
ادامه از صفحه اول 
بر اساس این بسته تحریمی جدید دولت آمریکا از رفع 
تحریم های ایران بدون رضایت مجلس نمایندگان و 
سنا منع می شود. در زمینه رفع تحریم های تسلیحاتی 
نی��ز این ط��رح تحریم ه��ای ت��ازه ای را ب��ر صنایع 
تسلیحاتی کشورهایی چون روسیه و چین در صورت 
فروش سالح به ایران در نظر خواهد گرفت. نکته قابل 
توجه آنکه همزمان با آزاد ش��دن تبعه آمریکایی که 
دوران محکومیت��ش را در ایران می گذارند، ترامپ با 
ذوق زدگی بسیار از ایران تشکر و در نهایت از وجود 
ظرفیت ها برای مذاکره س��خن گف��ت. مجموع این 
اقدامات در حالی صورت می گیرد که برخی با اشاره 
به رویکردهای مذکور بر آم��اده بودن زمینه ها برای 
مذاکره با آمریکا سخن گفته  اند. آنها با اشاره به شرایط 
انتخاباتی آمریکا و بحران های شدید ترامپ در عرصه 
داخل��ی با افزایش بحران کرون��ا و البته اعتراض های 
شدید ضد نژادپرستی در این کشور، چنان استدالل 
می کنن��د که می توان از نی��از ترامپ به مذاکره برای 
شکستن فش��ار حداکثری می توان بهره گرفت. این 
استدالل ها در حالی مطرح می شود که روند تحوالت 
میدانی بیانگر حقایقی ورای این تحلیل هاس��ت که 
توجه به آنها می تواند مولفه ای مهم برای به شکست 
کشاندن فشار حداکثری باشد. نخست آنکه اخیرا 5 
نفت کش ایرانی، با پرچم جمهوری اسالمی ایران با 
حمل محموله سوخت راهی ونزوئال شدند. این اقدام 
در حال��ی صورت گرفت که آمریکا با آن همه ادعای 
نظام��ی و تهدیدات اقتصادی و سیاس��ی نتوانس��ت 

اقدامی علیه آن انجام دهد.
 دوم آنکه با اقدامات صورت گرفته از س��وی دستگاه 
دیپلماس��ی س��رانجام آمریکا وادار به پایان دادن به 
بازداش��ت ظالمانه مجید طاهری پزش��ک ایرانی که 
در زمان انجام تحقیق مطالعاتی پزش��کی در آمریکا 
بازداش��ت ش��ده بود، گردید. این مهم در حالی روی 
داد که هیچ گونه مذاکره ای میان دو کش��ور صورت 
نگرفت و حتی این آزادی ارتباطی نیز با  آزاد ش��دن 
تبعه آمریکایی توسط ایران نداشت. به نتیجه رسیدن 
این دو مهم نش��ان می دهد که ب��رای تحقق اهداف 
نیازی به مذاکره با آمریکا نیس��ت بلکه راهکار تکیه 
بر داش��ته های درونی و ظرفیت های جهانی است که 
گاه از آنها غفلت شده و صرفا چشم به مذاکره دوخته 
ش��ده است. شاید بتوان گفت که جمله رهبر انقالب 
که در پیام به پرس��نل نفت کش ه��ا تاکید فرموندن 
که ش��ما کار جهادی بزرگی انجام دادید و کش��ور را 
س��رافراز کردید برگرفته از همین اصل که باشد این 
حرکت بزرگ گامی مهم در شکستن فشار حداکثری 
آمریکا ب��ود.  با توجه به این حقای��ق می توان گفت 
ک��ه آدرس مذاکره ب��ر روی پاکت راهکارهای مقابله 
با فش��ار حداکثری، آدرسی غلط است که جز تکرار 
گرفتار آمدن در دور باط��ل مذاکره و نادیده گرفتن 
راهکارهای دیگر را به هم��راه دارد حال آنکه تجربه 
نشان داده است مذاکره بی نتیجه و یافتن راهکارهای 
دیگ��ر اصل نهای��ی برای از میان برداش��تن فش��ار 

حداکثری و حل مشکالت کشور است. 

سرمقاله

رهبر معظم انقالب در پیامی از پرسنل نفتکش های اعزامی 
به ونزوئال تشکر کردند.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی با 
ارس��ال پیامی محبت آمیز از حرکت جه��ادی فرماندهان 

و کارکن��ان ش��ناورهای نفتکش جمهوری اس��المی ایران 
که محموله فرآورده های نفتی را به کش��ور ونزوئال منتقل 

کردند قدردانی کردند.
متن این پیام به شرح زیر است:

به همه ش��ما عزیزان، کاپیتان و کارکنان کشتی خداقوت 
می گویم. کار بزرگی کردید. حرکت ش��ما حرکتی جهادی 

بود. کشور را سرافراز کردید.ان شااهلل موفق باشید.
پنج فروند نفتکش جمهوری اس��المی ایران در حالی که با 
تهدی��دات آمریکا روبرو بودند، راهی ونزوئال ش��ده و بدون 
توجه به تهدیدات و هشدارهای آمریکا در بنادر این کشور 

لنگر انداختند و محموله بنزین خود را تخلیه کردند.
کارشناس��ان و صاحبنظران بی توجه��ی ایران به تهدیدات 
آمریکا را نش��ان قدرت جمهوری اس��المی ای��ران تحلیل 
مردند تا جایی که رس��انه های آمریکایی نیز اقدام ایران را 

تحقیر آمریکا و ترامپ دانستند.
حتی تهدیدات نظامی آمریکا نتوانس��ت جمهوری اسالمی 
ایران را از تصمیم خود منصرف کند و کشتی های نفتکش 

با قدرت به راه خود ادامه دادند و به ونزوئال رسیدند.
در پ��ی ص��دور بنزین از ای��ران به ونزوئال، م��ادورو رئیس 
جمهور این کشور از جمهوری اسالمی ایران تقدیر و تشکر 
کرد و گفت که برای تش��کر ویژه در اولین فرصت به تهران 
س��فر خواهد کرد و با مقامات کش��ورمان دیدار و گفت وگو 

خواهد نمود.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم 

چ��اپ لندن در مقاله ای درباره ارس��ال نفتکش��های ایرانی 
به ونزوئال نوش��ت: رس��یدن نفتکش های ایرانی به سواحل 
ونزوئال س��یلی دردناکی علیه دونال��د ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا و استکبار آمریکایی به شمار می رود.
ارت��ش ونزوئال نیز در زمان ورود نفتکش های ایران به بنادر 
این کش��ور آماده باش بود و حتی کش��تی های ایرانی را با 
هواپیماه��ای جنگی اس��کورت کرد و ناوه��ای جنگی این 

کشور نیز به استقبال نفتکش های ایران آمدند.
ونزوئال با وجودی که بیش��ترین ذخای��ر نفتی دنیا را دارد، 
به خاطر تحریم های اقتصادی آمریکا، پاالیش��گاه های این 
کش��ور تعطیل شده و توانایی تولید بنزین را از دست داده 
است. قرار اس��ت جمهوری اسالمی ایران به بازسازی و راه 

اندازی پاالیشگاه های ونزوئال نیز کمک کند. 
با وجودی که رسانه های خارجی به ویژه آمریکایی و غربی 
س��عی داشتند القاء کنند بنزین های صادر شده، اهدایی به 
بولیوی اس��ت، اما ونزوئال پول ای��ن محموله ها را پرداخت 

کرده است.
اعزام نفتکش های ایرانی به ونزوئال واقعاً کار بزرگی بود که 
با تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی با یک حرکت جهادی 

انجام شد.

رئیس دس��تگاه قضا به دادس��تان کل کش��ور و معاون بین 
الملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدین 

متواری به خارج از کشور دستور داد.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه روز دوشنبه شورای 
عالی قوه قضاییه، با گرامیداش��ت ی��اد و خاطر امام خمینی 
)ره(، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم ترین ویژگی های 

شخصیتی و فکری آن حضرت دانست. 
رئیس قوه قضائیه با بیان این که عدالتخواهی باید س��رلوحه 
اندیش��ه و اقدامات مجریان عدالت باش��د تا مردم به معنی 
واقع��ی کلمه طعم ش��یرین عدالت را بچش��ند، از اقدامات 
صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید 
کرد: اراده جدی نیروهای کارآمد می تواند منش��اء خدمات و 
تحوالت و انجام کارهای بزرگ باشد. رئیسی در همین راستا 
خاطر نش��ان کرد که در همین مدت اخیر و با وجود شیوع 
کرونا، 5۱ درصد پرونده های معوقه در استان تهران و ۶۰ تا 
۷۰ درصد این پرونده ها دربرخی استان های دیگر کشورمان 

رسیدگی و مختومه شده اند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره ب��ه اعتراضات 
عمومی در غرب اظهار داش��ت: مستکبران سال ها با کشتار 
و خونریزی حقوق ملت ها و مس��تضعفین را تضییع کرده اند 
و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرس��تانه شکل گرفت، 
فری��اد آزادیخواه��ان جه��ان در برابر ظالمان اس��ت که با 

سرکوبگری و برخوردهای پلیسی خاموش نمی شود.
رئیس��ی با انتقاد از س��کوت مجامع بی��ن المللی و مدعیان 
حقوق بش��ر در برابر س��رکوب معترضان در آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی اظهار داشت: عجیب است که داعیه داران 
حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی 
دیگ��ر یق��ه می درند ام��ا در برابر قتل و جرح و ش��کنجه و 
بازداش��ت هزاران نفر از مردم آمری��کا و اروپا دم نمی زنند. 
رئیس قوه قضائی��ه گفت:این فری��اد عدالتخواهی که امروز 
در عالم برخاس��ته است، زمینه ساز یک نهضت جهانی علیه 
ظلم و بی عدالتی خواهد بود و می تواند آغازی برای نابودی 
مستکبران باشد. وی خشم مردم به پاخاسته در عالم را نتیجه 
زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست 

و به س��ردمداران دنیای غرب توصیه کرد به جای س��رکوب، 
رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط 
جدی��دی برای جهان رقم بخورد. وی همچنین با اش��اره به 
قاطعیت دستگاه قضایی در رس��یدگی به پرونده های فساد 
اقتص��ادی، یکی از مصادیق ظلم و ب��ی عدالتی را پناه  دادن 
غربی ها به مجرمان و مفس��دان و غارتگ��ران اموال مردم و 
منافقی��ن عنوان کرد و گفت: این که غ��رب به یک متهم یا 
مجرم اقتصادی که با پول های حرام فرار کرده پناه بدهد، با 
هیچ یک از قواعد بین المللی سازگار نیست. رئیسی همچنین 
به کس��انی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده های فس��اد 
اقتصادی مطرح اس��ت اما از کشور خارج شده اند هشدار داد 
که احس��اس نکنند می توانند از چن��گ عدالت فرار کنند و 
تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و 
هم برای جامعه مفید دانست. در این نشست حجت االسالم 
والمس��لمین منتظری دادستان کل کش��ور با ارائه گزارشی 
درباره خبرمنتشر شده درباره سرقت اطالعات کاربران یکی 
از اپراتوره��ای تلفن همراه، اعالم کرد که شناس��ایی عوامل 
هک و نفوذ و کسانی که احتماالً در حفظ اطالعات کاربران 
قصور یا تقصیر داش��ته اند، در دس��تور کار دادس��تانی کل 
کش��ور قرار گرفته اس��ت. رئیس قوه قضاییه هم در واکنش 
به این گزارش دادس��تان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم 
خصوصی ش��هروندان یک اصل قطع��ی و غیر قابل اغماض 
است و دارندگان اطالعات کاربران فضای مجازی در صیانت 
از این اطالعات و تأمین امنیت داده ها، مسئول هستند و نباید 
اجازه داد اطالعات مردم مورد تهدید قرار گیرد. القاصی مهر 
دادس��تان تهران هم در این جلس��ه با ارائه گزارشی درباره 
پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان 
به بانک های مختلف بدهی داشته اعالم کرد که با پیگیری ها 
و اقدام��ات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این ش��خص در 
مرحله دادس��را به بانک  های عامل بازگردانده ش��ده اس��ت. 
آیت  اهلل رئیس��ی ضمن تقدیر از دادس��تان تهران و سازمان 
اطالعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور 
و س��ازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای 
پول و اعتبارو انجام اقدامات پیش��گیرانه همچون نظارت بر 

پرداخت تسهیالت به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیالت 
به افراد فاقد صالحیت و پرداخت تسهالت بدون اخذ وثایق 

کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند. 
حجت االس��الم درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
ه��م با اعالم دو خبر خ��وش برای کارگ��ران گفت که پیرو 
دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و با 
پیگیری های سازمان متبوعش، شورای عالی کار مصوب کرد 
حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ 
هزار تومان و حداقل دستمزد آنان نیز 5 درصد افزایش یابد 

که نیازمند تأیید هیأت دولت است.
وی درباره پرستاران هم از صدور مجوز استخدام برای بیش 
از ۴ هزار نفر به عنوان س��همیه س��ال ۹۸ و بیش از ۲ هزار 
نفر هم برای س��همیه سال ۹۹ به منظور جبران کسری کادر 
پرس��تاری در کش��ور خبر داد که قرار اس��ت پس از تأمین 
اعتبار الزم از س��وی س��ازمان برنام��ه و بودجه به کارگیری 
ش��وند. رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور در خصوص رأی 
قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب 

سازه های غیر مجاز در منطقه لواسانات هم اعالم کرد که با 
پیگیری بازرس��ی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت 
زاده، در ۱5 خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص 
یکی دیگر از منتس��بان به مس��ئوالن هم در حال پیگیری 
اس��ت. رئیسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش 
وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه 
درباره آتش سوزی های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران 
و برخی مناطق کشور، اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی 
و دس��ت داشتن برخی عناصر س��ابقه دار در این موارد نمی 
تواند تصادفی باشد و الزم است دادستان های سراسر کشور 
با شناس��ایی و برخورد قاطع با عامالن این اقدامات، مانع از 
تکرار این موارد ش��وند.  در جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
»راهکارهای ارتقای س��المت درون دس��تگاه قضایی« مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت  و دادس��تان انتظامی قضات با 
ارائه گزارش��ی در این زمینه متذکر ش��د که میزان تخلفات 
در دس��تگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به طور 

چشمگیری کاهش یافته است. مرکز رسانه قوه قضائیه

 علی ربیعی:

نمی توان چشم اندازی 
برای پایان کرونا تصور کرد

س��خنگوی دولت با بیان اینکه س��تاد ملی کرونا در آخرین 
جلسات خود چشم انداز پایانی برای کرونا تصور نکرد، گفت: 
این چش��م انداز به م��ا می گوید که نباید خلل��ی در زندگی 
اقتصادی مردم ایجاد ش��ود. علی ربیعی در نشس��ت هفتگی 
خود با اصحاب رس��انه گف��ت: کماکان کرونا مس��أله اصلی 
تمام��ی جوامع اس��ت و آثار و جوانب اقتصادی کرونا، رش��د 
اقتصادی کشورها و دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده و مسئله 
بیکاری و فقر ناش��ی از کرونا حتی در کش��ورهای پیشرفته 
مورد توجه قرار گرفته است.  ربیعی با بیان اینکه ستاد ملی 
کرونا در آخرین جلس��ات خود چشم انداز پایانی برای کرونا 
تصور نکرد، گفت: گزارش های کارشناسی و مطالعات جهانی 
هم نش��ان می دهد چشم انداز نزدیک و قابل پیش بینی برای 

پای��ان بیماری کووید ۱۹ وجود ندارد. این چش��م انداز به ما 
می گوید که نباید خللی در زندگی اقتصادی مردم ایجاد شود. 
ربیعی تاکید کرد: تصمیمات س��تاد ملی کرونا هم بر همین 
مبنا است. بازگش��ایی مراکز فرهنگی، سینماها، کنسرت ها، 
مراکز تفریحی، کالس های آموزشی، آموزشگاه های تخصصی 
و خصوصی، مهدکودک ها، مراکز گردش��گری و... براس��اس 
همین اس��تراتژی اس��ت ام��ا آنچه مهم اس��ت پروتکل های 
س��خت گیرانه الزمه این مرحله است و با پروتکل های متعدد 
و نظارت های س��خت گیرانه را اتخاذ کرده ایم و آنها را دنبال 
خواهی��م ک��رد. وی تصریح ک��رد: موضوع استانداردس��ازی 
زندگی، کار و حرکت اجتماعی مبتنی بر بهداشت و سالمت 
و مقابله با کرونا استراتژی اساسی مرحله جدید مواجه ستاد 
کرون��ا با آثار و عواقب و همچنین بیماری کووید ۱۹ اس��ت. 
ش��یب مرگ و میر حاصل از کرونا با ش��یب رو به پایین در 
حرکت اس��ت. ربیعی با تاکید بر اینک��ه ایران آمادگی کامل 
تبادل زندانیان را دارد، اظهار داش��ت: امی��دوارم روند آزادی 
کامل همه زندانی های در آمریکا ادامه یابد، مس��ئولیت تعلل 
در این زمینه بر عهده آمریکا اس��ت. در هفته گذشته تبادل 
زندانیان عزیز ایرانی با آمریکایی هایی که جرمی مرتکب شده 

بودند را شاهد بودیم. خبر خوب این بود که موفق شدیم سه 
دانش��مند ایرانی  )س��لیمانی، طاهری و عسگری ( که سعی 
زیادی برای رفع موانع علمی کشور داشتند، آزاد کنیم.  وی 
تاکید کرد: تهدیداتشان را برای تصویب قطعنامه در شورای 
امنیت س��ازمان ملل ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ می  دانیم و هیچ 
حقی را برای تمدید محدودیت تس��لیحاتی علیه ایران قائل 
نیستیم، هرگونه سوءاستفاده سیاسی آمریکا یا هر کشور دیگر 
در ش��ورای امنیت برای تغییر زم��ان بندی قطعنامه صورت 
گی��رد اعالم م��ی کنم که عواقب خطیری ب��ه دنبال خواهد 
داش��ت و آمریکا و همکارانش باید مسئولیت کلی آن را هم 
بر عهده بگیرند. وی ادامه داد: هیچ نش��انه ای از واقعی بودن 
توییت های رییس جمهوری آمریکا مشاهده نمی کنیم، تمایل 
دول��ت آمریکا برای مذاکرات جدی و ثمربخش عالئمی دارد 
که در این اظهارات دیده نمی ش��ود. پی��ش از این هم اعالم 
شده است در صورتی که آمریکا مشتاق گفت و گو و با ایران 
است می تواند با به میز مذاکرات با حضور کشورهای باقیمانده 
در برجام که خود آن را ترک کرده بازگردد. وی در پاسخ به 
س��والی مورد اینکه آیا دولت برنام��ه ای برای افزایش قیمت 
گازوئیل دارد، گفت: نه برنامه ای در این زمینه نداریم و طبق 

قانون بودجه هم برنام��ه ای برای این موضوع نداریم. ربیعی 
با تاکید بر اینکه زندگی مردم در دوران تحریم س��خت شده 
است، اظهار داشت: احتماال در جلسه آخر این هفته حداقل 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دو میلیون و هشتصد و 
پنجاه هزار تومان خواهد شد. قطعا امسال بنا داریم همسان 
سازی حقوق را دنبال خواهیم کرد. سخنگوی دولت در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه طبق نظر برخی کارشناسان بهداشتی 
احتمال ورود به پیک دوم و س��وم بیماری کرونا وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: نظر کارشناسان این است که ما هنوز در موج 
اول کرونا هستیم، هیچ پیکی نداریم، لذا افزایش تعداد کشف 
مبتالیان را پیک دیگری محس��وب نمی کنیم. علت افزایش 

مبتالیان به کرونا بیمار یابی فعال است. 
ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل خاصی دارد جلسه 
س��ران قوا از زمان حضور آقای قالیباف در ریاس��ت مجلس 
برگزار نمی ش��ود، خاطرنشان کرد: مگر چند روز است آقای 
قالیباف تشریف آوردند؟ ما از اینجا به ایشان خیر مقدم عرض 
میکنیم، جلسات هماهنگی س��ران قوا برخی مواقع یک ماه 
هم برگزار نمی شود، نه دلیل خاصی ندارد و این جلسات باید 

دارای دستور باشد.
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گزارش

رهبر معظم انقالب درگذشت »رمضان عبداهلل« را تسلیت گفتند
مقام معظم رهبری در پیامی درگذش��ت مجاه��د مقاوم رمضان عبداهلل را 
تس��لیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقالب اس��المی به این شرح است: 
درگذش��ت برادر مجاهد و مق��اوم، آقای دکتر رمضان عب��داهلل را به ملت 
عزیز فلس��طین و به همه ی مجاهدانی که دل در گرو مس��أله ی فلس��طین 
دارند و بخصوص به س��ازمان فداکار »جنبش جهاد اس��المی فلسطین« و نیز 
به خانواده ی آن فقید س��عید تس��لیت ع��رض می کنم. جریان مقاومت فلس��طین 
عنصر بس��یار صادق و ارزشمندی را از دست داد، امیدوارم با هدایت و کمک الهی، 
تالش های جهادی جانش��ینان شایس��ته ای که راه مجاهدانی چون فتحی شقاقی و 

رمضان عبداهلل را دنبال می کنند، این ضایعه را جبران کند. 
 پایگاه اطاله رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رد یا تأیید اعتبارنامه صرفًا بر عهده نمایندگان است
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان نوش��ت: تصمیم در خص��وص رد یا تأیید 
اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان اس��ت و شورا هیچ ورودی به موضوع 
نخواهد داشت. هادی طحان نظیف در حساب کاربری خود در اینستاگرام 
گزارش سی وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد 
در دو نوبت صبح و عصر برگزار ش��د ارائه کرد. وی نوشت: در جلسه صبح، 
قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح 
ش��د. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی کننده به اعتبارنامه 
منتخب، موظف اس��ت عدم رسیدگی ش��ورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا 
حادث شدن آن بعد از اعالم صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعالم 
مجلس صرفاً این مس��ئله اعالم شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی 

صالحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا نه؟  مهر

شورای نگهبان درباره تخلفات تاجگردون به مردم توضیح دهد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: ش��ورای نگهبان نه معصوم 
است و نه مقام غیرمسؤول، بنابراین باید به سؤاالت مردم درباره برخی 
تصمیمات شگفت آور خود توضیح دهد. احمد توکلی با اشاره به ارسال 
اسناد جدیدی از تخلفات غالمرضا تاجگردون به شورای نگهبان توسط 
نماین��دگان معترض به اعتبارنامه وی، گفت: کس��ی که سال هاس��ت از 
عن��وان جعلی دکترا اس��تفاده می کن��د و قوانین تدوین بودج��ه  را نادیده 
می گیرد، چگونه می تواند صالحیت نمایندگی مردم را داش��ته باش��د؟ توکلی با 
بیان اینکه تاجگردون در تحصن معروف نمایندگان مجلس ششم حضور داشته، 
افزود: وی در اعتراض به ش��ورای نگهبان همراه با سایر مسئولین وزارتخانه های 
دولت اصالحات استعفا می دهد. حال شورای نگهبان باید توضیح دهد که چگونه 

صالحیت وی را تأیید کرده است.  فارس

پرونده "ننجون" به کجا 
می رسد؟

باالخره انتظارها به پایان رس��ید و 
قرار اس��ت دادگاه علنی این پیرزن 
معلوم الحال و ایادی ش��رق و غرب 
وی برگزار شود. "ننجون" که با نفوذ در قوه قضاییه، 
قوه مجریه، قوه مقننه و س��فارت ایران در ونزوئال و 
همچنین کره ش��مالی به اعمال زشتی مثل ارتشا، 
اختالس و حرکات ددمنش��انه دیگری دس��ت زده 

باالخره به دام قانون افتاد.
فهرست و س��وابق متهمان این پرونده به شرح زیر 

است:
 الف( عمه رهبر کره شمالی به جرم مباشرت در اختالس

ب( شوهر عمه رهبر کره شمالی به اتهام معاشرت 
با عمه جانی که مباشرت در جرم را بر عهده دارد.

ج( بق��ال س��رکوچه سیاس��ت روز که ماس��ت ده 
هزارتومانی را ده هزار و پانصد تومن می فروخت.

ش��لمرود  بخ��ش  آبخی��زداری  اداره  ریی��س  د( 
شهرس��تان مالرد به اتهام ممارست در معاشرت با 

متهم مباشرت در جرم
ه( معاون اداره پنبه خشک کنی به جرم معاونت در 

معاشرت با مباشرت
و( اکب��ر طبری به اتهام معاونت قوه و معاضدت در 
مباش��رت در معاونت در مبالغ��ت در مهاجرت در 
مخالفت در مباش��رت و پرداخت رشوه به ویالساز 
و دریافت حق حس��اب از خلق اهلل و دزدی در روز 
روش��ن و ممانعت در ش��ب تاریک و ممارست در 
اختالس و مش��ارکت در عشق و حال و هر چی که 

فکرش را بکنید و نکنید.

پیام رهبر انقالب به پرسنل نفت کش های اعزامی به ونزوئال:

کشور را سرافراز کردید

در جلسه شورای عالی قضائی مطرح شد؛

دستور رئیسی به دادستان کل برای بازگرداندن مفسدان متواری


