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ــی و  ــات مال ــا تخلف ــاط ب ــی در ارتب ــا رحیم ــت محمدرض ــر محکومی خب
اقتصــادی فــی نفســه  حرکتــی مثبــت در راســتای مبــارزه بــا فســاد مالــی 
و اداری بــه شــمار مــی آیــد، امــا نگرانــی هــا از ایــن مهــم اســت کــه آیــا 
محکومیــت وی عملــی نمادیــن اســت یــا بــه حــول و قــوه الهــی حــاال 
کــه اصطالحــا دســت هــای قــوه قضائیــه گــرم شــده اســت در حرکتــی 
ــم مشــخص  ــایرین را ه ــف س ــی و مشــروع تکلی ــه قانون ــی و البت انقالب

مــی کنــد یــا خیــر؟
مثــال برخــی از پرونــده هــای کالن از عناصــر دولــت هــای ســازندگی و 
ــون  ــرادی کــه هــم اکن ــن اف ــا حتــی از همی ــه اصالحــات و ی موســوم ب
در دولــت فعلــی مســئولیت دارنــد را نیــز ماننــد رحیمــی در بــازه زمانــی 
ــن  ــا ای ــرد ی ــد ک ــف خواهن ــن تکلی ــی و تعیی ــدت بررس ــاه م ــبتا کوت نس
افــراد فعــال در پنــاه بســر میبرنــد تــا روز موعــود فــرا رســد؟ مبــارزه بــا 
ــر  ــت مگ ــتایش اس ــر و س ــور تقدی ــن در خ ــکل ممک ــر ش ــه ه ــاد ب فس
ــته  ــکار بس ــا ب ــاح ه ــن جن ــدرت بی ــادل ق ــرای تع ــزاری ب ــه اب ــه ب اینک
شــود کــه البتــه ایــن چنــدان در مــورد اخیــر نزدیــک بــه ذهــن نیســت 
ــی همچــون کرســنت و  ــده های ــه پرون ــد رســیدگی ب ــا چنانچــه رون ، ام
ــن تکلیــف  ــدون تعیی ــراری ســابق ب ــازاده معــروف و ف ــده آن آق ــا پرون ی
در گیرودارهــا و هــزار الیــه هــای اداری و قضایــی باقــی بمانــد ، طبیعتــا 
انگیــزه مــردم در تعقیــب انتظــارات قضایــی شــان درارتبــاط بــا برخــورد 
بــا فســاد آســیب خواهــد دیــد. عمــل قضایــی و عادالنــه در برابــر فســاد 
آنــگاه از شــیرینی و پشــتوانه ملــی برخــودار مــی شــود کــه طبــق قانــون 
ــر قانــون یکســان باشــند و  اساســی جمهــوری اســالمی همــگان در براب
بــدون مالحظــه گرایــش هــای فکــری ، جناحــی و حزبــی مــورد برخــورد 
و تنبیــه قــرار بگیرنــد. درســت بــر خــالف آنچــه ایــن روزهــا بــه شــکل 
ــاح  ــه جن ــک ب ــای نزدی ــوی گروهه ــان زده ای از س ــیمه و هیج سراس
ــالب  ــتان انق ــه دوس ــغ میشــود ، در جبه ــل تبلی ــت قب ــب دول ــای رقی ه
هیــچ کــس از محکومیــت فــرد نامبــرده فــی نفســه بــه ایــن خاطــر کــه 
ــران و  ــت، نگ ــده اس ــوم ش ــه و محک ــئول محاکم ــک مس ــوان ی او بعن
ــان در وارد  ــی اصولگرای ــع قبل ــداد مواض ــن روی ــت.بلکه ای ــت نیس ناراح
ــه  ــژاد و کابین ــه احمــدی ن ــز و بجــا نســبت ب ــد و تی کــردن نقدهــای تن
ــار اســت  ــه تاســف ب ــر چ ــد، اگ ــی ده ــح م ــر توضی اش را بیشــتر و بهت
ــاال در نظــام اداری کشــور  ــا ســطوحی چنیــن ب کــه چنیــن اشــخاصی ت
بــه پیــش مــی رونــد و بعــد چنیــن فضــای منفــی را علیــه کلیــت نظــام 
بوجــود مــی آورنــد. فضــای منفــی کــه از قبــال رســوایی هــای مالــی و 
اداری مطــرح میشــود و البتــه ســود کالن آن را خارجــی هــا و کســانی در 
جبهــه دشــمن مــی برنــد در بعــد اولیــه زیانبــار ولــی در صورتیکــه منطبق 
بــر روشــی عادالنــه و غیــر تبعیــض آمیــز باشــد نشــانه ای از اوج اعتــالی 
عدالــت قضایــی در کشــور اســت کــه نــه تنهــا بــه تضعیــف نظــام نمــی 
انجامــد بلکــه پایــه هــای مشــروعیت سیاســی و ســرجمع قــدرت ملــی را 
افزایــش میدهــد. بطــور کلــی همانطــور کــه در ســالهای پیــش از انقــالب 
ــی نمایشــی و  ــا فســاد مال ــورد ب ــده اســت ، چنانچــه برخ ــده ش ــز دی نی
مــوردی و گزینشــی باشــد،نه کســی آنــرا بــاور مــی کنــد و نــه کاربــردی 
موثــر در حفــظ همبســتگی اجتماعــی بــا قــدرت مســتقر در کشــور اســت، 
ــر  ــون در براب ــر »قان ــق ب ــه دار و منطب ــورد ریش ــن برخ ــه ای ــا چنانچ ام
ــم در  ــذت بخــش اســت و ه ــم شــیرین و ل ــان« باشــد، ه ــه متخلف هم
ــد صالبــت نظــام سیاســی کشــور را نشــان دهــد.  عیــن حــال مــی توان
ــا اعــالم صــدور ایــن حکــم در  ــر کســانیکه همزمــان ب خصوصــا در براب
آســتانه ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی تــالش مــی کننــد تــا انقــالب 
را بــه دادگاه افــکار عمومــی کشــانده و بــرای خــود کالهــی ازیــن نمــد 
ببافنــد نیــز ضــروری اســت یــادآور شــویم کــه بــزودی قــوه قضائیــه بــا 
کســانیکه در ســایر پرونــده هــا همچــون ســو اســتفاده هــای وســیع مالــی 
ــد،  ــته ان ــور داش ــنت حض ــر کرس ــی نظی ــده های ــت و پرون ــت نف از صنع
ــدون مالحظــه در  ــض و ب ــدون تبعی ــالب ب ــه انق ــد شــد ک ــات خواه اثب
ــی نمــی  ــرای کســی باق ــی را ب ــا فســاد اقتصــادی حاشــیه امن ــارزه ب مب
گــذارد. بــا ایــن رویکــرد اســت کــه مــی تــوان بلــوغ یــک نظــام اداری 
ــواره  ــه موجــب میشــود هم ــی ک ــا نشســت، بلوغ ــه تماش را در کشــور ب
ارتبــاط مســئولین و مــردم و کلیــت نظــام مخــدوش نشــده و ایــن حــس 
ــورد  ــس م ــوده پ ــدرت نب ــالن شــخص در مســند ق ــه چــون ف ــاس ک ی
محاکمــه قــرار نمیگیــرد از بیــن بــرود. چــه زیباســت کــه آغــاز فعالیــت 
ــاره  ــی درب ــا مباحث ــه بعض ــرم ک ــی از وزرای محت ــز برخ ــت نی ــن دول ای
ــه محاکمــه و قضــات عــادل و قــوی کشــور  ــز ب ــان دارد نی ایشــان جری
ســپرده شــوند و دولــت در آزمــون و کارگاهــی بــرای ســنجش ســالمت 
ایــن افــراد در معــرض قضــاوت افــکار عمومــی قــرار بگیــرد. بدیــن ســان 
اســت کــه طبــق فلســفه سیاســی اســالم و مشــی و روش امیــر المومنیــن 
آنچنــان کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز پیــش ازیــن بارهــا ابعــادی از آنــرا 
ــد ، احــدی از کســانیکه دســت در مــال و ســفره مــردم  تبییــن کــرده ان
دارنــد نبایــد از حاشــیه امــن برخــودار باشــند. نظــام قضایــی اســالمی بایــد 
بگونــه ای باشــد کــه در ســطح کالن کســانیکه دســت بــه ســوی بیــت 
المــال و یــا منافــع عمومــی ذیــل هــر عنوانــی دســت درازی مــی کننــد، 
امــکان بهــره منــدی از ســایه هــا و کنــج هــای عافیــت را نداشــته باشــند، 
اگــر چــه دربــاره حفــظ حرمــت و آبــروی افــراد نیــز تدابیــری در قانــون 
و شــرع مقــدس وجــود دارد کــه مــی بایســت حتمــا مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد. کوتــاه ســخن اینکــه برخــورد بــا فســاد اقتصــادی و اداری یــک 
ــرا  مطالبــه ملــی اســت کــه البتــه عالــی تریــن شــخصیت نظــام نیــز آن
بارهــا مــورد اشــاره و مطالبــه قــرار داده انــد، بنابــر ایــن فرصــت بســیار 
خــوب پیــش آمــده مــی توانــد قــوه قضائیــه را در راســتای تحقــق ایــن 
ــه  ــع و هرچ ــای قاط ــات برخورده ــانده و موجب ــاری رس ــی ی ــه مل مطالب

ســریعتر بــا پرونــده هــای مــورد اشــاره و مــوارد مشــابه را پدیــد آورد.

در یکــی از جلســات دانشــجویی از مســئولی دربــاره 
ــما  ــر ش ــه نظ ــه »ب ــد ک ــوال ش ــئله س ــن مس ای
ــواردی  ــران چیســت و چــه م ــن معضــل ای بزرگتری

ایــران را تهدیــد می کنــد؟«
ــه  ــرم آنچ ــه نظ ــت: »ب ــی داد و گف ــخ جالب وی پاس
ایــران را تهدیــد مــی کنــد، نــه حملــه نظامــی اســت 
و نــه هجــوم فرهنگــی! بــه قــول امــام خمینــی)ره( 
کــه در جــواب مرحــوم منتظــری ســخنانی فرمــوده 
بودنــد، دفــاع مقــدس کشــورمان را تــا ســال هــا از 
هجــوم نظامــی بیمــه کــرد و دشــمن هیــچ غلطی در 
ایــن خصــوص نمــی توانــد بکنــد. از جنبــه فرهنگــی 
هــم فرهنــگ عاشــورا و امــام حســین)ع( بــه دادمان 
مــی رســد امــا مــن معتقــدم آنچــه خطرنــاک اســت، 
فســاد اقتصــادی اســت چــرا فســاد اقتصادی اســت«
ــات  ــت و انتخاب ــی گف ــام مســئول درســت م آن مق
بــود کــه فســاد  ایــن موضــوع  اوج  88 شــاید 
اقتصــادی در فضــای سیاســی نیــز ریشــه دوانیــد و 
تبدیــل بــر شــورش اشــرافیت بــر علیــه جمهوریــت 
ــکل  ــودش مش ــا خ ــه تنه ــادی ن ــاد اقتص ــد. فس ش
زاســت بلکــه »مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی« نیــز بــا 
ــا مفســدان  ــه رو اســت چــرا کــه عمدت موانعــی روب
اقتصــادی بــا کانــون هــای قــدرت و ثــروت مرتبــط 
انــد و از ایــن جهــت دســتگاه قضایــی بــا فشــارهای 
مختلفــی مواجــه مــی شــود.بی شــک همــه بــه ایــن 
امــر اذعــان دارنــد کــه یکــی از اهــداف واالی انقــاب 
ــژه  ــری از وی ــال 57 جلوگی ــران در س ــامی ای اس
خــواری، فســاد اقتصــادی بــوده اســت؛ ایــن کــه امام 
روح اهلل انقــاب اســامی ایــران را حکومــت پابرهنــه 
هــا و مســتضعفین مــی خوانــد نیــز ریشــه در ایــن 
ــی)ره(  ــام خمین ــری ام ــه رهب ــاب ب ــر دارد.  انق ام
حماســه ای بــود کــه نظــام ظالــم، ســتمگر و طبقــه 
اشــراف جــدا از ملــت را زمیــن زد. انقابــی عدالــت 
محــور و فســاد ســتیز کــه برگرفتــه از آمــوزه هــای 
دیــن و ائمــه مــا بــود و بــا بیــان شــیوای امــام امــت 
تبییــن مــی شــد. در آن هــدف رســیدگی بــه وضــع 

ــود. مســتضعفان ب
*آغاز آقازاده ایسم

ــوی  ــازندگی خ ــت س ــدن دول ــا روی کارآم ــا ب ام
اشــرافی گــری دوبــاره در بیــن برخــی از مســئولین 
ــده  ــش پدی ــن من ــده ای ــن زایی ــد و اولی ــودار ش نم
ــود.  ــر ب ــن قش ــواری ای ــی و رانتخ ــارک آقازادگ نامب
ــی  ــری و ب ــر نابراب ــامی ب ــاب اس ــد انق ــر چن ه
عدالتــی برخــی افــراد کــه بــه ســبب جایــگاه شــان 
ــی برخــوردار مــی شــدند شــورید امــا در  از امتیازات
ــاره طبقــه اشــرافی بازتولیــد شــد و  ایــن دوران دوب

در پیونــد بــا پدیــده قــدرت، فســاد را متولــد کــرد.
ــد؛  ــی گوی ــان م ــس در آن زم ــده مجل ــک نماین ی
همســر یکــی از مســئوالن بلندپایــه دولت ســازندگی 
وقتــی از پاکســتان بازگشــته بــود، انــدازه چنــد وانت 
ــود!  ــوه هــا ســوغات آورده ب ــرای بچــه هــا و ن ــار ب ب

ــود. ایــن مســائل زمینــه هایــی را بوجــود آورده ب
رفتــه رفتــه فســاد اقتصــادی و ویــژه خــواری برخــی 
ــان  ــران چن ــه مدی ــوبین ب ــا منس ــئوالن و بعض مس
دامــن گیــر جامعــه شــد کــه رهبــر معظــم انقــاب 
ــتار  ــه خواس ــه گان ــوای س ــران ق ــه س ــه ب در نام
مبــارزه جــدی بــا ایــن پدیــده شــد؛ ایــن نامــه مهــم 
ــاده ای  ــان هشــت م ــه فرم ــر معظــم انقــاب ب رهب
ایشــان شــهرت دارد بــا ایــن حــال و پــس از گذشــت 
چندیــن ســال از صــدور ایــن نامــه باالخــره بــا عــزم 
ــه  ــوح ب ــای مفت ــده ه ــی از پرون ــه برخ ــوه قضائی ق

ثمــر نشســت.
ــم  ــرای حک ــبی و اج ــار دادگاه جاس *در انتظ

رحیمــی
ــجویان در  ــه دانش ــورد توج ــات م ــی از موضوع یک
ــای  ــده ه ــری پرون ــر، پیگی ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــده  ــان پرون ــت. در می ــوده اس ــادی ب ــد اقتص مفاس
هــای مطــرح امــا برخــی بــه نتیجــه رســیده اســت، 
برخــی در انتظــار اعــام جــرم اســت و برخــی نیــز 
هنــوز بــه پــای میــز محاکمــه نرســیده اســت. 
ــا  ــت محمدرض ــا محوری ــی ب ــان فاطم ــده خیاب پرون
رحیمــی هفتــه گذشــته بــه ثمــر نشســت، چنــدی 
ــاال  ــد و ح ــم ش ــوی خت ــده مرتض ــر پرون ــش ت پی
ــده  ــت پرون ــام محکومی ــه اع ــجویان ب ــم دانش چش
ــر  ــی دیگ ــه یک ــت البت ــمی اس ــای هاش ــازده آق آق
ــداهلل  ــات عب ــات دانشــجویان بررســی اتهام از مطالب

ــت. ــبی اس جاس
*ایستگاه اول مبارزه با فساد اقتصادی

پــس از فتنــه 88 جنبــش دانشــجویی صریــح 
ــری  ــانه گی ــادی نش ــد اقتص ــمت مفاس ــه س ــر ب ت
کــرد و از ابتــدای فتنــه 88 در مقابــل جریــان 
فاســد آقازاده ایســم ایســتاد و آن را مفســده ای 
ــری  ــارش فســادهای بزرگت ــه از کن ــی دانســت ک م
بیــرون خواهــد زد. ایــن جریــان پیشــگام از همــان 
ــه  ــه را محاکم ــوه قضایی ــود از ق ــه خ ــدا مطالب ابت
آقــازادگان فاســدی مــی دانســت کــه نــه تنهــا بیــت 
المــال مســلمین را ملــک خــود مــی دانســت –و در 
ــر بیــت المــال  ــر تملــک ب اظهــارات خــود رســما ب
ــته و  ــر گذاش ــا را فرات ــه پ ــد- بلک ــی ش ــی م مدع
دیگــر بــر علیــه رأی مــردم هــم شــورش کــرده بــود. 
بنــا بــه فرمــوده رهبــر انقــاب خطــاب بــه جریــان 

دانشــجویی کــه »هــر پدیده ضــد عدالــت در واقعیت 
کشــور بایــد مــورد ســوال قــرار گیــرد« ایســتگاه اول 
مطالبــه گــری جریــان دانشــجویی مدیریــت فســاد 
ــال  ــت الم ــه بی ــی ک ــود؛ مدیریت ــگاه آزاد ب در دانش
ــت و  ــی دانس ــود م ــی خ ــی خصوص ــردم را دارای م
ــز  ــی نی ــر قانون ــن موضــوع مه ــر ای ســعی داشــت ب
ــا و  ــا، طوماره ــه ه ــات، بیانی ــا تجمع ــه ب ــد ک بکوب
اســتفتائات ایــن جریــان در مقابــل مدیریــت فســاد 
ــدان شــد؛  ــروز می ــت پی جاســبی ایســتاد و در نهای
ــان، جنــاب  ــه لطــف عالیجناب اگرچــه ایــن روزهــا ب
ــان  ــه اذه ــی ک ــی جاســبی در حال ــداهلل جعفرعل عب
دادگاهــی  در  وی  حضــور  منتظــر  دانشــگاهی 
ــد  ــه اتهامــات مطــرح شــده پاســخ گوی ــا ب ــد ت بودن
ــه دانشــگاه آزاد بازگشــته اســت)!( در آن  ــا وی ب ام
ایــام گفتــه شــد کــه آقــای مهــدی هاشــمی فرزنــد 
ــده  ــن پرون ــه نامــش در چندی ــت اهلل هاشــمی ک آی
ــی شــود  ــرده م ــی ب فســاد اقتصــادی خصوصــا نفت
و فرماندهــی اتــاق مدیریــت قســمتی از فتنــه ســال 
ــرای ماموریتــی از ســوی  ــر عهــده داشــته ب 88 را ب
ــن  ــه اســت؛ اگرچــه ای ــه لنــدن رفت دانشــگاه آزاد ب
موضــوع را تنهــا پــدر وی مــی گفــت و تــوده مــردم 
ــدن راه  ــه لن ــفر وی ب ــه س ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
فــراری بــرای گریــز از پاســخگویی بــه قانــون بــوده 
اســت! در نتیجــه کارویــژه دیگــر جریــان دانشــجویی 
ایــن شــد تــا بــا پیگیــری هــای خــود آقــای مهــدی 
هاشــمی را پــای میــز محاکمــه بکشــاند. میزگردهــا، 
ــگاه  ــریات و نمایش ــا و نش ــت ه ــا، یادداش ــه ه بیانی
هــا باعــث شــد در جامعــه ولولــه ای بــه پــا شــود تــا 
ظــرف مــدت یــک ســال خانــواده هاشــمی مجبــور 

ــدن وی شــوند. ــه بازگردان ب
ــنهادی  ــیر پیش ــا دادگاه؛ مس ــت ت *دربس

ــی ــوی سیاس ــه مارکوپول ــجویان ب دانش
آن روز را در تاریــخ نوشــتند، روزی کــه دانشــجویان 
بــه فــرودگاه امــام خمینــی)ره( رفتنــد و بــر پــاکارد 
ــا مســیر  ــم ت ــد؛ »آمــده ای هــای خــود نوشــته بودن
دادگاه را بــه مهــدی هاشــمی نشــان دهیــم«؛ و یــا » 
مســیر پیشــنهادی مــا بــه آقــازاده فــراری؛ دربســت 
تــا دادگاه« ایــن حرکــت دانشــجویان باعــث شــد تــا 
ــره  ــدازد و از دله ــب ان ــک روز عق ــروازش را ی وی پ
ــا وارد  ــردای آن روز در خف ــگان ف ــا نخب ــه ب مواجه
ــات  ــرآغاز مطالب ــع س ــن تجم ــا ای ــود. ام ــران ش ای
بــود و جلســات متعــددی  جریــان دانشــجویی 
ــرای  ــجویان ب ــوری دانش ــار کش ــگاهی و طوم دانش
برگــزاری محاکمــه آقــازاده آقــای هاشــمی  ...ادامه 

در پشــت صفحــه...

خــبر ُحـکمش
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ــه  ــان ادام ــش«... همچن ــر حکم ــه از »خب ادام
ــد.  ــت ش ــمی بازداش ــدی هاش ــه مه ــا آنک ــت ت داش
اعــام خبــر بازداشــت مهــدی هاشــمی شــاید بــرای 
ــاب زده  ــن انق ــره ای ــه دل در گ ــینانی ک ــوخ نش ک
ــد  ــود؛ خبــری کــه نوی ــر مســرت بخشــی ب ــد خب ان
اجــرای عدالــت مــی داد امــا چنــد روز بعــد  شــخص 
ــد و در  ــدان ش ــنجانی وارد می ــمی رفس ــای هاش آق
حالــی کــه برخــی بــرای وثیقــه هــای چنــد میلیونــی 
ــه  ــد؛ وثیق ــی برن ــر م ــه س ــدان ب ــه در زن ــرای دی ب
ــدان  ــد خان ــد دلبن ــرای آزادی فرزن ــاردی ب ده میلی
ــری  ــد؛ خب ــه گردی ــه ارائ ــوه قضایی ــه ق ــمی ب هاش
کــه آب ســردی بــود بــر پیکــره تــاش گــر جریــان 
ــی  ــای نم ــچ گاه از پ ــه هی ــه آنک ــجویی؛ اگرچ دانش
ایســتد جریــان دانشــجویی اســت. حــدود یــک ســال 
ــنجانی  ــمی رفس ــدی هاش ــه مه ــم از روزی ک و نی
ــد و از  ــران ش ــی)ره( ته ــام خمین ــرودگاه ام وارد ف
ــذرد؛  ــت، می گ ــتان بازگش ــاله انگلس ــد س ــفر چن س
ــل  روزی کــه عکس هــای حضــور او در گیشــه تحوی
گذرنامــه و همراهــی پلیــس فــرودگاه بــا پســر رئیس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه پربازدیدتریــن 
ــد روز  ــل شــد. چن ــی تبدی ــر رســانه های اینترنت خب
بعــد او بــه دادســرا رفــت و بازداشــت شــد امــا بعــد 
ــروز  ــن ام ــا همی ــد و ت ــد روز آزاد ش ــت چن از گذش
مشــخص نیســت ســرانجام تکلیــف پرونــده اتهامــی 
او کــه یکــی از پرســروصداترین پرونده هــای امنیتــی 
ــا  ــه ای دارد.ب ــه نتیج ــت، چ ــور اس ــادی کش و اقتص
ایــن حــال بــه برگــزاری اولیــن دادگاه وی مشــخص 
ــده وی متشــکل  ــی از پرون ــل توجه شــد حجــم قاب
پرونده هــای  اســت.  اقتصــادی  هــای  اتهــام  از 
پرحاشــیه ای ماننــد کرســنت، اســتات اویــل و توتــال 
ــن  ــا ای ــی نرســیده اســت ب ــه فرجام ــون ب ــه تاکن ک
ــکان وی در  ــه نزدی ــدا حلق ــان ابت ــا از هم ــال ام ح
اظهاراتــی مدعــی سیاســی بــودن پرونــده وی شــدند.
از آن روز تاکنــون بــا وجــود درخواســت هــای متعدد 
بــرای علنــی برگــزار شــدن دادگاه مهــدی هاشــمی، 
امــروز جریــان دانشــجویی بــی صبرانــه منتظر اســت 
ــه خصــوص  ــت انجــام گیرد.ب ــوق مل ــاق حق ــا احق ت
آنکــه پیگیــری چندیــن پرونــده دیگــر و مــورد 
مطالبــه دانشــجویان بــه ثمــر نشســته اســت. پایــان 
ــه  ــار، نتیج ــان اخب ــه در می ــود ک ــته ب ــه گذش هفت
قطعــی حکــم محمدرضــا رحیمــی اعــام شــد 
ــت  ــر دول ــر و در اواخ ــش ت ــی پی ــا رحیم محمدرض
نهــم بــه یکــی از افــراد حلقــه کــرج )کــردان، 
ــه ای  ــد. حلق ــی ش ــناخته م ــی( ش ــی، جهرم رحیم
کــه نفــوذ دادن آنهــا بــه مناصــب گوناگــون اعتــراض 
هــا را برانگیخت.دانشــجویان دانشــگاه هــای سراســر 
کشــور را بایــد یکــی از ســردمداران معترضــان بانــد 
ــاد  ــی فس ــد جراح ــد بودن ــه معتق ــت ک ــرج دانس ک
ــادی هــم داشــته باشــد از  حتــی اگــر خونریــزی زی
ــه  ــا ب ــراض آنه ــرد. اعت ــد ک ــری خواه ــرگ جلوگی م
ــه داد؛  ــال 87 نتیج ــان س ــردان هم ــوذ دادن ک نف
ــس از  ــوی پ ــعید مرتض ــی و س ــه رحیم ــراض ب اعت
6 ســال و امــروز نتیجــه داد و حــاال همــگان منتظــر 

ــدی هاشــمی هســتند. ــم مه ــر حک خب
دادگاه آقازاده؛ سنگ محک 
عدالت
دبیــر اتحادیــه انجمــن هــای 
اســامی دانشــجویان مســتقل 
در واکنــش بــه اعــام حکــم 
گفــت:  رحیمــی،  محمدرضــا 
ــدون  ــه ب ــوه قضائی ــه ق ــت ک ــحالی اس ــای خوش ج
ــادی  ــد اقتص ــای مفاس ــده ه ــامح در پرون ــرج تس خ
ورود مــی کنــد و بــدون ماحظــه رابطــه هــا، وظیفــه 
خــود را انجــام مــی دهد.میکائیــل دیانــی در پاســخ 
ــاره محکومیــت محمدرضــا رحیمــی  بــه ســوالی درب
نیــز گفــت: خوشــحالیم کــه قــوه قضائیــه در برخــورد 
بــا مفســدین اقتصــادی بــه رابطــه هــا کاری نــدارد ما 
هــم بــر ایــن باوریــم کــه تــرازوی عدالــت دیجیتالــی 
ــی  ــکار م ــا را ش ــوز جغده ــاهینش هن ــت و ش نیس
ــه  ــوه قضائی ــد. وی ضمــن تشــکر از مســئولین ق کن
ــایر  ــا س ــورد ب ــوه در برخ ــن ق ــم ای ــت: امیدواری گف
متهمیــن اقتصــادی نیــز بــه همیــن شــکل قاطعیــت 
ــون همــگان منتظــر اعــام حکــم  خــرج دهــد؛ اکن
ــردم را  ــه م ــرم آنچ ــتند؛ بنظ ــمی هس ــدی هاش مه
ــد اجــرای  ــه ببینن ــن اســت ک ــد ای ــی کن ــرم م دلگ
عدالــت بــرای همــه یکســان اســت. امــا شــنیده مــی 
ــرای  ــازی ب ــی ب ــر از الب ــا خب ــن روزه ــه ای ــود ک ش
ــه  ــری ک ــد خب ــی آی ــان م ــه می ــمی ب ــدی هاش مه

ــده اســت. ــا ناراحــت کنن واقع

روند دادگاه مهدی هاشمی 
شفاف نیست

ــه  ــوان دبیــرکل اتحادی علــی پهل
جامعــه اســامی دانشــجویان در 
نامــه ای بــه رئیــس قــوه قضائیــه 
ــا  ــر ب ــارزه مؤث نوشــته اســت: مب
»فقــر و فســاد و تبعیــض« مقدمــه عدالــت گســتری 
ــاله و  ــن مس ــوه در ای ــه اراده ق ــه ب ــا توج ــت؛ ب اس
ــه  ــرای رســیدگی ب ــدد ب ــای متع ــزاری دادگاه ه برگ
تخلفــات متخلفیــن و رای ســمت و نســبت های 
فامیلــی همانگونــه کــه در پرونــده رحیمــی مشــاهده 
ــن راه  ــود را در ای ــی خ ــمندیم مش ــم، خواهش کردی
ــل  ــه در مقاب ــچ وج ــه هی ــه داده و ب ــی ادام طوالن
فشــار های مفســدین تســاهلی صــورت ندهیــد، 
ــرا  ــدی هاشــمی چ ــده مه ــی الخصــوص در پرون عل
کــه ایشــان یکــی از بزرگ تریــن آقــا زاده هــای 
دادگاه  برگــزاری  می شــوند،  محســوب  مملکــت 
بــدون تســاهل و  ایشــان  نهایــی  و صــدور رای 
ــی در  ــچ مجرم ــودن هی ــون نب ــد مص ــامح موی تس
ــا  ــی ب ــاط فامیل ــه ارتب ــامی دارد چ ــوری اس جمه
ــرد  ــک ف ــه ی ــد چ ــته باش ــناس داش ــراد سر ش اف
عامــی باشــد. متاســفانه رونــد رســیدگی بــه پرونــده 
ــن  ــت و همچنی ــده اس ــی ش ــیار طوالن ــان بس ایش
ــده  ــی پرون ــد بررس ــری از رون ــه خب ــدان هرگون فق
مــا بیشــتر نگــران کــرده اســت لــذا از حضرت عالــی 
خواشــمندیم دســتور فرماییــد رونــد دادگاه تســریع 

پیش به سوی نقد مفاسد 
اقتصادی
دبیــر  زاده  شــهبازی  حســین 
ــجویی  ــواه دانش ــش عدالتخ جنب
ــا  ــه ای ب ــش در نام ــدی پی چن
اشــاره بــه ســکوت در برابــر مفاســد اقتصادی نوشــته 
بــود: کــدام ماحظــه غیــر دانشــجویی زبانمــان را در 
کام گــره زده برادرانــم؟ حقیــر، شــما را بــه برانــدازی 
تابــو هــای خــود ســاخته ای کــه بــه جــای جمهوری 
ــه  ــی ک ــم، زمان ــوت میکن ــد دع ــا میزنن ــامی ج اس
بــرای هــر نگفتــن مــا یــک خــط قرمــز تولیــد کننــد 
ــد  ــرای رشــد فســاد فراهــم خواه ــه ب ــن زمین بهتری
شــد... شــک نفرماییــد خفقــان فضــا را خواهــد 
ــرعت  ــترش پرس ــان گس ــه خفق ــر اولی ــت و اث گرف
فســاد اســت چــرا کــه فســاد بــا دیــده نشــدن محــو 
ــرای گســترش پیــدا  نمیشــود بلکــه شــرایط امــن ب
میکنــد. وی بــا بیــان اینکــه حــاج حســن رحیــم پــور 
ــت:  ــم ا… نوش ــت ، بس ــط را شکس ــا خ ــش از م پی
ــه در  ــی ک ــن همــه حرف ــد ای ــن؛ موافقی دوســتان م
ــه  ــه جمع ــه ائم ــد را ب ــه نمیزنن ــای جمع ــاز ه نم
یــاد آوری کنیــم؟ یــا موافقیــد ایــن عمــل برخــی از 
ــه جایگاهشــان در  ــدون توجــه ب بزرگــواران را کــه ب
خــرد تریــن همایــش هــای قبائــل سیاســی شــرکت 
ــخنان   ــص س ــا ن ــی ب ــاد قطع ــه در تض ــد) ک میکنن

ــم؟ ــد کنی ــت( را نق ــان اس ــری و جایگاهش رهب

مسئولین زیربار البی سنگین 
جریان قدرت و ثروت 
نخواهند رفت
سیاســی  مســئول  کنعانــی 
دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج 
ــمی  ــدی هاش ــاره دادگاه مه ــی درب ــه طباطبای عام
اظهــار داشــت: در خصــوص پرونــده مهــدی هاشــمی 
فشــارهای زیــادی بــر دســتگاه قضــا و قاضی مقیســه 
وجــود دارد امــا نظــام قضایــی بایــد بدانــد کــه اگــر 
ذره ای در ایــن مســئله کوتــاه بیایــد، دیــدگاه مــردم 
نســبت بــه عدالــت دســتگاه قضایــی تغییــر می کنــد.
وی افــزود: قــوه قضاییــه و قاضــی مقیســه نبایــد بــه 
ــد  ــه کنن ــراد توج ــانه ها و اف ــی رس ــارهای برخ فش
چراکــه اجــرای عدالــت و صیانــت از آن بســیار 

مهم تــر اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دادگاه مهــدی هاشــمی بــه 
صــورت غیرعلنــی برگــزار می شــود، گفــت: هــر چنــد 
فســادهای اقتصــادی وی بســیار زیــاد بــوده و قابــل 
اغمــاض نیســت امــا جــرم مهــدی هاشــمی و تأثیــر 
وی در فتنــه 88 بســیار مهــم بــوده کــه نبایــد مــورد 
ــام  ــه نظ ــی علی ــه اقدام ــرد چراک ــرار بگی ــت ق غفل

بــوده اســت.
وی تصریــح کــرده اســت کــه مســئولین زیربــار البــی 

ســنگین جریــان قــدرت و ثــروت نخواهنــد رفــت.

ســه نماینــده مجلــس در نشســت خبــری پیرامــون دادگاه 
رحیمــی و مهــدی هاشــمی اظهــار نظــر کــرده انــد کــه 

بخــش هایــی از آن را در ذیــل مــی خوانیــد::
احمــد توکلــی نماینــده تهــران در مجلــس شــورای 
و  سیاســی  فعــاالن  از  تقدیــر  مراســم  در  اســالمی، 
رســانه ای پیشــتاز در مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اظهــار 
کــرد: مــن از ســال ۱۳۶۴ روزنامه نــگاری را شــروع و 
ــن شــغل  ــه ای ــم و ب ــگار می دان ــودم را روزنامه ن ــوز خ هن
ــئولیت های  ــز مس ــروز نی ــه ام ــا ب ــم و ت ــار می کن افتخ
ــم. ــن شــخصیت را از دســت بده ــده باعــث نشــده ای بن

ایــن همایــش در مــورد  در  وی کــه 
می گفــت،  ســخن  اقتصــادی  مفاســد 
ــام  ــردی در مق ــی ف ــت: وقت ــار داش اظه
سیاســی فســاد می کنــد و از موقعیــت 
ــت  ــه مل ــد، ب ــتفاده می کن ــود سوءاس خ

ــت. ــرده اس ــت ک ــران خیان ای
مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی از برخــورد قاطــع قــوه 
ــا محمدرضــا رحیمــی )معــاون  قضائیــه ب
اول دولــت دهــم( تشــکر و قدردانــی کرد 
و ایــن ســیر تاریخــی را یــک تحــول در 

ــی کشــور دانســت. ــیر قضای مس
ــم  ــرد: امیدواری ــدواری ک ــار امی وی اظه
کــه قــوه قضائیــه بــا پرونده هــای بــزرگ 
دیگــری همچــون مهــدی هاشــمی، 
ســعید مرتضوی،کرســنت و اســتات اویــل 
ــا عدالــت و دقــت رســیدگی کنــد،  نیــز ب

ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــت ب ــت و دق ــر عدال ــد ب تأکی
هیچ کــس نمی خواهــد و دوســت نــدارد کــه کســی 

ــد. ــدان بیفت ــه زن ــاه ب بی گن
توکلــی در مــورد پرونــده رحیمــی نیــز گفــت: مــا در مــورد 
ــده هــم متأســف و هــم خوشــحالیم؛ متأســف  ــن پرون ای
ــران کار  ــالمی ای ــوری اس ــه در جمه ــر ک ــن خاط ــه ای ب
بــه جایــی رســیده کــه معــاون اول رئیس جمهــور تعقیــب 
ــاد وی  ــده فس ــا پرون ــه ب ــحال از اینک ــود و خوش می ش

قاطعانــه برخــورد شــد.
الیــاس نــادران نماینــده تهــران در مجلــس شــورای 
ــرار  ــر ق ــرد: اگ ــار ک ــم اظه ــن مراس ــم در ای ــالمی ه اس
اســت در مــورد مبــارزه بــا فســاد تشــکلی صــورت بگیــرد، 
ابتــدا بایــد از مقــام معظــم رهبــری ایــن تشــکر را صــورت 
ــد. ــاد بوده ان ــا فس ــارزه ب ــی مب ــان بان ــه ایش ــرا ک داد، چ

ــد در  ــر دارن ــه خاط ــتان ب ــه دوس ــد هم ــزود: الب وی اف
مــورد فســاد پرونــده شــهرام جزایــری اولیــن کســی کــه 
چــک اهدایــی شــهرام جزایــری را رد کردنــد و خواســتار 
پیگیــری و کشــف آن فســاد شــدند مقــام معظــم رهبــری 

بودنــد.
نــادران تأکیــد کــرد: علی رغــم پیونــد سیاســی و صاحبــان 
ثــروت، تاکنــون صاحبــان قــدرت سیاســی مشــمول 
محاکمــات علنــی و قضایــی در ایــن ســطح نشــده بودنــد 
کــه بــا بــه نتیجــه رســیدن پرونــده رحیمــی، اولیــن بــار 

ــت. ــاق صــورت گرف ــن اتف ای
وی از قاضــی پرونــده محمدرضــا رحیمــی »قاضــی 
خراســانی« تشــکر و تصریــح کــرد: بایــد مــدال شــجاعت 
بــه آقــای خراســانی تقدیــم شــود، چــرا کــه وی علی رغــم 
ــر  ــرد، ه ــادر ک ــم را ص ــره حک ــدد باالخ ــارهای متع فش

چنــد بــه دلیــل ســازمان یافتــه بــودن ایــن جــرم حکــم 
آقــای رحیمــی را بیــش از ایــن می دانســتیم، امــا باالخــره 

حکــم آن چیــزی اســت کــه صــادر شــده اســت.
ــد  ــاد نبای ــا فس ــارزه ب ــث مب ــادران، در بح ــه ن ــه گفت ب
خــود  حــد  در  بایــد  و  بگیــرد  صــورت  ســیاه نمایی 
ــا  ــه برخی ه ــرا ک ــه شــود، چ ــه مســئله پرداخت مســئله، ب
ــن مســئله هســتند کــه همــه  ــا کــردن ای ــال الق ــه دنب ب
ــه دشــمنان نظــام اســت. فاســدند و ایــن خــط کمــک ب
زاکانــی بــا بیــان اینکــه فســاد جناح پذیــر نیســت، افــزود: 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــاهده می کنی ــروز مش ــه ام آنچ
برخوردهــا امیدآفریــن بــوده امــا مفاســد بدسرشــت 
ــناد آن در دســت ماســت  ــه اس ــتند ک ــم هس ــری ه دیگ
و پرونــده آنهــا بــا فســادهایی کــه آقــای رحیمــی انجــام 

ــت. ــه نیس ــل مقایس داده قاب
ــا  ــورد ب ــد در برخ ــه نبای ــوه قضائی ــرد: ق ــح ک وی تصری
ــر اســت، منفعــل  ــده فسادشــان قطورت کســانی کــه پرون
شــود و اتفاقــات امــروز کشــور حکایــت می کنــد کســانی 
کــه در اواخــر دهــه ۷۰ و در دهــه ۸۰ منشــأ فســاد 

ــد و اســنادش  ــد برمی گردن ــال حاضــر دارن ــد در ح بوده ان
ــز در دســت ماســت. نی

زاکانــی خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه در پرونــده 
کرســنت ۸۵۰ هــزار دالر رشــوه گرفتــه بودنــد بــه عنــوان 

وارد کننــده بنزیــن مــدال می گیرنــد.
ــئول  ــه داد: مس ــس ادام ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
الحاقیــه ۶ کرســنت کــه لکــه ســیاهی بــود و بــا 
اعتراضــات مــا هــم مواجــه شــد در حــال حاضــر 
ــرد  ــروز تصمیمــی می گی ــی ام ــرد و وقت مســئولیت می گی

۵ ســال آینــده صدایــش در می آیــد.
زاکانــی در عیــن حــال گفــت: نبایــد 
ــردم  ــه م ــت ک ــیری را رف ــاد مس در فس
ــد  ــد بخواه ــمن فاس ــده و دش ــد ش ناامی
ــاک  ــره پ ــردن چه ــدوش ک ــرای مخ ب

ــرد. ــره بگی ــالمی از آن به ــام اس نظ
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در 
خصــوص تحقیــق و تفحــص از دانشــگاه 
آزاد کــه مــورد ســؤال یکــی از خبرنگاران 
قــرار گرفــت، اظهــار داشــت: مــا دو 
ــتیم  ــگاه داش ــص از دانش ــق و تفح تحقی
ــه  ــوط ب کــه تحقیــق و تفحــص اول مرب
ســال ۸۴ بــود و تــا ســال ۸۵ هــم ادامــه 
داشــت و همــه دانشــگاه ها و مراکــز 
ــز  ــش از ۱۵۰۰ مرک ــه بی ــی را ک آموزش
ــد  ــته بندی می ش ــپ دس ــود و در ۹ تی ب
آن  تیــپ  یــک  و  می گرفــت  بــر  در 
ــد  ــود کــه در ۱۳ جل هــم دانشــگاه آزاد ب
گزارش  هــای آن آمــاده شــد امــا اجــازه ندادنــد کــه ایــن 
گــزارش از کمیســیون عبــور کنــد و اصــاًل مطــرح نشــد.
وی یــادآور شــد کــه بــرادر خانــم آقــای جاســبی رئیــس 

ایــن کمیســیون در آن زمــان بــوده اســت.
زاکانــی بــا بیــان اینکــه تحقیــق و تفحــص دوم در 
مجلــس نهــم کلیــد خــورد و انجــام شــد و نتیجــه آن در 
ــده  ــن پرون ــه تصویــب رســید، ادامــه داد: ای کمیســیون ب
ــاب  ــید از ب ــه رس ــه نتیج ــرد و ب ــی ک ــود را ط ــیر خ مس
اینکــه کمســیون همــکاری کــرد و خروجــی آن تصویــب 
شــد امــا در مــورد اول نامــه کمیســیون ایــن بــود کــه در 
ــی ارجــاع نشــود امــا  ــه دســتگاه قضای ــت ب صــورت قرائ

ــت. ــخص اس ــزارش مش ــج آن گ نتای
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت رهپوی ــرکل جمعی دبی
ــع از  ــه مان ــت ک ــات اس ــی از تخلف ــا بخش ــوارد تنه م
الزم  همکاری هــای  و  می شــوند  پرونــده  بررســی 
ــق  ــزارش تحقی ــداهلل گ ــزود: الحم ــرد اف ــورت نمی گی ص
ــتگاه  ــود را دس ــب شــد و مســیر خ و تفحــص دوم تصوی

قضایــی دنبــال می کنــد.
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