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سیاسی

وطن امروز شماره 2067

اخبار
آیتاهلل العظمی  نوریهمدانی
ضمن تأکید بر وحدت مسؤوالن:

برخی حرفهایی میزنند و توقع
دارند کسی جوابشان را ندهد

آیتاهلل العظمی نوریهمدان��ی با انتقاد از
ش��یوه برخی مسؤوالن که س��خنی را مطرح
میکنند و توقع دارند کس��ی پاس��خی به آنها
نده��د ،به مس��ؤوالن کش��ور توصیه ک��رد از
کشاندن اختالفات به سطح جامعه و رسانهها
اجتناب کنند .به گزارش رسا ،حضرت آیتاهلل
حسین نوریهمدانی از مراجع تقلید دیروز در
درس خارج فقه در مس��جد اعظم ،از کشاندن
اختالفات از سوی مسؤوالن به سطح رسانهها و
جامعه بشدت انتقاد کرد .وی توجه به وحدت
را یکی از توصیههای همیش��گی حضرت امام
دانس��ت و با تاکید بر تقویت وحدت در جامعه
تصری��ح کرد :باید بیش از پیش به فکر تقویت
وحدت در جامعه باشیم ،اختالف نظر مشکلی
ندارد اما باید این اختالفات در اتاقهای دربسته
مطرح شود؛ مسؤوالن اگر مشکلی دارند با هم
بنش��ینند و مش��کالت را حل کنند .حضرت
آیتاهلل نوریهمدانی اظهار داشت :البته برخی
خودشان به مردم حرفهایی را میزنند و بعد
توقع دارند کسی جواب شان را ندهد .این مرجع
تقلید فصلالخطاب در نظام اسالمی را ولیفقیه
دانست و تاکید کرد :تحت هیچ شرایطی نباید
از وحدت دست برداریم.
مسؤول کمیته ویژه کمیسیون قضایی مجلس :

 40مسؤول دولتی دوتابعیتی هستند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا گفته
افراد دوتابعیتی مشغول در پستهای دولتی به
مراجع قضایی معرفی میشوند و گزارش نهایی
در این باره به مراجع ذیصالح ارس��ال ش��ده
است .در همین ارتباط «محمدعلی پورمختار»
مسؤول کمیته ویژه کمیسیون قضایی مجلس
به اس��تناد اظهارات ناصر سراج تعداد شاغالن
دوتابعیتی در پس��تهای دولت��ی را حدود 40
نفر اعالم کرد و گفت :این افراد در مدیریتهای
مختلف سیاس��ی – اقتصادی در حال فعالیت
ب��وده و حت��ی برخی نماین��دگان مجلس هم
مش��مول بحث دوتابعیتی میشوند .به گزارش
جامجم ،وی با اش��اره به مصوبه مجلس مبنی
بر طرح تحقیق و تفح��ص از مدیران دولتی با
تابعیت مضاعف عنوان داش��ت :به احتمال زیاد
در بدن��ه دولت آمار افراد ب��ا تابعیت چندگانه
بیش از اینها باشد ،لذا باید هر چه زودتر تعیین
تکلیف شوند .عضو کمیسیون حقوقی  -قضایی
خان��ه ملت در ادامه افزود :حتی اگر رقم واقعی
این افراد صحیح باش��د بهدلیل انتصاب آنها در
سمتهای اجرایی و حساس کشور ضرورت دارد
تابعیت اصلی آنها محرز شود .پورمختار در پاسخ
به این س��وال که آیا مدیرانی که حق اقامت با
گرینکارت در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا
را دارند ،جزو دوتابعیتیها محسوب میشوند؟
گفت :این  2موضوع قابل تفکیک بوده و داشتن
ح��ق اقامت صرف به معن��ای تابعیت مضاعف
تعبیر نمیشود .نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ
خاطرنش��ان کرد :برخی در حال حاضر اقامت
کشورهای حوزه خلیجفارس را کسب کردهاند،
از این جهت داش��تن ح��ق اقامت به تنهایی از
مصادیق تخلف به شمار نمیآید.

ی مستمر فرمانده کل قوا
پیگیر 
برای ارتقای سطح معیشت ارتشیها

جانش��ین فرمانده کل ارتش
ی مستمر
با اش��اره به پیگیر 
فرمانده کل قوا درباره ارتقای
سطح معیشت کارکنان ارتش
گفت :یک��ی از م��واردی که
بنده به طور مرتب به معظمله گزارش میکنم،
وضعیت پروژه چیتگر است .به گزارش مهر ،در
راس��تای تحقق منویات فرماندهی معظم کل
قوا مبنی بر ارتقای س��طح معیش��ت و مسکن
کارکن��ان ارت��ش ،امیر احمدرضا پوردس��تان،
جانشین فرمانده کل ارتش به همراه مدیر عامل
بنی��اد تعاون ارتش و تنی چند از مس��ؤوالن از
پروژههای در حال ساخت چیتگر ارتش بازدید
کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژهها
قرار گرفت .در این مراسم امیر پوردستان ضمن
بازدید از میزان پیش��رفت واحدهای مسکونی
در ح��ال س��اخت پ��روژه چیتگر ،با اش��اره به
پیگیریهای مس��تمر فرمانده��ی معظم کل
قوا درباره ارتقای س��طح معیشت کارکنان آجا
تصری��ح کرد :یک��ی از مواردی ک��ه بنده بطور
مرتب ب��ه معظمله گ��زارش میکنم ،وضعیت
پروژه چیتگر اس��ت و خدمت آقا عرض کردم
این مجموعهای که در حال حاضر مشغول کارند
بسیار فعال و با جدیت در حال سازندگی هستند
تا بموقع پروژهها را به افراد ذینفع تحویل دهند.
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حجتاالسالم محسنیاژهای ،معاون اول قوهقضائیه با اشاره به اعترافات زنجانی درباره کمک انتخاباتی به ستاد روحانی:

بگویند در انتخابات از چه کسانی پول گرفتهاند

گ�روه سیاس�ی :ماجرای اعتراف��ات زنجانی مبنی بر
کمک چند میلیارد تومانی به ستاد انتخاباتی حسن
روحانی در س��ال  92وارد ابعاد تازهای ش��ده اس��ت.
واکن��ش دولتیها نیز قابل توجه بود .روز سهش��نبه
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت درباره این ماجرا
به عبارت «نش��نیدهام» اکتفا کرد ام��ا اکبر ترکان از
افراد بسیار نزدیک به حسن روحانی که در انتخابات
ریاستجمهوری  92نیز نقش محوری در همراهی با
حس��ن روحانی داشت ،در واکنش به اعتراف زنجانی
مبنی ب��ر کمک میلیاردی ب��ه س��تاد روحانی ،این
موضوع را تکذیب کرد .ت��رکان در اینباره گفت :اگر
منظور این اس��ت که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی
ای دکتر روحانی کمک کرده این حرف دروغ اس��ت،
چون ما در ستاد انتخاباتی حسابهایمان روشن بود
و حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و تمام دریافتها
و پرداختهایم��ان هم در س��تاد انتخاباتی که آقای
نعمتزاده رئیس س��تاد بود ثبت شده است و چنین
اتفاقی نیفت��اد .وی افزود :ما یک ترازنامه ش��فاف در
س��تاد داش��تیم و همان موقع هم اع�لام کردیم اگر
آقای��ان همه موافق هس��تند ،هم��ه کاندیداها اعالم
کنند که از چه کس��انی پ��ول گرفتند و کجاها خرج
کردند .هنوز هم این آمادگی را داریم به ش��رطی که
هم��ه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعالم کنند از چه
کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟ افرادی که
در س��تاد آقای روحانی بودند االن هم در دس��ترس
هستند؛ این افراد آمادگی دارند ترازنامهشان را اعالم
کنند که از کجاها پول گرفتند و کجاها خرج کردند،
از این شخص هم هیچ پولی به این ستاد داده نشده و
حسابهای ستاد مشخص است .این واکنش دولتیها
البته با توئیت سهشنبه غروب روحانی نیز همراه شد.
روحانی که عصر سهشنبه در دیدار اعضای کمیسیون
برنامه و بودجه بر ضرورت شفافس��ازی تاکید کرده
بود ،بدون آنکه به ماجرای اعتراف زنجانی اشارهای کند
در صفحه توئیتر خود نوش��ت دولت او آماده است با
تشکیل سامانهای ،تمام دخل و خرج و حسابهایش
را روشن کند اما در مقابل قوهقضائیه هم حسابهای
خود را شفاف کند .به اعتقاد کارشناسان این توئیت
روحانی پشتپرده ادعای ضدانقالب درباره حسابهای
قوهقضائی��ه را فاش کرد؛ ادعایی که ابتدا از یک کانال
تلگرامی با دسترس��ی باال به اخبار محرمانه و امنیتی
منتشر شد ،سپس توسط یک نماینده حامی فتنه 88
به صورت علنی مطرح شد و در نهایت توسط حسن
روحانی در باالترین سطح سیاسی تکرار شد!
این توئیت روحانی شاید واکنشی غیرمستقیم به
اظهارات روز دوش��نبه آی��تاهلل آملیالریجانی درباره
اعترافات زنجانی بود .ب��ا این حال اما اگرچه روحانی
تالش کرده است ادعای ضدانقالب علیه قوهقضائیه را
مطرح کند اما ماجرای ادعای زنجانی مبنی بر کمک
میلیاردی به س��تاد انتخاباتی حس��ن روحانی بسیار
مهمتر از آن اس��ت که تحتالشعاع ادعاهای تلگرامی
و توئیتری علیه قوهقضائیه قرار گیرد .بویژه اینکه پس
از طرح موضوع اعتراف زنجانی ،مطالبه عمومی برای
شفافسازی برخی پروندههای اقتصادی و نیز شایعاتی
که درباره برخی نورچشمیها وجود دارد ،ایجاد شده
اس��ت .در همین راستا دیروز  46نماینده مجلس در
تذکری ،خواس��تار رس��یدگی قوهقضائیه به اتهامات
اقتصادی برادر حس��ن روحانی شدند .این درخواست
نماین��دگان در ص��ورت تحق��ق ،میتوان��د موجب
شفافس��ازی درباره اصل ماجرا ،یعنی اعتراف بابک
زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به س��تاد انتخاباتی
حس��ن روحانی ش��ود .روز گذش��ته حجتاالسالم
والمسلمین محس��نیاژهای ،معاون اول و سخنگوی
قوهقضائیه در اینباره اظهارنظر کرد و از دولت خواست
درباره هزینهه��ای انتخاباتی خود توضی��ح دهد .به
گزارش میزان ،اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
آقای بابک زنجانی به کمکهای انتخاباتی اعتراف کرده
و آقای ترکان نیز مطرح کرده این قضیه کذب است و
همچنین آقای روحانی هم دو توئیت داشتند و گفتند
ما حاضریم سامانهای را راهاندازی کرده و حسابمان
را شفاف کنیم؛ نظرتان در اینباره چیست؟ بیان کرد:
حسابهای قوهقضائیه شفاف است و شفافتر از این
هم هر که بخواهد در اختیارش قرار میگیرد .عملکرد
قوهقضائیه روشن است .کثیری از نمایندگان محترم
مجل��س که در این دوره برخی از آنها جدید بودند و

انعکاس
  علیرضا زاکانی ،نماینده ادوار مجلس :محاکمه فریدون اکنون یک مطالبه عمومی است و عدالت ایجاب
میکند رئیسجمهور محترم ،مسیر رسیدگی قضایی به اتهامات برادر خود را نیز هموار کند
  آیتاهلل فاضل گلپایگانی ،نماینده تهران در مجلس خبرگان :دولت که خود مدعی روشن شدن همه
دخلوخرجها و حسابهایش است ،نباید با طرح شفافیت مالی مدیران مخالفت کند و حتم ًا باید قدم اول
را نیز خودش بردارد
  حجتاالسالم منتظری ،دادستان کل کشور :در انگلیس استراتژیای طراحی کردهاند که در سال آینده
قوهقضائیه را هدف قرار دهند و به دنبال این هستند که قوهقضائیه را تضعیف کنند
  حاجیدلیگانی ،نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی :واقعا جای سوال دارد که چرا باید
باالترین مقام اجرایی کشور مطالبی را عنوان کند که تلویحا به اتهامات ضد انقالب علیه قوهقضائیه اشاره
داشته و خوراک رسانههای بیگانه شود

در دوره قب��ل نبودهاند و در جریان نیز نبودند ،آمدند
و همه مس��ائل را از نزدیک دیدند .وی افزود :بیش از
 200نفر ( 210نفر) از نمایندگان شهادت بر این معنا
دادند .وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسائل را از نزدیک
دید و خودش از قبل هم در جریان بود .تمام مسؤوالن
ذیربط در طول  21سال گذشته در جریان این امور
بودند و هستند ،کامال قضایا روشن است و آنچه نقل
شده و نمیدانم که این نقل از قول جناب آقای روحانی
و آقای ترکان درس��ت است یا خیر ،خواهش میکنم
شرط نگذارند .معاون اول قوهقضائیه تصریح کرد :نقل
قول شده که آقای ترکان گفتهاند ما حاضریم بگوییم
چقدر پول خرج کردهایم و از چه کس��انی گرفتهایم
و نی��ز از چه منابعی ای��ن را گرفتهایم .این را بگویند،
شرط نمیخواهد؛ همین یک کلمه را به مردم بگویند
که در دوران انتخابات ریاستجمهوری ،چقدر هزینه
کردهاند و این از چه منابع و چه کس��انی گرفته شده
اس��ت .حجتاالسالم والمسلمین اژهای در ادامه بیان

کرد :یکی از وزرا مسؤول مالی این قضیه بوده است و
آن وزیری که میگویند بیش از  1000میلیارد تومان
سرمایهاش اس��ت-که البته من این را هم نمیدانم و
فقط مطرح میکنم -اشکالی ندارد؛ بگویند همه آنچه
خرج ش��ده است ،مال شخص ایشان یا افرادی از این
قبیل بوده اس��ت .وی تصریح ک��رد :خبرگزاری ایرنا
از ق��ول جناب آقای روحانی در توئیتر نوش��تهاند ما
حاضریم سامانهای را تشکیل داده و همه دخل و خرج
دولت را اعالم کنیم؛ اگر حاضر هس��تند ،عمل کنند؛
کسی جلوی این حضور را نگرفته است و حتما مردم و
قوهقضائیه از این حضور استقبال میکنند.
خبرگ��زاری فارس نیز گ��زارش داد مع��اون اول
قوهقضائیه در جمع خبرنگاران درباره لزوم شفافسازی
گف��ت :اگر میخواهی��م صحبت از ش��فافیت کنیم
فریبکاری نکنیم .اگر بخواهیم کارها درست شود باید
صداقت را همراه ش��فافیت کنیم .وی اظهار داش��ت:
من از ق��ول ایرنا مطلبی را دی��دم که رئیسجمهور

نما
تذکر  46نماینده به روحانی :اتهامات حسین فریدون بدون اغماض رسیدگی شود
در یک س�ال اخیر اتهامات اقتصادی فراوانی علیه حسین فریدون ،برادر حسن روحانی مطرح شده است.
برخی نمایندگان مجلس نیز اتهامات سنگین اقتصادی درباره حسین فریدون مطرح کردهاند .رؤسای برخی
نهاده�ای نظارتی نیز در جریان ماجرای فیشهای نجومی ،اظهاراتی را درباره برادر حس�ن روحانی مطرح
کردهاند .با این حال اما اگرچه در اینباره پروندههایی در قوهقضائیه تش�کیل ش�د اما تاکنون به این موارد
اتهامی رسیدگی نشده بود.
با این حال اما اکنون که مقوله شفافسازی مورد تاکید همه قرار گرفته ،روز گذشته  46نماینده مجلس در
تذکری خواستار رسیدگی به اتهامات اقتصادی حسین فریدون شدهاند.
متن این تذکر به شرح ذیل است:
هیات رئیسه محترم!
خواهشمند است برابر ماده  208آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،تذکر زیر را ابالغ و خالصه آن را در
جلسه علنی مجلس قرائت فرمایید.
مخاطب:
رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی
خالصه تذکر:
ضرورت برخورد با آقای حس�ین فریدون و معرفی ایش�ان به قوهقضائیه جهت رسیدگی به اتهامات وی در
زمینهمفاسداقتصادی
شرح تذکر:
مطاب�ق برخ�ی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به ن�ام «ر -د» با بیش از  ۴۰هزار
میلیارد ریال بدهی بانکی ،به تاریخ  93/3/25ملکی به قیمت 140میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق
همسر) دریافت کرده است.
اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توس�ط متهمان به فس�اد اقتصادی به حسین فریدون معرفی
شدهاند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوقهای نجومی که رئیس سازمان بازرسی
کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صالحدید در جلسه حضوری به عرض میرسد،
از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسالمی باید به آن حساسیت نشان دهید.
با توجه به موارد فوق از جنابعالی و قوهقضائیه انتظار میرود بدون اغماض زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را
فراهم آورید.

گفته حسابهای قوهقضائیه باید شفاف شود؛ کسانی
ک��ه میدانند و حق را میپوش��انند بدانند مس��ائل
حسابهای قوه کامال شفاف است ،نمایندگان مجلس
اس��ناد آن را دیدهاند .معاون اول قوهقضائیه گفت :از
س��ال  ٧٤تا امروز همه در جریان هس��تند و موضوع
روشن است .من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی
را بر قوهقضائیه و برخی نهادها وارد میکنند و تا زمان
انتخابات ادامه میدهند .علت این اس��ت که قوه دارد
با دانهدرشتها ،آقازادههای متخلف و صاحبان قدرت
برخ��ورد میکند .وی افزود :ش��ما ن��گاه کنید طی
هفتههای گذشته چه کسانی بازداشت شدند ،بسیاری
از تخلفات از سیستم بانکی است ،به جای اینکه آن را
درست کنند این حرفها را میزنند .برخی از همین
آقایان که اخیرا بازداش��ت شدند  ٦٠٠تا هزار میلیارد
بدهی دارند ،یک نفر که االن پروندهاش باز اس��ت در
چند ماه بیش  ٦٠٠چک برگشتی داشته است .اژهای
تصریح کرد :االن از شما میپرسم برای ستاد انتخاباتی
ریاستجمهوری یک نفر چقدر پول الزم است؟ قطعا
باالتر از  ٢٠میلیارد ،خب! شما بگویید این پول از کجا
آمده؟ اژهای خاطرنش��ان کرد :هفتههای آینده درباره
پرونده بابک زنجایی شفافسازی خواهم کرد البته تا
جایی که قانون به من اجازه دهد.
■■نورچشمینداریم!

حجتاالس�لام محمدتق��ی رهبر ،عض��و جامعه
روحانیت مبارز با اش��اره به لزوم شفافس��ازی دولت
درباره پرونده برادر رئیسجمهور و قراردادهای نفتی
خاطرنشان کرد :طبق سیره امام علی(ع) اگر ما با برادر
خود نیز طرف هس��تیم باید با او برخورد کنیم ،چرا
که پنهانکاری و تبعیض قائل شدن اعتماد مردم را از
بین میبرد .حجتاالسالم رهبر با تأکید بر اینکه ما در
نظام چیزی به اسم نورچشمی و رابطه خویشاوندی و
قومی نداریم ،یادآور ش��د :در حالی که جوانانی مثل
مدافعان ح��رم جان و زندگی خ��ود را برای ارزشها
فدا میکنند نباید یک عده دیگر در داخل اینگونه از
شرایط استفاده کنند .عضو جامعه روحانیت مبارز با
اشاره به طرح شفافیت مالی مدیران در مجلس تأکید
کرد :دولت بیخود با این طرح مخالفت کرده اس��ت،
چرا که مجلس نماینده ملت است و هر چه را شورای
نگهبان تایید کند دولت موظف به اجرای آن اس��ت.
لذا وقتی نماینده دولت با یک اصل عقالیی و قانونی
همچون شفافیت مالی مخالفت میکند اعتماد مردم
نیز به دولت سلب میشود.
■■روحانی بگوید  33هزار میلیارد تومان کجاست؟

ادعای اعتقاد به شفافسازی از سوی دولت باعث
شده اس��ت نقاط تاریک و حل نشده درباره عملکرد
دولت روحانی مورد سوال قرار گیرد .در همین راستا
حسینعلی حاجیدیلگانی ،نماینده مردم اصفهان در
مجلس شورای اسالمی گفت :بنده یک سوال دارم و
آن این اس��ت که برابر گزارش دستگاههای دولتی و
مرکز پژوهشهای مجلس بابت گران شدن حاملهای
ان��رژی  76هزار میلی��ارد تومان ب��رای دولت درآمد
حاصل شده اس��ت که حدود  43هزار میلیارد آن در
گردش خزانهداری راه پیدا میکند اما حدود  33هزار
میلیارد تومان آن شفافسازی نمیشود؛ این را دولت
باید پاسخ دهد که در سالهای  93و  94و در مدتی
که از س��ال  95گذشته مابهالتفاوت این درآمدها چرا
به حس��اب خزانه نیامده است و چرا در الیحه برنامه
ششم توسعه که از طرف دولت به مجلس ارائه شده،
این مبالغ لحاظ نشده است؟! عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری بسیج گفت:
رئیسجمهور گفته است سامانهای تشکیل شود که
تمام دخل و خرج و حسابها در آن مشخص باشد؛ ما
نمایندگان مجلس هم از این سامانه استقبال میکنیم
و توقع داریم نخس��تین هزینهای که روی این سامانه
بگذارند و شفافسازی کنند ،هزینههایی باشد که برای
استخر و س��اخت جکوزی در نهاد ریاستجمهوری
ش��ده است و همچنین تجهیزات امنیتی را که گفته
میش��ود به نهاد ریاس��تجمهوری آورده شده است
شفاف بیان کنند که برای چه کاری خریداری کردهاند
و نح��وه هزینهکرد برای آنها را هم روی آن س��امانه
بگذارند تا ببینیم این خریدها مجوز داش��ته است یا
نه؟! حقوق مدی��ران و وامهایی که دریافت کردهاند را
هم روی این س��امانه قرار دهند؛ این پیشنهاد بسیار
خوبی است.

کمکهای میلیاردی به ستاد انتخاباتی از کجا میآید؟
حسن عباسی ،برنامه جهان آرا ،شبکه افق :آیتاهلل
آملیالریجانی گفتند مث ً
ال فردی مثل بابک زنجانی
خیلی حرفها زده ،یکی هم آن است که پولهایی
که درآورده را خرج ستاد انتخاباتی کذا کرده است.
ایشان گفته بود ما حرف اینها را قبول نداریم و اگر
بخواهیم مصداقی قرار دهیم خیلی اتفاقها میافتد.
واقعیت هم همین است .در ماجرای صرافیها در
آن جن��گ ارزی که نوس��ان قیمت
ارز را رق��م میزنند ،آن پولها کجا
رفت؟ صرافیهایی که معلوم است
چه کسانی آنها را تشکیل دادهاند و
چه نس��بتی با کدام جناح سیاسی
داشتند .مث ً
ال فالن شخص یک مدیر

در کشور است ،در این  30سال ماهی  10میلیون
تومان هم حقوق گرفته باشد ،سقف ثروت و دارایی
این شخص نهایتاً  4میلیارد و  200میلیون میشود.
چط��ور میش��ود یک مدی��ر جمهوری اس�لامی
 700-800میلیارد تومان ثروت مشخص دارد؟ در
س��طح وزیر و مقام مسؤول وقتی ثروت اینچنینی
داریم ،از کجا آمده اس��ت؟ اگر میگوییم در مساله
فی��ش نجومی ،آقای فالن��ی  200میلیون حقوق
میگیرد ،میگوییم  10میلیون برای خودت و بقیه
آن را ب��ه بیتالمال واریز کن .گیر ما این نیس��ت.
گیر ما اصل «از کجا آوردهای» اس��ت .اصل از کجا
آوردهای میگوی��د یک نفر در جمهوری اس�لامی
طی  35سال گذشته مسؤول و نماینده مجلس و

وزیر و وکیل بوده ،امروز ثروت چندهزار میلیاردی
دارد .از کجا آورده است؟ در «این از کجا آوردهای»
ی��ک دورهای وزی��ر و وکیل بوده ،رانت داش��ته و
برای خودش چیزهایی را کنار گذاش��ته است .در
حاکمیت جناح سیاس��ی دیگر از مسؤولیت کنار
رفته ولی چون قب ً
ال مس��ؤولیت داش��ته و میداند
راه و چاه کار چیست ،توانسته برای خودش ثروتی
بههم بزند .پس اگر این ثروت در دوران مدیریتش
ب��وده ،رانت ایجاد کرده و اگر در دورهای بوده که با
جریان مقابل مخالف ب��وده که در آن دوره تحریم
رقم خورده و نتیجه تحری��م را برای خود مصادره
کرده ،این پوله��ا در ماجرای انتخابات خودش را
نشان میدهد.

خبر
دکتر بذرپاش با اشاره به وجود نعمت امنیت
در کشور:

انتظار شهدا از مسؤوالن
حل مشکالت اقتصادی و بیکاری است

دکتر بذرپاش با اش��اره به وضعیت رکود
و بی��کاری در کش��ور گفت امنی��ت امروز ما
نتیجه ایثار و از خودگذش��تگی شهداست و
امروز انتظار شهدا از مسؤوالن حل مشکالت
معیشتی مردم و مشکل بیکاری جوانان است.
ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،دکتر مهرداد
بذرپاش که در مراس��م بزرگداشت شهدا در
اردکان ی��زد س��خنرانی میکرد با اش��اره به
وضعیت اقتصادی کش��ور اظهار داشت :امروز
رکود و بیثباتی در تصمی��م برخی مدیران،
امنیت س��رمایهگذاری در ای��ران را به خطر
انداخته است.
وی ب��ا بی��ان اهمی��ت تض��ارب آرا در
کش��ورگفت :زمان��ی ک��ه تض��ارب آرا میان
نخبگان سیاس��ی کش��ور منجر به همافزایی
نمیشود دوگانهس��وزها میداندار میشوند.
وی ادام��ه داد :اگ��ر تض��ارب آرا را درس��ت
فهمیده بودیم میتوانس��تیم از دستاوردهای
سیاسی آن به نفع کشور استفاده کنیم .بلوغ
سیاسی مردم نش��ان میدهد تنها سر دادن
ش��عار آزادی یا بعد از آن عدال��ت برای اداره
کشور کافی نیست.
وی برج��ام را محصول طایفهای دانس��ت
ک��ه از ای��ن اف��راط و تفریطها ب��ه نفع خود
اس��تفاده کردند ،همانطور ک��ه گورخوابی و
حقوقهای نجومی نیز محصول همین افراط
و تفریطهاست.
■■هزینههای اعتماد به دشمن

دکتر بذرپاش با اشاره به نتیجه اعتماد به
نظام سلطه بیان کرد :اعتماد بیجا به دشمن
و عمل به دستور آنها نتیجهاش از دست دادن
جوانانی همچون ش��هید محمد منتظرقائم،
نخستین فرمانده سپاه یزد است .بذرپاش در
ای��ن باره گفت :به جای بیگانگان به خودمان
اعتماد داشته باشیم ،به اراده این ملت بزرگ
اعتماد داش��ته باش��یم ،به روح س��ازنده این
مردم اعتماد داش��ته باش��یم .نماینده مردم
تهران در مجلس نهم بیان داش��ت :برخی به
دنبال تزریق ژن ناتوانی ،ژن نمیتوانیم و ژن
وابس��تگی به دیگران در ما هستند و مشکل
ما بازگش��ت به عقب است .بذرپاش گفت :ما
را امروز به حرفهای  100س��ال قبل حواله
میدهند که اگر ایران��ی بخواهد پیش برود،
بای��د از فرق س��ر تا ن��وک پا بش��ود غربی و
اروپایی؛ باید همهچیز خودش را ش��بیه آنها
کند ،شاید بتواند جلو برود ،این منطق برخی
مدیران ارشد در کشور ما شده است .وی ادامه
داد :به نظر من راه خروج از رکود سیاس��ی و
اقتصادی حاکم بر کش��ور گ��وش نکردن به
نس��خه سراس��ر عیب و نقص پیچیده شده
غرب و عدهای در داخل است .دکتر بذرپاش
در بخش دیگری از س��خنان خود اشاره کرد:
تالش ش��بانهروزی برای حل مشکالت مردم
و در رأس آن بی��کاری انتظار امروز ش��هدای
ماست .امروز باید برای دستگیری از محرومان
و زمینخ��وردگان مجاه��دت «بامواله��م» و
«بانفس��هم» کنیم .امروز چش��مان شهدا به
دستان من و شماست که چقدر از مشکالت
مردم گرهگشایی میکنیم و چقدر دستگیری
میکنیم؛ دستگیری از یک نیازمند خود یک
یادواره شهداست.

■■مدیریت اشرافی ما را به جایی نمیرساند

وی همچنین ادام��ه داد :امروز صدمه به
جمهوری اسالمی ایران از طریق ناکارآمدی
مدیریت در کش��ور اتف��اق میافتد .مدیریت
در کش��ور باید اصالح شود ،اینگونه مدیریت
اش��رافی ،بیم��دل و برنام��ه ،کمتح��رک و
متمرکز بر نس��خههای شکس��ت خ��ورده و
خس��ته ما را به جایی نمیرس��اند .هر وقت
نظام و کش��ور در یک بخشی در حال جهش
اس��ت ناگهان عدهای خودکمبی��ن و ناامید
از راه میرس��ند و کار را متوق��ف میکنند.
بذرپاش موفقیت کش��ور را در گرو اعتقاد به
«ما میتوانیم» دانس��ت و گفت :باور عمیق
دارم یکی از س��نگرهای بزرگ پیروزی ملت
و جوان��ان آن ب��اور ب��ه خ��ود و روحی ه «ما
میتوانیم» اس��ت .با انگی��زه ایمانی ،بصیرت
دینی ،همت بلند ،ج��رأت عمل و اعتماد به
نفس با یاد و نام ش��هیدانمان ایرانی پررونق
و افتخارآمی��ز خواهیم س��اخت .بذرپاش در
پایان س��خنانش گفت :همه باید خودمان را
مدیون شهدا بدانیم و همه باید خود را متعهد
بدانیم به حفظ و پاسداری آرمانهای انقالب
و ارزشهای انقالب .وی همچنین تاکید کرد:
توس��عه و بسط مديريت مردمي و ايستادگي
در مس��ير آرمانهاي الهي راهح��ل اقتصاد،
فرهنگ و اجتماع است.

