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طرح افزایش تعداد نمایندگان زن!
یک نماینده اصالح طلب مجلس از تقدیم طرح افزایش تعداد نمایندگان زن 

مجلس به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
سیده فاطمه حس��ینی اعالم کرد: باتوجه به این که از چندین ماه پیش، کار 
تهیه طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس آغاز ش��ده ب��ود، هم اکنون این طرح 
تکمیل شده است که با ۳۲ امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.  ایلنا

 اصال کاری با اولویت بودن یا نبودن چنین طرحی در حالی که بسیاری از زنان 
در جامعه دچار معضالت بوده و در معرض بس��یاری از آس��یب های اجتماعی قرار دارند 
نداریم اما کاش خانم حس��ینی که اتفاقا توان بالقوه مناس��بی در جهت دفاع از عملکرد 
خود، بس��تگان و دوس��تانش دارد، توضیح دهد که آیا اساس چنین طرح نگاه جنسیتی 
به پس��ت ها نیس��ت؟! آیا مردم خود نمی دانند به چند زن رای دهند و حتما مجلس باید 

تعیین کند چند زن نماینده شوند! 

گالیه
خودتحریمی به سبک اف ای تی اف
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: باور ما این است که همکاری اف ای تی اف 

موجب خود تحریمی شده و پیوستن به آن به منافع ملی کشور لطمه می زند.
محمدعلی پورمختار اظهار داشت: باور ما این است که همکاری با اف ای تی اف 
موجب خود تحریمی شده و پیوستن به آن به منافع ملی کشور لطمه می زند. وی 
با بیان اینکه اف ای تی اف و لوایح مربوط به آن ابزاری برای گرفتن اطالعات مالی 

کشور های مختلف است، افزود: این اطالعات می تواند به عنوان وسیله ای برای تحت 
فش��ار قرار دادن کشور ها استفاده شود. زمانی که ما اطالعات محرمانه کشور را در اختیار 
چند کشور بیگانه قرار دهیم، طبیعتا زمینه نفوذ آنها به کشور فراهم می شود.  تسنیم

 مشخص نیست با وجود اظهارات صریح مقام معظم رهبری درباره بی اعتمادی به 
کنوانسیون های بین المللی و تاکید ایشان بر تصویب لوایح کارآمد متناسب با نیاز جامعه 

در مجلس، چرا هنوز برخی ترجیح می دهند هنوز این بحث را زنده نگه دارند.

دیدگاه
۱۱ مدیر دولتی پاداش نجومی گرفتند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی حقوق های بسیار 
باال و پاداش های پایان خدمت نجومی درپی خالهای قانونی پرداخت شده است 
گفت: یازده نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت 

کردند و مجددا در سال ۹۷ اعاده به کار شدند.
محمدحسینی با اشاره به پاداش های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران 

دولتی گفت: مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم های باال خودداری 
شود؛ اما مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا پاداش خود را دریافت کنند.  الف

 فکر می کنم مردم خس��ته شدند از ش��نیدن این همه تخلف در دولت کاش این 
نماینده محترم به جای اعالم عمومی این چپاول ناشی از خال قانونی، بیت المال گریزی 
به مصوبه هیات دولت برای اس��تثنا کردن برخی مدیران و نورچشمی ها از سقف حقوق 

باشد که اتفاقا بدون تایید رئیس مجلس و اعضای هیات تطبیق نمی تواند رخ دهد!

قیمت شفافیت

بدعهدی آمریکا
تجربه ی اّول این است که دولت جمهوری اسالمی 
نمیتواند با آمری��کا تعامل کند؛ چرا؟ برای خاطر اینکه 
آمری��کا پابند به تعّهدات خودش نیس��ت. نگویید اینها 
کار این دولت اس��ت و کار ترامپ است؛ نه، دولت قبل 
هم که با ما نشس��ت، صحبت ک��رد و وزیر خارجه اش 
ده روز، پانزده روز در اروپا پابند جلس��ات بود، آنها هم 
تقریباً همین جور ]بودند[؛ حاال به ش��کل دیگری عمل 
کردن��د ولی نقض کردند؛ آنها ه��م تحریم کردند، آنها 
ه��م برخالف تعّهدات خودش��ان عم��ل کردند. دولت 
آمریکا برخالف تعّه��دات خودش عمل میکند؛ این باِر 
اّول هم نیس��ت؛ قضایای گوناگ��ون قبلی هم همین را 
تأیی��د میکند. مجموع��ه ی برخوردهایی ک��ه از اّول با 
برجام کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات های ما، نقض 
روح و جس��م برجام بود؛ ای��ن را دیپلمات های محترم 
م��ا که خودش��ان این زحمت را کش��یده بودند و واقعاً 
تالش ش��بانه روزی کرده بودند برای مس��ئله ی برجام، 
باره��ا و مکّرر در زماِن این دولت و در زمان دولت قبِل 
آمریکا گفتند که برجام نقض شده؛ گاهی روح برجام و 
گاهی جس��م برجام را نقض کردند. خب، دولتی با این 
خصوصّیات که به ای��ن راحتی معاهده ی بین المللی را 
نق��ض میکند، بعد هم مثل آب خ��وردن زیر امضایش 
میزند و میگوید من از معاهده خارج ش��دم -با کارهای 
نمایش��ی تلویزیونی؛ امضایش را نش��ان میدهد که ما 
خارج ش��دیم از فالن ]معاهده[- خب پیدا است که با 
این دولت الاقل جمهوری اسالمی نمیتواند تعامل کند. 
این جواِب آن کسانی که بارهاوبارها به ما در طول زمان 
میگفتن��د چرا با آمریکا مذاکره نمیکنید، چرا با آمریکا 
تعام��ل نمیکنید؛ ای��ن جوابش. آمری��کا البّته با خیلی 
از کش��ورهای دیگر هم همین جور اس��ت؛ با دولتهای 
گوناگون دیگر هم همین جور اس��ت که آن مورِد بحث 
ما نیست؛ الاقل جمهوری اس��المی نمیتواند با آمریکا 

تعامل کند، نمیتواند کار کند؛ این تجربه ی اّول.
ایران پابند بود، وفادار بود به این تعّهد، یعنی هیچ 
بهانه ای اینها ندارند؛ آژان��س بین المللی ]انرژی[ اتمی 
بارهاوبارها تصدیق کرده، دیگران هم تصدیق کردند که 
ایران پایبند بوده، ]پس[ هیچ بهانه ای ندارند؛ درعین حال 
شما می بینید راحت این معاهده ی بین المللی را به هم 
میزنند، زیر امضای خودش��ان میزنند، حرفشان را پس 
میگیرند و میگویند نه، قبول نداریم. خب با یک چنین 
دولتی نمیش��ود نشس��ت و مذاکره کرد، نمیشود به او 
اطمینان کرد، نمیش��ود ب��ا او قرارداد امض��ا کرد، با او 

نمیشود کار کرد؛ این حاصل قضّیه.
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مخاطب شمایید

 مردم انگلیس از ترامپ عصبانی
و شوکه هستند
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نوشت: 
مردم و مقامات انگلی��س بعد از دیدار ترامپ 
از انگلس��تان از اظهارات مداخله جویانه او درخصوص 
سیاس��ت های دولت انگلیس، اظهارات توهین آمیز او 
علیه شخص نخست وزیر و شهردار لندن، بی نزاکتی او 
در مالق��ات با ملکه و حمای��ت از انتخاب وزیر خارجه 
مس��تعفی به نخست وزیری، بس��یار عصبانی و شوکه 
هستند. رفتار خارج از پروتکل ترامپ هنگام استقبال 
ملکه انگلس��تان از وی و پشت کردن یا جلوتر از او راه 
رفتن و همچنین نشس��تن وی بر صندلی چرچیل از 
مهم ترین اقدامات ترامپ بود که با واکنش های منفی 
و تند در فضای مجازی علیه  او مواجه ش��د. در حالی 
ک��ه ترزا می خود را آماده اس��تقبال از ترامپ می کرد، 
مصاحبه ای از ترامپ منتش��ر شد که به سیاست های 
وی درباره برگزیت و اس��تعفای بوریس جانس��ون در 

آن تاخته بود.
رئیس جمهور آمریکا به س��وال ها درباره حمالتش 
به نخست وزیر بریتانیا و سیاست هایش که در مصاحبه 
با یک روزنامه بیان ش��ده بود پاس��خ نداد. او در جریان 
سفر در سخنانی از این مواضع خود عقب نشینی کرد و 
گفت: روابطش با ترزا می "بس��یار بسیار قوی" است. اما 
از بخش های مهم سفر دونالد ترامپ به لندن اعتراضاتی 
بود که علیه او و سیاست هایش در یک سال اخیر انجام 
ش��د. معترضان بادکنک بزرگ دونال��د ترامپ را که به 

شکل نوزادی با پوشک سنجاق شده بود، هوا کردند. 

دستگیری فاسدان
علیرض��ا زاکان��ی فع��ال سیاس��ی اصولگرا از 
زندانی ش��دن برخی مقامات سابق قضایی به 
جرم فس��اد خبر داد و نوش��ت: مش��کل اصلی کشور 
مماش��ات در برخورد جدی با فاس��دان است. ریاست 
س��ابق دس��تگاه قضایی در مجل��س، فس��اد کبیر را 
اختالس های ب��زرگ خواند و برخ��ورد قاطع با آن را 
منجر به فس��اد اکبر یا خروج سرمایه از کشور دانست. 
بعدا برخی از مس��ئوالن باالی دستگاه قضایی به جرم 

فساد زندانی شدند. امان از اطرافیان فاسد...

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

به همین س��ادگی سه سال از  جمهور روزی ک��ه تلویزیونه��ا صحنه حامی 
امضای تیم مذاکره کننده ایران با گروه موس��وم به 
1+5 را پخش کردند و تم��ام برنامه های خود را به 
پخش بیانیه ای عجیب اختصاص دادند که طی آن 
ظریف به عنوان نماینده جمهوری اسالمی در کنار 
موگرینی، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
متنی را قرائت کرد که تفس��یرهای آن در داخل از 
سوی مذاکره کنندگان و حامیان دولت این نوید را 
می داد که همه مش��کالت حل خواهد ش��د. یکی 
اصرار می کرد که بارش��های اخیر بابت رفع تحریم 
اب��ری اس��ت!!! و دیگری آب خ��وردن را به امضای 
برجام ربط می  داد، یکی دیگر مش��کل ریزگردها را 
نیز حل ش��ده می دید و می گفت برجام که اجرایی 
ش��ود همه چی��ز حل خواهد ش��د. اما ام��روز... در 

سومین سال برجام اوضاع از چه قرار است؟!
ریزگرد: امروز ریزگردها چند برابر شده است و 
مس��ئول قبلی که دم از حل شدن مشکالت می زد 
رفت��ه و دیگری هم که اساس��ا نباید پاس��خگوی 

صحبت های قبلی ها باشد!!!
آب: به جیره بندی نزدیک می شویم...خوزستان 
و بوشهر و.. اگر آب ش��یرین ُکن بود بهتر بود، اما 

این برجام...
انرژی هس��ته ای: آب شیرین کن نداریم و قرار 
اس��ت فعال در چارچوب برجام زیر ساخت یکصد 
و نود هزار س��و آماده ش��ود. بتن های اراک هم در 

چشممان است.
اقتصاد و دالر: دالر اندازه ریال نش��د اما اندازه 

آرزوهای پسرک دستفروش سر چهاراه شد..

قبل از انجام برجام
دولتمردان در طول مذاکرات هسته ای و پس از 
امض��ای توافق، تمامی امور حتی آب خوردن مردم را 
نیز به برجام گره زده و وعده دادند که تمامی مشکالت 

اقتصادی مردم با امضای برجام رفع خواهد شد.
به این اظهارات توجه کنید:

 حسن روحانی: تحریم های ظالمانه باید از بین 

برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، 
صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد 

شده و بانک ها احیا شوند. )خرداد ۹4(
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: 
دولت می تواند در دوران پس��اتحریم با برنامه ریزی 

جدی، انبوهی از سرمایه را وارد کشور کند.
 علی یونسی دستیار رئیس جمهور: مهم ترین 

وظیفه دولت برای رفع بیکاری »توافق برجام« بود.
 محمدباق��ر نوبخت مع��اون رئیس جمهور: 
باید تحریم ها برداشته ش��ود تا پروژه های عمرانی 

را تکمیل کنیم.
اقتص��ادی  مع��اون  نهاوندی��ان  محم��د   
رئیس جمهور: بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، 

کاهش تورم و خروج از رکود باشید.
 مجید انصاری معاون پارلمانی دولت یازدهم: 
دول��ت بعد از اجرایی کردن توافق و رفع تحریم ها، 
گش��ایش بزرگی را ب��رای جذب س��رمایه گذاری، 

ایجاد اشتغال برای جوانان ایجاد خواهد کرد.
 محمدعلی نجفی دبیر وقت ستاد هماهنگی 
اقتصادی دول��ت: توافق هس��ته ای موجب خروج 

سریع کشور از رکود خواهد شد.
 ولی اهلل س��یف، رئیس بانک مرکزی: امسال 
)س��ال ۹4( اقتص��اد ایران بعد از توافق هس��ته ای 

شکوفا خواهد شد.
 علی یونسی دس��تیار رئیس جمهور: اکنون 
کش��ور از بیکاری رنج می برد، جوانان مشکل عدم 
اس��تطاعت مالی برای ازدواج دارند و دولت وظیفه 
دارد این مش��کالت را برطرف کن��د و امیدوارم با 
لغو تحریم ها این مشکالت برطرف شده و کارهای 

عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
 عل��ی طیب نیا وزیر اقتص��اد دولت یازدهم: 
س��ال ۹4 با توافق هس��ته ای بذر اقتصاد ایران به 

ثمر می نشیند.
 حسن روحانی: تحریم های بانکی، مالی، پولی، 
نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل ونقل و همه تحریم های 
هسته ای برداشته شد و شرایط برای فعالیت اقتصادی 

مردم ما آماده تر شد. )فروردین۹5(
 حسن روحانی: فقط سه ماه از اجرای برجام 
گذش��ته اما برخی فکر می کنند ۳0 سال گذشته 
اس��ت. در این س��ه ماه ببینید چه گش��ایش های 

فراوانی ایجاد شده است؟ )فروردین ۹5(
 حسن روحانی: ما در سال ۹5 بهاری را آغاز 
می کنی��م که در آن بانک ه��ا و بیمه های ما تحریم 
نیس��تند و می توانیم با کش��ورهای مختلف تجارت 
داشته باشیم و س��رمایه گذاری ها در کشور ما آغاز 
شده و قراردادهای بسیار مهمی در سطوح مختلف 
با کشورهای دنیا به امضا رسیده است. )اسفند ۹4(

 حس��ن روحان��ی: به مل��ت ش��ریف ایران 
اعالم می کنم که طبق ای��ن توافق، در روز اجرای 
تواف��ق)دی م��اه ۹4( تمام��ی تحریم ه��ا، حت��ی 
تحریم های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که 
در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم های 
اقتصادی ش��امل مالی، بانکی، بیم��ه، حمل ونقل، 
پتروش��یمی و فل��زات گرانبها به ط��ور کامل لغو 

خواهد شد و نه تعلیق. )تیر ۹4(
 حس��ن روحانی: تحریم های ظالمانه باید از 
بین برود تا س��رمایه بیاید و مشکل محیط  زیست،  
اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع 

آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند. )خرداد ۹4(
 حس��ن روحانی: یکی از اهداف ب��زرگ ما در 
مسئله برجام ایجاد  اشتغال برای جوانان بود. )دی ۹5(

طبق گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۹6، 
۲۳ اس��تان نرخ بیکاری دو رقمی و فقط ۸ اس��تان 
نرخ تک رقمی داش��ته اند. در توضی��ح کیفیت آمار 
مرکز آمار، گفتنی است که این مرکز، هر فرد که در 

هفته دو ساعت کار کند را شاغل حساب می کند!

بعد از انجام برجام!
اما متاس��فانه دولتم��ردان و حامیان دولت از 
انج��ام این امر امتناع کرده و به انکار وعده ها روی 
آوردند و تقریبا فراموش کردند چهع گفته بودند و 

دچار آلزایمر خود خواسته شدند: 

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه: هدف 
اصلی مذاکرات، لغو تحریم ها نبود.

 محمدباق��ر نوبخت مع��اون رئیس جمهور: 
م��ردم بعد از توافق هس��ته ای انتظار بیش ازحد از 

اقتصاد نداشته باشند.
 عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی: بازار 
مسکن بازار داخلی اس��ت و توافق هسته ای خیلی 
نمی تواند تأثیر مس��تقیمی بر روی این بازار داشته 

باشد.
 عباس عراقچی رئیس  ستاد پیگیری اجرای 

برجام: برجام توافق اقتصادی نبود

برای چه مذاکره کردیم؟!
برخی یادش��ان می رود که ب��رای چه مذاکره 
کردیم، رهبری یکبار س��ال ۹5 بیان داش��تند که 
برای برداشتن تحریمها مذاکره کردیم و یکبار هم 
اخیرا در دیدار با مسئوالن نظام در پاسخ به آنهایی 
که مدعی بودند مذاکره کردیم تا بین امریکا و اروپا 
شراب شود، بیان داشتند: خب، اگر چنانچه از این 
تجربه ها اس��تفاده نکردیم، به چیزهای کم اهّمّیت 
دلمان را خوش کردیم ]ضرر میکنیم[. همین طور 
که آقای رئیس جمهور گفتند واقعاً آمریکایی ها در 
این قضّی��ه از لحاظ اخالقی، از لح��اظ حقوقی، از 
لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست خوردند؛ خب 
بله، آمریکا بی آبرو شد؛ این یک واقعّیتی است و در 
این تردیدی نیس��ت اّما من میخواهم این را مطرح 
کنم که آیا ما مذاکره را ش��روع کردیم برای اینکه 
آمریکا بی آبرو بش��ود؟ هدف مذاکره ی ما این بود؟ 
م��ا مذاکره را ش��روع کردیم ب��رای اینکه تحریمها 
برداشته بشود -و شما مالحظه میکنید که بسیاری  
از تحریمها برداش��ته نش��ده، حاال هم دارند تهدید 
میکنند ک��ه تحریمهای چنین وچن��ان را بر ایران 
تحمیل خواهیم کرد؛ هم��ان تحریمهای ثانویّه ای 
را ک��ه ب��ا مصّوبه ی برجام و با قطعنامه ی ش��ورای 
امنّیت س��ازمان ملل برداشته شد، همانها را دوباره 
میخواهند اینها برگردانند- هدف، این بود؟ یا گفته 
میش��ود مثاًل بین اروپا و آمریکا ش��کاف به  وجود 
آم��د؛ خب بله، ممکن اس��ت یک ش��کاف ظاهریِ  
کم اهّمّیتی هم بینش��ان ]به  وج��ود آمده[، لکن ما 
برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که 
بین آمریکا و اروپا شکراب به  وجود بیاید؟ ما مذاکره 
کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره برای 
این بود، ادامه ی مذاک��ره برای این بود؛ و این باید 
تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقّیه ی چیزهایی 

که حاصل ش��ده، ارزش زیادی را نخواهد داشت. و 
عرض کردم که ]اروپایی ها[ مخالفت هم نمیکنند؛ 
اروپایی ها دنبال آمریکا حرکت میکنند، به همدیگر 
ا  کمک هم میکنند: َو َکذالَِک َجَعلنا لُِک�لِّ نَِبیٍّ َعُدوًّ
َش��یاطیَن االِنِس َو الِجنِّ یوح��ی بَعُضُهم اِلی بَعٍض 
ُزخُرَف الَقوِل ُغروًرا؛ اینها به هم کمک هم میکنند، 
ب��ه یکدیگر پیام هم میدهن��د، کمک هم میکنند، 
یکدیگ��ر را تقویت روحی ه��م میکنند. خب، اینها 
چیزهایی است که ما به عنوان تجربه ی برجام باید 

در نظر داشته باشیم.

توئیت دلخراش!
امریکا از برجام خارج شد، راکتور اراک بتن ریزی 
ش��د و حتی تعهدات اجرایی نش��د اما هیچ چیزی 
دردن��اک تر از این نبود که وزیر خارجه محمدجواد 
ظریف در س��ومین س��ال بدعهدی امری��کا به زبان 
انگلیسی در صفحه توئیتر خود نوشت: »در سومین 
س��الگرد دستیابی به برجام، این توافق کماکان یک 
پیروزی برای دیپلماسی چند جانبه به رغم اقدامات 
آمریکاس��ت. گرچه م��ا همواره می دانس��تیم که به 
وعده های آمریکا نمی توان اعتماد کرد - واقعیتی که 
ام��روز متحدین آمریکا هم متوجه اش ش��دند - اما 
برجام ثابت کرد که یک جانبه گرایی زهرآگین دولت 
ترامپ به این معنی اس��ت که نمی توان از آن توقع 

داشت که به هرگونه توافقی پایبند بماند.«
دلمان گرفت از این همه مصلحت بینی و توجه 
به جایگاه خود ب��ه جای دیدن منافع ملی، توئیت 
انگلیسی وزیر خارجه آنهم در حالی که اولتیماتوم 
م��ا را اروپا جدی نگرفته و مس��ئوالن اروپایی قرار 
نیس��ت تضمین دهند، وقتی اوض��اع روحی مردم 
ب��ه علت وعده های توخالی خراب ش��ده و همه از 
شکس��ت برج��ام می گویند چه تعبی��ری می تواند 
داش��ته باش��د؟! و چ��را ای��ن وزیر فک��ر نمی کند 
نوشته اش س��ندی خواهد ش��د ضد مطالبه گری 
ما؟! س��وال اساسی هم اینجاس��ت که اگر دولت و 
جناب ظریف می دانس��تند امریکا بدعهد است چرا 
توافق کردند و چرا قبل از گرفتن مطالبات به گواه 
گزارش آژانس انرژی اتمی همه تعهد خود را پیش 
از طرف مقابل انجام دادند؟! چرای بزرگی که شاید 
جواب دادن به آن باعث قض��اوت آیندگان درباره 
مذاک��رات، دولت و تیم مذاکره کننده ش��ود و به 
خواسته رئیس جمهور باعث شود برجام واقعی که 
حتی یک برگ فکت شیت هم نداشت! در مدارس 

برای عبرت تدریس شود. 

سالم صبح بدون تحریم! چطوری خوش خیال؟!

آیینه عبرت
لزوم تدریس برجام واقعی در مدارس آیندگان!

س��خنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه  قضاییه به دادس��تان تهران دس��تور داده سخنــــگو
اس��ت که برای رس��یدگی به موارد ارز، س��که و... چند شعبه 

ویژه با بازپرسان ویژه اختصاص داده شود.
حجت االس��الم والمس��لمین محس��نی اژه ای در نشست 
خب��ری خود اظهار ک��رد: از جمله موضوعاتی ک��ه این روزها 
داشته و داریم بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کاالها از 
جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت غیرقانونی 
بوده اس��ت. وی عنوان کرد: همانط��ور که مردم به حق انتظار 
دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به شدت 
برخورد ش��ود و ت��ا جایی که قانون اج��ازه می دهد به صورت 
روش��ن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضاییه 

هم قاطع تر رسیدگی کند.
محس��نی اژه ای افزود: رئی��س قوه قضاییه به دادس��تان 
تهران دس��تور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس های ویژه برای 
ارز، س��که و... اختصاص داده ش��ود، همچنی��ن به رئیس کل 
دادگس��تری دس��تور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون 
فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت 
سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا 

به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد 
ارز، س��که، خودرو ورود کرده و بازپ��رس ویژه اختصاص داده 
اس��ت و پرونده خاص تش��کیل داده است. همچنین قرار شده 
دادس��تان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک 
کنند. از ادارات مختلف مانن��د وزارت دارایی، بانک مرکزی و 
س��ایر دستگاه هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده 
اس��ت که هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع آوری 
اطالع��ات کمک کنند، نیروی انتظامی ه��م در کنار ضابطین 
مش��غول هس��تند، امیدواریم به زودی برخ��ی پرونده ها برای 

صدور حکم و به دادگاه ارسال شوند.
محسنی اژه ای درخصوص وارد کردن ماشین های لوکس 
به صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد س��ازمان بازرس��ی بود 
که وارد ش��د و در گ��زارش اول آن را گفت و در گزارش دوم 
آن را تکمی��ل کرد و ابتدا برخی مس��ئولین منکر بودند و بعد 
از ورود رئیس جمهور مش��خص ش��د و امروز دول��ت از ناحیه 
مس��ئوالن دولتی و غیردولت��ی در زمینه خودروهای لوکس و 
خس��ارت هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش 
دولت منتش��ر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت 

صنعت و سایر دستگاه ها چیزی به قوه منعکس نشده است.
 محس��نی اژه ای یادآور شد: دولت اذعان دارد که از ناحیه 
برخی مس��ئوالن دولت��ی و غیردولتی در زمین��ه وارد کردن 

غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.
وی اف��زود: یکی دیگر از موضوعات ک��ه هم رهبر انقالب 
تاکید کردند و هم قبال مورد تاکید قرار گرفته، این اس��ت که 
قوه قضاییه از لحاظ رس��انه تقویت شود. مرکز رسانه 4 الی 5 
کارگروه تش��کیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آش��نا 
به مس��ائل رس��انه به کار گرفته اس��ت. امیدواریم در آینده نه 

چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد ش��ود. وی افزود: 
درخص��وص تلفن های همراه نیز اقدام ش��ده و افرادی احضار 
و افرادی بازداش��ت هس��تند و برخی شرکت ها پلمب شدند و 

اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محس��نی اژه ای ب��ا بیان اینکه درخصوص ارز و س��که دو 
الی س��ه مش��کل دیگر هم داریم گفت: یک موضوع این است 
که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دس��تگاه مربوطه 
دیگر، به برخی کاالهای غیرضرور این ارز تخصیص داده شده 
اس��ت. در این ش��رایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، 
باید مراقب باش��یم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، چه 

کاالهایی را می خواهند وارد کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت 
س��فارش کردند، نسبت به ثبت س��فارش خود، ارزی دریافت 
کردن��د اما درخص��وص موضوع ثبت س��فارش خود هیچگونه 
سابقه فعالیت نداش��تند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، 
۲0 و چن��د میلیون ی��ورو را برای وارد ک��ردن کاغذ روزنامه 
گرفتن��د در حالی که ربط��ی به آنها نداش��ته و اصال موضوع 
فعالیت شان نبوده است.  یک موضوع مهمتر این است که این 
مس��اله را در سال ۹1 و ۹۲ داشتیم و همین االن اتفاق افتاده 
ک��ه چگونگی آن قابل تحقیق اس��ت. افرادی در ب��ازار که نه 
صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده 
ارز دخالت داش��تند و به صورت بس��یار گسترده و عمده سکه 
خری��د و فروش می کردند. برخی از اینها بر اس��اس تحقیقات 
میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند 
که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در 
طول ش��بانه روز و هفته خرید و فروش می کنند و در ورود و 
خروج ارز و س��که نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضایی و 

توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از اینها ادعا می کنند 
ب��ا هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و 
فروش می کردند یا وارد یا خارج می کردند. اینکه این مس��ئله 

چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟
وی گف��ت: متاس��فانه در س��ال های ۹1 و ۹۲ هم افرادی 
دس��تگیر ش��دند. از جمله کس��ی که در همی��ن موضوع هم 
دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. 
ای��ن فرد حمید مظلومین و پس��رش محمدرضا مظلومین نام 
دارد که آن موقع هم دس��تگیر ش��دند و حکم گرفتند و رسماً 
بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی 
ما بوده است و ما این دالرها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن 
توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه 

اعالم کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.

 یکی از افراد بانک مرکزی گفته که
این امر با هماهنگی ما بوده است

وی افزود: یکی از بحث ها این اس��ت که این مسئله مورد 
تایید بانک مرکزی هس��ت یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی 
که تا روز دس��تگیری به گفته خودش ۳6 مورد هر دفعه بین 
4 ت��ا ۷ میلیون دالر گرفته، یک��ی از افراد بانک مرکزی گفته 
که این امر با هماهنگی ما بوده است.  از این فرد دو تن سکه 
گرفته نش��ده اما اس��ناد و مدارکی که بدس��ت آمده مشخص 
شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده اند.
وی تاکید کرد: در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

محس��نی اژه ای در رابطه با مستندی که از صداوسیما در 
مورد یکی از محتویات اینس��تاگرام نمایش داده ش��د، گفت: 
عمده ای��ن توجهات در خارج از کش��ور و برخی هم درداخل 
کش��ور بود. اوال بسیار مایه تاسف است که که افراد یک جانبه 
به قضیه نگاه می کنند و احیانا منتقد هستند. سوال این است 
که چرا متاس��فانه افرادی به ارزش های اسالمی و عقاید مردم 
شهید پرور معتقد نیستند. غیرتشان کجا رفته است؟ تا خود را 
برهن��ه و نیمه برهنه می کنند تا خود را معرض دید قرار دهند. 
من کس��ی را ندیدم که این طرف قضیه را محکوم کند. وقتی 
فردی عف��ت عمومی را جریحه دار می کند قطعا مرتکب جرم 
شده است. کسی ممکن است داخل پیج خود اطالعاتی داشته 
باشد اما آن پیج بس��ته باشد و کسی به آن دسترسی نداشته 
باشد این فرد می تواند بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه 
به صفحه اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می کند چه 

فرقی با فضای حقیقی دارد؟
 محس��نی اژه ای افزود:  وقتی خود را در دیدار همگان قرار 
می دهد خالف ش��رع و قانون اس��ت و باید با آن برخورد شود. 
هر دس��تگاهی از قوه قضاییه تا دولت و س��ایر دس��تگاه ها اگر 
در ای��ن زمینه کوتاهی کرده اند باید در پیش��گاه خدا و مردم 
عذرخواهی کنیم. از طرف دیگر با اشاعه دروغ سر و صدا را اه 
انداختند که این فرد بازداش��ت شده، شکنجه شده و بسیاری 
از دروغ های دیگر در حالی که این شخص حتی یک شب هم 
بازداشت نشده است که این مورد نیز بی وجه نبوده و شاید هم 

باید بازداشت می شده اما قضاوتی در مورد آن ندارم.
وی عنوان کرد:  نکته دیگر این آس��ت که آنچه از صداوسیما 
پخش ش��د ه را ندیده ام اما آنهایی که دیده اند گفتند اس��می از 
فرد برده نش��ده و چهره آن هم واضح نبوده اس��ت. البته کسانی 
که ایشان را می شناختند ممکن است او را شناخته باشند و اگر 
مستندی برای پیشگیری ساخته شده است تا جوانان مردم و خود 
افراد حواسش��ان جمع باشد کار بدی نیست. این افراد که حدود 
4 نفر هستند به جز یک نفر مورد نظر دستگاه قضایی نبوده اند. 

برخی از این افراد تحت تاثیر عواملی از خارج و بیرون بوده اند تا 
ناهنجاری ه��ا را به زعم خود تبدیل به هنجار کنند و قبح قضیه 
را بریزند. به این افراد پول می دهند و آنها را تشویق می کنند در 
فضای مجازی و یا عمومی روسری خود را بردارند و یا فالان کار 
را انجام دهند. صرفا بحث بی حجابی و بی غیرتی نیس��ت بلکه به 

دنبال هدف سیاسی و هنجارشکنی و قبح شکنی بودند.
محس��نی اژه ای در پاسخ به س��وال مبنی بر اینکه »بعد از 
اظه��ارات ذوالنور درباره اعط��ای ۲500 تابعیت و واکنش های 
مختل��ف او گف��ت اگر یقه م��ان را بگیرن��د، اس��نادمان را ارایه 
می دهیم. آیا دس��تگاه قضایی به این قضیه ورود کرده است؟« 
گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خالف قانون است و 
هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما 
هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت 
اطالعات خواس��ته تا دو تابعیتی ها را معرف��ی کند. از اظهارات 

آقای ذوالنور هم بی اطالعم باید خودشان توضیح دهند.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به این سوال که فردی 
مبلغ زیادی به حس��ابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت 
شده است، گفت: در این رابطه اطالع ندارم، اما افرادی هستند 
که پول س��نگینی به حسابشان واریز می ش��ود، برخی پول را 
پس می دهند و برخی هم برای دریافت پول به دالالن مراجعه 
می کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد 
اطالع دارم، اما بانک مرکزی می گوید مشکلی در این خصوص 

وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قانون 
برخورد با اخالل گران که مربوط به سال 6۹ است، در شرایط 
فعلی از کارایی الزم برخوردار اس��ت؟ گفت: از لحاظ مجازات، 
اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است 
ک��ه آمریکا جن��گ اقتصادی علیه م��ا راه انداخته و در جنگ 
اقتصادی به س��ر می بریم به همین دلیل باید آیین دادرس��ی 
مختص ش��رایط داشته باشیم . از حیث رسیدگی باید قانون را 

اصالح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد.
محس��نی اژه ای در پاسخ به س��وال خبرنگاری در رابطه با 
ابهامات مربوط به پرونده موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج 
مانن��د فرار متهم ردیف س��وم و یا نقش بان��ک مرکزی در این 
پرونده، گفت: از زمان تش��کیل ای��ن پرونده، این متهم نبوده و 
هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی 
صادر ش��ده اس��ت. از ابتدای امر به این فرد دسترس��ی وجود 
نداش��ت و نمی دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند و یا در 
خارج از کشور اما درخصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود 
دارد باره��ا گفته ایم که این ش��رکت تعاونی ها در زمان وزارت 
تعاون که هنوز ادغام نش��ده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و 
هم وزارتخانه های جایگزین به این مجوزهای صادر شده نظارت 
نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر ش��ده است 
اما همه فعالیت را ش��روع نکردند. تعدادی برخالف مجوزی که 
داده شده بود که آن هم تاسیس شرکت تعاونی بود نه موسسه 
مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این موسس��ات 

حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.  ایسنا

محسنی اژه ای مطرح کرد
سلطان سکه را بانک مرکزی حمایت کرد!

وزنامه گرفتند! و برای واردات کاغذ ر دو شرکتی که 20 میلیون یور


