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سرما و محرومیت زندانیان سیاسی رجایی شهر

انصاری:مسئوالنهمنگرانشنودهستند!

ابراز نگرانی اتحادیه آزاد کارگران نسبت به سکته رضا شهابی

9

2

ممنوعیتکولبری

7
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تحصن مجیددری دانشجوی ستارهدار مقابل وزارتعلوم

ائتالف جدید علیه ایران

w w w . k a l e m e . c o m

عصاره شورای نگهبانیم

همبستگیملیمیخواهیم
مشاور ارشد میرحسین موسوی ،از
رهبران محصور جنبش سبز نسبت به
ائتالف جدید علیه ایران هشدار داده
و به هسته سخت قدرت همبستگی
ملی را گوشزد کرد .همبستگیای
که مستلزم حضور مردم است.

محمود صادقی :ما عصاره فضایل ملت نیستیم عصاره
شورای نگهبانیم .بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز
کنیم .چرا اراده برخورد با مفسدین وجود ندارد؟ رییس
قوه قضاییه حسابهای شخصی را در کجا هزینه کرده
است؟ بعضی همکاران می گویند «فایده ندارد» اگر به
فاسدها دست بزنیم کارها میخوابد .دچار «تله فساد»
شدهایم .فساد ،فساد میآورد همانند «تله فقر» که فقر،
فقرمیآورد.
چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان
وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری میکنیم و از
افشای نام بدهکاران کالن هراس داریم؟
آیا نمایندگان اطالع دارند که  ۰۳۱هزار میلیارد تومان
بدهیهای معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی
گردش میکند؟ نامشان افشاء نشود ،ما نمایندگان که
بایداطالعداشتهباشیم.
آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسیهای ساالنه
بودجهایمجلسهستید؟
چرا گزارش شفافی از حسابرسیهای ساالنه مجلس
ارائه نمیشود؟ حسابرسهای دیوان محاسبات هر سال
بودجه مجلس را حسابرسی میکنند  50 -40ایراد
میگیرند ولی رییس دیوان محاسبات همه آنها را خط
میزند.

◄حوزههای علمیه آلوده نشوند

آیتاهلل العظمی صانعی :حوزههای علمیه نباید دولتی
شوند و باید استقالل خود را حفظ کنند .عریض و طویل
کردن حوزه صحیح نیست .این همه ساختمان و مدرسه
برای چه می خواهیم که مرتب حوزه های علمیه را اضافه
کنیم.

■ اردشیر امیرارجمند :مثلث ترامپ،
نتانیاهو و بن سلمان ثبات و امنیت منطقه
را تهدید میکند .اقدام نیکی هیلی تالش
برای مستندسازی ،توجیه و اقناع جامعه
جهانی جهت ضرورت ایجاد ائتالف جدید
علیه ایران است .هیچیک از ما و بهویژه
هسته سخت قدرت نباید فراموش کند که
مبنا و پشتوانه پایدار قدرت نظامی و امنیت
ملی ،همبستگی ملی است .امنیت و منافع
ملیای که نهتنها توسط حاکمیت بلکه با
حضور مردم و مشارکت نمایندگان آنها
تعریف و تبدیل به وجدان و غیرت جمعی
میشود

◄از مصباحیون تا داعشیون

سید مصطفی تاجزاده :همواره گفته ام علت اینکه مصباح
یزدی و همفکرانش نمیتوانند مبانی فکری و عقیدتی
خوارج مسلکان عصر جدید اعم از طالبان و داعش را نقد
کنند ،قرابت دیدگاهی است.

◄آقای الریجانی حاال چرا؟

کواکبیانبهآملیالریجانی:آیاتازهمتوجهشدیداحمدینژاد
و چهار وزیرش در پرونده بابک زنجانی نقش داشتاند؟ مگر
دهها بار در مجلس هشتم و دهم در مورد تخلفات عدیده
آن دولت تذکر ندادیم چرا تاکنون اقدام نکردید؟

