
   گزارش 

لنگر اقتدار در درياهاي دور

ادامه از صفحه اول 
3- سياس��ت امريكا در قبال ايران، باعث تش��ديد ش��كاف بي��ن امريكا و 
نزديك ترين متحدان آن در اروپا شده اس��ت كه براي حفظ برجام تالش 

كرده اند. 
4- دولت ترامپ كشورها را، برخالف اولويت هاي سياسي آنها، براي پيوستن 
به كمپين »فشار حداكثري« تحت فشار گذاشته و با تبديل تحريم ها به ابزار 
ثابت سياست خارجي، اثربخشي آنها را به تحليل برده است. تحريم ها همانند 
آنتي بيوتيك ها، اگر بيش ازحد مصرف شوند، تأثير خود را از دست مي دهند. 

باگذشت زمان، كشورها راه حل هايي پيدا مي كنند. 
5- خروج امريكا از برجام، باعث تقويت نيروه��اي مخالف امريكا در ايران 
شد كه با عادي سازي روابط با امريكا شديداً مخالف هستند. سال بعد، ايران 
احتماالً رئيس جمهوري انتخاب خواهد كرد كه اعضاي كابينه آن نيز مخالف 
امريكا خواهند بود. مذاكره با چنين دولتي، حتي اگر جو بايدن رئيس جمهور 
بعدي امريكا باشد، به »توافقي بهتر« منجر نخواهد شد. زمان طاليي براي 
گفت وگو در مورد برجام2، حل وفصل تنش هاي منطقه اي و ديگر مسائل، 

ازدست رفته است. 
اما نكات مهم ديگري هم هست كه در ارزيابي وب سايت » شوراي آتالنتيك« 
به آن اشاره نشده وچه بسا منشأ اصلي تحوالت است كه غرب عامدانه بنا ندارد 

روي آنها انگشت بگذارد نظير اينكه: 
اول: تمام اين پيشرفت ها و دستاوردهاي ايران با اتكا به توانمندي داخلي 
است و بدون وابستگي ، حتي به كشورهاي دوست خود به آن دست يافته 
وهمين درون زايی سبب شده كه با هيچ تهديد، فشار وتحريمي از بين بردن 

آن امكان پذير نيست. 
دوم: ايران با اتكا به ظرفيت های دروني به س��طحي از بازدارندگي واقتدار 
دفاعي رسيده است كه تهديدهاي نظامي غرب در تغيير محاسبات مردم 

ومسئوالنش تأثيري ندارد. 
سوم: ايران توانسته است در سال های اخير تهديدها و تحديدها وفشارها را به 
يك فرصت تبديل كند و وابستگي خود را به فروش نفت خام به حداقل برساند 

واقتصاد خود را سراپا نگهدارد . 
چهارم: كاخ سفيد در تمام پرونده های خود در منطقه خليج فارس و غرب 
آسيا شكس��ت خورده وبه زعم خود در همه آنها نقش نيروهاي مقاومت را 
در چرايي شكست ها برجسته مي بيند واين در حالي است كه ترامپ تصور 
مي كرد با ترور ناجوانمردانه سردار سليماني قادر به جبران اين شكست هاست، 
اما اين ترور خود به منشأ تحولي جديد در منطقه و گسترش تفكر انقالب 
اسالمي تبديل شده است. واين درحالي است كه متحدان منطقه اي امريكا، با 
اذعان به ناتواني كاخ سفيد در حال تغيير رويكرد خود دربرابر ايران هستند. 

پنجم: به رغم اعمال گس��ترده ترين وپيچيده ترين شكل جنگ رواني و 
تهديدنرم عليه ايران وبا هدف تضعيف وتوان نيروهاي انقالبي وتفكر انقالب 
اس��المي وشكس��ت اراده مقاومت مردم ايران، غرب ناباورانه شكست اين 
سياست ها وتحكيم وتعميق جايگاه نيروهاي انقالبي را شاهد است، كه يكي 
از مصاديق آن همين تاب آوري ملي در برابر ويروس كرونا و مهار كم هزينه تر 

آن در مقايسه با كشورهاي غربي باشد
ششم: واينها همه در حالي است كه مردم ايران به دليل تحريم ها وفشارها و 
فرصت طلبي وثروت اندوزي برخي از فرصت طلبان وعوامل نفوذي دشمن 
در سال های اخير مصائب سختي را متحمل شده وآنها بيشترين فرصت را 

براي دشمنان ايجاد كرده اند.
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي )مدظله العالي( هفته گذشته در نشستي 
تصويري با جوانان دانشجو و تشكل هاي دانشگاهي، هدف اصلي دشمنان 
از مقابله با ملت ايران را جلوگيري از ايجاد يك الگوي جذاب براي ملت ها 
دانستند و يادآورشدند: بايد متوجه بود كه جمهوري اسالمي در كوران 
نبرد سياس��ي، فكري، جنگ نرم و احياناً برخوردهاي س��خت با جبهه 
مستكبران قرار داشته و دارد. تجربيات نظامي و غيرنظامي 4۰ سال اخير 
به خوبي ثابت مي كند ملت عزيز ايران ظرفيت پيروزي بر دشمنان عنود 
خود را دارد. البته اين نكته مدنظر باشد كه دشمن از تالش براي تحقير 
ملت و مخدوش كردن اعتماد به نفس ملي مأيوس نشده است اما با وجود 

تالش هاي دشمن، خداوند خالف آن را تقدير كرده است. 

در پايان سه دوره رياست در مجلس
مراجع عظام تقليد از الريجاني قدرداني کردند

مراجع عظ�ام تقلي�د، حض�رات آيات 
صاف�ي گلپايگان�ي، مكارم ش�يرازي، 
ن�وري همدان�ي، س�بحاني، ج�وادي 
آملي، مظاهري، عل�وي گرگاني و جمع 
كثيري از فض�ا و اس�تادان حوزه هاي 
علمي�ه در پاي�ان س�ه دوره متوال�ي 
رياس�ت عل�ي الريجان�ي در مجل�س 

ش�وراي اس�امي، ب�ا ص�دور پيام ه�اي جداگان�ه اي از خدمات 
شايس�ته وي در اي�ن جاي�گاه تجلي�ل و قدردان�ي كردن�د. 
به گزارش اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس، همزمان با پايان سه 
دوره رياست علي الريجاني در مجلس شوراي اسالمي، مراجع عظام تقليد 
و استادان حوزه هاي علميه خطاب به الريجاني در پيام هاي صادره ضمن 
تجليل و قدرداني، سه دوره رياست مجلس و خدمات وي در حوزه قانونگذاري 
و نظارت را ارزنده و ماندگار و در مسير اعتالي اسالم، انقالب و حل مشكالت 
 مردم توصيف و بر استفاده بيشتر از ظرفيت ايشان در آينده و در نظام اسالمي 

تأكيد كردند. 

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه: 
 ايران امروز 

در باالترين سطح آمادگي دفاعي است
اي�ران از لحاظ نظامي قدرتمند اس�ت و 
اگر دش�من حرف هايي مي زند، به دليل 
ترس و نگراني آنها از اين قدرت اس�ت، 
ولي مردم نبايد نگراني به خود راه بدهند. 
سردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده نيروي 
هوافضاي س��پاه در گفت وگو با خبرگزاري 
صداوس��يما، درخصوص مي��زان آمادگي 

دفاعي ايران اظهار كرد: ما اكنون در باالترين سطح آمادگي دفاعي پس 
از پيروزي انقالب اسالمي قرار داريم و هيچ كس نبايد از اين بابت نگراني 
داشته باشد. حاجي زاده مشكل اصلي امروز كشور را در حوزه اقتصادي 
عنوان كرد و گفت: اين مسئله مي طلبد تا هم مردم و هم همه مسئوالن 
دست به دست هم بدهند و با هم به سمت حل اين موضوع بروند. ايران 
از لحاظ نظامي قدرتمند است و اگر دشمن حرف هايي مي زند به دليل 
ترس و نگراني آنها از اين قدرت ايران است، ولي مردم نبايد نگراني به 

خود راه بدهند. 

 فردا، رأی گيری انتخاب رئيس مجلس 
در فراکسيون اکثريت

عض�و هيئ�ت اجراي�ي فراكس�يون اكثري�ت مجل�س يازده�م 
نح�وه انتخ�اب رئي�س اي�ن فراكس�يون را تش�ريح ك�رد. 
ولي اسماعيلي، عضو شوراي اجرايي فراكسيون انقالب اسالمي مجلس 
يازدهم در گفت وگو با تسنيم، درباره جمع بندي نهايي اين فراكسيون 
درباره انتخاب اعضاي هيئت رئيس��ه قوه مقننه، گف��ت: در چند روز 
گذشته كانديداهاي رئيس و نواب رئيس در جلسه فراكسيون حاضر 
شدند و برنامه هاي خود را ارائه كردند. وي با بيان اينكه پس از انصراف 
سيد شمس الدين حس��يني و نيكزاد از پست رياست مجلس تاكنون 
محمدباقر قاليباف و محمدرضا حاجي بابايي و فريدون عباسي براي 
پست رياست مجلس اعالم آمادگي كرده اند، ادامه داد: قرار است روز 
چهارشنبه 7 خرداد و پس از برگزاري مراسم افتتاحيه پارلمان جلسه 
فراكسيون با حضور تمامي اعضا تشكيل و درباره رياست و نواب رئيس 

مجلس تصميم گيری نهايي انجام شود. 
منتخب مردم گرمي در مجلس يازدهم درباره انتخاب رئيس فراكسيون 
اكثريت مجلس، اظهار داشت: طبق مصوبه هيئت اجرايي فراكسيون، قرار 
بر اين شده است تا در اساسنامه فراكسيون آورده شود، فردي كه رئيس 
مجلس مي ش��ود ديگر نمي تواند رئيس فراكس��يون باشد. عضو هيئت 
اجرايي فراكسيون انقالب اسالمي درباره زمان انتخاب رئيس فراكسيون، 
تصريح كرد: پس از انتخاب رئيس مجلس و نواب آن قرار اس��ت مجمع 
عمومي فراكسيون برگزار شود و در آن جلسه رئيس و اعضاي هيئت رئيسه 
فراكسيون با رأی اعضا مشخص شود و قرار است تا انتخاب اعضاي هيئت 

رئيسه فراكسيون هيئت اجرايي كارهاي فراكسيون را انجام دهد. 

نمايندگان بايد مظهر ساده زيستي باشند
نماين�دگان مجل�س باي�د ب�ه ش�دت از خ�وي اش�رافي گري 
س�اده  و  پاكدس�تي  مظه�ر  و  باش�ند  داش�ته  پرهي�ز 
زيس�تي باش�ند ت�ا م�ردم ب�ه نظ�ام و مجل�س اعتم�اد كنند. 
محمد مهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
گفت و گو با فارس، درباره برخي مبالغ مصوب در مجلس از جمله وديعه 
مسكن، وام و خودرو به نمايندگان اظهار داشت: همانگونه كه خودتان 
گفتيد به نمايندگان وام هايي داده مي شود و اين وام ها پول بالعوضي 

نيست كه داده شود و پس گرفته نشود.
 نماينده مردم كرمان در مجلس افزود: ش��ما نمايندگان تهران و برخي 
از شهرهاي اطراف تهران را نبينيد. نماينده اي كه از شهرستان مي آيد 
نيازمند مسكن براي اسكان است و وديعه اي براي اجاره يك خانه حداكثر 
1۰۰ متري از س��وي مجلس به آنان داده مي شود و اگر مجلس خودش 
خانه هاي سازماني داشت و در اختيار نمايندگان قرار مي داد اين وام هم 
داده نمي شد. رئيس كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا مسكن براي س��اخت خانه هاي سازماني اقدامي 
صورت نمي دهد، گفت: مجلس در دوره هاي قبل تعداد زيادي خانه هاي 
سازماني داشته است اما اينها را به ثمن بخس به تعدادي از نمايندگان 
آن دوره واگذار كرده اند كه اين يك اشتباه بود. زاهدي مي گويد كه متراژ 
خانه هايي كه مجلس شوراي اسالمي در دوره هاي قبل داشته به 3۰۰ متر 
زير بنا مي رسيده است و مي شد اكنون اين خانه ها را تبديل به سه واحد 
1۰۰ متري كرد. وي در همين خصوص تأكيد دارد: نمايندگان مجلس 
بايد به شدت از خوي اشرافي گري پرهيز داشته باشند و مظهر پاكدستي 

و ساده زيستي باشند تا مردم به نظام و مجلس اعتماد كنند. 

عباس حاجي نجاري

روحاني و الريجاني سالروز عيد مقاومت را تبريك گفتند

 دست برتر مقاومت 
20 سال پس از آزادي جنوب لبنان

رئي�س جمه�ور و رئي�س مجلس ش�وراي 
اس�امي در پيام هاي جداگانه ب�ه همتايان 
لبنان�ي و دبي�ركل ح�زب لبن�ان، پنج�م 
خ�رداد س�الروز عقب نش�ينی تحقيرآميز 
و خفت ب�ار رژي�م صهيونيس�تي از مناطق 
اش�غالي جن�وب لبن�ان را تبري�ك گفتند. 
پنجم خرداد مصادف با 25 مي س��ال 2۰۰۰، 
رژيم اش��غالگر صهيونيس��تي پس از 22 سال 
اش��غال، از مناطق جنوب لبنان ناگزير به يك 
عقب نشيني تحقيرآميز شد. اين عقب نشيني 
به دليل حمالت سخت از سوي محور مقاومت 

اسالمي لبنان و حزب اهلل صورت گرفت. 
ايه��ود ب��اراک، نخس��ت وزير وق��ت رژي��م 
صهيونيستي درباره تصميم به خروج خفت بار 
نظاميان اسرائيل از جنوب لبنان گفت: »ما بايد 
يا فرزندان مان را در لبنان دفن كنيم و يا كاري 
]فرار[ كه كمترين ضرر را دارد، انتخاب كنيم.« 
مسئله اساسي براي تل آويو اين است كه پس از 
يوم النكبه)شكل گيری رژيم صهيونيستي( تا 
25 مي 2۰۰۰، اين اولين عقب نشيني اسرائيل 

از سرزمين هاي اشغالي بوده است. 
همين خفت و عقب نش��ينی بود كه شش سال 
بعد س��ردمداران رژيم صهيونيس��تي را برآن 
داشت براي رهايي از اين تحقير تاريخي دست 
به اقدامي تجاوزكارانه بزنند. تابس��تان س��ال 
2۰۰۶ رژي��م صهيونيس��تي در ادام��ه خوي 
تجاوزگري خود ابتدا به جنوب لبنان و سپس به 
مناطق ديگر اين كشور حمله كرد، ولي نتيجه 
اين حمله دقيقاً مخالف پيش بينی اشغالگران و 
با پيروزي حزب اهلل به پايان رسيد؛ پيروزي اي 
كه رؤياي »ني��ل تا فرات« صهيونيس��ت های 

افراطي را برباد داد. 
تجاوز همه جانبه ارتش رژيم صهيونيس��تي به 
لبنان كه از زمين، هوا و دريا در 22 تير ماه سال 
13۸5 آغاز شد و خسارت هاي فراواني به مردم 
لبنان وارد ك��رد، اما در عين ح��ال با پيروزي 

حزب اهلل در اين جنگ نابرابر، كام مردم لبنان، 
منطقه و آزادي خواهان سراسر جهان شيرين 
شد. رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه 15 
هزار خانه لبناني ها را به صورت كامل نابود كرد 
و هزاران مركز حس��اس از جمله نيروگاه برق، 
بنادر و پل ها را ويران نمود، اما نتيجه جنگ 33 
روزه براي جهانيان غيرباور بود، آن هم شكست 
س��نگين ارتش صهيونيس��تي كه خود را جزو 
ش��ش ارتش برتر جهان مي دانس��ت. پيروزي 
حزب اهلل در جنگ 33 روزه ثابت كرد كه قدرت 
ادعايي نظامي صهيونيس��ت ها پوشالي است و 
فقط براي تبليغات سياسي استفاده مي شود و 

ارزش ديگري ندارد. 
همانگونه كه گفته ش��د جنگ 33 روزه اولين 
پيروزي حزب اهلل بر رژيم صهيونيس��تي نبود، 
بلكه اين جنبش در س��ال 2۰۰۰ نيز بر ارتش 
اين رژيم پيروز ش��ده و موجب خروج نظاميان 
آن رژيم از جنوب لبنان ش��ده بود، اما پيروزي 
حزب اهلل در جنگ 33 روزه بس��يار كارس��ازتر 
و قابل توجه تر ب��ود. هرچند شكس��ت ارتش 
صهيونيس��تي از حزب اهلل در س��ال 2۰۰۰ كه 
از س��ال 1۹۸2 وارد لبنان شد، نقطه عطفي نه 
تنه��ا در عرصه پي��روزي جنبش هاي مقاومت 
ضدصهيونيستي عليه اين رژيم بود، بلكه اولين 
پيروزي جهان اس��الم و عرب علي��ه اين رژيم 
غاصب به ش��مار مي رود، چرا كه تا پيش از اين 
ارتش هاي عربي چندين بار از رژيم صهيونيستي 

شكست خورده بودند. 
دو شكست ارتش رژيم صهيونيستي از حزب اهلل 
لبنان در س��ال هاي 2۰۰۰ و 2۰۰۶ به كابوس 
وحش��تناكي براي س��ران و نظاميان اين رژيم 
تبديل شده، كابوسي كه لحظه اي دست از سر 
مقامات صهيونيست برنمي دارد؛ به طوري كه 
جهش قدرت نظامي و نرم حزب اهلل در سال هاي 
اخير نيز بر اين كابوس افزوده و موجب گرديده 
كه مقاومت فلسطين نيز با پيروي از اين جنبش 

پيروزي هاي چشمگيري در سال هاي اخير در 
نبرد عليه صهيونيست ها به دست بياورد. 
  روحاني و الريجاني تبريك گفتند

رئيس جمهور در پيامي به رئيس جمهور لبنان، 
فرا رس��يدن عيد مقاوم��ت؛ س��الروز پيروزي 
بزرگ و غرورآفرين مردم لبنان بر اش��غالگران 
صهيونيست را به وي، دولت و مردم اين كشور 

صميمانه تبريك گفت. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني رياس��ت 
جمهوري، در پيام دكتر روحاني به ميشل عون 
رئيس جمهوري لبنان آمده است: اين پيروزي 
تاريخي كه با ايستادگي و مقاومت مردان و زنان 
لبناني تحقق پيدا كرد، مدال افتخاري است كه 
بر س��ينه همه مردم لبنان مي درخشد و نشان 
داد كه مبارزه با زورگويي، تجاوز و اشغالگري، 
نتيجه اش پيروزي و تحقق وعده الهي است. وي 
اضافه كرد: بدون شك همدلي و انسجام مردم 
لبنان در س��ايه دولت، ارتش و مقاومت، عامل 
اساسي در اس��تمرار دس��تاوردهاي لبنان در 
مبارزه با دشمن صهيونيستي و تكفيري و غلبه 
بر توطئه هاي دش��منان بوده است كه در دوره 
جنابعالي به خوبي متجلي شد. اطمينان دارم 
مردم لبنان، اين انتخاب راهبردي خود را هرگز 
فراموش نخواهند كرد. روحاني گفت: از خداوند 
متعال، س��المتي و موفقيت آن جناب و عزت و 

سربلندي مردم غيور لبنان را مسئلت دارم. 
علي الريجان��ي، رئيس دهمي��ن دوره مجلس 
ش��وراي اس��المي هم با صدور پيامي، آزادي 
س��رزمين هاي اش��غالي جن��وب لبن��ان را به 
سيدحس��ن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل تبريك 
گفت. در پي��ام علي الريجاني با گراميداش��ت 
آزادي س��رزمين هاي اش��غالي جن��وب لبنان 
خطاب به سيدحس��ن نص��راهلل، آمده اس��ت: 
خرسندم سالگرد آزادي سرزمين هاي اشغالي 
جنوب لبن��ان را ب��ه جنابعال��ي و رزمندگان 
مقاومت اس��المي لبن��ان صميمان��ه تبريك 

گويم. 2۰ س��ال قبل در 25 می س��ال 2۰۰۰ 
رزمندگان مقاومت اس��المي لبنان حماسه اي 
آفريدند كه با گذشت سال ها هنوز رهبران رژيم 
اش��غالگر قدس از يادآوري آن وحشت داشته 
كه معادالت نظامي- سياسي حاكم بر منطقه 
را دگرگ��ون نمود. اين واقعه نقطه درخش��اني 
در تاريخ مبارزات مقاومت اس��المي در مقابل 
رژيم صهيونيستي بوده كه پيامدهاي بزرگ و 
ش��كوهمندي در منطقه در پي داشت. در پيام 
تبريك الريجاني به نبيه ب��ري، رئيس مجلس 
نمايندگان لبنان هم آمده است: بي ترديد اين 
رويداد ب��زرگ برگ زرين��ي در تاريخ مبارزات 
مردم منطقه در مقابل رژيم اش��غالگر قدس به 
شمار مي رود كه تابوي شكس��ت ناپذيري اين 
رژيم را در هم شكست و پوشالي بودن آن را بر 

همگان آشكار ساخت. 
در ادامه اين پيام تصريح شده است: اين واقعه 
كه س��رآغاز تح��والت مهم��ي در منطقه بوده 
است، با نصرت الهي به پيروزي كامل مقاومت 
اسالمي عليه رژيم اشغالگر قدس و آزادي تمامي 

سرزمين هاي اشغالي منتهي خواهد شد. 
  اسرائيل درحال فرو ريختن است

دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام نيز در 
گفت وگ��و با خبرن��گار اذاع��ه النور، س��الگرد 
آزادس��ازي جنوب لبنان را به هم��ه نيروهاي 
مقاوم��ت، به دولتم��ردان لبنان و سياس��يون 
آزاديخواه لبن��ان، خواهران و ب��رادران لبناني 

تبريك گفت. 
محسن رضايي در پاس��خ به اين سؤال كه 2۰ 
سال از آزادسازي جنوب لبنان مي گذرد، چه 
پيامي به اين مناس��بت به رزمندگان مقاومت 
اس��المي داريد، گفت: اين روز در حقيقت در 
جهان عرب و در جهان اس��الم، تاريخ ساز بود. 
زيرا لبنان اولين كش��وري ش��د كه توانست با 
بازو و اراده خودش، اسرائيل را شكست بدهد 
و به عنوان اولين كشور عربي موفق و پيروز در 
مقابل اس��رائيل خودش را در تاريخ ثبت كرد. 
وي افزود: در حقيقت بر اي��ن روز مي توان نام 
روز بازگشت به خود و روز اعتماد به نفس، روز 
قيام ملي را نهاد. وي گفت: پيام من به عنوان 
يك برادر و هم��رزم نيروه��اي مقاومت، چه 
در سرزمين فلس��طين و چه در سرزمين هاي 
لبنان، عراق و س��وريه اين اس��ت كه اسرائيل 
روز به روز كوچك ت��ر و در آينده هم ضعيف تر 

مي شود. 
رضايي افزود: طوالني ش��دن پي��روزي نهايي 
و محو كامل اس��رائيل نباي��د موجب ضعف در 
مقاومت ملت اسالم و يا سستي در كار بشود و 
پيروزي بزرگي در انتظار همه نيروهاي مقاومت 
اس��ت. وي گفت: شكس��ت و محو اس��رائيل، 
آن چن��ان حادثه بزرگ تاريخ��ي در تمام عالم 
است كه ما به خاطر آن پيروزي عظيم، بايستي 
اين طوالني شدن مبارزه را به جان بخريم. صبر 
و تحمل مان را داشته باش��يم و به مبارزات مان 

شدت ببخشيم. 
محس��ن رضايي اضافه كرد: درميان ملت هاي 
عربي و اسالمي تبليغ مي كنند كه اسرائيل محو 
نمي ش��ود ومقاومت فايده ندارد. ما مي گوييم 
اسرائيل درحال آب ش��دن وفرو ريختن است 
ومحو آن يك رويداد بزرگ بين المللی است كه 

اتفاق خواهد افتاد. 

ژه
»ذخيره نظام«، »امانتدار بزرگ كشور«، »كارآفريني در سطح وی

اس��تيوجابز«، »نابغه اقتصادي« و... القاب و عناويني است كه 
برخي دولتمردان و فعاالن و رسانه هاي اصالح طلب براي مديران 

نجومي بگير و مفسدان دانه درشت اقتصادي به كار برده اند.
به نوش��ته مش��رق، اين رويه اي است كه در س��ال های اخير، 
روزنامه ه��اي اصالح طلب به دفعات به تريبون مفس��دان دانه 
درشت اقتصادي بدل شده و اين افراد را تطهير و بزک كرده اند.

در جديدترين نمونه، روزنامه اصالح طلب شرق 7 ارديبهشت 
در گزارش��ي با عنوان »امامي طلبكار شد« به تطهير »محمد 
امامي« تهيه كننده سريال ش��هرزاد و يكي از متهمان پرونده 
بانك س��رمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت و نوشت: 
»محمد امامي، تهيه كننده ش��هرزاد و متهم بانك سرمايه در 
اين گفت وگوي دوساعته روايت كاماًل متفاوتي را بيان كرد كه 
روي ديگري از پرونده را رونمايي مي كند. تهيه كننده پرحاشيه 
شهرزاد مي گويد نه تنها به بانك سرمايه بدهي ندارد بلكه از اين 

بانك بيشتر از 1۰۰ ميليارد تومان طلبكار است«.
در بخش��ي از اين مصاحبه، خبرنگار روزنامه ش��رق به امامي 
مي گويد: »از ماحصل آنچه شما گفتيد اين طور مي توان نتيجه 
گرفت كه پرونده شما با بانك س��رمايه صرفاً يك اختالف نظر 
با نماينده دادستان اس��ت«؛ امامي در پاسخ مي گويد: »بخش 
عمده اش.« خبرنگار در ادامه مي پرس��د: »بخ��ش جزئي آن 
چيست؟« امامي در پاسخ مي گويد: »من مطالباتي از بانك دارم 
كه بانك بايد بپردازد و بر مبناي اح��كام صادره بايد مطالبات 
من را پرداخت كند.« اين روزنامه اصالح طلب، با تطهير متهم 

صندوق ذخيره فرهنگيان، اينگونه القا مي كند كه پرونده محمد 
امامي صرفاً يك اختالف نظر با نماينده دادستان است!

اما تبديل ش��دن روزنامه هاي اصالح طلب به تريبون مفسدان 
دانه درشت اقتصادي به همين يك مورد ختم نمي شود. روزنامه 
شرق- 12 تير ۹۸- در گزارشي با عنوان »من متهم اشتباهی ام« 
به تطهير »به��روز ريخته گ��ران« بدهكار چنده��زار ميليارد 
توماني و متهم دانه درشت پرونده بانك سرمايه پرداخت. اين 
روزنامه اصالح طلب در مصاحبه مذك��ور، ريخته گران را صرفاً 
يك توليدكننده جا زد و اينگونه القا كرد كه قطع دسترس��ي 
اين فرد ب��ه اموالش، به توليد ملی لطم��ه زده و موجب بحران 

كارگري مي شود!
عالوه بر روزنامه ش��رق، ديگر روزنامه ه��اي اصالح طلب نيز 
به حمايت رسانه اي از مفس��دان كالن اقتصادي پرداخته اند. 
در همين رابطه روزنام��ه اصالح طلب آفتاب ي��زد- 1 مرداد 
۹۶- در مطلبي با عنوان »نسخه شهرام جزايري براي اقتصاد 
كش��ور« نوشت: »ش��ايد كمتر كس��ي باش��د كه نام شهرام 
جزايري را نشنيده باشد و يا دادگاه ها و جلسات محاكمه وي 
را از تلويزيون و رس��انه ملي نديده باشد. زماني كه صحبت از 
اقتصاد هنوز موضوع روز كشور نبود و مردم كمتر با عناويني 
چون ركود و تورم و يا توسعه اقتصادي و رشد شاخص هاي آن 
آشنا بودند جوان گمنامي  زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز 
و نشيب اقتصاد را انتخاب كرد و در مدت زمان نسبتاً كوتاهي 
توانست به يكي از برندهاي اقتصادي كشور تبديل شود. البته 
حواش��ي به وجود آمده در زندگي حرفه اي وي را اگر فاكتور 

بگيري��م مي توان از او ب��ه عنوان صاحب نظ��ر در بخش هاي 
مختلف اقتصادي نام برد.«

اين روزنامه اصالح طلب، مفسد اقتصادي نام آشناي دوره 
اصالحات را »برند اقتصاد ايران« و »صاحب نظر بخش هاي 
مختلف اقتصادي« ناميد. روزنامه اصالح طلب آرمان نيز 2 
مرداد ۹5 يك گفت و گوي اختصاصي با ش��هرام جزايري 
ترتيب داد و عكس وي را در صفحه اول منتشر كرد. جزايري 
در اين مصاحبه گفت: »مفسدخواندن من توهم رسانه اي 
است و در مقابل فسادهاي چند سال اخير، مصلح اقتصادي 
هس��تم«! صادق زيباكالم فعال سياسي اصالح طلب هم 
چندي پيش در دفاع از »مه آفريد خس��روي« متهم اول 
فساد 3 هزار ميليارد توماني كه با چمدان هاي رشوه پر از 
پول مشغول آلوده س��ازي اقتصادي بود، گفت: »او نه تنها 
جرمي مرتكب نشده بلكه بايد به وي نشان لياقت داد. اما در 
عمل وي به اعدام محكوم شده است... او داراي توان باالي 
مديريتي در حد بيل  گيتس و استيو جابز است و اساساً روح 
كارآفريناني از اين دست، از زد و بند و اختالس و كارهاي 
خالف بري است. او بزرگ ترين خدمات را به اقتصاد كشور 
كرده اس��ت«. رس��انه هاي اصالح طلب البته به دفعات به 
تريبون مفسدان دانه درش��ت اقتصادي تبديل شده اند. 
اين رسانه ها همچنين در مقطعي كه ماجراي حقوق هاي 
نجومي مطرح شد، به حمايت تمام قد از مديران ويژه خوار 
و اش��رافي پرداختند و آنها را ذخاير نظام و امانتدار بزرگ 

ناميدند. 
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  خان�ه ملت: عادل آذر، رئيس ديوان محاس��بات مجلس ش��وراي 
اسالمي: در دوره دهم مجلس تالش شد ديوان محاسبات استراتژي هاي 
پيش��گيرانه را در پيش بگيرد تا از تخلفات جلوگيري شود. با پيگيري 
و بررسي ديوان محاس��بات 5۰هزار ميليارد تومان به خزانه و حساب 

دستگاه هاي اجرايي برگشت داده شد. 
  مهر: امير زال بيگي، فرمانده پايگاه شكاري ترابري شهيد لشكري 
ارتش جمهوري اسالمي از توليد هواپيماهاي جديد خبر داد و گفت: در 
آينده اي نزديك شاهد طراحي و ساخت هواپيماها كه در نهاجا انجام 

شده خواهيم بود. 
  ايرنا: سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي اليحه اصالح نظام 
پولي و بانكي در جلسات اين شورا، گفت: مصوبه مجلس درباره اليحه 
اصالح نظام پولي و بانكي در جلسات ش��وراي نگهبان در حال بررسي 
است و نظر نهايي شوراي نگهبان درباره اليحه حذف 4 صفر از پول ملي 

به زودي اعالم مي شود. 

سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان:
 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان 

بايد اصالح شود
هر چند قان�ون هيئ�ت نظارت ب�ر رفتار 
نمايندگان خوب اس�ت اما كافي نيس�ت. 
بهتر اس�ت مجل�س يازدهم ب�ا همكاري 
ش�وراي نگهب�ان قان�ون اين هيئ�ت را 
بررس�ي دوب�اره كند ك�ه هم اس�تقال 
نمايندگان و ه�م جايگاه و ش�أن مجلس 
به عنوان در رأس امور بودن حفظ ش�ود. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
در مجلس دهم در گفت وگو با تسنيم، در تشريح قانون اين هيئت، اظهار 
داشت: قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مصوب سال آخر مجلس 
هشتم اس��ت و عماًل قبل از مجلس نهم چنين هيئتي وجود نداشت، در 
مجلس نهم هم س��متي به عنوان س��خنگوي هيئت نظارت كه گزارش 
عملكرد اين هيئت را به صورت هفتگي و ماهانه به خبرگزاري ها ارائه دهد 

وجود نداشت و عماًل خبر و گزارشي از اين هيئت درز نمي كرد. 
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان با بيان اينكه قانوني كه براي 
هيئت نظارت تصويب شده تفسيرهاي متفاوتي دارد، گفت: مجلس معتقد 
است كه نماينده در حوزه اظهارنظر آزاد است و يك نماينده نبايد به خاطر 
اظهارنظرش محاكمه شود، اما نظر قوه قضائيه اين است كه اگر نماينده ای 
در اظهارنظرش تهمت و يا افترايي به ش��خصي زد اظهارنظرش خارج از 
مصاديق بوده و در حوزه وظايف نمايندگي نيست و نهاد قضايي می تواند 

به آن رسيدگي كند. 
س��خنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان اظهار داشت: معتقدم كه 
نواقصي در قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان و هم آيين نامه داخلي 
پارلمان و همچنين در قانون اساسي وجود دارد، چرا كه در حال حاضر در 
هيچ يك از قوانين اساسي يا قوانين مدني مان نداريم كه اگر نماينده اي 
در دوره نمايندگي، جرمي مرتكب ش��ود و وج��دان عمومي جامعه هم 
ديگر وي را به عنوان نماينده نپذيرد؛ م��اده قانوني براي تعليق يا اخراج 
نماينده خاطي از مجلس وجود ندارد. وي تصري��ح كرد: هر چند قانون 
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان خوب اس��ت اما كافي نيس��ت. هيئت 
نظارت بررفتار نمايندگان نمی تواند خارج از مصوبه مجلس هشتم براي 
برخورد با نمايندگان خاطي، عمل ديگري انجام دهد در اين قانون براي 
هيئت نظارت تذكر شفاهي، تذكر كتبي درج در پرونده و يا اعالم در جلسه 
علني و غيرعلني پيش بينی شده و اگر مسائل اقتصادي مشكوک هم بود 
به شوراي نگهبان ارسال شود؛ بنابراين ابزاري بيش از اين موارد در اختيار 

هيئت نظارت نيست. 
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان تأكيد كرد: بهتر است مجلس 
يازدهم با همكاري شوراي نگهبان قانون اين هيئت را بررسي دوباره كند 
كه هم استقالل نمايندگان و هم جايگاه و شأن مجلس به عنوان در رأس 
امور بودن حفظ شود و از طرف ديگر هم اگر يك نماينده اقدامي انجام داد 
كه واقعاً قابل تحمل نبود، هيئت نظارت اختيارات بيشتري مانند تعليق 

يك نماينده و يا به دادگاه معرفي كردن داشته باشد. 
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