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     تحليلگر مصري: سعودي ها تهديد سالمي را جدي بگيرند
دكتر »محم��ود رفعت« تحليلگر مش��هور مصري و 
كارش��ناس حقوق بين الملل، در واكنش به سخنان 
ديروز سردار سالمي، در توئيتر نوشت: »اين اظهارات 
فرمانده سپاه ايران مبني بر اينكه پااليشگاه ها و فرودگاه هاي سعودي  
تحت اشراف ايران تبديل به مكان هايي ناامن شده اند، فقط يك كالم 

تبليغاتي نيست و اعالم اهداف است كه بايد جدي گرفته شود.«
دكتر رفعت كه مقيم اروپاس��ت، در ادامه افزود: »عربس��تان سعودي 
هرچقدر هم براي اسرائيل خرج كرده باش��د، اسرائيل هنگام خطر به 
عربستان پش��ت مي كند، همانطور كه ترامپ در هفته هاي اخير و در 

زمان بحران كشتي ها در تنگه هرمز به آنها پشت كرد.«
........................................................................................................................

     واكنش معنادار سعيد جليلي به يك پيشنهاد
علي جعفري در صفحه اينس��تاگرام خود نوشت: اين 
روزه��ا خبرهاي زيادي از فس��اد برخي مس��ئوالن و 
فرزندان آنها منتشر مي ش��ود كه قلب ارادتمندان به 
آرمان هاي حضرت روح اهلل و انقالب اسالمي را به درد 
مي آورد. متأسفانه كساني كه به بركت انقالب به نام و ناني رسيده اند باور 
كرده اند كه انقالب نه تنها به خودشان كه به آقازاده ها و دامادهايشان هم 
بدهكار است و بايد سهم شان را از كاسبي جديد آقازاده ها در لواسان و الهيه 
و فرشته بگيرند. از اين خبرها كه بگذريم متأسفانه سال هاست در جمهوري 
اسالمي رويه شده كه برخي مسئوالن همه عناوين سياسي، علمي، اجرايي 
و پيشرفت هاي مادي را با هم مي خواهند. يادم مي آيد روزي دكتر جليلي 
مي گفت: »در دوران دبيري شوراي عالي امنيت ملي پيشنهاد عضويت در 
هيئت علمي دانش��گاه تهران را به م��ن دادند. به آنها گفت��م من جواني 
شهرس��تاني بودم كه براي تحصيل به تهران آم��دم و به بركت جمهوري 
اسالمي به دبيري شوراي عالي امنيت ملي رسيدم، حاال قرار نيست همه 
عناوين را يكجا با هم داشته باش��م، ضمن اينكه من اگر همه وقتم را در 
دبيرخانه بگذارم باز كلي كار انجام نشده دارم و بايد همين مسئوليتم را به 

گونه اي انجام دهم كه جواب اعتماد نظام را داده باشم.«

معاون هماهنگ كننده ارتش: 
آماده اسكورت كشتي آدريان دريا هستيم 

مع�اون هماهنگ كنن�ده ارت�ش تأكي�د ك�رد: ارت�ش جمهوري 
اس�المي ايران آمادگي اس�كورت كش�تي آدريان دري�ا را دارد. 
به گزارش فارس، به نقل از روابط عموم��ي ارتش، امير دريادار حبيب اهلل 
س��ياري معاون هماهنگ كننده ارتش در آيين افتتاحيه سي امين دوره 
مديريت دفاعي دانشگاه فرماندهي و س��تاد ارتش كه روز گذشته برگزار 
شد، با اشاره به درپيش بودن هفته دفاع مقدس، گفت: افتخار ما ادامه دادن 
مسير شهداست. دريادار سياري در بخش ديگری از سخنان خود مؤثرترين 
مولفه توان رزمي را نيروي انساني دانست و گفت: اگر شما نيروي انساني 
كارا داشته باشيد مي توانيد به تجهيزات دست بيابيد و اين مهم براي ما بعد 
از انقالب اسالمي به خوبي مشاهده شده است. وي با اشاره به رونمايي از 
سامانه پدافندي باور ۳۷۳ گفت: هيچ كس باور نمي كرد كه فرزندان انقالب 
اسالمي بتوانند به اين فناوري دست يابند، اين در حالي است كه چند ماه 
پيش جنگنده بومي و پيش��رفته كوثر به پرواز درآمد و در حوزه دريا هم 

شاهد توليد و به كارگيري زيردريايي و ناوهاي پيشرفته هستيم. 
معاون هماهنگ كننده ارتش افزود: در حوزه رزم زميني نيز به تجهيزات 
بسيار پيشرفته اي دس��ت يافته ايم كه همه اين تجهيزات و فناوري ها 
نتيجه به كار گيري نيروي انساني كارآمد، با علم و دانش و البته معتقد 
است. معاون هماهنگ كننده ارتش با بيان اينكه صحنه جنگ هاي آينده 
بسيار تغيير كرده است، گفت: صحنه جنگ هاي آينده از آن ارتشي است 
كه نيروي انساني كارآمد دارد و برتري تجهيزات تعيين كننده نتيجه 
صحنه نبرد نيست، آنچه تا امروز موجب موفقيت هاي انقالب اسالمي در 

دفاع مقدس و بعد از آن شد همين نيروي انساني كارآمد بوده است.
 دريادار سياري گفت: آنچه موجب شد ما در دفاع مقدس پيروز شويم و 
امروز به يك بازيگر تاثيرگذار در سطح منطقه و جهان تبديل شويم و در 
تصميمات در سطح منطقه و جهان مؤثر باشيم، همين نيروي انساني 
كارآمد و معتقد است. وي با اشاره به رخدادهاي منطقه طي چند سال 
گذشته گفت: اتفاقات پيرامون ما نشان مي دهد با روند گذشته نمي توان 
مسير را ادامه داد، تهديدات متعددي پيش روي ما وجود دارد و به دليل 
همين تنوع تهديدات و تغييرات متنوع، سناريوهاي متعددي را براي 
مقابله با تهديدات دشمن آماده كرده ايم. وي گفت: دشمنان بدانند كه 
اگر بخواهند تعرضي به اهداف ارتش و نيروهاي مس��لح داشته باشند 
قطعاً با پاسخي پشيمان كننده روبه رو مي شوند. رئيس ستاد و معاون 
هماهنگ كنن��ده ارتش همچنين در جمع خبرن��گاران گفت: نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اس��المي آمادگي دارد، در هر جايي كه الزم 

باشد كشتي آدريان دريا را اسكورت كند. 
........................................................................................................................

پورمختار خبر داد
استمرار پرداخت هاي نجومي در دولت

عضو كميس�يون حقوقي و قضايي مجلس ش�وراي اسالمي گفت: 
همچنان ش�اهد پرداخت هاي غيرقانوني و نجومي در شركت هاي 
دولتي هستيم و متأسفانه نظارتي براي جلوگيري از اين كار نمي شود. 
به گزارش مهر، محمدعلي پورمختار با انتقاد از عدم ش��فافيت بودجه 
ش��ركت هاي دولتي، گفت: متأس��فانه بودجه ش��ركت هاي دولتي از 
بودجه هاي كامالً غيرشفاف است و شركت هاي دولتي همه درآمد كسب 
كرده خود را عيناً هزينه مي كنند و نمي گذارند پولي در خزانه باقي بماند. 
وي با بيان اينكه متأس��فانه بر بودجه شركت هاي دولتي نظارت كافي 
نمي شود، افزود: ديوان محاسبات به خوبي در اين زمينه نظارت نكرده 
است و اعطاي پرداخت هاي غيرعادي و نجومي در شركت هاي دولتي 
همچنان وجود دارد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره 
به اقدامات ديوان محاسبات در برخورد با نجومي بگيران، متذكر شد: در 
مقطعي روي موضوع پرداخت هاي نجومي حساسيت زيادي ايجاد شد 
كه ديوان محاسبات پيگيري هاي الزم را انجام داد و گزارشي به مجلس 
ارائه كرد كه آن گزارش فاقد اس��امي نجومي بگيران، مبالغ نجومي و 

دستگاه هاي متبوع اين افراد بود و انتظارات را برآورده نكرد. 
پورمختار با تأكيد بر اينكه در حال حاضر هي��چ اقدامي براي جلوگيري 
از پرداخت حقوق هاي نجومي انجام نمي ش��ود و كنترل اين اقدام عمال 
متوقف شده است، افزود: شاهد اين مدعا آن است كه اين روزها بسياري 
از دستگاه ها و شركت هاي دولتي رسماً اعالم مي كنند برخي از كاركنان 
آنان حقوق نجومي دريافت مي كنند. وي بيان ك��رد: براي جلوگيري از 
پرداخت هاي نجومي قانوني در مجلس به تصويب رسيد كه مطابق آن بايد 
همه حقوق هاي نجومي به بيت المال بازگردد و نجومي بگيران هم به مراجع 
قضايي معرفي شوند. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: 
مجلس به اين مسئله ورود كرده اس��ت و بر اساس يكي از مصوبات اخير 
مجلس، دولت مكلف شد بودجه شركت هاي دولتي را يك ماه پيش از ارائه 
بودجه عمومي به مجلس ارائه كند كه با اين اقدام فرصت بيشتري براي 
بررسي بودجه در مجلس فراهم مي شود. پورمختار با بيان اينكه اجراي اين 
مصوبه زمينه نظارت  دقيق ديوان محاسبات و ساير دستگاه هاي نظارتي بر 
بودجه شركت هاي دولتي را فراهم مي كند، تصريح كرد: اميدواريم دولت 
به اين قانون به طور كامل عمل و بودجه شركت هاي دولتي را پيش از ارائه 
بودجه ۹۹ به مجلس ارائه كند تا بي انضباطي هاي مالي در ش��ركت هاي 
دولتي پايان يابد. وي خاطرنشان كرد: اميدواريم مجدداً ديوان محاسبات 
با نگاهي عميق تر و دقيق تر به مبارزه با نجومي بگيران بپردازد و س��پس 

گزارش اقداماتش را به مجلس ارائه كند.

وزير اطالعات از تشكيل اداره كل     خبر
نف�وذ در وزارت اطالع�ات براي 

مقابله با نفوذ در اركان كشور خبر داد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم سيد محمود علوي در گفت وگوي 
ويژه خبري شبكه 2 سيما با اش��اره به تالش اين وزارتخانه براي 
مبارزه با فس��اد اقتص��ادي گفت: بخش��ي از امني��ت اجتماعي و 
اقتصادي را مي توان در مبارزه و مقابله با فساد اقتصادي تعريف كرد. 
وزارت اطالعات در خصوص شناس��ايي عامالن فساد در بازار ارز و 
دالالن اين حوزه، موارد بسياري را بررسي و شناسايي كرده است و 
شناسايي شدگان متهم هستند، چه در ايجاد فساد در بازار ارز و چه 
در اخالل و تعرض در زمين هاي منابع طبيعي كه چيزي حدود يك 
ميليون هكتار تجاوز به اين زمين ها را كشف و در اختيار قوه قضائيه 

قرار داده ايم و به بيت المال بازگشته است. 
وي تصريح ك��رد: وزارت اطالعات چيزي ح��دود 2۰هزارميليارد 
تومان فرار مالياتي شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي كرده 
است. آقاي علوي گفت: در حوزه هاي گوناگون اقتصادي فساد هايي 

شناسايي شده اس��ت و همه شناسايي ش��دگان متهم محسوب 
مي شوند نه مجرم، به اين خاطر در مرحله اتهام، معرفي رسانه اي 
انجام نمي شود، زيرا بس��ياري از مردم فرق ميان مجرم و متهم را 

نمي دانند و بسياري از متهمان ممكن است تبرئه شوند. 
آقاي علوي تصريح كرد: اولويت ما صيانت از مديران كشور است 
و در اين راستا كار كرد بسياري داريم. موضوع نفوذ، مسئله كاماًل 
فني و حرفه اي و كارشناسي است به اين منظور تشكيالتي به نام 
اداره كل نفوذ آن هم در سه قس��مت كه البته بيش از اين نياز به 
توضيح نيست شكل گرفته است. وزير اطالعات گفت: نفوذ توسط 
سرويس ها، اما با تابلوي بازرگاني و اقتصادي و... انجام مي شود و 
در اليه هاي متغير حكومت مستقر نمي شوند و اولويت اداره نفوذ 

روي بخش هايي از دولت كه به ص��ورت دوره اي تغيير مي كنند 
نيس��ت بلكه در اليه هاي ثابت س��رمايه گذاري بلند مدت مثاًل 

2۰ساله انجام مي شود. 
آقاي علوي گفت: اولويت ما صيانت از مديراني است كه سرمايه نظام 

محسوب مي شوند و مخلصانه خدمت كرده اند. 
وزير اطالعات كشور تصريح كرد: فضاي مجازي يك واقعيت است 
كه هم دشمن و هم ما مي توانيم از آن استفاده كنيم. مقام معظم 
رهبري هم بار ها تأكيد كرده اند كه مسئوالن نظام حداكثر استفاده 
را در راستاي اهداف نظام از اين فضاي مجازي به  عمل آورند. در اين 

خصوص دشمن بهتر از ما از اين فضا بهره برده است. 
وي ادامه داد: فضاي مجازي مانند يك ابزار اس��ت كه بايد درست 

از آن استفاده شود و دشمن در حال سوءاستفاده از فضاي مجازي 
است پس بايد راهكار هاي عالمانه و فني در مديريت فضاي مجازي 
به كار گرفته ش��ود و روي فرهنگ فضاي مجازي كار شود تا ما از 

ثمرات آن بهره مند و از اثرات زيانبار آن در امان باشيم. 
وي تصريح كرد: اگر اش��راف وزارت اطالع��ات و همكاري ديگر 
نهاد هاي مربوط نبود در مدت ش��ش س��ال اخير شاهد اقدامات 
تروريستي بسياري بوديم ضمناً ركن اصلي وزارت اطالعات خود 
مردم هستند. مردم هر كجا مورد مشكوكي مشاهده كنند آن را 
گزارش  دهند و وزارت اطالعات آن را شناسايي و به آن ضربه وارد 
مي كند. وزير اطالعات ادامه داد: در هيچ زماني مانند س��ال هاي 
اخير، تقرب و نزديكي به دشمن را به عناصر خودي نداشته ايم، 
در جا هايي جاس��وس كش��ف كرديم كه وقتي گزارش آن را به 
مسئوالن داديم دچار شگفتي ش��دند. وزارت اطالعات با كمك 
حفاظت اطالعات نيرو هاي مس��لح توانس��ت ش��بكه جاسوسي 
CIA را متالشي و جاسوس��ان را شناس��ايي كند و عماًل چشم 

CIA امريكا كور شد.

حجت االسالم علوي خبر داد

تشكيل اداره كل مقابله با نفوذ در وزارت اطالعات

مواضع و حواشي و اظهار نظرات پيرامون بازداشت 
دو نماينده مجلس، روز گذش�ته به صحن مجلس 
رسيد اما در جلسه غيرعلني! دو نماينده بازداشت 
شده هم با توديع وثيقه از بازداشت درآمده و ديروز 
در مجلس حضور داشتند. بخشي از ظرفيت خانه 
ملت و هيئت رئيسه و رياست مجلس روز گذشته 
هزينه صحبت و بررسي بازداشت اين دو نماينده 
ش�د؛ نمايندگان زنجان و ابهر، فريدون احمدي و 
محمد عزيزي؛ دو نماينده اي كه هفته گذشته در 
ارتباط با پرونده تخلفات خودروس�ازان س�ايپا و 
ايران خودرو دستگير شدند و روز گذشته در صحن 
مجلس حضور داشتند و با تعدادي از نمايندگان در 
حال رايزني بودند. پيش تر محمد عزيزي در پرونده 
گراني پوش�ك هم تا مرز بازداشت پيش رفت و با 
تبديل قرار وثيقه به قرار التزام به حضور آزاد شد 
كه با انتقاد تند احمد توكلي، رئيس ديده بان عدالت 
و ش�فافيت از قوه قضائيه روبه رو ش�د. برگزاري 
علني دادگاه اي�ن دو نماينده به ش�فافيت ماجرا 
و تعيي�ن تكليف برائ�ت يا مجرمي�ت آنها كمك 
خواهد كرد. گفته ش�ده ب�ه زودي دادگاه برگزار 
مي شود و تقاضا آن اس�ت دادگاه اين دو نماينده 
مجلس همچون س�اير دادگاه هاي ويژه اقتصادي 
علني باش�د.  مجل�س ه�م در برابر ي�ك آزمون 
اس�ت؛آيا می خواهد به هر قيمت�ی از نمايندگان 
دفاع كند يا تن به روال قانونی رس�يدگی به اتهام 
آنان می دهد تا برائت يا مجرميت آنها روشن شود.

   صحبت الريجاني با رئيسي 
درباره 2نماينده بازداشتي

يك نماينده مجلس روز گذشته به مهر گفت كه »پيش 
از آغاز جلسه رس��مي مجلس، علي الريجاني رئيس 
مجلس شوراي اسالمي در جلسه غيرعلني در خصوص 
دستگيري دو نماينده مجلس و آزادي آنها توضيحاتي 
را ارائه داد. الريجاني اعالم كرد كه ما به آقاي رئيسي 
گفته ايم چون آقاي عزي��زي و آقاي فريدون احمدي 
نماينده مجلس هستند براي آنها اعالم وثيقه كنيد كه 

زندان نروند تا بررسي پرونده انجام شود.«
اين نقل قول از علي الريجاني در حالي است كه از ابتدا 
هم بازداشت اين دو نماينده نتيجه آن بود كه وثيقه 
اعالم شده را همراه نداشتند، يعني قرار وثيقه صادر 
شده بود و اگر وثيقه را به دادسرا داده بودند، بازداشت 
نمي شدند، لذا آنچه علي الريجاني به ابراهيم رئيسي 
گفته، اوالً پيش ت��ر و طبق روال قضاي��ي براي همه 
متهمان انجام شده و ثانياً اگر قاضي تشخيص به صدور 
قرار وثيق��ه نمي داد، باز هم وس��اطت رئيس مجلس 
وجهي نداشت و شأن رئيس خانه ملت برهم زدن روال 
قضايي به خاطر آشنايي و همكاري با متهمان نيست. 
نكته جالب آن اس��ت كه الريجان��ي در حالي چنين 
درخواس��تي از رئيس قوه قضائيه داش��ته كه همين 

نماينده مجلس از او نقل كرده كه »از محتواي پرونده 
دو نماينده اطالعي ندارد.«

   انتقاد عجيب پزشكيان از قوه قضائيه 
به دليل بازداشت 2 نماينده

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي هم در سخناني 
از بازداش��ت اين دو نماينده مجلس انتقاد كرد و قوه 
قضائيه را زير سؤال برد. مسعود پزشكيان در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به بازداشت شدن دو نماينده مجلس 
طي روزهاي اخير گفته: »به هر حال قرار است هيئت 
رئيسه مجلس درباره اينها صحبت كند و البته رئيس 

مجلس در اين باره صحبت هايي داشته است.«
او با انتقاد از نحوه احضار و بازداشت اين دو نماينده 
مجلس گفته كه: »اينكه يك نماينده را دس��تگير 
كنند و نگه دارند و سپس او را متهم كنند درست 
نيس��ت.  اگر نماين��ده اي اته��ام دارد و اگر داليل 
محكمي مبن��ي بر او وج��ود دارد، وی را به دادگاه 
ببرند، نه اينكه هر كسي هر زمان كه دلش خواست 
نماينده مجلس را بازداشت كند و در روز تعطيل به 
بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماينده مجلس 
فرار كند؟ اين نوع برخورد منطقي نبوده و به معناي 
از بين ب��ردن س��رمايه  اجتماع��ي و بدبين كردن 

مجلس و دولت است!«

مسعود پزشكيان مسير تحليل را برعكس مي پيمايد؛ 
آنچه سرمايه اجتماعي مجلس را از بين مي برد، تخلف 
نمايندگان مجلس و دست داشتن آنها در گراني اقالم 
و كاالهاي مصرفي مردم اس��ت و نه بازداشت آنها به 

دست عدالت قضايی. 
وي ادامه داد: »از نظر قانوني قوه قضائيه بايد دست كم 
از مجلس و هيئت رئيسه آن اطالع حاصل مي كرد و 
با ما هماهنگي صورت مي داد تا ه��ر زمان كه دادگاه 
بخواهد به اي��ن دو نماينده بگوييم ب��ه دادگاه بروند 
چراكه اينها كه مجرمان فراري نيستند كه به زندان 
بيندازندشان.« روش��ن نيست چرا مسعود پزشكيان 
تصور كرده نمايندگان مجلس امكان فرار از كش��ور 
ندارند، در حالي كه ما نمونه ف��رار كردن مديرعامل 

بانك ملي به كانادا را هم داريم. 
پزشكيان در عين حال در پاس��خ به اين سؤال كه در 
صورت احراز تخلف دو نماينده بازداشت شده مجلس 
چه تصميمي براي ادامه رون��د كار آنها در مجلس و 
درباره كرسي نمايندگي شان گرفته مي شود؟ گفت: 
»بايد بر اساس قانون برخورد كرد و قانون در اين زمينه 
دست  بسته نيس��ت. اگر تخلف آنها احراز شود، بايد 
محاكمه شوند و طبق قانون با آنها برخورد شود، چيزي 
كه قانون گفته بايد اجرا شود، از اين رو بايد طبق شرع 

قانون عمل شود نه كمتر نه بيشتر.«
پزشكيان در حالي درخواست برگزاري دادگاه را كرد 
كه قرار است طبق روال قضايي همه متهمان، دادگاه 
اين دو نماينده هم به زودي برگزار شود، با اين حال او 
مي گويد: »اگر تخلف اين دو نماينده اقتصادي است 
بايد در دادگاه علني بررسي ش��ود و به مردم و افكار 
عمومي اطالعات داده ش��ود،البته آن دو نماينده هم 
بايد از خود دفاع كنند نه اينك��ه آنها را متهم كنيم و 
بگوييم خوردند و بردند و نگذاريم از خود دفاع كنند.« 
روشن نيست چرا نايب رئيس مجلس از روند كار عادي 

و روتين دستگاه قضايي اطالع ندارد. 
  3 نماينده در پرونده س�ايپا نقش داش�تند  

نفر دستگير شدند  2
محمدجواد جمالي نوبندگاني سخنگوي هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان هم روز گذشته در حاشيه جلسه 
علني مجلس در نشس��تي خبري درباره بازداش��ت 
دو تن از نمايندگان، گفت: در تاريخ 2۶ش��هريور ۹۷ 
نامه اي از طرف دادستان عمومي و انقالب وقت تهران 
به رئيس مجلس شوراي اسالمي داده شد كه در اين 
نامه آمده بود: دو نفر از شهروندان عادي كه يك خانم 
و آقا بودند به دليل اخالل در نظام مالي و پولش��ويي 
دستگير مي ش��وند. آنها طبق اعالم شركت سايپا در 

زمان مديريت وقت براي مش��اركت در توليد خودرو 
و پيش فروش عمده خودرو داشته اند كه بازرسي كل 
كشور در اينجا گفته است كه با اس��تناد به اظهارات 
برخي از مسئوالن ش��ركت س��ايپا، قرارداد منعقده 
غيرمتعارف از حيث شرايط واگذاري، ميزان تسهيالت 

اعطايي و مواردي ديگر به اين صورت بوده است. 
وي تصريح كرد: در اين نامه، دادستان موضوع را حسب 
اظهارات متهمان مطرح كرده است به اين معنا كه اين 
نمايندگان مجلس ك��ه از اعضاي كميس��يون صنايع 
و معادن مجلس هس��تند از نفوذش��ان براي انعقاد اين 
قراردادها استفاده شده است. سخنگوي هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان درباره توضيحات اين نمايندگان به 
هيئت نظارت، گفت: آنها گفته اند كه به هيچ وجه آشنايي 
قبلي نداشته اند و دخالت در عقد قرارداد را تكذيب كردند 
و گفتند كه قباًل هم چنين قراردادهايي منعقد مي شد 
و منحصر به آنها نيس��ت. معموالً در مواردي كه مردم و 
شركت هاي خصوصي با تضييع حقوق و عدم پاسخگويي 
دس��تگاه ها مواجه مي ش��وند، موضوع را به نمايندگان 
مي گويند،  بنابراين از حقوق ذات��ي نمايندگان بوده و 
قابليت مواخذه ن��دارد. وي گفت: همچني��ن در تاريخ 
۹۷/۷/18 مهدي محمدرضايي معاون مالي و اقتصادي 
شركت سايپا به مطهري فرد رئيس دفتر مركزي حقوقي 
شركت سايپا، نامه اي را ارسال كرد و توضيح داد كه اين 
قرارداد، مشابه قرارداد ساير نمايندگي هاي فروش بوده 
است و اختيار بيشتري ندارد و همچنين سود و تخفيف 
مشاركت، جمعاً 2۶درصد است كه با توجه به بازار وقت 

خودرو، منطقي بوده است. 
جمالي نوبندگاني تأكيد كرد: دادس��تان وقت تهران 
مطابق اظه��ارات متهمان اعالم كرده اس��ت كه اين 
نمايندگان، وزير صنعت، معدن و تجارت را تهديد به 
استيضاح كرده اند در حالي  كه ما توضيحات طرفين را 

دريافت كرده ايم و آنان اين موضوع را رد كردند. 
جمالي نوبندگان��ي تصريح كرد: ُعرف اين اس��ت كه 
نظر هيئت رئيس��ه مجلس و هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان درباره اين موارد اتخاذ مي شد اما در اين 
موضوعات ابتدائاً هيئت رئيس��ه در جري��ان امر قرار 
نگرفته است، البته هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
به هيچ عنوان در مورد مسائلي كه مربوط به قضاوت 
و وظايف قوه قضائيه است، اظهارنظر نمي كند و قوه 
قضائيه مستقل است و قطعاً با انصاف و عدل، موضوع 
را بررسي مي كند. جمالي نوبندگاني در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران مبني بر اينكه ش��ما گفتيد سه نماينده 
در هيئت نظ��ارت بر رفتار نماين��دگان حضور يافته 
و توضيحات خود را ارائه دادن��د، در حالي  كه نام دو 
نماينده افشا شده و فرد سوم چه كسي است؟ تصريح 
كرد: س��ه نماينده در اين پرونده نقش داشته اند كه 
دادستاني اسامي آنان را اعالم كرده است اما صرفاً دو 

نفر از آنان دستگير شده اند.

مجلس در كدام سو ايستاده؛ مبارزه با فساد يا حمايت از نمايندگان بازداشتي؟!

دادگاه 2 نماينده متخلف بايد علنی باشد

 نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي در نشس�ت پارلم�ان ب�ا دو فوريت طرح 
اصالح م�وادي از آيين نام�ه داخلي مجلس ش�وراي اس�المي )ش�فافيت آرا( 
ب�ا 69 رأي مواف�ق، 103 رأي مخال�ف و هش�ت رأي ممتن�ع از مجم�وع 
212 نماين�ده حاض�ر در جلس�ه ب�ا دو فوريت ط�رح مزب�ور مخالف�ت كردند. 
به گزارش فارس، طرح الحاق دو تبصره به ماده )11۹( قانون آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي در آبان ماه گذشته در كميسيون آيين نامه مجلس به تصويب رسيده 
بود. بر مبناي اين طرح قرار بود در تمام موادي كه به موجب اين قانون راي گيري به 
عمل مي آيد، اس��امي نمايندگاني كه در هر مرحله در راي گيري شركت نمي كنند 
در مش��روح مذاكرات و پايگاه اطالع رس��اني الكترونيكي مجلس براي اطالع عموم 

ثبت  شود. 
اين طرح يك بار ديگر در 14شهريور ماه با رأي منفي نمايندگان به فوريت آن مواجه 
شد. در متن طرح اوليه اي كه آن زمان با مخالف اكثريت مجلس روبه رو شد مقرر شده 
بود در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون راي گيري به عمل مي آيد و مصاديق آن 
در ماده 121 مشخص گرديده، جهت اطالع مردم، اسامي نمايندگان موافق، مخالف و 
ممتنع منتشر مي شود. بدين منظور عالوه بر درج اسامي در مشروح مذاكرات، هيئت 
رئيسه موظف است نسبت به ايجاد سامانه الكترونيكي به طوري كه قابليت دسترسي 
به آن براي آحاد ملت فراهم باشد اقدام نمايد. تبصره ديگري كه طراحان اوليه قائل به 
آن بودند اين بود كه در مواردي استثنايي با تقاضاي 1۵نفر از نمايندگان مجلس و با 

رأي موافق اكثريت مطلق حاضران، راي گيري به صورت مخفي انجام گيرد. 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنوري رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در نشست علني روز گذشته پارلمان در جريان بررسي طرح 
اصالح موادي از آيين نامه داخلي مجلس )شفافيت آرا( به عنوان پيشنهاددهنده اين 

طرح طي سخناني اظهار داشت: مشروعيت ما نمايندگان به رأي مردم است. 
وي ادامه داد: مردم بايد بتوانند بر نماينده خود نظارت و مطالبه گري داشته باشند و اين 

مطالبه گري زماني ممكن است كه اطالعات و اشراف نسبت به عملكرد نماينده وجود 
داشته باشد. رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: 
اكنون مردم از حضور و غياب، مأموريت، مرخصي و شركت يك نماينده در راي گيري ها 
يا عدم شركت او اطالعي ندارند چراكه آيين نامه رأي را مخفي تلقي كرده است مگر در 

مواردي خاص، لذا بايد اين را در آيين نامه تغيير داد. 
ذوالنوري بر همين اساس اضافه كرد: بايد در اين خصوص سامانه اي وجود داشته باشد 

تا رسانه ها و مردم بر ما نظارت و متناسب با عملكرد ما مطالبه گري كنند. 
وي با تأكيد بر اينك��ه نماينده بايد رأي خود را به صورت ش��فاف به مردم اعالم كند، 
گفت: در موضوع بررس��ي اليحه تجارت و م��وادي از آن ديديم كه ح��دود ۶۰ نفر از 

نمايندگان در موضوع ش��ركت نكردند. گاهي مواردي در مجلس مطرح مي شود كه 
حدود يك سال روي آن كار شده باشد اما به دليل عدم مشاركت و راي دهي نمايندگان 

باطل مي شود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين خاطرنشان كرد: 
مردم بايد بدانند كه چه كس��ي از نمايندگان همراهي نكرده اس��ت و متناسب با آن 

مطالبه گري كنند. اين باعث مي شود مجلس كارآمد شود. 
ذوالن��وري همچنين خاطرنش��ان كرد: قانوني ك��ه تصويب مي كني��م بي كيفيت و 
بي خاصيت اس��ت و از روي علم و عالمانه نيس��ت، لذا همين باعث مي شود گره گشا 
نباش��د. وي افزود: بنده اگر رفتارم در معرض ديد موكالنم باش��د، گروه هاي ذي نفع 

مطالبه گري و توجه مي كنند. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: اگر مردم بر رأي 
نمايندگان نظارت نداشته باشند و نماينده نيز شركت يا عدم شركتش معلوم نباشد، 

دقت در رأي صورت نمي گيرد، لذا نتيجه و خروجي آن بي كيفيت مي شود. 
ذوالنوری خاطرنشان كرد: تا زماني كه اين قضيه را برطرف نكرده ايم و سامانه اي وجود 
نداشته باشد كه بر رأي نمايندگان نظارت داش��ته باشد، مجلس نيز خروجي الزم را 
ندارد. وي در ادامه سخنانش بيان كرد: اگر مي خواهيم كارمان بي خاصيت نباشد، رأي 
و رفتارمان بايد در معرض ديد موكالن ما قرار گيرد تا توجه و حساس��يت الزم را در 

مواقع رأي گيري به خرج دهيم. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: تابلوي مجلس 
نشان مي دهد 24۰نفر در مجلس حاضر هس��تند اما ممكن است بيش از 8۰ نفر در 
راي گيري ها ش��ركت نكنند. ذوالنوری تأكيد كرد: زماني رأي ما مشروعيت دارد كه 
موكالن ما از آن خبر و آن را قبول داشته باشند پس اگر ما رأي ندهيم، حقي را از مردم 
و موكلمان سلب كرده ايم. اگر براي ش��فافيت رأي نمايندگان تعيين تكليف نشود، 

مصوبات مجلس نيز كيفيت الزم را نخواهد داشت.

مجلس با دوفوریت طرح شفافيت آرا مخالفت كرد!
گزارش 2  

کبری آسوپار
   گزارش   یک
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