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خيلی کوتاه

روحانی در دیدار سفیر جدید ایرلند:
 روابط تهران – دوبلین 
با رفع تحریم ها بیش از پیش ارتقا یابد

رئیس جمهور با اش��اره به روابط خ��وب تهران - دوبلین اظهار 
امیدواری کرد در ش��رایط بعد از مذاکرات موفق هس��ته ای و پایان 
دوران تحریم های غیرقانونی، همکاری های دو کشور بیش از پیش 

ارتقا یابد.

به گزارش مهر، حسن روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر 
جدید ایرلند، اش��تراک نظر دو کش��ور را درباره بسیاری از مسایل 
منطقه ای خاطرنش��ان س��اخت و گفت: ایران و ایرلند می توانند با 
رایزنی های بیش��تر برای اهداف مش��ترک نظیر مب��ارزه با معضل 

تروریس��م و خشونت در منطقه و جهان تالش کنند چراکه پدیده 
شوم تروریسم، جز در سایه رایزنی، همفکری، مشارکت و همکاری 
از بی��ن نخواه��د رف��ت. وي همچنین بر شناس��ایی ظرفیت های 

اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

نقوی: 
در کمیسیون برجام مناظره ای برگزار نمی  شود

س��خنگوی کمیس��یون وی��ژه برج��ام مجلس ش��ورای اس��المی گفت در 
کمیسیون برجام مناظره ای برگزار نمی  شود.پارلمــــان

به گزارش فارس، سیدحسین نقوی حسینی در خصوص جلسات امروز 
و فرداي هفته جاری این کمیس��یون،  اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسات کمیسیون در هفته 
جاری به صورت متوالی در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود در دو هفته آتی نیز نسبت 

به برگزاری سه جلسه در هر هفته مبادرت می ورزیم.
وی به حضور میهمانان و ش��رکت کنندگان در این جلس��ات نیز اشاره کرد و افزود:  مقرر شد 

جلسات این هفته با حضور اعضای تیم  مذاکره کننده فعلی و سابق صورت گیرد.
س��خنگوی کمیس��یون ویژه برجام مجلس در خصوص برخی اظه��ارات در خصوص مناظره ۲ 
تیم مذاکره کننده کنونی و س��ابق نیز واکنش نش��ان داد و تصریح کرد:  برخی ها از مناظره ۲ تیم 
مذاکره کننده صحبت کرده بودند که الزم است گفته شود کمیسیون به  هیچ عنوان چنین هدفی را 
دنبال نمی کند. نقوی حسینی در ادامه وظایف و هدف کمیسیون ویژه برجام را تشریح و تاکید کرد: 
تالش کمیسیون بر این است که نظرات و دیدگاه ها را استماع کند و اطالعات الزم را به دست آورده 

تا بتواند قضاوت درستی نسبت به آنچه که به نام برجام تدوین شده را پیدا کند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی روند جلسات مذکور را 

یادآور شد و ادامه داد: هر ۲ تیم به صورت مجزا به جلسات دعوت می شوند و نظرات آنها را می شنویم.
وی به حضور آقایان عباس��ی و صالحی رئیس س��ابق و فعلی سازمان انرژی هسته ای کشور 
اش��اره کرد و گفت:  در این جلس��ات همچنین به ارائه گزارش و نظرات مسئوالن سازمان انرژی 

اتمی و تیم آنها می پردازیم.

حبیبی در نشست دبیران حزب موتلفه:
 راهبرد اصولگرایان 

»یک صدا، یک فهرست« است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با 

ب ا حــــز اش��اره به نشس��ت مش��ترک ا
موتلف��ه، پای��داری و ایثارگران 
گفت: اصولگرا، اصولگراست. تندرو و افراطی، معتدل و 
سنتی نداریم. باالخره یا کسی اصولگرا هست یا نیست. 
مالک های اصولگرایی مش��خص است که خوشبختانه 
ما در نشست پنجشنبه گذشته آن را بازتعریف کردیم.

به گزارش تس��نیم، محمد نب��ی حبیبی در پایان 
نشس��ت دبیران با اشاره به نشست دبیران استان های 
س��ه تش��کل حزب مؤتلفه اس��المی، جبهه پایداری 
انقالب اس��المی و جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
گفت: اجالس وح��دت یک گام بزرگ برای همگرایی 

اصولگرایان است.
وی افزود: راهبرد »یک صدا یک فهرست« بدون 
سهم خواهی شخصی و گروهی هیچ یک از تشکل های 
اصولگرا اکنون به صورت یک گفتمان درآمده است.

حبیبی تصری��ح کرد: اصولگرایان ب��ا این راهبرد 
در صدد تش��کیل یک مجلس والیی هستند که بتواند 

راهبرده��ای رهب��ری را در حوزه سیاس��ت، اقتصاد، 
فرهنگ و مسایل اجتماعی عملیاتی کند.

وی با اش��اره ب��ه اینکه ک��ه روزنامه ه��ای دوم 
خ��ردادی برخی اخب��ار و تحلیل ه��ای وارونه مطرح 
می کنند و با تقس��یم اصولگرایان به تندرو و میانه رو، 
افراط��ی و معت��دل درص��دد اخ��الل در همگرای��ی 
اصولگرایان هستند بیان داشت: همانطور که مي دانید 
روزنامه های دوم خردادی از قرار گرفتن تش��کل های 
اصولگرا در کنار هم ناراحت هس��تند با انتشار برخی 
اخبار دروغ و تحلیل های بی مبنا و وارونه می خواهند 
در می��ان اصولگرای��ان واگرایی ایج��اد کنند تا مدل 

انتخابات 9۲ را باز تولید کنند.
وی افزود: متأسفم که دوم خردادی ها در قالب همین 
تحلیل های فریب آمیز به ساحت برخی از شخصیت های 

بزرگ اهانت می کنند ما این اهانت را برنمی تابیم.
دبی��ر کل حزب موتلف��ه اس��المی تصریح کرد: 
آی��ت اهلل مصباح ی��زدی در کن��ار آی��ت اهلل ی��زدی 
دبیر کل جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم و آیت اهلل 
موحدی کرمان��ی دبی��ر کل روحانیت مب��ارز دغدغه 
همگرایی اصولگرایان را دارند به همین دلیل آیت اهلل 
مصباح در اجالس مش��ترک دبیران اس��تان های سه 
تش��کل ش��رکت کردند. آیت اهلل موحدی کرمانی هم 

ی��ک پی��ام ویدئویی مرحم��ت فرمودن��د و چون در 
س��فر بودند نتوانس��تند در این اجالس شرکت کنند 
و از ط��رف آیت اهلل یزدی نیز یکی از ش��خصیت هاي 

روحانی به ایراد سخن پرداختند.
وی با اش��اره ب��ه جمع بندی این نشس��ت اظهار 
داش��ت: دستاوردهای این نشس��ت به زودی آثار خود 
را در سراس��ر کشور نشان می دهد قرار است ما دست 
دوس��تی و مودت به سوی همه اصولگرایان دراز کنیم 
ضمن اینک��ه گفته ایم ما قطب اصلی ی��ا مرکز اصلی 
همگرایی اصولگرایان نیستیم. اکنون گفتمان همگرایی 
در سراسر کشور در میان اضالع و افراد و شخصیت های 
اصولگرا به شکل منطقی پیش می رود بطور طبیعی ما 
می توانیم با راهبرد یک صدا یک فهرس��ت در کنار هم 
قرار بگیریم و پیش بینی ما این است که انشااءاهلل همه 

اصولگرایان با دغدغه همگرایی یکی خواهند شد.
حبیبی در پاس��خ به این س��وال که آقای ظریف 
اعالم کرده است اجرای تعهدات ایران از اول مهر آغاز 
می شود، گفت: شتابزدگی در اجرای تعهدات درحالی 
که تصویب برجام در واشنگتن همچنان در هاله  ابهام 
اس��ت چه معنا می دهد. همچنین شتابزدگی در اجرا 
تا وقتی که هنوز طرف مقابل به هیچ تعهدی تاکنون 

عمل نکرده باز بی معناست.

سردار محبوب سپاه برنده شد
س��ردار قاسم سلیمانی، فرمانده س��پاه قدس، موضوع 
اصلی نشس��ت مؤسسه هادسون در پایتخت ایاالت متحده 
آمریکا بود. مؤسس��ه "هادسون" در واشنگتن نشستی را با 

موضوع توافق ایران و 1+5 برگزار کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این نشست ایران به 
دلیل حمایت از گروه های مقاومت منطقه و مبارزه با رژیم 
اشغالگر قدس، "رژیمی تروریستی" خوانده شد و سخنرانان 
ضدایرانی نشس��ت تأکید کردند ک��ه "توافق با ایران باعث 

رشد تروریسم در جهان می شود.«
سخنرانان این جلسه که از حامیان رژیم صهیونیستی 
بودند همچنین سردار قاسم س��لیمانی، فرمانده محبوب 

سپاه قدس را برنده اصلی توافق هسته ای خواندند.

با حکم فرهادی
"نصرت اهلل ضرغام" مشاور وزیر علوم شد

وزی��ر عل��وم، تحقیقات و فن��اوری با ص��دور حکمی 
نصرت اهلل ضرغام را به سمت مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش تس��نیم، محمد فرهادی با صدور حکمی 
نصرت اهلل ضرغام را به سمت مشاور خود منصوب کرد.

در حکم فرهادی خطاب به ضرغام آمده است: با عنایت 
به تعهد، تخصص و همچنین تجربه های جناب عالی در زمینه 
آموزش عالی به عنوان مش��اور اینجانب منصوب می شوید. 
بایس��ته است با پیروی از آموزه های اسالمی، مبانی علمی و 
راهبردهای دولت تدبیر و امید در تنظیم برنامه های نظام علم 

و فناوری و اقتصاد مقاومتی مؤثر و کارآمد، همت گمارید.
ضرغام عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران و هم اکنون 
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.

 رهایی 17 ملوان ایرانی 
از چنگال دزدان سومالیایی

مدیرکل ش��یالت سیستان و بلوچستان از رهایی 17 
ملوان و صیاد ایرانی از دست دزدان سومالیایی خبر داد.

به گزارش فارس، محسنعلی گلشنی اظهار کرد: 17 
صیاد و ملوان کنارک که فروردین ماه امس��ال به وس��یله 
دزدان سومالیایی ربوده شدند، هفته گذشته موفق شدند 

از چنگال آنها فرار کنند.
مدیرکل ش��یالت سیستان و بلوچستان افزود: تالش 
مسئوالن وزارت امور خارجه برای آزادی آنها ادامه داشت 
که مطلع شدیم هفته گذشته با طوفانی شدن هوا صیادان 
ایرانی توانسته اند از چنگال دزدان سومالیایی فرار کرده و 

خود را به یک ناو اروپایی برسانند.
این مسئول ادامه داد: قرار است با همکاری نیروی دریایی 

ایران، این لنج صیادی تا پایان هفته وارد کشور شود.

واکنش جوانفکر به توکلی در دفاع از احمدی نژاد
مش��اور رس��انه ای احمدی نژاد در واکن��ش به توکلی 
گفت: وی نماینده مجلس شورای اسالمی است، اما به نظر 
مي رسد از موضعی فراتر از اختیارات یک نماینده مجلس ، 

سخن به میان آورده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، در پی گفت وگوی احمد 
توکلی با هفته نامه مثلث علی اکبر جوانفکر که به نظر مي رسد 
این روزها عهده دار مسئولیت دفاع از عملکرد دولت های نهم 
و دهم و پاس��خگویی به شبهات را برعهده دارد، به سخنان 

توکلی واکنش نشان داد.
جوانفکر با بیان اینکه توکلی گفته "اگر بازخواست هایی 
که باید از احمدی نژاد می ش��د، صورت می گرفت یا اینکه 
زودت��ر صورت بگیرد، او از این هوس ها نمی کند که دوباره 
برای جلب رای از این ش��عارها )احیای گفتمان امام( س��ر 
دهد." گفت: اظهارات موهن و نسبت های خالف واقع آقای 
توکلی علیه رئیس جمهور سابق در حالی ابراز می شود که 
طی دو س��ال گذشته از یک س��و دکتر احمدی نژاد، مشی 
س��کوت مطلق را در پیش گرفته اند و از س��وی دیگر دفتر 
رئیس دولت های نهم و ده��م بارها و به صراحت، تصمیم 
قطعی ایش��ان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات پیش رو را 

مورد تاکید قرار داده است.
جوانفکر می افزاید: معلوم نیس��ت آقای توکلی با تکیه 
بر چه اختیاراتی، چنین ادعایی را مطرح کرده اس��ت؟ وی 
نماینده مجلس شورای اسالمی است اما به نظر مي رسد از 
موضعی فراتر از اختیارات یک نماینده مجلس، س��خن به 
میان آورده است. وی ادامه می دهد: آقای توکلی که آشکارا 
از جدیت احمدی نژاد در عمل به تکلیف خود، برآش��فته به 
نظر می رس��د، در مصاحبه خود گفته است که احمدی نژاد 
مردی مصمم و جدی است و همیشه در کارهایش جدیت 

داشته و عزم راسخ هم در سیاست تاثیرگذار است.
جوانفکر تصریح می کند: این نماینده مجلس که در دولت 
احمدی نژاد به عنوان سردمدار مخالفت با طرح های اقتصادی 
دولت ه��ای نهم و ده��م و بویژه اجرای قان��ون هدفمندی 
یارانه ها ش��ناخته مي ش��د، از عدم برخورد با رئیس جمهور 
س��ابق انتقاد کرده و گفته است که سیستم ما خوب عمل 
نمی کند. طرح های اقتصادی دولت س��ابق، عمدتا در جهت 
توانمند س��ازی اقتصادی مردم به اجرا گذاشته شد اما آقای 
توکلی و همفکران او تمامی تالش خود را برای مختل کردن 

فعالیت های اقتصادی دولت قبل به عمل آوردند.
مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق همچنین می افزاید: 
ای��ن نماین��ده مجلس ب��دون توجه ب��ه آراي ۲5 میلیونی 
احمدی نژاد در انتخابات س��ال 1۳۸۸ ادعا کرده است که 
آقای احمدی نژاد اصال صالحیت ندارد و حضور او در جایگاه 

ریاست جمهوری ، غصبی بوده است.
وی ادامه می دهد: به ای��ن ترتیب، آقای توکلی حقوق 
اساسی مردم در انتخاب رئیس جمهور را نفی کرده است. این 
نماینده مجلس با متهم کردن رئیس جمهور سابق به قبول 

نداشتن قانون، وی را از نظر سیاسی مجرم دانسته است.
جوانفکر در پایان خاطرنشان می کند که آقای توکلی 
در حال��ی این اتهام بی پایه و اس��اس را ب��ه احمدی نژاد 
نس��بت داده است که ایشان نه فقط هرگز سخنی دایر بر 
قبول نداشتن قانون بر زبان نرانده اند، بلکه در هشت سال 
دولت خ��ود نیز، همواره بر پایبندی به قانون تاکید کرده 
و دول��ت های نهم و دهم را پایبندترین دولت های پس از 

انقالب به قانون توصیف مي کردند.

روحانی رئیس جمهور ۸ ساله است
وزیر کشور در پاسخ به اینکه در نیمه عمر دولت دهم، 
چقدر از اهداف و برنامه هایتان عملیاتی شده است؟ گفت: 
البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری 
شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند! 

ما به 7۰ درصد برنامه هایی که اعالم کردیم، رسیده ایم.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، رئیس س��ابق 
دیوان محاس��بات در کس��وت وزیر کش��ور ه��م گزارش 
تفریغی از برنامه هایش تهیه کرده که نش��ان مي دهد 7۰ 

درصد آنها عملیاتی شده است.

این روزها بعد از تشکیل حزب 
دو گــزارش 

گروه سياست
اتحاد مل��ت که س��رو صداي 
زی��ادي بر پا کرد حاال نوبت به 
همراه��ي و مش��ارکت ای��ن ح��زب با رس��انه بیگانه 

بي بي سي به گوش مي رسد. 
خب��ر تش��کیل نخس��تین کنگره ح��زب بدون 
مجوز اتحاد ملت ایران بس��یار متفاوت از گذش��ته در 
بی بی س��ی فارسی پوشش داده ش��د. بنابر گزارش ها 
شبکه بي بي سي تصاویری اختصاصی را از گردهمایی 
مشارکتی ها روی خروجی اش برای مخاطبان خود برد، 
تصاویری که نه س��ابقا توسط رسانه های اصالح طلب 
منتشر شده بود و نه ارگان های خبری کشور در تهیه 
آن دخیل بودند و خود بي بي س��ي فارس��ي نیز اجازه 

فعالیت در ایران را ندارد.
ه��ر چند موضوع تهیه گزارش خبری مس��تقل 
از ای��ن نشس��ت چن��دان حائ��ز اهمیت نیس��ت اما 
نش��ان دهنده پیوند عمیق میان اعضای این حزب با 
رس��انه ها و تشکیالتی است که مس��تقیما ضد نظام 
اس��المی فعالیت می کنند. اما این پیوند از چه زماني 
رق��م خورده اس��ت؟ همزمان با درخواس��ت اعضای 
اتحاد ملت ایران برای تشکیل حزب، برخی رسانه ها 
در خص��وص عضویت تعداد قاب��ل توجهی از اعضای 
حزب منحله مش��ارکت در این تشکیالت جدید ابراز 
نگرانی کرده بودند. تشکیالتی که سابقا نقش موثری 
در مشوش کردن فضای سیاسی کشور داشته و قالب 
اعضایش س��ابقه حبس به جرم اق��دام علیه امنیت 

عمومی کشور را در کارنامه خود دارند.
در حقیق��ت حزب اصالح طلب اتحاد ملت ایران 
طی فرایند پوس��ت اندازی ک��ه در جریان اصالحات 

مجوز گرفت و نخستین کنگره آن نیز با حضور افراد 
حاشیه دار و بعضا دارای جرایم امنیتی برگزار شد.

این حزب درحالی روی کار آمد که شورای مرکزی 
آن را اعضای حزب منحله مشارکت که در فتنه سال ۸۸ 
و همچنین حوادث سال 7۸ مشارکت داشتند، تشکیل 
می دهن��د و عموما دارای جرای��م امنیتی و محکوم به 
فتنه گری در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ هستند.

اینکه چطور اجازه داده ش��ده ک��ه این افراد که 
سابقه سیاهی در فضای سیاس��ی کشور دارند دوباره 
مهیای حض��ور در همین فضا با نام و وجهه ای جدید 
ش��وند، سوالی اس��ت که هنوز پاسخی به آن از سوی 

مسئوالن ذی ربط داده نشده است.

 برگزاري نخستين گنگره 
با بازگشايي سفارت انگليس

نکته قابل توجه این است که همزمان با تشکیل 
نخس��تین کنگره حزب ملت ایران اسالمي، خبرنگار 
بي بي س��ي در تهران حاضر شد و سفارت انگلیس 

مجددا فعالیت خود را آغاز کرد. 
زمانی که تصاویر اختصاصی بی بی سی و مصاحبه 
برخی اعضای دولت و فعاالن سابق حزب مشارکت با 
رسانه دولتی انگلس��تان را به سه مورد فوق بیفزاییم 
احساس می شود که تعداد وقایع اتفاقی همزمان کمی 

غیرعادی و بیش از حد معمول است.
 بی بی س��ی رس��انه ای اس��ت که الاقل از زمان 
کودتای ۲۸ مرداد نقش چش��مگیری در بس��یاری از 
آشوب های محلی در سراسر جهان داشته است. حزب 
منحله مش��ارکت هم که از زمان تولد در سال 7۶ با 
بیشتر آشوب طلبی های مقاطع مختلف دهه هفتاد و 

هشتاد شمسی مرتبط بوده است. ماجرای دخالت های 
دولت انگلستان در ایران همه روشن است. 

از طرفی با نیم نگاهی به جماعت ش��رکت کننده 
در اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران می توان اغلب 
افرادی که منتقد نهادهای نظارتی بر انتخابات هستند 
را مش��اهده کرد. در واقع تمام شواهد و سوابق نشان 
مي دهد که فرایند تضعیف نهادهای وابس��ته به نظام 
دقیق��ا از کج��ا و با چه اهدافی در حال س��ازماندهی 
است. هرچند در مرام نامه اتحاد ملت ایران اسالمی بر 
درس گرفتن از اشتباهات گذشته تاکید شده است اما 

شواهد امر چندان این موضوع را تایید نمی کند.

آيا حزب قانوني است
براس��اس قانون احزاب جمهوری اسالمی ایران، 
کس��انی حق دارند حزب تش��کیل دهن��د و فعالیت 
سیاس��ی داشته باش��ند که کامال به نظام باور داشته 
باش��ند. افرادی که در جریان فتنه سال ۸۸ به اقدام 
علیه انقالب اس��المی دس��ت زدند، تا زمانی که توبه 
نکنند و ثابت نشود که از مسیر گذشته خود پشیمان 
ش��ده اند حق هیچ گون��ه فعالیت سیاس��ی ندارند و 
وزارت کشور باید با دقت بسیار از ورود افرادی که در 
گذشته برای کشور هزینه داشته اند، پیشگیری کند. 
وزارت کشور موظف اس��ت که صالحیت افراد را در 
این راس��تا مورد بررس��ی قرار دهد و پس از تایید به 
کمیس��یون ماده 1۰ احزاب ارائه دهد تا بررسی هاي 
الزم توسط کمیسیون ماده 1۰ احزاب صورت گیرد. 
این درحالي اس��ت ک��ه عناصری که ای��ن حزب را 
تش��کیل می دهند، س��وابق خوب و روشنی ندارند و 
اکث��ر آن ها جزء فعاالن فتنه س��ال ۸۸ بوده اند و در 

صحنه هاي مختلف نیز نگاهش��ان ب��ه بیگانگان بوده 
و نس��بت به قانون اساس��ی و انقالب فعالیت منفی 
داش��ته اند. جبهه منحله مش��ارکت در دورانی که به 
صورت قانونی فعالیت مي کرد، اقدامات و رفتار هایی 
از خود نشان داد که موجب نگرانی و دغدغه مردم و 
مسئوالن ش��ده بود، حاال اگر کسانی بخواهند روش 
جبهه منحله مش��ارکت را ادامه دهند، قطعا موجب 

نگرانی مجلس و ملت خواهد شد.
اس��ماعیل کوثري نماینده م��ردم تهران و عضو 
کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارج��ي نیز در 
این باره مي گوید: انحالل حزبی مانند مش��ارکت فقط 
برای عنوان و اس��م آن نبوده، بلکه افراد آن ها که در 
فتنه دست داشتند و ثابت هم شده است، نباید اجازه 
فعالیت سیاس��ی داشته باش��ند. تشکیل حزب اتحاد 
ملت ایران اسالمی یکی از کارهای خالف قانون است. 
ق��وه قضائیه و دس��تگاه هاي امنیتی ب��ه ویژه وزارت 
اطالعات باید با این تشکیالت برخورد کنند و جلوی 

تشکیالت سیاسی اشان را بگیرند.
عوض حیدرپور نماینده م��ردم اصفهان و عضو 
کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي نیز در 
این باره با اش��اره به اینکه وزارت کش��ور برای صدور 
مجوز به احزاب و تش��کل ها باید حس��اس باش��د و 
دقت ه��اي الزم را انجام دهد. یکی از ش��اخصه هاي 
برق��راری امنی��ت و حفاظت از امنیت ملی کش��ور، 
اقدامات گروه ها و تشکل هایی هستند که مي خواهند 

فعالیت سیاسی کنند.
این گروه ها و تش��کل ها باید در چارچوب قانون 
اساسی کش��ور و همراه با سیاست هاي کلی نظام در 
زمینه هاي مختل��ف از جمله امنیت ملی اقدام کنند. 
اعط��ای مجوز به احزابی که همس��و با جبهه منحله 
مشارکت هستند و مي خواهند برخالف چارچوب هاي 
قانون اساس��ی و سیاست هاي کلی نظام مواضع خود 
را اتخ��اذ کنند و اقداماتی را انجام دهند، امنیت ملی 

کشور را به مخاطره مي اندازد.

س��خنگوی ق��وه قضائی��ه در 
هش��تاد و چهارمین نشس��ت میـــــزان

خبری خود درباره محکومیت 
مجرم فراری فتنه ۸۸، کش��ف موبایل و سکه طال از 
مهدی هاش��می، ماج��رای 5۰ پرونده قضایی دولت 
گذشته، تخریب شورای نگهبان، محکومیت ۲ متهم 

به جاسوسی و دکل نفتی گمشده سخن گفت.
محس��نی اژ ه ای  غالمحس��ین  حجت االس��الم 
س��خنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بارها اعالم 
کرده اس��ت که آمادگی کامل دارد تا برای دستیابی 
دولت ب��ه اهداف خود به خص��وص در حوزه اقتصاد 

مقاومتی همکاری کند.
وي همچنین به دو نفر متهم جاسوسی آمریکا و 
اسرائیل اشاره کرد و گفت: این دو نفر در دادگاه انقالب 

اسالمی تهران به 1۰ سال حبس محکوم شده اند.
اژه ای در م��ورد یکی از مجرم��ان فتنه ۸۸ که 
ب��ه طور غیابی محکوم ش��ده بود، گف��ت: برای این 
فرد به طور غیابی حکم صادر ش��ده بود اما این فرد 
فراری بود و در هفته های اخیر در داخل شناسایی و 
دستگیر شد که هم اکنون ادامه رسیدگی به پرونده 

وی دنبال می شود.
وی در ادامه اظهارداش��ت: پرونده دیگر مربوط 
به وکیلی اس��ت که به عن��وان پرونده موکل خود به 
دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگه ای از پرونده 
برداشته، دس��تکاری کرده و می خواس��ت دوباره به 
صورت مخفیانه وارد پرونده کند که مامورین متوجه 
می شوند و ایش��ان تحت تعقیب قرار می گیرد و باید 

گفت این کار کار زشتی است.

محکوميت 4 نفر از مجرمان فضای مجازی 
محس��ني اژه اي در ادامه در م��ورد افرادی که در 
فضای مجازی اقدامات مجرمانه انجام می دهند، گفت: 
4 نفر از کس��انی که در فضای مجازی با اسم مستعار 
و آدرس غل��ط اقدامات مجرمانه انجام داده بودند که 
این اقدامات هم امنیتی، هم اشاعه فساد و فحشا و هم 

توهین به مقدسات بود شناسایی و بازداشت شدند.
وي تص��رح کرد: این 4 نفر در دادگاه به 1۸ ماه 

تا 1۲ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه به پرونده دیگری اشاره و 
بیان داشت: یک مامور متخلف که مامور وصول آب 
و فاضالب در س��اوجبالغ بود از مش��تریان به دلیل 
ع��دم اطالع و آگاهی آنان پول ه��ای خارج از قانون 
می گرفت که شناس��ایی و بازداشت شد و پرونده اش 

در حال رسیدگی است.

دستگيری معاون حفاظت اطالعات قوه قضائيه 
کذب محض است

در بخ��ش دیگ��ري از ای��ن نشس��ت خب��ري 
محسني اژه اي به پرونده متهمان سیگار مارلبرو اظهار 
داش��ت: دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده 
ای��ن افراد ب��ه دادگاه ش��ماره 1۰۶5 دادگاه عمومی 

تهران ارجاع شده که هم اکنون وقت نظارتی دارد.
اژه ای در ادامه به شایعه ای که در بعضی از سایت ها 
و بخصوص سایت های ضد انقالب منتشر شده و گفت: 
در این سایت ها شایعه شده که معاون حفاظت اطالعات 

قوه قضائیه فردی به نام احمدی دستگیر شده است.

س��خنگوی قوه قضائیه با بی��ان این مطلب که 
این ادعا کذب محض اس��ت، گف��ت: لیکن در یکی 
از استانهای غرب کش��ور فردی که خود را منتصب 
کرده بود برادر فالنی در قوه قضائیه اس��ت دستگیر 
شده و بازداشت است اما اسم آن فرد احمدی نیست 

و ربطی به حفاظت قوه قضائیه نیز ندارد.

 ساخت وسازهای حيران 
از سال 82 شروع شده بود

وي همچنین در رابطه با ساخت وساز در منطقه 
حیران گفت: ساخت وس��ازهای حیران از س��ال ۸۲ 
ش��روع شده است و اکنون س��ال 94 هستیم باید از 
مسئوالن پرسید که شما در این 1۲ سال چه اقدامی 
کردید؟ و در اینجا این موضوع باید عبرتی برای آینده 
باشد تا 1۲ سال ننشینیم تا مشکل  حاد و بزرگ شود 

و سپس ساختمان ها را خراب کنیم.
وی تأکی��د کرد: قریب به اتفاق ساخت وس��ازها 
مجوز داش��ته است هر چند مسئله اینجاست که آیا 
کس��انی که مجوز ساخت وساز داده اند صالحیت این 
کار را داشته اند یا خیر؟ و اگر نداشته اند باید جلوی 

این افراد گرفته می شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اکنون ممکن است 
ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده اند صالحیت 
نداشته باشند اینجا سؤال این است که آیا با این افراد 
برخورد شده اس��ت یا حداقل به عنوان تخلف اداری 
مورد بررس��ی قرار گرفته است یا این فرد جای دیگر 
همین کار را انجام می دهد. محس��ني اژه اي گفت: ما 
نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش 

این کار الزم به برخورد قضایی باشد.

کشف گوشی همراه، سيم کارت و 30 سکه طال 
از مهدی هاشمی

سخنگوي قوه قضائیه با اشاره به بازرسی از زندان 
اوین به ویژه بند 7 این زندان که مهدی هاش��می در 
آن دوران محکومیت خود را س��پری می کند تصریح 
ک��رد: گاه��ی از برخی بندها بازرس��ی هایی به عمل 
می آید و در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می شود که 
بالفاصله رفع می شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا 
می کنند که چرا بازرس��ی  صورت می گیرد در حالی 
که اگر این کار انجام نش��ود با همان وسایل مرتکب 
جرم می شوند و مجدداً هم خودشان و هم ما را دچار 

مشکل می کنند.
وی اف��زود: در هفته گذش��ته از بن��د 7 و ۸ این 
زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه 
ش��د از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با 
سیم کارت و ۳۰ سکه طال اعم از ربع سکه، نیم سکه 

و سکه گرمی کشف شد.
مع��اون اول قوه قضائیه با بی��ان اینکه نمی توان 
گفت سکه غیرمجاز اس��ت، گفت: ممکن است سکه 
را همراه خود داش��ته باشد اما داش��تن تلفن همراه 

غیرمجاز است.
وی تأکید کرد: همچنین از برخی دیگر از زندانیان 
هم تعدادی وسایل غیرمجاز از جمله گوشی موبایل و 

فلش مموری کشف شد.

 ماجرای 50 پرونده قضايی 
که ابتکار از آن سخن گفت

در ادامه محس��ني اژه اي در پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران مبنی بر اینکه خانم ابتکار گفته که از 
منزل یکی از اعضای سابق محیط زیست 5۰ پرونده 
قضایی بدس��ت آمده، آیا این موضوع صحت دارد یا 
خی��ر، گفت: م��ن مطالب خانم ابت��کار را نخواندم و 
فق��ط تیتر آن را دیدم. اما ای��ن موضوع بر می گردد 
ب��ه همان قضیه ای که برخی احکام صادر ش��ده بود 
و آن را برای اجرا ارس��ال کرده بودند اما صورتجلسه 
ش��د که احکام اجرا ش��ده ولی پس از مدتی کاشف 
ب��ه عمل آمده که حکم ها به اجرا در نیامده بنابراین 
این پرونده ها پرونده قضایی نیست بلکه پرونده هایی 
اس��ت که در مورد آن توضی��ح دادم، اگر غیر از این 

باشد من در جریان نیستم.
معاون اول قوه قضائیه در پاس��خ به این س��وال 
که آیا س��رقت پرونده قضایی داری��م، گفت: ممکن 
اس��ت یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً 
پرونده قضایی نیس��ت بلکه برگه اوراقی است که در 
زمان انتقال پرونده از کالنتری به دادسرا یا بالعکس 
جابجا می ش��ود، حتی گاهی اوقات پیش می آید که 
پرونده ای برای مطالعه در اختیار کسی قرار می گیرد 

و اوراق آن جابجا می شود.
وی افزود: نمی گویم سرقت یک پرونده غیر ممکن 
است اما احتمال آن خیلی کم است و من سراغ ندارم، 

البته افرادی بودند که با آنها برخورد شده است.
محسني اژه اي در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
جیس��ون رضاییان گفت: من اطالعی ندارم که حکم 
صادر شده یا نه اما دو هفته قبل اعالم کردم که دفاع 

آخر از متهم اخذ شده است.
وی درخصوص خبر بازداشت یکی از مسئولین 
ارش��د بانک س��په گفت: تا آنجایی که فکر می کنم 

چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی همچنین در خصوص آخرین اخبار از خاوری 
گفت: در مورد این فرد اتفاق تازه ای نیفتاده و مسئولین 
ذیرب��ط هم موض��وع را دنبال می کنن��د و پیگیری ها 

همچنان ادامه دارد.

محاکمه 5 نفر در زمينه پرونده فساد ارزی 
محس��ني اژه اي در پاسخ به این سوال که آیا اتهام 
ی��داهلل روزچنگ متهم پرونده ارزی فس��اد فی االرض 
اس��ت یا خیر، گفت: اتهام اخ��الل در نظام اقتصادی 
کشور براساس ماده یک قانون اخالل در نظام اقتصادی 
کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخالل می گویند 
و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخیص دهد یا از 

بانک مرکزی و مسئولین ذیربط استعالم بگیرند.
وی ادام��ه داد: اگر چنانچ��ه این اخالل در جهت 
ضربه زدن به نظام باش��د فساد فی االرض تلقی شده 
و حکم آن اعدام اس��ت اما گاهی ممکن است اخالل 
در نظام اقتصادی با هدف مال اندوزی باشد که در این 
صورت فس��اد فی االرض نیست و حکم آن از 5 تا ۲۰ 

سال زندان است.
محسني اژه اي در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین خواری و 
برخ��ورد با مدیران متخلف چیس��ت، گفت: من بارها 
گفت��ه ام که نهایت ت��الش قوه قضائیه این اس��ت که 
مخصوصاً با فس��ادهای داخل دس��تگاه قضایی بیشتر 
برخورد کند، شناس��ایی ها را نیز بیشتر کند. در حال 
حاضر حفاظت قوه قضائیه، دادس��رای نظامی، دادگاه 
انتظامی و در امور اداری هم سازمان بازرسی کل کشور 

وارد می شود.
اژه ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مشایی 
و شکایت وی اظهار داشت: جلسه قبل در این مورد 

اطالعاتی داشتم که ارائه کردم.

 پرونده دکل نفتی 
در مرحله تحقيقات مقدماتی در دادسرا است

وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده دکل نفتی 
گفت: پرونده در همان چند وقت یک نفر بازداش��تی 
داش��ت و دو، س��ه نفر نیز در ح��ال تحقیق و رفت و 

آمد هستند.
وی ادامه داد: اگر افراد به عنوان مطلع باش��ند از 
آنها سؤالی می شود که گاهی اوقات ابتدا افراد مطلعند 

و بعد متهم می شوند.
این مقام ارش��د قوه قضائیه تأکی��د کرد: هنوز 

تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
حجت االسالم و المسلمین محسني اژه اي در پاسخ 
به س��ؤالی در مورد ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور 
اصالحات و محدودیت قانونی رس��انه ها اظهار داشت: 

دستور در حد اخبار و تصویر است.

 تخريب و تضعيف شورای نگهبان 
صحيح نيست

اژه ای در پاس��خ به سؤالی در خصوص زیر سؤال 
بردن ش��ورای نگهبان گفت: بارها عرض کرده ام که 
التزام به قانون به نفع کش��ور و همه اس��ت و گاهی 
افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر می کنند که 

تفسیر شخصی است.
س��خنگوی قوه قضائیه تصریح ک��رد: اگر قانون 
جای ابهام دارد و قانون اساسی است باید از شورای 
نگهبان تفسیر خواس��ت یا اگر قانون عادی است از 

مجلس تفسیر خواست.
وی ادامه داد: نقد با زیر سؤال بردن دو تا است 
و نقد با توهین متفاوت است و تضعیف و تخریب هر 
نهادی صحیح نیست چه شورای نگهبان، چه دولت، 

چه مجلس و چه قوه قضائیه.

حکم سرکرده عرفان حلقه تائيد نشده است
محس��ني اژه اي در پاس��خ به س��وال خبرنگاری 
مبنی بر اینکه در خصوص تبصره ماده 4۸ قانون آئین 
دادرس��ی کیفری برخی از وکال اظهارداشتند که در 
مراجعه به مرجع قضایی به آنها گفته شده که اسامی 
شما در لیس��ت اعالمی از س��وی رئیس قوه قضائیه 
نیست، آیا دستگاه قضایی لیستی را به مرجع قضایی 
اعالم کرده که اژه ای گفت: در برخی از اس��تان ها این 
لیس��ت اعالم ش��ده و باید در جاهای دیگر هم انجام 

شود و براساس همین تبصره عمل شود.
یکی از خبرن��گاران در خصوص آخرین وضعیت 
پرون��ده محمدعل��ی طاهری س��رکرده عرفان حلقه 
س��وال کرد که اژه ای گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و 

بعید می دانم حکم وی تایید شده باشد.

 اجرای بخشی از حکم مهدی هاشمی 
درباره رد و مال و جزای نقدی يا دادسراست

محس��ني اژه اي درخصوص رد م��ال و پرداخت 
جزای نقدی در پرونده مهدی هاشمی گفت: اینگونه 
مس��ائل را دادس��را اجرا می کند و پیگیری آن نیز با 

دادسرا است.
وی در خصوص اس��تعالم برخ��ی مراجع از قوه 
قضائی��ه گفت: ق��وه قضائیه یکی از مراجعی اس��ت 
که از آن اس��تعالم می ش��ود و براساس قانون جواب 
می دهد، برخی مراجع و س��وابقی را می خواهند که 
قوه قضائیه براس��اس چارچوب قانونی پاسخ مرجع 
اس��تعالم را می دهد اما هیچ وقت احراز صالحیت بر 

عهده قوه قضائیه نیست.
یک��ی از خبرنگاران گفت: آق��اي روحانی اخیراً 
اعالم کرده که ش��ورای نگهبان نق��ش نظارتی دارد 
و رئیس قوه قضائیه هم پاس��خ آن را داده اس��ت که 
محس��ني اژه ای گفت: صحبت ه��ای اخیر رئیس قوه 
ناظر به صحبت های رئیس جمهور نیس��ت بلکه فرد 
دیگری گفته بود در قانون اساس��ی احراز صالحیت 
یا عدم احراز صالحیت نداریم که رئیس قوه پاس��خ 
وی را داده ب��ود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت 

رئیس جمهور ندارد.
وی ادام��ه داد: روحانی گفته بود باید براس��اس 
قانون عمل کنیم که این حرف کاماًل درس��ت است، 
ایشان گفته اند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد 

که آن هم درست است.
س��خنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که 
آیا باالخره مدیرعامل پدیده شاندیز بازداشت می شود 
یا خی��ر، گفت: من چند بار گفت��م بنابراین اصل که 
مردم متضرر نش��وند و اگر کار نیمه کاره اس��ت و راه 

اصالح وجود دارد اصالح صورت گیرد.
مع��اون اول قوه قضائیه گف��ت: در مورد پدیده 
ش��اندیز چند کار صورت گرف��ت اول اینکه تبلیغات 
این شرکت از طریق رسانه ها ممنوع شد، دوم برخی 
دفاتری که حالت کاسب کارانه داشتند و هزینه کاذب 
دریافت می کردند بسته شدند و سوم اینکه صاحبان 
سهم که س��هام اصلی را دارند گفتند حاضریم سهم 
شما را بخریم و فالن مبلغ را هم بدهیم و در واقع با 

خود آنها وارد قرارداد جدیدی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

كشف موبایل و سکه طال از مهدي هاشمي در اوین 

شائبه تجديد پيمان با آرمان هاي انگليس


