچي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به تصمیم 
شركت هواپیمايي  اي تي آر مبني بر توقف برنامه تحويل مابقي سفارش 
ايران به دلیل تحريم جديد امريكا، گفت: اينكه يك ش��ركت هواپیماي 
فرانسوي- ايتالیايي مجاز شده است تجهیزات هواپیمايي به ايران بفروشد 
را نمي توان امتیازي خ��اص در نظر گرفت زيرا اين اق��دام اروپا پررنگ 
و تاثیرگذار نیس��ت. نماينده مردم جهرم در مجلس ش��وراي اسالمي، 
تصريح كرد: اروپايي ها بايد به صورت جامع تر به تعهدات خود عمل كنند. 
متأسفانه شركت هاي مهم تحريم هس��تند و هیچ امكاناتي را در اختیار 
ايران قرار نمي دهند. وي افزود: متأس��فانه آنها تا جايي پیش رفتند كه 
به هواپیماي ايران در عراق سوخت نمي دهند و اين نشان از عدم تعهد 
اروپايي هاست، ما در اين شرايط به صورت متقابل عمل خواهیم كرد زيرا 

اروپايي ها يك جانبه همه تعهدات مرتبط با برجام را زير پا گذاشتند. 
رضايي كوچي يادآور شد: اروپايي ها همیشه از اهداف امريكايي ها پیروي 
كرده و نمي توانند منافع آنها را ناديد بگیرند، توقف برنامه شركت هواپیمايي 
 اي تي آر مبني بر توقف تحويل مابقي سفارش ايران نیز در همین راستا اتخاذ 
شده است. دولت هاي اروپايي اگر نظر مساعدي نسبت به مبادالت تجاري و 
اقتصادي با جمهوري اسالمي داشته باشند، در حوزه فروش هواپیما به ايران 

بايد تصمیم هاي مهم تری بگیرند و گام هاي بلندتري را بردارند.

نحوه برخ�ورد آقاي رئيس�ي با     بهارستان
مفاس�د اقتصادي باعث شده تا 
جل�وي اين گون�ه مفاس�د و سوءاس�تفاده ها گرفته ش�ود. 
س��یده فاطمه ذوالقدر نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به عملكرد آيت اهلل رئیسي 
در قوه قضائیه گفت: اينكه آقاي رئیسي در قوه قضائیه برخورد با 
مفاسد اقتصادي را در اولويت كاري خود قرار داده، باعث شد تا 
ما كمتر شاهد سوءاستفاده ها در اين حوزه باشیم. آقاي رئیسي 
ورود خوبي در بحث مبارزه با مفاس��د اقتصادي در قوه قضائیه 
داشته و ما امیدواريم اين حركت تداوم داشته باشد تا با كساني 
كه باعث ايجاد تورم ش��د ه اند يا سوءاس��تفاده هايي را داشته اند 

برخوردهاي الزم صورت گیرد. 

عضو شوراي مركزي فراكس��یون امید مجلس اظهار داشت: ما 
انتظار داريم برخورد با مفس��دان اقتصادي به همین شكلي كه 
امروز توس��ط قوه قضائیه انجام مي شود، باش��د و كساني هم كه 
بیشتر به خاطر مسائل صنفي و كارگري در زندان به سر مي برند، 
با عطوفت و رأفت بیشتري با آنها برخورد و پرونده هايشان هرچه 

سريع تر تعیین تكلیف شود. 
ذوالقدر خاطرنشان كرد: آقاي رئیس��ي در نشست با نمايندگان 
مجلس قول دادند كه اليحه منع خش��ونت علیه زنان به زودي 
به مجلس تقديم مي ش��ود. از س��ويي طبق آخرين پیگیري ای 
كه داشتیم آقاي رئیسي عنوان كردند با توجه به اينكه به عنوان 
مثال درباره كار بانوان و... مواردي در اليحه ذكر نش��ده به دنبال 
آن هستیم تا با لحاظ كردن موارد جديد اليحه كاملي در اين باره 

به مجلس تقديم شود. 
   افشاگري ها درباره مفاسد همراه با رسيدگي

 به پرونده ها باشد
حبی��ب اهلل نیكزادي پناه نماين��ده مردم بم در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به عملكرد آيت اهلل رئیسي 
در قوه قضائیه گفت: عملكرد آقاي رئیسي در قوه قضائیه عملكرد 
خوبي است و حركت خوبي را شروع كرده و امیدواريم اين حركت 
در اين قوه استمرار داشته باش��د. امروز جامعه ما منتظر حركت 
جدي علیه فساد مخصوصاً فس��ادهاي اداري است. امیدواريم با 
اين تغییر مديريت و تغییر رويكرد در قوه قضائیه امید در جامعه 

تزريق شود. 
نیكزادي پناه اظهار داش��ت: ما شاهد افش��اگري هايي در سطح 

جامعه هستیم، اگر اين افشاگري ها با رسیدگي و شفافیت همراه 
نباشد، براي جامعه مناسب نیست و زماني امید در جامعه ايجاد 
مي كند و نتايج مثبت در پي دارد كه با رسیدگي و شفافیت همراه 
باشد و صرف افشاگري نه تنها موجب امید نمي شود بلكه موجب 

ايجاد يأس در جامعه هم خواهد شد. 
خاطرنش��ان كرد: مبارزه با فس��اد بايد جدي و محكم باشد و به 
گونه اي باشد كه ريشه فس��اد در كش��ور برچیده شود و جامعه 
اطمینان خاطري را براي حفظ حقوقش پیدا كند. نماينده مردم 
بم در مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت: اينكه گفته مي شود 
فالن شخص را بي دلیل گرفتند و بي جهت محاكمه كردند براي 
جامعه مناسب نیس��ت و اعتماد جامعه را كمتر مي كند و نبايد 

اجازه داد بعضي ها با اين حرف ها جامعه را ملتهب كنند. 

نماينده مردم تهران در مجلس:

نحوه برخورد آقاي رئيسي با مفاسد اقتصادي جلوي سوءاستفاده ها را گرفته است

اس�تفاده امري�كا از راهبرد فش�ار حداكثري بر 
ايران براي يك معامله گس�ترده با ايران به نقاط 
حساسي رسيده است، به گونه اي كه برخي از اين 
احتمال سخن مي گويند كه دولت ترامپ به زودي 
حتي دست به محاصره دريايي ايران خواهد زد، 
با اين حال نگاهي به گذش�ته نشان مي دهد اين 
اتفاق آنچنان بعيد اس�ت كه نمي ت�وان براي آن 
هيچ مصداقي پيدا كرد. هم�ان گونه كه مقاومت 
فعال ايران ثابت كرده است امريكايي ها هيچ گاه 
به دنبال حمل�ه به ايران نخواهند ب�ود بلكه تنها 
چيزي كه به دنبال آن هس�تند نوع�ي معامله با 
ايران است كه بتواند به تسليم جمهوري اسالمي 
منجر ش�ود. براي اين فرضيه نشانه هاي فراواني 
وج�ود دارد اما مهم ترين نش�انه ك�ه مي توان به 
آن اس�تناد كرد، رفتار دولت اوباما ب�ا ايران بود؛ 
رفتاري كه بارها نشان داده اس�ت امريكا فقط و 
فقط به دنبال يك معامله س�ودآور با ايران است. 
در سال 2009 مؤسسه بروكینگز در مطالعه اي با 
عنوان كدامین مسیر به سمت ايران؟ گزينه هاي 
امريكا در برابر ايران را برشمرده و گزينه اي را كه 
دولت اوباما در قب��ال ايران در پی��ش گرفته نیز 
عنوان كرده اس��ت. طبق اين مطالعه تحقیقاتي 
گزينه تغییر رژيم در اولويت برنامه هاي اوباما نبود 
و هدف اصلي دولت جدي��د امريكا متقاعد كردن 
ايران به تغییر رفتار در مورد مسائل مهم بود، از اين 
رو براي رسیدن به اين هدف بايد رهیافت و رويكرد 
جديدي اتخاذ مي شد تا ايران به مذاكره و تعامل با 
امريكا ترغیب شود و در خالل اين مذاكرات امريكا 
بتواند به هدف اصلي خود ك��ه همان تغییر رفتار 
است، برسد، از اين رو رهیافت جديد دولت اوباما 
در قبال ايران رهیافت ترغیب معرفي ش��د كه در 
اين راستا مذاكرات نقش تعیین كننده اي داشت و 
همزمان با آن، فشارها و تحريم ها نیز اهرمي مهم 
به شمار مي رفتند. در اين رهیافت هم انگیزه هاي 
مثبت و هم منفي به كار گرفته مي شوند تا ايران به 
اين نتیجه برسد كه تغییر رفتار بیشترين پاداش 
و كمتري��ن تنبیه و فش��ار را به هم��راه دارد. اين 
رهیافتي است كه دولت اوباما به عنوان استراتژي 

خود در قبال ايران انتخاب كرده است. 
در واقع اين همان گزينه معروف چماق و هويج است 
كه از تنبیه و پاداش استفاده مي شود تا اگر پاداش ها 
)هويج( منجر به تغییر رفتار نش��د از اهرم فش��ار و 
تنبیه )چماق( براي تغییر رفتار ايران به سمت رفتار 
دلخواه امريكا استفاده شود. كالوسون نیز چشم انداز 
موفقیت در مسیر ديپلماسي و تحريم هاي چندجانبه 
بین المللي )رهیافت ترغیب( را روش��ن تر از س��اير 

رهیافت ها و استراتژي ها در برابر ايران مي داند و آن را 
بهترين راه پیش روي امريكا معرفي مي كند. 

    چماق و هويج از كجا شروع شد
هدف اصل��ي دولت اوباما از به كار گیري اس��تراتژي 
ترغیب اين بود كه دولت ايران در مورد مس��ائلي كه 
براي امريكا مهم است مانند دستیابي به سالح هاي 
كشتار جمعي، حمايت ايران از تروريسم و اخالل در 
روند صلح خاورمیانه تغییر رفتار دهد. در استراتژي 
ترغیب، امريكا به دنبال دادن يكس��ري پاداش هاي 
اجباري است تا ايران برنامه هسته اي خود را ترك كند 
و اگر ايران اين پاداش ها را نپذيرفت و برنامه هسته اي 
را رها نكرد با تهديدهايي براي مجازات هاي سخت 
مواجه مي ش��ود. مي توان گفت كه اين اس��تراتژي 
در راس��تاي همان معامله اي اس��ت ك��ه اروپايي ها 
با ايران داش��تند. در اين معامله امري��كا براي تغییر 
رفتار ايران مطابق خواس��ت هاي آنها پاداش هايي را 
در نظر مي گیرد تا ايران را مجاب به رفتاري كند كه 
امريكايي ها مي خواهند و در غی��ر اين صورت ايران 
با مجازات هاي سختي روبه رو مي ش��ود تا شايد در 
صورت فشار و اعمال تحريم هاي سخت رفتار خود را 

تغییر دهد و همان رفتاري را بكند كه امريكا خواهان 
آن اس��ت. در واقع در اين معامله اگ��ر ايران مطابق 
خواست هاي امريكا عمل مي كرد آن وقت مي توانست 
پاداش هايي كه مدنظر آنهاست را دريافت كند در غیر 
اين صورت مس��تحق مجازات هاي بین المللي بود و 
در اين راستا حمايت ساير كشورها از فشار بر ايران و 

اعمال تحريم هاي جديد مهم ترين مسئله بود. 
بر اين اس��اس اس��تفاده امريكا از ي��ك رهیافت يا 
اس��تراتژي در قبال ايران به تنهايي كارآمد نیست و 
نمي تواند امريكا را به هدف خود برس��اند،  بنابراين 
بايد از گزينه هاي تركیبي و استفاده همزمان از چند 
رهیافت و استراتژي به صورت موازي در برابر ايران 
بهره برد. دولت اوباما نیز اگرچه هسته اصلي سیاست 
خود را در برابر ايران رهیافت ترغیب قرار داده است، 
اما گزينه هاي ديگر را به ش��یوه هاي مختلف ادغام 
خواهد كرد. در واقع با وج��ود اينكه گزينه محوري 
رهیافت ترغیب اس��ت ولی گزينه ها و رهیافت هاي 
احتمالي ديگر هم در دولت اوباما پیگیري خواهد شد 
اما استفاده دولت اوباما از گزينه ترغیب اهمیت زيادي 
دارد زيرا گزينه ترغیب بسیار آسان با گزينه هاي ديگر 

تركیب مي شود و به همین دلیل به عنوان هسته اصلي 
سیاست امريكا تبديل شده است. هر گزينه ديگري 
مي تواند به عنوان بخش مش��وق هاي گزينه ترغیب 
تبديل شود يا آن را تكمیل كند و به اين شكل گزينه 
ترغیب را داراي انعطاف و قابلیت بیش��تري بكند به 

طوري كه بتواند با رهیافت هاي ديگر ادغام شود. 
همانطور كه گفته شد استراتژي ترغیب راه را براي 
رسیدن به يك معامله هموار مي كند كه در آن ايران 
با پذيرش معامله چیزهايي را به دست مي آورد و در 
صورت رد ك��ردن معامله دچار تحريم هاي ش��ديد 
مي شود تا وادار به برگشتن به میز مذاكره و پذيرفتن 
معامله شود. طبق نظر محققان بروكینگز هر گزينه 
مي تواند به گزينه ديگري تبديل ش��ود يا به عنوان 
بخش تكمیلي گزين��ه ترغیب مورد اس��تفاده قرار 
گیرد. در اين راس��تا مي توان از گزينه هاي ديگر به 
موازات گزينه ترغیب استفاده كرد تا معامله به شكل 
دلخواهي كه امريكا خواهان آن است انجام شود، به 
طور مثال اش��كال مختلف گزينه نظامي )حمالت 
هوايي مح��دود، حمله نظامي همه جانبه، تش��ويق 
اسرائیل به حمله نظامي( همراه با اعمال تحريم ها و 

فشار در رهیافت ترغیب، در صورت امتناع از پذيرش 
معامله مي تواند به كار گرفته شود. زماني كه مشوق ها 
نتوانند اي��ران را به تغییر رفت��ار وادارند، گزينه هاي 
تركیب��ي مانند گزين��ه نظامي در كن��ار مجازات ها 
مي توانند استفاده ش��وند تا ايران را وادار به پذيرش 
معامله و برگشتن به میز مذاكرات كنند، به شكلي كه 
اگر ايران معامله را رد كرد از حمالت هوايي محدود 
استفاده شود يا تهديد به يك حمله هوايي گسترده 
شود تا مجبور به پذيرش ش��رايط امريكا در معامله 
شود. در صورت عدم تمايل ايران به ترك رفتارهاي 
مشكل س��از براي امريكا، گزينه نظامي و تهديد به 
حمله نظامي در كنار معامله و مذاكره مي تواند گزينه 

مناسبي براي امريكا تلقي شود. 
     تهديد ايران براي ميز مذاكره

 همچنین در جريان معامله امريكا مي تواند ايران 
را تهديد كند كه در ص��ورت تخطي ايران، امريكا 
فوراً به حمله هوايي دس��ت خواه��د زد. در واقع 
هدف امريكا از تهديد نظامي و به كار بردن گزينه 
نظامي به موازات مذاكرات اين است كه ايران را در 
میز مذاكره نگه دارد و مذاكرات را ادامه دهد تا از 

شكست گزينه ترغیب جلوگیري كند. 
همینطور مي ش��ود از اش��كال گزينه تغییر رژيم 
)انقالب مخملي، ش��ورش هاي مردم��ي و قومي، 
كودتا( به موازات گزينه ترغیب بهره برد، به گونه اي 
كه بهره گرفتن از راه هاي مختل��ف تغییر رژيم در 
ايران مي تواند ش��رايطي را در ايران ايجاد كند كه 
دول��ت وادار به پذيرش معامله ش��ود. همانطور كه 
در دولت هاي گذش��ته نیز تالش مي شد كه اعمال 
تحريم ها از طريق حمايت از جنبش دموكراسي و 
شورش هاي قومیتي چند برابر شود، در دولت اوباما 
نیز استفاده از راه هاي متنوع و اشكال متفاوت تغییر 
رژيم مي تواند فشارهاي زيادي بر ايران وارد كند و 
احتمال روي آوردن ايران را به يك معامله مطلوب و 

مصالحه با امريكا افزايش دهد. 
    چرا مقاومت فعال ايران به ثمر مي نشيند

نگاهي به همین سابقه كوتاه نشان مي دهد با جديت 
مي توان گفت كه تمام تهديدهاي امريكا بر ضدايران 
تنها با هدف آوردن پاي ايران به میز مذاكره انجام 
مي شود؛ مسئله اي كه به شدت ترامپ به دنبال آن 
است تا بتواند يك دس��تاويز مناسب براي جريان 
انتخابات رياس��ت جمهوري در سال 2020 داشته 
باش��د، از اين رو مي توان به اين جمع بندي رسید 
كه صبر نظام جمهوري اس��المي در مقابل امريكا 
كاماًل منطقي است و در آينده نزديك مي توانیم در 
انتظار به ثمر رسیدن آن باشیم؛ ثمره اي كه نتیجه 

مقاومت فعال خواهد بود.

چرا عملي شدن تهديدات سخت امريكا عليه ايران يك توهم است

چماقهاينامرئيبرايكشاندنتهرانبهميزمذاكره

خب�ر بازداش�ت دو نماين�ده مجل�س چهارش�نبه ش�ب 
ابت�دا غيررس�مي در فض�اي مج�ازي پخ�ش ش�د و پ�س 
از آن مجل�س ش�وراي اس�المي رس�مًا آن را تأيي�د ك�رد. 
دو نماين�ده از ابهر و زنج�ان در ارتب�اط با پرون�ده تخلف 
خودروس�ازان بازداش�ت ش�ده اند و قرار وثيقه براي آنان 
صادر شده و به دليل عدم س�پردن وثيقه مدنظر بازداشت 
شده اند. قوه قضائيه نشان داد مصونيت قضايي نمايندگان 
مجلس را تنه�ا در حيط�ه وظاي�ف نمايندگ�ي پذيرفته و 
عماًل در س�اير اتهامات ب�راي آنان مصونيت قائل نيس�ت. 
فريدون عزيزي و محمد احمدي به ترتیب نمايندگان ابهر و زنجان 
در مجلس شوراي اسالمي چهارش��نبه احضار و به علت نداشتن 
وثیقه مورد نظر دس��تگاه قضايي بازداشت شدند. گرچه اين خبر 
ابتدا غیررسمي و از زبان خبرنگاري اصالح طلب در توئیتر بیان شد، 

اما پس از آن منابع رسمي هم آن را تأيید كردند. 
يك عضو هیئت رئیسه مجلس در حالي كه خواست نامش در متن 
خبر ذكر نشود، در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، گفت: »دو عضو 
كمیسیون صنايع و معادن مجلس روز گذشته در ارتباط با پرونده 
مربوط به سايپا بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند. قرار وثیقه 
10میلیارد توماني براي اين دو نماينده تعیین شده كه آنها زمان 
الزم و توانايي تأمین اين میزان وثیقه را نداشتند، لذا قاضي حكم 

به انتقال آنها به زندان اوين تا زمان تأمین وثیقه داد.«
او توضیح داد: »چندي پیش نیز يكي از اين دو نفر در ارتباط با 
همین پرونده براي ساعاتي بازداشت شده بود كه در نهايت با قرار 
التزام آزاد ش��د، با توجه به اينكه قرار التزام صادره قبلي معتبر 
بوده روش��ن نیس��ت برچه مبنايي تبديل به وثیقه 10میلیارد 
توماني شده است.« نكته آن است كه در همان زمان بازداشت 
قبلي هم هیئت رئیس��ه مجلس در مورد بازداشت اين نماينده 
مجلس )فريدون عزيزي( اطالع رس��اني نكرد و اعتراض احمد 

توكلي، رئیس ديده بان عدالت و ش��فافیت موجب اطالع افكار 
عمومي از بازداشت او ش��د. توكلي در آن زمان اعتراض كرد كه 
چطور وثیفه چند میلیاردي يك نماينده به قرار التزام به حضور 

تبديل شده و او آزاد شده است!
   تخلفات فروش محصوالت سايپا، علت دستگيري 2 

نماينده مجلس
غالمحسین اسماعیلي س��خنگوي قوه قضائیه، پنج شنبه شب 
توضیح كوتاهي در مورد علت بازداشت اين دو نماينده مجلس 
بیان كرد. او با تأيید بازداشت دو نماينده مجلس گفت: »اين دو 
نماينده در ارتباط با پرونده اي درباره فروش محصوالت سايپا كه 
از مدت ها قبل در دادگستري و دادس��راي تهران تشكیل شده 
بود، بازداشت شدند.« اسماعیلي افزود: »آنها در فرايند دادسرا 
مكرراً احضار شدند و تحقیقات الزم به عمل آمد. قرار تأمین صادر 
شد كه اين نمايندگان نتوانستند وثیقه تعیین شده را بسپارند 
و بازداشت شدند و هر وقت وثايق مورد نظر را ارائه كنند تا زمان 

رسیدگي دادگاه، آزاد خواهند شد.«
   بازداشت نمايندگان بدون اطالع هيئت نظارت

س��خنگوي هیئت نظارت بر رفتار نمايندگان هم در اظهاراتي 
كه پنج شنبه منتشر ش��د، گفته كه قوه قضائیه برخالف روالي 
كه بود، بدون اطالع هیئت رئیس��ه اين نمايندگان را بازداشت 
كرده است. او در مورد فساد اتهامي اين نمايندگان سكوت كرد. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني سخنگوي هیئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، اظهار 

داشت: »پرونده اي دال بر اين قضیه كه اعالم شده است، تاكنون 
به هیئت نظارت بر رفتار نمايندگان نیامده است.«

او در پاسخ به اين س��ؤال كه در صورت محرز شدن تخلف اين 
دو نماينده و ارائه گزارش از سوي قوه قضائیه به هیئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان قان��ون در اين باره چ��ه مي گويد و تكلیف 
اين نمايندگان چه مي ش��ود، در مورد اصل بازداش��ت ش��دن 
اين نماين��دگان با ترديد برخ��ورد و از عبارت »اگر بازداش��ت 
شده باشند« اس��تفاده كرد و گفت: »اگر بازداشت شده باشند 
قضیه برعكس شده است، يعني معموالً اول قوه قضائیه براي ما 
گزارش را مي فرستد و ما وقتي اعالم مي كنیم كه اين در وظايف 
نمايندگي نبوده آنگاه محاكمه و مباحث بعدي شروع خواهد شد، 
اما اين دفعه ما اصاًل در جريان نیستیم كه محاكمه و دستگیري 
صورت گرفته اس��ت. عرف تا به حال اينچنین بوده اس��ت كه 
اگر قوه قضائیه نماينده اي را مي خواس��ته احضار يا بازجويي يا 
دستگیر كند حتماً به هیئت رئیس��ه مجلس اطالع مي داد.« او 
در مورد اينكه آيا پس از سیر روال قانوني و محكومیت، اين فرد 
همچنان نماينده مجلس خواهد بود يا بركنار مي ش��ود؟ گفت: 
»اتفاقاً هم قانون اساس��ي و هم آيین نامه داخلي مجلس در اين 
باره سكوت كرده اند. مجلِس ايران، جزو معدود مجالسي است 
كه راهكار مشخصي براي اين قبیل موضوعات ندارد. مگر اينكه 
مثاًل به  دلیل غیبت غیرمجاز بیش از حد، هیئت رئیس��ه بتواند 
اعالم اخراج كند، حتي اين جزو اختیارات هیئت نظارت بر رفتار 

نمايندگان هم نیست كه نماينده اي را ابقا يا اخراج كند.«

   از پوشك تا خودرو
فريدون احمدي از نمايندگاني بوده ك��ه موافق افزايش قیمت 
خودرو بوده اس��ت. او در مصاحبه اي گفته بود بايد بپذيريم كه 
قیمت خودروهاي مدنظر قرار گرفته ش��ده بايد افزايش داشته 
باشد. محمد عزيزي نماينده ابهر هم پیش از اين به خاطر دخالت 
در بازار پوشك يك بار بازداشت شده بود. احمد توكلي در نامه اي 
به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: »طبق اطالعات موثق، بازپرس 
دادگاه مبارزه با مفاس��د اقتصادي، چهارشنبه 19تیر ماه آقاي 
محمد عزيزي نماينده ابهر در مجلس را از طريق هیئت رئیسه 
مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه براي وي قرار 
تأمین وثیقه ۵میلیارد توماني صادر ش��د. چون متهم از تأمین 
وثیقه خودداري كرد، روانه اوين شد. دادستان محترم تهران با 
قرار صادره مخالفت مي كند و از بازپرس مي خواهد آن را به قراِر 
»التزام به حضور با قول شرف«، يعني نازل ترين نوع قرار تأمین، 
تبديل كند، بازپ��رس نیز مي پذيرد. وصول نام��ه قرار جديد به 
زندان با اين تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، كساني را 
كه مطلع مي شدند، متحیر مي ساخت. قصد اين بود كه متهم به 
فساد همان شبانه آزاد شود، البته متهم صاحب منصب با تكبر 
حاضر به امضاي قرار نمي ش��ود و در بازداشت مي ماند.« در آن 
زمان، دادستاني ادعاهاي توكلي در مورد دخالت دادستاني در 

تبديل قرار را تكذيب كرد. 
خبرگزاري ف��ارس درباره دخال��ت محمد عزيزي نوش��ته بود: 
»يك ش��ركت بهداش��تي در ابهر كه در زمینه پوشك فعالیت 
دارد با سرمايه گذار تركیه اي سال گذش��ته نزديك ۵0میلیون 
دالر ارز دولتي براي واردات مواد اولیه پوش��ك دريافت كرده و 
بعد از واردات با انحصارطلبي از دادن اين مواد به ش��ركت هاي 
پايین دستي امتناع ورزيده است، در نتیجه باعث كمبود و افزايش 

ناگهاني و چند برابری قیمت پوشك شده است.«

بازداشت نمايندگان گراني!
از خودرو تا پوشك، مصونيت نمايندگان مجلس شامل مفاسد اقتصادي نشد

گزارش 2  

مهدي   پورصفا
   گزارش   یک


