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چهارشنبه  24مرداد 1397

سال چهارم شماره 946

رهبر انقالب برای چندمین بار در بیانی تلویحی رئیس جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد

خبر
طرح استیضاح وزیر کشور به
کمیسیون شوراها ارجاع شد

انتخاب| عضو هیأت رئیسه مجلس از ارجاع طرح
اســتیضاح عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشــور به
کمیسیون امور شوراهای پارلمان خبر داد و گفت که
این کمیسیون باید هر چه سریعتر درباره طرح مذکور
اعالم نظر کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس از ارجاع طرح استیضاح
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور به کمیسیون امور
شوراهای پارلمان خبر داد و گفت که این کمیسیون
باید هر چه سریعتر درباره طرح مذکور اعالم نظر کند.
احمد امیرآبادی نماینده مــردم قم و عضو هیأت
رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری فارس اعالم کرد طرح استیضاح
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم
هیأت رئیسه مجلس شده است و اگر تعداد امضاهای
این طرح از حد نصاب قانونی نیفتد ،به احتمال زیاد در
جلسه علنی یکشنبه هفته آینده پارلمان  28مردادماه
در صحن علنی خانه ملت اعالم وصول میشود.
وی همچنین گفــت :طرح اســتیضاح عبدالرضا
رحمانیفضلــی وزیر کشــور نیز برای بررســی به
کمیسیون امور شــوراهای مجلس شورای اسالمی
ارجاع شــده و کمیسیون باید هر چه سریعتر درباره
طرح مذکور اعالم نظر کند.
احمد مازنی:
مردم منتظرند رئیسجمهور مسائل
پشت و روی پرده را در مجلس بگوید
یک نماینده اصالحطلب مجلس شــورای اسالمی
در خصوص حضور رئیسجمهور در مجلس شورای
اسالمی گفت :بد نیست گاهی آقای روحانی سر زده
به مجلس بیاید  ،مردم انتظار دارند که او مسائل پشت
و روی پرده را بگوید.
حجت االسالم احمد مازنی درباره سوال نمایندگان
از رئیسجمهور گفت :طبق آئیننامه رئیسجمهور
باید بر اســاس پروتکلهای و تشــریفات خاصی به
مجلس دعوت شــود؛ به هرحال ایشــان رئیس قوه
مجریه و نماینده ملت هستند.
وی ادامه داد :آقای روحانی در یک جلسه غیرعلنی
که با سران سه قوه داشتیم ،تشریف آوردند و معتقدم
اگر بازهم از ایشان دعوت شود ،خواهند آمد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی
با بیان این کــه اعتقاد دارم ارتبــاط رئیسجمهور
با نمایندگان کم اســت ،بیان کرد :روســای گذشته
همچون مقام معظم رهبری ،مرحوم آیت اهلل هاشمی،
سید محمد خاتمی ،محمود احمدینژاد و میرحسین
موســوی که نخســت وزیر بود در زمان خود بیشتر
ارتباط را با مجلس شورای اسالمی داشتند.
او گفت :البته روحانی سبک و سیاق مدیرتی خاص
خودش را دارد.
این عضو فراکســیون امید ادامه داد :ممکن است
رئیسجمهور هر روز به مجلس بیاید اما سوالی مطرح
نشــود ،همان گونه که وزرا بــه مجلس میآیند و با
نمایندگان دیدار میکنند .بسیار خوب است که آقای
روحانی با سوال و بی سوال سرزده به خانه ملت بیاید.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا رئیسجمهور
میتواند از فرصت حضور در مجلس اســتفاده کند
و از آن دســتهای پشــت پرده که در بســیاری از
ســخنرانیهای خود به زبان میآورد صحبت کند،
عنوان کرد :آقای روحانی از لحاظ شخصیتی انسانی
صریح الهجه است و با صراحت مسائل را بیان میکند.
وی تاکید کرد :ملت از رئیسجمهور انتظار دارد در
پاسخ به ســواالت در قد و قامت رئیس دولت سخن
بگوید و مسائل و مشکالت پشت و روی پرده را بازگو
و نمایندگان را قانع کند.
تکذیب نقل قول منتسب به واعظی
درباره الریجانی؛
حساب اقلیت مجلس
از کلیت آن جداست
ایسنا| ریاست جمهوری اعالم کرد :روز گذشته نقل
قولی از محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
در برخی رسانه ها مبنی براینکه «ما حساب آقای علی
الریجانی را از مجلس جدا میدانیم» منتشر شد که
این نقل قول تقطیع و تحریف شده و نادرست است.
در توضیحــات ریاســت جمهوری آمده اســت:
بدینوسیله به اطالع می رساند که اصل کالم رئیس
دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال خبرنگار
که برخــی محتوا و لحن نامه رئیــس جمهوری به
رئیس مجلس را تهدیدآمیز تلقی کرده اند ،این بوده
است«:این موضوع درست نیست .آقای رئیسجمهور
در نامه به اقای الریجانی اعالم کردند که طبق قانون
در زمان مقرر در مجلس حاضر خواهند شد و به این
خواسته برخی نمایندگان احترام خواهند گذارد .ما
حســاب یک گروه معدود و اقلیــت در مجلس را از
کلیت آن جدا می دانیم».

سیاست
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همدلی| گروه سیاسی -محمود احمدینژاد
یک پرسش بیپاســخ است .یک سوال بیجواب
بــرای همه ایرانیانی کــه او را از نزدیک دیده یا
نامش را از دور شنیدهاند .همه او را میشناسند و
نمیشناسند .گاهی به او نزدیک میشوند و گاهی
نیز فرســنگها از او دوری میکنند .همه بر این
باورند که او حامل سخنان ناگفتهای است که ،نه
کســی آنها را میداند و نه میتواند آنها را بازگو
کند .او نماد اسرار مگو شده است .احمدینژاد را
میتوان علی مطهــری مجلس خواند یا محمود
صادقی یا ایمنآبادی .اما یک تفاوت اساســی با
همــه آنها دارد ،یعنی چیزی در این هســت که
در همه آنها نیســت .و آن هم بســط ید در نقد
مسئولین عالی مقام ایران است .احمدی نژاد به هر
کس که بخواهد نقد میکند ،بدون اینکه ککش
بگزد ،چون آنقــدر مردم از نوع نقد احمدینژاد
دلهــره دارند خود احمدی نژاد ندارد .گویی خط
قرمز احمدینژاد ،خود محمود احمدی نژاد است.
گرچه تا کنون ،پاســخ مســتقیمی به نامهها و
سخنانش دریافت نکرده اما غیر مستقیم برخی از
پاسخها را دریافت کرده است .نمونه بارز آن پاسخ
آخرین نقد او که در قالب یک کلیپ تصویری نیز
پخش شد ،اســت .البته باز از زبان رهبر انقالب.
رهبر انقالب روز دوشــنبه در دیدار با قشرهای
مردم از اســتان های مختلف بر ضرورت وحدت
عمومی مردم و مســئوالن تاکید و در بخشی از
سخنان خود تلویحا محمود احمدینژاد را مورد
خطاب و سخنان اخیر او را مورد نقد قرار داد.
کل سیستم
محمود احمدینژاد در یک پیام ویدئویی ادامه
حضور روحانی در مقام ریاســت جمهوری را به
ضرر ملت و خود او عنوان کرد .او میگوید سران
سه قوه و هر دو جناح سیاسی در به صفر رساندن
اعتماد عمومی به کل سیستم مسئول هستند.
کانال تلگرامی دولت بهار ،رسانه حامیان رئیس
دولتهای نهم و دهم روز پنجشــنبه ۱۸ ،مرداد
بخشهایی از یک پیــام ویدئویی احمدینژاد را
منتشر کرد و وعده داد فیلم کامل این پیام را به
زودی منتشر کند .احمدینژاد میگوید قصد دارد
به طور مشخص درباره «دولت فعلی یعنی دولت
یازدهم و دوازدهم» با مردم صحبت کند؛ دولتی
که به گفته او «بر یک سلســله مبانی نادرست و
طراحی شده شکل گرفت».
او رئیــس جمهوری کنونــی را متهم کرد که
در پنج ســالی که دولت را در اختیار داشته یک
رکود اقتصادی ادامهدار را به کشور تحمیل کرده

احمدی ِ
نژاد نزدیک اما دور

است .روحانی و حامیانش بارها گفتهاند که دولت
یازدهم در حالی کار خــود را آغاز کرد که تورم
باالی  ۴۰درصد و رشد اقتصادی منفی بود.
احمدینژاد با بیان این که در مذاکرات هستهای
با شــش قدرت جهانی «امتیازات داده شــده و
چیزی نصیب ملت نشده» میپرسد« :چه کسی
مسئول این وضعیت است؟!» او گفته که پنج سال
پس از بر ســر کار آمدن دولــت روحانی اقتصاد
ایران «در آستانه متالشی شدن» است و «اعتماد
عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده» اما
مســئوالن دولتی کماکان «خالف واقع تحویل
ملت» میدهند.
احمدینژاد بر این باور است «ملت کال ناراضی
است» و حسن روحانی را قبول ندارد و خطاب به
او گفت« :ادامه حضور شما هم به ضرر ملت است
و هم به ضرر خود شما».
رئیس جمهور پیشــین همچنین گفته است:
«آقای روحانی شــما ،تمام حامیانتان ،دو جناح
سیاسی کشور و دو رئیس قوه دیگر ،همه در این
وضعیت شریک هســتند ».او توصیه کرد« :باید
رضایت ملت را جلب کنید .شاید بهترین راهش
این باشد که دیگر ادامه ندهید».
دشمن شاد کن
رهبر انقالب روز دوشــنبه در دیدار با قشرهای
مردم از اســتان های مختلف در بیانی تلویحی،
سخنان اخیر محمود احمدینژاد را که خواستار
کنارهگیری حســن روحانی شــده بود ،بیپاسخ
نگذاشــت و او را مورد نقد قرار داد .رهبر انقالب
گفت کشــور به وحدت و انسجام ملی نیاز دارد و
هرگونه اظهارنظر غیرمعقول سیاسی ،دمیدن در
آتش تفرقه و گِرا دادن به فرصت طلبان است.
در ادامه محمود احمدی نژاد را «آنها» خطاب
کرد و گفت« :آنها که میگویند دولت باید برکنار
شــود در نقشه دشــمن نقش آفرین هستند».
رئیس جمهور پیشــین در سخنان خود دولت را
عامل و سبب تمامی مسائل و چالش های کشور
معرفی کرده است .این پیام ویدئویی احمدینژاد
و درخواست کنارهگیری از روحانی ،در روزهایی
منتشر شد که طرح سوال از رئیس دولت دوازدهم
در دستور کار مجلس قرار دارد .البته نباید فراموش
کرد که مدتی پیش شماری از اصولگرایان تندرو
زمزمه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری
را نیز مطرح کردهبودند.
نقض ساختار
رهبر انقالب در ادامه به اهمیت نقش و وظایف
دولت در حل مشکالت تاکید و خاطرنشان کردند:

«برخی به اسم این که طرفدار ضعفا هستیم و می
خواهیم اوضاع را درست کنیم ،خودشان ملتفت
نیستند اما عم ً
ال در چهارچوب نقشه دشمن حرف
میزنند و اقدام می کنند .آنها که میگویند دولت
باید برکنار شــود در نقشــه دشمن نقش آفرین
هستند .دولت باید سرکار بماند و با قدرت ،وظایف
خود را در حل مشکالت انجام دهد» .گرچه این
نخســنین بار نیســت که رهبر انقالب  ،محمود
احمدینژاد را مورد خطاب قرار میدهد.
با این حال در ساختار جمهوری اسالمی ایران،
دولــت از ارکان مهم حاکمیت اســت و رئیس
جمهور عالوه بر رای موافق و مقبولیت از ســوی
ملت ،مشروعیت خود را از قانون اساسی و تنفیذ
رهبری میگیرد .اما احمدینژاد گوشش بدهکار
«ساختار» نبوده و به راحتی در کلیپ تصویریاش
خواهان کنارهگیری «دولت» میشود .گویا نقض
ساختار تنها از عهده احمدینژاد بر میآید وبس!
این کرده احمدی نــژاد افزون بر انکار رای ملت؛
جمهوریت نظام و تنفیــذ حکم ولی فقیه را نیز
زیر سوال برده است .کما اینکه این نخستین بار

نیست که احمدینژاد مســئوالن ارشد نظام را
مورد نقد مســتقیم قرار میدهد .او سال گذشته
نیز در نامهای به رهبری خواستار برکناری رئیس
قوه قضائیه شــده بود .احمدینژاد  ۲۸آذر و پس
از خاتمه ضرباالجل  ۴۸ساعتهای که برای ارائه
اسناد محکومیت خود و نزدیکانش به رئیس قوه
قضائیــه داده بود در یک پیــام ویدئویی به طور
تلویحی صادق الریجانی را به باد انتقاد گرفت تا
جایی که او را فتنه گر خواند ،و از او خواســت از
سمت خود کنارهگیری کند.
رهبر انقالب نیز در پاســخ به این نامه محمود
احمدی نژاد عکسالعمل نشان داد و گفت امروز
«هزاران توپخان ه دروغپردازی دشــمن» مشغول
به کارند تا مــردم ایران را «ناامید و بدبین کنند
و اعتماد به نفس مــردم را بگیرند» .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
جمهوری اسالمی ،احمدی نژاد را به نا امید کردن
مردم متهم کرد .ایشان اینگونه گفت« :متأسفانه
در داخل هم گروهی ،درست همان کار دشمن را
ادامه میدهند« :ناامید کردن مردم ،متهم کردن،

دروغهای شاخدار دشمنساز را در ذهن مردم جا
انداختن؛ اینها کارهایی اســت که عدهای انجام
میدهند».
رئیــس دولتهای نهم و دهم در در نامهای که
 ۲۲آبــان  ۹۶برای رهبر انقالب نوشــت و متن
آن را دو هفته بعد علنی کرد هشــدار داده بود:
«شرایط جاری کشور ،امید به تحقق آینده بهتر
را ،از رهگذر ســاز و کارهــای موجود ،به حداقل
رســانده اســت» .احمدینژاد در این نامه به جز
درخواســت برکناری رئیس قوه قضائیه ،شورای
نگهبان و نهادهای نظامی را به مهندسی و دخالت
در انتخابات متهم کرد.
با احمدینژاد تا محکومیت
به راستی محمود احمدینژاد کیست؟ آیا حامل
اسرار مگو است؟ آیا حاشیه امن محمود احمدی
نژاد سخنانی است که برای نگفتن دارد؟ به نظر
میرســد ،محمود احمدی نژاد بیش از آنچه که
هست شده و در یکی از این روزها ،پرونده بازش
حکم میخورد و ممکن اســت او نیز به ســایر
دوستانش بپیوندد.

واکنش
محسن رضایی:

ترامپ میخواهد پول ما بی ارزش شود
مهر| دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :امروز دشمنان
ما با همه قدرت به صحنــه آمدند .آقای ترامپ میخواهد پول
ما بی ارزش شــود و نفت ما صادر نشود و ما پشت میز مذاکره
بنشینی .م
محســن رضایی دیروز سهشنبه  23مرداد در جمع مدیران و
متخصصان تولیدکننده دانش و فناوری با تشکر از کارآفرینان
و نوآفرینــان ایرانی گفت :ملت ایران در حوادث تاریخی بزرگ،
جوهره و بزرگی وجودی خود را نشان میدهد .این نوع همایش
ها در جای جای ایران باید تشکیل شود و در مورد بیرون رفتن
شرایط تحریم و رسیدن به شکوفایی چارهاندیشی کرد.
استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به پیشینه ایرانیان
برای حرکت در مسیر پیشرفت گفت :ملت ایران  200سال در
خواب به سر می برد و پس از اشغال بخش هایی از آن ،بیدار شد.
سرزمین ما 200سال پیش بسیاری از شهرهای پرآوازه اش را از
دست داد .از آن موقع تا االن ملت ما در جوش و خروش است که
به مجد و عظمت خود دست پیدا کند .همزمان قدرت هایی که

در این منطقه منافعی دارند ،از داخل و خارج در پی ایجاد انحراف
در نهضت مردم ما هستند .ایده مدرنیزه کردن ارتش نخستین
حرکتی بود که به ذهن فرماندهان ایرانی رســید .امیرکبیر به
موضوع آموزش و پرورش رسید .آزادی خواهان به قانون و مجلس
پرداختند .دولتها قبل ازانقالب به بانک و راه آهن و جاده توجه
کرد و مشکل یافتن ایده پیشرفت همواره با ما بود.
رضایی افزود :دشمنان ما می ترسیدند که ایرانی ها به تمدن
دست پیدا کنند و 500میلیون نفر از جمعیت منطقه را با خود
همراه کنند .تخریب فرهنگی زیادی به وجود آوردند تا روحیه
نــوآوری ،خالقیت ،اعتماد به نفس ایرانیان از بین برود .ملت ما
هم هر زمان روحیه خود را به دست می آورد به معجزات بزرگی
دست پیدا می کرد.
او گفت :انقالب اســامی سرآغاز برگشت ما به خودمان بود.
ما به نتیجه رسیدیم که باید اقتدار و امنیت را به دست بیاوریم
و در محیط امن ،به پیشــرفت در همه زمینههای دیگر برسیم.
همین که ما وارد فاز دوم پیشرفت یعنی اقتصاد شدیم ،در داخل

خوشبینها با رویکردهای شکســت خورده خود ،ملت ما را با
تردید مواجه کردند و جوانان ما را بر سر دوراهی قرار دادند.
رضایی افزود :امروز دشمنان ما با همه قدرت به صحنه آمدند.
آقای ترامپ میخواهد پول ما بی ارزش شــود و نفت ما صادر
نشــود و ما پشت میز مذاکره بنشــینیم .البته این برخورد را با
ترکیه هم انجام داده و به ارزش لیر ضربه زده .با روسیه و اروپا و
کانادا هم به چالش و مشکل برخورد کرده اند .ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری به دنبال امتیازگیری از ملت ما است .ملت ما
را نشــناخته که قهرمان اقتصاد و فرهنگ هم هست .دشمن با
زیر پا گذاشتن همه توافقات بین المللی می خواهد به سرعت به
نتیجه برسد ،این شرایط فرصتی است که در آزادسازی خرمشهر
اتفاق افتاد .در این شرایط باید مردم را به صحنه فراخواند .امروز
روز فراخوانی ملت ایران به صحنه است .باید محیط کسب و کار
را برای فعالیــت مردم آماده کرد و با دل بزرگ به جوانان اجازه
ریسک کردن بدهیم.
رضایی در ادامه گفت :نباید ترسید که جوانان کارآفرینان ما

به خطا دست بزنند .با دلهای کوچک نمیشود انقالب بزرگی را
رقم زد .االن  90درصد توانایی ما در حاشــیه هستند .باید همه
مردم را به صحنه مقابله بــا تحریم های اقتصادی فرا بخوانیم.
باید در اقتصاد به خودمان برگردیم .باید با دســت پر و با اقتدار
به مقابله بامشگالت برویم و با کمک  15کشور همسایه مان به
جنگ تحریم ها برویم .ما می توانیم از طریق ابتکارات و نوآوری
مثال ایجاد مینی پاالیشگاه ها در مناطق مرزی درآمد خودمان
را دو برابر کنیم .امروز بهترین فرصت برای برگشت ما به پاشنه
خودمان به اقتصاد است .اساس این حرکت جوانان هستند .در
سیاست های کلی برنامه ششم از شرکت های دانش بنیان و علم
و فناوری نام برده ایم و به مجلس و دولت ابالغ کرده ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :در فناوری هسته
ای ،جوانان گمنام ما ،این دانشمندان شهید هستهای با شجاعت
و ایثار و خودباوری ،به یکی از پیشرفته ترین فناوری های جهان
رسیدند و قدرت های جهان را به میز مذاکره با ایران کشاندند.
امیدوارم در این شرایط هم بتوانیم با سرافرازی بیرون بیاییم.

واکنش
کشاورز:

برخی موارد نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری نیازمند قانونگذاری است
ایسنا -بهمن کشاورز با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری برای اقدامات ویژه
در برخورد با اخاللگران اقتصادی گفت :به نظر میرسد قوه قضاییه میتواند به استناد
تجویزرهبری ،الیحهای ســه فوریتی درباره مــواردی که نیاز به قانون دارد به مجلس
محترم تقدیم کند.
این حقوقدان در این باره اظهار کرد :تا آنجا که بنده متوجه شــدم استدعای ریاست
محترم قوه قضاییه از رهبری در واقع نوعی تقاضای تاکید موکد است زیرا مواردی که
در بندهای نامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده در قانون مجازات اخاللگران اقتصادی
مصوب  ۶۹ /۹/ ۱۹و ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی در باب بغی و افساد فی االرض
پیش بینی شــده اســت و آقای الریجانی در نامه خود به هر دوی این موارد نیز اشاره
کردهانــد .وی با یادآوری اینکه «صالحیت دادگاه انقالب و رســیدگی خارج از نوبت و
فوری در جرایم اقتصادی و غیرقابل تخفیف بودن احکام اعدام و جزای نقدی و انفصال
از خدمت در قانون مجازات اخاللگران آمده است» ،گفت :دادگاه انقالب که صالح در این
مورد اســت با توجه به ماده  ۲۹۷قانون آیین دادرسی کیفری برای مواردی که ممکن
اســت به صدور حکم اعدام منجر شود ،از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود؛ البته
بحث ســابقه  ۲۰ساله قضات نکتهای است که اضافه شده و اجرای آن محتاج تصویب
قانون نیست زیرا در اختیار قوه قضاییه است.
این حقوقدان تصریح کرد :مساله تجمیع پروندههای مباشر و معاون و شریک در شعبه
واحد و همین طور تکمیل تحقیقات و رفع نقص پرونده به وسیله خود دادگاه در مواد
 ۳۱۰و  ۳۱۱و  ۳۱۲و  ۳۴۱قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است؛ البته اگر

در این مورد یکی از افراد ذی مدخل نظامی باشد و فساد اقتصادی را در امور مربوط به
وظایف نظامی خود اعمال کرده باشــد با توجــه به صالحیت دادگاههای نظامی برای
تجمیع مشکلی به وجود خواهد آمد که محتاج قانونگذاری است.
کشــاورز اضافه کرد :همین طور احکام صــادره از دادگاه در محدوده قانون مجازات
اخاللگران نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست و تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه
هم همواره با رئیس آن بوده و اســت و انتشار اطالعات مربوط به متهمان نیز در موارد
خاص به تقاضای دادستان کل کشور و با موافقت رئیس قوه قضاییه میسر است( .تبصره
دو ماده  ۳۵۳قانون آیین دادرسی کیفری).

کشاورز با بیان اینکه در نامه ریاست محترم قوه قضاییه مواردی وجود دارد که اجرای
آنها به نحوی که ایشــان خواستهاند محتاج قانونگذاری است ،گفت :تغییر مواعد مثال
موعد یک هفتهای به  ۵روز (ماده  ۳۴۳قانون آیین دادرســی کیفری) ،تســری حکم
تبصره ماده  ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری از مرحله بازپرسی و تحقیق به رسیدگی در
دادگاه( .با این توضیح که فعال این مساله که در جرایم خاص صرفا وکالی مورد تایید
رئیس قوه قضاییه بتوانند در بازپرسی از متهم دفاع کنند ،مورد اعتراض و ایراد شدید
وکال و حقوقدانان است .به طریق اولی نمیتوان چنین ضابطهای را به مرحله رسیدگی
ماهوی در دادگاه تسری داد).
وی افزود :همچنین منع تخفیف مجازات در حبسهای  ۵تا  ۲۰سال ،موضوع قانون
مجازات اخالل کنندگان در امور اقتصادی است با این توضیح که مجازاتهای اعدام و
محکومیتهای مالی و انفصال از خدمت دولتی موضوع قانون مذکور قابل تخفیف نیست
و هیچ یک از مجازاتها نیز تعلیق پذیر نیست و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای بازداشت
به طور مطلق و باالخره قطعی بودن مجازاتهای تعیینی به اســتثنای مجازات اعدام
مواردی است که اعمال آن محتاج قانون است.
کشاورز در پایان گفت :از آنجا که مقام معظم رهبری مجوز کلی سرعت و رسیدگی
عادالنه و اتقان احکام دادگاهها را صادر کردهاند ،به نظر میرسد قوه قضاییه میتواند به
استناد این تجویز ،الیحهای سه فوریتی در مورد مواردی که نیاز به قانون دارد به مجلس
محترم تقدیم کند و یا شــاید مورد به استناد بند  ۸اصل  ۱۱۰قانون اساسی به عنوان
معضل نظام در مجمع محترم تشخیص مصلحت قابل طرح و اتخاذ تصمیم باشد.

