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مجلسسازشکار،ضربههایسنگینیبهکشورمیزند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: مجلس��ی که سازش کار باشد 
ضربه های سنگینی به کشور می زند، در حالی که نمایندگان باید قدرت ایستادگی 
در مقابل استکبار جهانی را داشته باشند. حجت االسالم احمد سالک،  با اشاره به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه » اگر مجلس ضعیف و خودباخته 

باش��د، تاثیرات منفی بلند مدت دارد«، گفت: مجلس شورای اسالمی باید در تراز 
انقالب اس��المی باش��د و قدرت مجلس به این اس��ت که افرادی توانمند از نظر علمی، 
تخصصی، مردم شناس��ی و والیت پذیری به مجلس راه یابند و ش��جاع باش��ند. وی در 
پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در صورت ورود غرب گرایان و طرفداران سازش با غرب به 
مجلس، مجلس به چه سرنوشتی دچار می شود، تصریح کرد: مجلسی که سازش کار باشد 
ضربه های سنگینی به کشور می زند، در حالی که ما نباید با دشمن سازش کنیم چرا که 

مهر نمی توان با کسانی که قاتل ملت های مظلوم هستند، سر میز مذاکره نشست. 

جریاناتسیاسیدانشگاههارابازیچهخودکردهاند
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به تالش احزاب 
و جریانات سیاس��ی برای بازیچه قرار دادن دانشگاه ها گفت: متاسفانه جریانات 
سیاسی و احزاب دانشگاه ها و ساحت علمی را بازیچه خود قرار داده اند. حجت 
االسالم رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: 

بسیج اساتید باید به سمت دادن خروجی و الیحه از مسیر دولت و مجلس برای 
بررسی سیاست های کلی مقام معظم رهبری برای انتخابات برود. وی افزود: دانشگاه های 
ما بازیچه جریانات سیاسی و احزاب شده اند، در بیانیه ها، مصاحبه ها و بازخوردهایی که 
در اتفاقات توسط دانشجویان و بعضی از اساتید در دانشگاه ها صورت می گیرد شایان این 
امر است که جریانات سیاسی و احزاب دانشگاه ها را و ساحت علمی را بازیچه خود قرار 
داده اند. رس��تمی تاکید کرد: سیاست های کلی مقام معظم رهبری برای انتخابات چند 
فارس سال پیش به مجلس ابالغ شد ولی توسط مجلس این کار صورت نگرفت.

نمایندهایکهبهرأیمردمخیانتمیکند،تبهکاراست
نماینده مردم کلیمیان در مجلس گفت: نماینده ای که از مردم برای خدمت 
در مجل��س رأی می گیرد، اما برخالف مصالح ملی و ارزش های اخالقی گام 

برمیدارد، تبهکار است.
س��یامک مره صدق با اش��اره به رد صالحیت ۷۰ نفر از نمایندگان فعلی به 

دلیل مش��کالت اقتصادی و ضعف مجلس در نظ��ارت و عملکرد نمایندگان، 
گف��ت: نماین��ده ای که از مردم ب��رای خدمت در مجلس رأی م��ی گیرد، اما قدمی 
برخ��الف مصالح ملی و ارزش��های اخالق��ی بر می دارد، به اعتق��اد بنده حتی لفظ 
خیانت هم برای او کم اس��ت و بهترین عنوان برای این نمایندگان، تبهکاری است. 
مره صدق تاکید کرد: به اعتقاد بنده این جرم باید به عنوان جرائم امنیتی شناخته و 
با آن برخورد شود چرا که وقتی یک سیاستمدار از حسن اعتماد مردم سوءاستفاده 

مهر می کند، با فردی عادی بسیار متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه در بیس��تمین نشست خبری خود به 
سواالت مختلف خبرنگاران در حوزه قضایی پاسخ گفت.

غالمحسین اسماعیلی در بیس��تمین نشست خبری خود با 
خبرنگاران با اش��اره به تأکیدات بیانیه گام دوم انقالب گفت: 
ایران قوی با مردم قوی ش��کل می گیرد و برای این مهم باید 
دولت قوی، مجلس قوی و قوه قضائیه قوی و نیروهای مسلح 

قوی و دانشگاه قوی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه قوی یعنی قوه 
قضائیه مردمی. اقدام اخیر قوه قضائیه در ابالغ نحوه مشارکت 
و هم��کاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه که روز گذش��ته 
رونمایی ش��د، نیازمند تبیین و اطالع رس��انی مناسب است. 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری انتخابات در روزهای 
آینده گفت: از همه مردم دعوت می کنم آگاهانه در انتخابات 
شرکت کنند اسماعیلی ادامه داد: با پیگیری های دادگستری 
کارخانه ای در اردبیل که در آستانه تعطیلی بود احیا شد. این 
س��ومین کارخانه راکد اردبیل اس��ت که احیا می شود در این 

رابطه تعدادی از زندانیان رأی باز مشغول به کار شدند.
وی افزود: با ورود دادسرای تهران به مشکالت ایران ترانسفور 
مشخص شد در راستای خصوصی سازی خریدار این مجموعه 
فاقد صالحیت بوده و میلیاردها تومان به صورت غیرقانونی از 
حس��اب این شرکت خارج کرده بود تحت تعقیب قرار گرفت 
و بازداشت شد. مدیران جدید خصوص سازی هم ورود کرده 
و با اختیارات قانونی قرارداد واگذاری لغو و قرار ش��د از طریق 
بورس به خریداران واگذار ش��ود. اس��ماعیلی در پاسخ به این 
س��وال که احکام مربوط به فعاالن محیط زیس��تی در دادگاه 
تجدید نظر تأیید ش��ده اس��ت؟ گفت: رأی پرونده موسوم به 
محیط زیس��ت اما از نظر ما پرونده اقدام علیه امنیت اس��ت، 
صادر و قطعی ش��ده اس��ت. مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم 
همکاری با آمریکا به ۱۰ س��ال حبس و رد وجوه دریافتی از 
آمری��کا، نیلوفر بیانی به حرم همکاری با آمریکا به ۱۰ س��ال 

حب��س و رد م��ال، هومن جوکار به جرم هم��کاری به دولت 
آمریکا به هش��ت سال حبس و طاهر قدیریان به هشت سال 
سپیده کاشانی به ش��ش سال حبس، امیر حسین خالقی به 
جرم جاسوسی به ش��ش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به 
جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت به چهار سال 

حبس محکوم شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان حوادث آبان 
ما گفت: تعداد زیادی پرونده رس��یدگی و حکم صادر ش��ده 
است. جمعی از عناصر اصلی اغتشاش گران شناسایی شدند. 
کس��انی که اقدام به تخریب اموال مردم می کردند شناسایی 
و مناس��ب با اعمال آنها مجازات در نظر گرفته می ش��ود. در 
تهران اصفهان خوزس��تان و ش��یراز عناصری از اغتشاشگران 

اصلی محاکمه و رأی صادر شده است.
وی به یکی از پرونده ها اشاره کرد و گفت: این پرونده مشهور 
ب��ه پرونده امیر آلمانی بود در همین مقطع مرتکب س��رقت 
مس��لحانه هم ش��ده بودند در اغتشاش��ات حضور داشتند و 
خودش��ان از اقداماتش��ان فیلم گرفته و سپس به ترکیه رفته 
بودند اما به کش��ور بازگردانده شدند. این فرد پیش تر هم در 

آلمان با گروهک نفاق در آلمان مالقات هایی داشتند.
وی در خصوص درخواس��ت فرانس��ه ب��رای دو زندانی گفت: 
قان��ون ما تابعیت دوم را به رس��میت نمی شناس��د و یکی از 
دو نفر را ما تبع��ه خارجی نمی دانیم این افراد اقداماتی علیه 
امنیت ملی داش��تند که با حضور وکیل محاکمه می شوند. به 
هیچ عنوان دخالت هیچ کش��وری را در امور قضائی کشور را 
نمی پسندیدیم. همین حمایت کشور فرانسه از روح اهلل زم و 

این اقدامات آنها در تناقض است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: تحقیقات 
این پرونده تمام اس��ت و قبل از پایان س��ال دادسرا تصمیم 
نهایی را خواهد گرفت. پیش بینی های الزم انجام می شود تا 
در صورت لزوم قبل از پایان س��ال محاکمه آغاز شود. ممکن 

است بخش هایی از پرونده مفتوح بماند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیوندی گفت: 

بخش��ی از این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد و به 
دادگاه ارس��ال شد و در نهایت تحقیقات را ناقص و به دادسرا 
ارجاع داد. در بازگش��ت پرونده افراد دیگری هم بازداش��ت و 
برخی از آنها آزاد ش��دند. دالیل و مستندات جدیدی حاصل 
ش��د این پرونده در دو بخش دانشگاه شهید بهشتی و هالل 
احمر مطرح اس��ت و بع��د از رفع نقص ب��ه زودی به دادگاه 
ارس��ال خواهد ش��د. این قبیل از پرونده ه��ا ناظر به عملکرد 
ش��خص و نه س��ازمان است. وی در پاس��خ به این سوال که 
آیا رئیس قوه قضائیه از یک لیس��ت واحد انتخاباتی حمایت 
کرده اس��ت گفت: به صورت صریح اعالم می کنم ریاست قوه 
قضائیه به هیچ عنوان از هیچ فرد و لیس��ت و جریانی در امر 
انتخابات حمایت نکرده است. البته مراجعاتی از سوی برخی 
افراد ش��ده اما ایش��ان در برابر همه مراجعات و خواسته ها در 
رابطه با تأیید صالحیت ها و حمایت از یک لیست اعالم کردند 
ک��ه هیچ مداخله ای نمی کنم. اس��ماعیلی در رابطه با پرونده 
هم��کاری با »عبدالرض��ا داوری« با »زم« گف��ت: فقط برای 
خود زم کیفرخواس��ت صادر و ب��رای بقیه متهمان تحقیقات 
همچن��ان ادامه دارد. برخی از متهمان این پرونده بازداش��ت 
هستند و تاکید شده که وضعیت بازداشتی ها تعیین و تکلیف 
و کیفرخواست دوم صادر شود. وی در پاسخ به سوال دیگری 
در خصوص آخرین وضعیت رس��یدگی به پرونده ترور شهید 
سلیمانی گفت: در ارتباط با سایر صالحیت ها و شهادت شهید 
سلیمانی و هم رزمان وی، هم از ناحیه خود دادسرا اعالم جرم 
ش��ده و شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقالب تهران برای 
رسیدگی تعیین شده و گزارشاتی را هم وزارت امورخارجه و 

ستاد حقوق بشر در این ارتباط ارائه دادند و در این شعبه ثبت 
شده است. وی افزود: خانواده شهید سلیمانی و شهدای همراه 
این ش��هید، اعالم کردند اقدام قضائ��ی را بعد از چهلم انجام 
می دهند و منتظریم ببینیم چه تصمیمی می گیرند و تا این 

ساعت اقدامی از ناحیه آنها نشده است.
موضوع نفوذ در احراز صالحیت ها صحت ندارد، کالهبرداری 
ش��ده است وی در پاسخ به سوال دیگری درباره کالهبرداری 
از نماینده ه��ا در بحث احراز صالحیت ها گف��ت: اینکه اینها 
ادعا می کنند ذی نفوذ هس��تند با اینکه واقعاً ذی نفوذ باشند 
مسئله جداست. تا االن به ادعای نفوذ رسیدیم اما به صاحب 
نفوذ بودن نرس��یدیم. کما اینکه این موضوع ارتشاء نیست و 

کالهبرداری است و در هر حال جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این خصوص تا االن حدود ۲۰ 
نفر شناس��ایی و دستگیر شدند و برخی با قرار تأمین مناسب 
آزاد ش��دند و چهار یا ۵ نفر هنوز در بازداش��ت هستند. آنچه 
که بررس��ی کردیم ب��ه ارتباط آنها با نه��اد نظارتی انتخابات 
به هیچ عنوان نرس��یده ایم و تحقیقات ما چنین نتیجه ای را 
حکایت نمی کند. مدعیان دروغین خیلی قشنگ بلد هستند 
صحنه سازی برای نفوذ کنند. یکی از افرادی که در این پرونده 
دس��تگیر شد، ادعا می کرد پسر یکی از مقامات است اما به او 
گفتند این ادعا خیلی بد است و خیلی ها می دانند فالنی پسر 
ندارد اما آمد گفت من برادرزاده آن مقام هستم و معلوم شد 
برادرزاده هم نیس��ت. یکی از کس��انی که در این برهه تحت 
تعقیب قرار گرفت و بازداش��ت شد خودش یک کاندیداهای 
رد صالحیت شده دوره قبل بود؛ اگر عرضه می داشت مشکل 
خود را حل می کرد اما آمده و ادعا کرده بود که من نفوذ دارم 

و می توانم مشکل شما را حل کنم.
اسماعیلی افزود: در این بین از استانداری تهران کسی بازداشت 
شد و جز متهمان قرار گرفت و آنها نیز در دستگاه های اجرایی 

مهر هستند و ربطی به نهادهای نظارتی ندارند. 
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازداشت یک  متخلف انتخاباتی در استانداری تهران


