سیاست

4

دوشنبه 27فروردین 29. 1397رجب .1439شماره 19796

ظریف امروز
به دوشنبه می رود
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ویژه های خراسان
آب پاکی مسئوالن روی دست کارمندان
خارج شده از تهران
پس از سواالت و ابهامات برخی دستگاه ها در خصوص
شرایط نقل و انتقال کارمندانی که در دولت نهم و دهم از
تهران خارج شده اند ،یک مقام مسئول با ارسال توضیحاتی
تاکید کرده مصوبات سال های  86و  88کابینه وقت ،برای
متقاضیان انتقال از تهران ،واجد احکامی در مورد اعطای
تسهیالت بود که با توجه به امکانات دولت ،قابل تحقق
نبوده و از طرف دیگر سایر احکام آن از جمله اعطای گروه
تشویقی ،با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عمال
منتفی است و سایر احکام مصوبات مذکور نیز با گذشت
چندین سال از تاریخ تصویب ،عمال محلی برای اجرا ندارد.

روایت یک مسئول از نهاد بازرسی که
خودروی گشت ندارد
در حالی که رئیس جمهور در جریان رأی اعتماد به کابینه
فعلی خــود ،توجه به بهبود سازمان تعزیرات را از جمله
اولویت های مد نظر خود برای وزارت دادگستری اعالم
کرده بود ،گزارش یک مقام مسئول به مدیران نهاد ریاست
جمهوری نشان می دهد علی رغم این که این سازمان
در راستای انجام وظایف محوله و اجرای احکام در 160
شهرستان کشور نیاز به خودروهای گشت دارد اما کمبود
وسیله نقلیه ،این مجموعه را در انجام وظایف محوله دچار
مشکل کرده و ضرورت برطرف نمودن هرچه سریع تر این
نقصان به شدت احساس می شود.
 نامه معاون حقوقی رئیس جمهور به دستگاه های پرسشکننده
 -گزارش وزارت دادگستری به دولت

چهره ها و گفته ها

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :همبستگی ملی اصلیترین نیاز توسعه کشور
ایران در هر زمانی به ویژه در شرایط حساس کنونی
اســت .وی افــزود :حتی برای
کسانی کــه تنها بــه توسعه
اقــتــصــادی فــکــر میکنند
وحــدت همه اقــوام و دوست
داران ایـــرانـــی ضــرورتــی
اجتناب ناپذیر است.
 /ایرنا
ســیــدمــحــمــد غــرضــی وزیـــر دولـــت در دوران
جــنــگ تحمیلی تــصــریــح کــــرد :از مــجــلــس ســوم
بــه بــعــد گــــروه هـــای چــپ و راســــت ســر ب ــرآوردن ــد
و جــامــعــه و ســیــاســت را بـــه خـــودی و
غیر خـــودی تقسیم کــردنــد.
همین موضوع باعث شد که
آن فضای دلسوزی و اخالص
عمل کم کم جایش را به امتیاز
طلبی و ســـود جویی
سیاسی و اقتصادی
بدهد / .جماران
غالمعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال
و توسعه گفت :در شرایط فعلی با توجه به التهابات
بینالمللی با تالشهای رئیسجمهور آمریکا و ولیعهد
عربستان و همچنین شرایط
اقـــتـــصـــادی ،ســیــاســی و
اجتماعیجامعهاحزابباید
از طرفداریهای جناحی
بپرهیزند و بــه منافع
ملی بیندیشند/ .
ایسنا

ادامه اعالم برائت ها از احمدی نژاد

دادگستریتهران:پروندهمقاماتمتخلفدر
انتخابات،96درمرحله تجدیدنظراست

میرتاج الدینی :رفتارهای احمدی نژاد منجر به تضعیف نظام می شود

نامهبرائت 43نفرازعالیترینمقامهایکابینه
احمدی نژاد با واکنش هایی همراه شد .دراین
باره پیریایی معاون هماهنگی معاونت امور
حقوقی و مجلس رئیس دولت نهم با تأکید بر
اینکهرفتارامروزاحمدینژاد بیتقواییاست،
گفت :از دولتمردان کابینه نهم و دهم جز امثال
مشایی و بقایی که به تعداد انگشتان یک دست
نمیرسند،بقیهدرردههایمختلفمثلهمین
 43نفر که نامه اخیر را منتشر کردند ،مخالف
رفتار و مواضع سیاسی احمدینژاد هستند.
به گــزارش تسنیم ایــن استاندار دولــت دهم
افزود« :احمدینژاد بهتدریج استحاله و گرفتار
توهم شدید شده و بعید میدانم بتواند از این
باتالق خارج شود ».انتقادها به رفتارهای اخیر
احمدی نژاد در حالی شدت گرفته است که روز
گذشتهگزارشکمیسیونبرنامهوبودجهدرباره
واردات بنزین ،نفت گاز و میزان طلبکاریهای
شرکت ملی نفت ایران مربوط به سالهای ۸۷
تا  ۹۱در مجلس قرائت شد که در این گزارش
تخلفاتمکرراحمدینژادوجودداشت .دراین
جلسه که با حاشیههایی همراه بود ،تعدادی از
ی برخورد قضایی با
نمایندگان به پروسه طوالن 
اینتخلفاتاعتراضکردند.
▪حبیبی :احــمــدی نـــژاد عمال بهانه به
فتنهگران میدهد

به گزارش ایلنا ،محمد نبی حبیبی در پایان

نشست دبیران حزب موتلفه هم اظهار کرد:
احمدی نژاد عمال بهانه به فتنهگران میدهد تا
بهتوطئههایخودعلیهنظاماستمرارببخشند.
▪میرتاج الدینی :رفتارهای احمدی نژاد
منجر به تضعیف نظام میشود

میرتاج الدینی معاونت پارلمانی دولت دهم و
از نزدیکان احمدی نژاد در سال های 88تا92
نیز در گفت و گویی تصریح کرد :اکنون تعداد
کمی از اعضای دولت چه دولت نهم و چه دهم
در کنار احمدی نژاد هستند و این به حاشیهها
و حلقه نزدیک احمدینژاد برمیگردد .به
گزارش تسنیم این نماینده دورههای هفتم و
هشتم مجلس با بیان این که رفتارهای احمدی
نژادمنجربهتضعیفنظاممیشود،بهنامهقبلی

ایسنا-سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد :محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه امروز دوشنبه در صدر هیئتی سیاسی برای شرکت در بیست و
سومین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اکو عازم دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود .بهرام قاسمی ضمن اعالم این خبر افزود :ظریف در
این سفر با مقامات بلندپایه تاجیکستان نیز دیدار و در خصوص راه های گسترش و تقویت همکاری های دو جانبه گفتوگو و تبادل نظر خواهد کرد.

اش در فروردین  96اشاره کرد که خطاب به
احمدی نژاد نوشت« :چرا بسیاری از دوستان،
همکاران و حامیان اولیه شما کنار رفتند یا شما
آن ها را کنار گذاشتید که این مسئله در دولت
هــای قبلی بی سابقه بــوده اســت؟» به گفته
میرتاج الدینی رئیس دولت های نهم و دهم
در حالی رفتارهای فعلی را نشان می دهد که
بیشتر پایگاه رأی او در سال  84به شهرهای
مذهبی مانند قم و اصفهان بر می گردد و همین
رأی باعث شد او به مرحله دوم انتخابات برود.
حجتاالسالمسقایبیریامشاوررئیسدولت
نهم با تشکر از کسانی که این بیانیه را منتشر
کــرده انــد ،محتوای این نامه را تأیید و ابــراز
امــیــدواری کــرد احمدینژاد به توصیههای
دوستان توجه و مسیر کنونی را اصالح کند.

اسماعیلی :در پرونده متهمان حقوق های نامتعارف رای
برائت هم داشتیم

فریاد"مرگبرآمریکا"و"مرگبرانگلیس"در
صحنمجلس

رئیسکل دادگستری استان تهران اعالم کرد :رسیدگی به پرونده مقاماتی که
در انتخابات  96مرتکب جرم شدند ،به پایان رسید؛ پرونده در تجدیدنظر است.
غالمحسین اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده
متهمان حوادث دی سال  96گفت :در پروند ههای اغتشاشات دی ماه ،96
برای تعدادی از متهمان حکم صادر شده و تعدادی هم در نوبت رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد :بین حکمهای صادر شده ،هم
رأی به محکومیت و هم برائت وجود دارد .اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری
در خصوص پرونده جرایم انتخاباتی استانداران و فرمانداران در انتخابات
سال  96هم افزود :رسیدگی بدوی به پرونده مقاماتی که در انتخابات ریاست
جمهوری سال  96مرتکب جرم شدند ،تمام شده و فع ً
ال پرونده در تجدیدنظر
مطرح است.رئیسکل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده
متهمان حقوقهای نامتعارف نیز گفت :برای بخش عمدهای از پروندههایی که در
دادگاه برای رسیدگی مطرح بود ،رأی صادر شده و پرونده افرادی که به حکمشان
اعتراض داشتند ،در مرحله تجدیدنظر است .البته بین آرای صادر شده ،برائت هم
داشتیم.این مقام مسئول در دادگستری استان تهران گفت که در ماههای پایانی
سال  96هم ،برای یکسری دیگر از متهمان حقوقهای نجومی کیفرخواست
صادر شده و پروندههایشان تازه از دادسرا به دادگاه آمده است.اسماعیلی در
پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که "آیا برای صفدرحسینی رئیس سابق
صندوق توسعه ملی هم در خصوص حقوقهای نجومی پرونده تشکیل شده یا خیر
و این که آیا منتهی به صدور حکم شده است؟" توضیح داد:وی در مرحله دادسرا
پرونده داشت اما بین پروندههای قبلی مربوط به حقوقهای نجومی وجود نداشت
و رأیی صادر نشده است .نمیدانم پرونده وی بین سری جدیدی که به دادسرا
آمده است ،وجود دارد یا خیر.

پس از نطق پیش از دستور رئیس مجلس و اعالم محکومیت
حمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس به حریم هوایی سوریه،
نمایندگان مجلس با شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر
انگلیس"به اینتهاجمواکنشنشاندادند.

در غیاب سران کشورهای قطر ،عمان ،الجزایر و امارات مطرح شد:

هیچاشارهایبهایراننکرد.بهگزارشمهر،علیاکبروالیتی
مشاوررهبرانقالبدراموربینالمللدرواکنشبهبرگزاری
نشست سران اتحادیه عرب در عربستان اظهار کرد :این
نوعنشستهاکهبامحوریتوفشاردولتعربستانصورت
می گیرد از نظر سیاسی و بین المللی بی اعتبار است .این
نشست ها در عوض آن که برای دفاع از کیان جهان عرب و
یککشورمظلومباشدکههفتسالموردتجاوزقرارگرفته
استبهمباحثدیگرمیپردازند.

تکرار ادعاهای ضد ایرانی در نشست سران اتحادیه عرب
بیستونهمینکنفرانسسراناتحادیهعربروزگذشتهدر
شهرظهرانعربستانسعودیدرحالیبرگزارشدکهایران
به عنوان یکی از موضوعات این نشست در دستور کار قرار
گرفته بود .در این نشست عربستان ریاست اتحادیه عرب
را از اردن تحویل گرفت و شرکت کنندگان و کارشناسان
را به موضع گیری قوی و متحد در قبال ایران فرا خواند .به
گزارشصداوسیماوفارس،ملکسلمانپادشاهعربستان
در سخنانی ضدایرانی در مراسم افتتاحیه این نشست
بدون اشاره به شهادت هزاران زن و کودک بی گناه یمنی
در حمالت هوایی عربستان و متحدانش به این کشور ،ادعا
کرد :حمایت ایران از حوثی های یمنی را به وسیله موشک
های بالستیک که به سمت عربستان شلیک می شوند،
محکوممیکنیم.ویهمچنینازآنچهآنرا«دخالتهای
خطرناک ایران در امور کشورهای عربی» دانست ،انتقاد

کرد .همچنین بی بی سی نوشت« :با این که گفته میشد
حمالتاخیرآمریکا،بریتانیاوفرانسهبهسوریهمحوراصلی
ایننشستباشد،پادشاهعربستاندرسخنانخوداشارهای
بهاینحمالتنکرد».امیرکویتنیزدراظهاراتخوددراین
اجالس از ایران خواست به آن چه آن را «اصول قوانین بین
المللی»نامید،پایبندباشد«.مشعلالسلمی»رئیسپارلمان
عربیهمروزگذشتهدرمصاحبهباروزنامهسعودی«الحیاه»
ط مشی ایران را زیرنظر داریم و با آن مخالفت
گفت« :ما خ 
و مقابله میکنیم ».براساس گزارش برخی از رسانه ها ،در
اجالسسرانعرب،امیرقطر،حاکمامارات،رئیسجمهور
الجزایر و سطان عمان حضور ندارند ،اما عبدربه منصور
هادیرئیسجمهورمستعفیوفرارییمن،محمودعباس
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین ،فائز السراج رئیس
شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی ،محمد بن راشد آل

...

خارجازدستور

مکتوممعاونحاکمامارات،فهدبنمحمودآلسعیدمعاون
نخستوزیرعمانوعبدالقادربنصالحرئیسمجلساالمه
الجزایر شرکت دارند .گالف نیوز نیز در تحلیلی در این باره
تصریح کرد که این اجالس در حالی برگزار میشود که
شماریازکشورهایعربی،خوددچاراختالفاتیشدهاند.
بی بی سی هم گزارش داد که بر خالف آن چه انتظار می
رفت،پادشاهبحریندرسخنرانیاشدرنشستسرانعرب

▪موضع مخالف نمایندگان لبنان و عــراق با بندهای
ضدایرانی

در همین حال روزنامه لبنانی النهار نیز با اشاره به نشست
وزیران خارجه اتحادیه عرب که دو روز قبل ،پیش از نشست
سرانبرگزارشدهبود،نوشت:درحالیکهدولتعربستان
سعودیتالشمیکندموضعکشورهایعضواتحادیهعرب
را با خود همراه کند ،نمایندگان لبنان و عراق ،به بند ضد
ایرانی در بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه این اتحادیه
اعتراضکردند.

خودکفاییایراندرتامیننیازهایتسلیحاتی
ایسنا -مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین با
اشاره به حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع در جلسه
صبح دیروز فراکسیون مستقلین گفت :وزیر دفاع با ارائه
گزارشی از شرایط منطقه و حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و
فرانسهبهسوریهگفتکهایراندرتامیننیازهایتسلیحاتی
خود،خودکفاشدهاست.الهوتیافزود:وزیردفاعگزارشیاز
حملهسهجانبهاخیربهسوریهارائهکردوگفتکهآمریکاییها
به دنبال ایجاد رعب و وحشت در منطقه و بین مردم سوریه
بودنداماحملهاخیرارزشنظامینداشتهوباعثمستحکمتر
شدنمردمسوریهشدهاست.

دیدارهیئتپارلمانیافغانستانازبهارستان
روزگذشتهرئیسکمیسیونجامعهمدنی،حقوقبشروامور
زنان افغانستان در راس هیئتی پارلمانی از مجلس شورای
اسالمی و صحن علنی بازدید کرد .رئیس هیئت پارلمانی
افغانستان پس از حضوردرجایگاه مهمانان پارلمان با
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
دیداروگفتوگوکرد.

...

درحاشیه
سردارسپهرجانشینرئیسسازمانبسیج
مستضعفینشد
فارس -سردارمحمدحسینسپهرباحکمسرلشکرجعفری
فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین رئیس سازمان بسیج
مستضعفین ،جایگزین سردار علی فضلی شد.وی پیش از
اینمعاونهماهنگکنندهنمایندگیولیفقیهدرسپاهبود.

شهردارکرجاستعفاکرد
ایسنا-اصغرنصیریشهردارکرجروزگذشتهاستعفاکرد.او
دراستعفایخودآوردهاست«:بیشکبااختالفهایموجود
استمرارنشاطچنیننیروییهمیشگینخواهدبودوبهشهر،
شهروندانواعتمادمردمآسیبخواهدرساند».

ایراد ترجمه ای شورای نگهبان به الیحه پالرمو

ملکشاهی :به رئیس جمهور برای ارسال ترجمه صحیح نامه می نویسیم
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که با سر و صدای
زیادیدرمجلسبهتصویبرسید،بهدلیلبرخیایرادات
ترجمه ای با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است.
نمایندگان مجلس الیحه الحاق ایــران به کنوانسیون
سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافت ه فراملی
(معروف به کنوانسیون پالرمو) را با پنج شرط به تصویب
رساندند .درایــن باره الهیار ملکشاهی نماینده مردم
کوهدشت در مجلس خبر مخالفت شــورای نگهبان را
اعالم و در عین حال تصریح کرده است« :ایراد شورای
نگهبانبهالیحهالحاقایرانبهکنوانسیونپالرمواینبود
کهمتنیکهدولتبهعنوانالیحهپیشنهادیترجمهوآن
را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته

است و اختالفات زیادی دارد و در همین زمینه الزم است
دولتدرارائهلوایحخودبهمجلسدقتالزمراداشتهباشد
تا این اتفاق نیفتد چرا که ما به الیحهای که از طرف دولت
میآیداعتمادمیکنیم ».ویدرگفتوگوبافارسبااشاره
بهنشستروزگذشتهکمیسیونقضاییمجلسگفت«:در
نشست دیروز مقرر شد نامهای خطاب به رئیس جمهور
بنویسیم و از وی بخواهیم که این موضوع را بررسی کند و
ترجمهصحیحمتنبهمجلسارائهشودوبهزیرمجموعهای
کهاینلوایحراتنظیممیکندتذکرالزمدادهشودچراکه
این لوایح در هیئت وزیران بررسی و تصویب میشود».
پایگاهاطالعرسانیشوراینگهباندربارهدالیلاشکال
اینالیحهاطالعیهایصادرنکردهاست.
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