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حضرت سیدالساجدین ،امام زینالعابدین(ع) می فرمایند:
اك و َ
ا ّي َ
الك َس َل و َّ
فتاح ُك ِّل َش ٍّر.
الض َج َر َفإن َُّهما ِم ُ
از تنبلى و بى حوصلگى بپرهيز كه اين دو كليد تمام بدىها هستند.
(تحف العقول ،صفحه )295
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تازههای مطبوعات
••شرق -غالمعلی دهقان ،عضو شــورای مرکزی حزب
اعتدال و توسعه در سرمقاله ایــن روزنــامــه نوشت29 :
اردیبهشت که فرابرسد یک سال از زمان انتخاب اعضای
شورای پنجم شهر تهران سپری شده ،اما هنوز سخن از
انتخاب شهردار به پایان نرسیده .تکرار ناخوشایند شورای
اول عــدهای را نگران کــرده اســت .ناکارآمدی شــورای
اصالحطلبان در اولین دوره در دولت اصالحات ،شکست
آنها را در اسفند سال  ۱۳۸۱سببساز شد و درست از
همانجا ،احمدینژاد اسب ریاستجمهوری را زین کرد.
••اعتماد -برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی ،حتی اگر
موافق دولت هم باشند ،قصد تخریب شخص مسعود نیلی
به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رئیسجمهور را دارند و
بینش علمی او برای ترمیم سیاست گذاری در اقتصاد ایران
را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز میدانند
اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند
که این دولت تا چه حد از سیاستهای وی پیروی کرد؟ و
حداقل یک مثال بیاورند ،فقط یکی!
••فرهیختگان-اینروزنامهدرتیتریباعنوان ۱۱۳مصوبه
عجیب شورای شهر ،نوشت« :تمام اقدامات انجام شده در
حدود هشت ماه فعالیت شورای شهر پنجم تهران عبارتند
از 68 :مصوبه دربــاره معرفی اعضای شورا به حوزههای
شهری۸ ،مصوبه درباره الزام شورا به شهرداری ۷ ،جوابیه
و اصالحیه ۴ ،مصوبه درباره انتخاب شهردار و سرپرست7،
مصوبه پیرامون نامگذاری خیابانها و بوستانها ،افزایش
نرخ مترو و تغییر طرح ترافیک و 19مصوبه غیرعمومی .این
اقدامات تمام کارنامه این شورا را تشکیل میدهند».
••کیهان-اینروزنامه بااستفادهازعبارت«اعترافدیرهنگام
دولــت» بخشی از سخنان روحانی در جلسه هم اندیشی
مدیران ارشد دولت را پوشش داد و در تیتر یک خود نوشت۴ :
سال است با گونی دالر میآوریم سر برجام سالمت!
••شرق -شکوری راد دبیر حزب اتحاد ملت در گفتوگو
با این روزنامه درباره «محرمانههای کناره گیری شهردار»
نــوشــت :کـــارگـــزاران مـیخــواســتــنــد بگویند بیماری
پررنگترین مشکل است .حزب اتحاد اما میگفت اگرچه
بیماری وجود دارد ولی عامل اصلی چیز دیگری است
و بیماری بهانه شده است .این شد منشأ اختالف اتحاد
و کــارگــزاران .اتحاد از استعفا ابــراز نگرانی میکرد،
کارگزاران از استعفا استقبال میکرد.

...

انعکاس
••خبرآنالین نــوشــت :در پی انتشار فیلمی در برخی
شبکههای مجازی مبنی بر درگیری لفظی دو زن در
فرودگاه کیش و طرح ادعــای وابستگی یکی از زنــان به
یکی از مقامات عالی قضایی ،روابط عمومی دادستانی
کل کشورموارد مطرح شده در این فیلم را تکذیب و اعالم
کرد که ادعای کذب مطرح شده از سوی یکی از طرفین این
درگیری درباره وابستگی به دادستان کل کشور از سوی
دادستان حوزه مربوط در دست بررسی است و موضوع قابل
پیگرد قانونی خواهد بود.گفتنی است به تازگی فیلمی در
فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد یک خانم بعد
از اهانت به خانم دیگری ،ادعا می کند که فرزند دادستان
کل کشور است.
••تابناک نوشت  :اندیشکده آمریکایی بروکینگز ،حمله
موشکی از سوریه به مراکز نظامی اسرائیل را محتملترین
گزینه پاسخ ایران به حمله رژیم اسرائیل به پایگاه تیاس در
سوریه میداند که در جریان آن هفت تن از نیروهای سپاه
پاسداران به شهادت رسیدند .به نظر میرسد که اقدام
تالفیجویانه ایران در قبال حمله اخیر اسرائیل به نیروهای
ایرانی در دست اقدام باشد ولی این که ایران چه زمانی و در
چه محلی دست به اقدام خواهد زد هنوز روشن نیست ولی
دالیلی وجود دارد که نشان میدهد انتقام ایران در قالب
یک حمله موشکی یا راکتی از سوریه خواهد بود .انتخاب
ایران برای انتقام گرفتن از اسرائیل ،آینده تقابل ایران و
اسرائیل را نیز روشن خواهد کرد.
••شهردار آنالین نوشت  :مهدی چمران در خصوص
احتمال حضورش در شورای شهر به عنوان نفر بیست و دوم
تهران در صورت شهردار شدن محسن هاشمی رفسنجانی
گفت :من هنوز به این موضوع فکر نکرد هام و فعال فکر
نمیکنم .وی همچنین با بیان این که گزینههایی را که
برای شهرداری مناسب میدانم به شورای شهر پیشنهاد
دادم ،گفت« :در حال حاضر بنده چند نفر را برای شهرداری
تهران پیشنهاد دادم و این لیست شامل افرادی است که
گرایشهای سیاسی آن چنانی ندارند و میتوانند با تفکر
سیاسی مختلف کار کنند» .
••فرارو نوشت  :سایت «دولت بهار» پایگاه خبری محمود
احمدی نژاد و نزدیکان او از بازداشت مدیر مسئول خود خبر
داد.اینسایتادعاکرد:محمدحسینحیدری،مدیرمسئول
سایت دولت بهار یک شنبه(دیروز) در خانه بازداشت شد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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نوشتههای ناخوانده

آخرین برگ پرونده کهریزک

▪جزئیاتی از دستورات رهبر انقالب درباره رسیدگی
به موضوع کهریزک

سعید مرتضوی در پی طرح شکایت از او به دلیل جان
باختن  3تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در سال
 1389از دادستانی استان تهران عزل شد .نقطه آغاز
بررسی پرونده کهریزک با دستور رهبر معظم انقالب
بود .ایشان در شهریور ماه سال  88در دیدار دانشجویان
با اشــاره به سخنان دانشجویان دربــاره لــزوم پیگیری
دستور رهبری در برخورد با حادثه کوی دانشگاه و مسئله
کهریزک افــزوده بودند« :در حــوادث پس از انتخابات
تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که به طور قطع با
آن ها برخورد خواهد شد ...از اولین روزها دستور اکید
داده شد که ضمن مراقبت و دقت الزم با این گونه مسائل
برخورد قاطع شود ».یک سال بعد حجت االسالم اژه ای
که در سال  88وزیر اطالعات بود و اکنون معاون اول و
سخنگوی دستگاه قضایی است جزئیات جدیدتری از

چشم بستن بر مقبولیت نازل!

از اسفند  1391جلسات محاکمه سعید مرتضوی در
شعبه  76دادگــاه کیفری استان تهران آغاز شــد .در عین
حال با عنایاتی که رئیس دولت دهم به مرتضوی داشت،
از ســال  1388به عنوان رئیس مــبــارزه با قاچاق کــاال و
ارز مشغول به فعالیت بــود .به گــزارش تابناک ،مرتضوی
همچنین در اسفندماه  1390و با دستور محمود احمدی
نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید و در این مقام
نیز حواشی فراوانی ایجاد شد که رسیدگی به پرونده او
در تأمین اجتماعی هنوز هم ادامه دارد .مرتضوی در دهم
مرداد  1391توسط حکم دیوان عدالت اداری و در راستای
شکایتچندتنازنمایندگانمجلسازریاستسازمانتأمین
اجتماعی عزل شد و در  24آبان سال  1393به صورت دایم
از شغل قضا منفصل شد تا این که در آذر  96به جرم معاونت
درقتلدرپروندهکهریزکونیزبرخیتخلفاتمالیبه 2سال
حبس محکوم شد .او ابتدا به  5سال حبس محکوم شده بود
که بر اساس مفاد قانونی و با توجه به اظهار ندامت او دادگاه

سردار کوثری :ستادکل بر اسکله های در اختیار
نیروهای مسلح نظارت می کند

تجدیدنظر این میزان را به 2سال کاهش داد.
▪تالش مرتضوی برای طرح بحث با شخص رئیس
قوهقضاییه

در عین حال روز گذشته سعید ایوبی وکیل مرتضوی با
اشاره به این که او به دنبال اعمال ماده  ۴۷۷بوده ،به ایلنا
گفت« :او قصد دارد راس ًا از ریاست محترم قوه قضاییه
تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد .اگر
رئیسمحترمقوهقضاییهواقعااینرایراخودشخصاتایید
کنند که قانونی و شرعی صادر شده ،مطمئن باشید آقای
مرتضویحتماتحملمجازاتمیکند».ویضمنتوضیح
فراز و فرودهای پرونده کهریزک در سال های اخیر ،برخی
استدالل های مرتضوی در این پرونده را تکرار کرد .از
جمله مدعی عدم صالحیت قاضی پرونده و مختومه شدن
پرونده مرتضوی در دادگاه طبق موازین حقوقی شد .به
گفته او مرتضوی بنا دارد بر اساس این ایرادات درخواست
اعــاده دادرســی داده که این درخواست صد صفحه ای
ظرف یک هفته رد شده است» .
▪اعالم رسمی دادسرای تهران

دادســرای عمومی و انقالب اسالمی تهران نیز دیروز
اعالم کرد ،سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به
دو سال حبس قطعی محکوم شده است ،روز یک شنبه
( )1397.2.2توسط ماموران پلیس دستگیر و بعد از
ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان
اوین تحویل شد.
▪مرتضوی در کدام بند زندانی می شود؟

به گزارش ایسنا ،سعید مرتضوی برای تحمل  2سال حکم
حبسش باید وارد بند  241اوین شود؛ بندی که عالوه بر
مرتضوی،میزبانچهرههایشناختهشدهایهمچونمهدی

هاشمی ،بابک زنجانی ،محمدرضا رحیمی و ...نیز بوده و
است .این در حالی است که در صورت محکومیت مشایی و
رحیمی هم می توان نام این افراد را به مهمانان اوین افزود.
▪رئیس دادگــســتــری مــازنــدران:مــرتــضــوی در زمــان
دستگیری مقاومتی نداشت

درباره اجرای حکم مرتضوی رئیس دادگستری مازندران
دیروز خبر بازداشت او را تأیید کرد و گفت :اجرای عدالت
برای دستگاه قضایی اصل است و پست و مسئولیت افراد
هیچ تاثیری در این زمینه ندارد و مهم احقاق حق و اجرای
عدالت بوده که اجرا شده و در ادامه نیز خواهد شد .وی
با بیان این که مرتضوی باید از اجرای این حکم و اجرای
عدالت آن راضــی باشد ،تأکید کرد او در زمــان حضور
ضابطان قضایی برای اجرای حکم و دستگیری مقاومتی
نداشت و حکم خود را پذیرفت.
▪پیگیری پرونده کهریزک توسط روزنامه خراسان

از زمانی که زمزمه ها از دستور قاطع رهبر انقالب برای
رسیدگی به این پرونده مطرح شد رسانه ها با توجه ویژه
ای آن را دنبال می کردند .در این میان روزنامه خراسان
تالش کرد تا این پرونده را به عنوان یکی از ظلم هایی که
به نظام شده بود به صورت پیگیرانه دنبال و تالش های
دستگاه قضایی در مبارزه با تخلفات داخلی را منتشر
کند .تاجایی که  2روز پیش عبدالحسین روح االمینی
پدر مرحوم محسن روح االمینی از جان باختگان واقعه
کهریزک  ،تاکید کرده بود  « :متاسفانه بعضا برخی رسانه
های اصولگرا در این باره سکوت کردند و این جای تعجب
دارد...روزنامه های جریان اصالحات هم به دلیل سابقه
مرتضوی اخبار مربوط به این پرونده را پیگیری می کنند.
اما روزنامه خراسان به ویژه ،از ابتدا به خوبی ،محکم و به
دور ازهرگونه قضاوتی این موضوع را پوشش داده است».

توضیحات سخنگوی دولت درباره برداشت های نادرست از سخنان
رئیس جمهور در روز ارتش

اعضای سپاه باید سیاست را بدانند اما نباید وارد احزاب شوند

فرمانده قرارگاه ثارا ...سپاه در واکنش به ادعاها
دربــاره اسکله داری سپاه گفت :ستادکل بر
اسکله های در اختیار نیروهای مسلح اشرافیت
دارد و نظارت می کند .به گزارش خبرآنالین،
س ــردار اسماعیل کــوثــری جانشین فرمانده
قرارگاه ثــارا ...سپاه در پاسخ به سؤالی درباره
رابطه بین دولــت و سپاه در  40سال گذشته
گفت :قانون اساسی این رابطه را تعریف کرده،
چون سپاه جایگاهش در قانون اساسی مشخص
است و زیر نظر رهبر معظم انقالب و ولی امر
مسلمین سیاست گذاری و کارهایش را دنبال
می کند .دولــت ،مجلس و قوه قضاییه نیز در
سطحی دیگر زیر نظر رهبری عمل می کنند.
ستاد کل ،هماهنگ کننده نیروهای مسلح است
که نیروهای مسلح و سپاه را با دولت هماهنگ
می کند .جانشین فرمانده قرارگاه ثارا ...درباره
برخی اظهارنظرها مبنی بر دخالت سپاه در
امور سیاسی تأکید کرد :هیچ گاه اعضای سپاه

جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

دستورات و پیگیری های حضرت آیت ا ...خامنه ای را
مطرح کرد« :خبرهایی به رهبر انقالب رسیده بود که در
کهریزک شرایط نامساعد است که آقا دستور دادند بسته
شود .اما این تمام ماجرا نبود .قبل از آن هم که آقا متوجه
شدند وضع کهریزک مناسب نیست ،دستور دادند که
دیگر به آنجا زندانی نبرید .یعنی اولین کسی که دستور
دادند که افراد بازداشتی به کهریزک نروند ،رهبر انقالب
بودند .حتی ظاهر ًا از ایشان پرسیده بودند -با واسطه
شنیدم -که ممکن است فالن بازداشتگاهمان جا نداشته
باشد ،گفتند اگر جا ندارید ،آزاد کنید .افرادی که شما در
خیابان میگیرید حتی به نظر شما متهم یا مجرم هستند،
ولی اگر قرار است جایی ببرید که نامناسب باشد ،آزاد
کنید .یا به ایشان گفته بودند که فالن بازداشتگاه گفته که
جا نداریم ،رهبری گفتند که آن جا نبرید ،بروند خانهشان.
از طرف دیگر اولین شخصی هم که برای تخلفات قضیه
کهریزک گفتند باید جدی پیگیری شود ،باز شخص خود
آقا بودند .ایشان اولین شخصی بودند که پیغام دادند آن
هایی که در کهریزک هستند ،باید از آ نجا بروند .من
یادم هست که  19تیر  1388یکی از مسئوالن دفتر آقا
تماس گرفتند که این افرادی که االن در کهریزک هستند،
حتم ًا بگویید به جایی به غیر از کهریزک منتقل کنند».
به گزارش مهر ،پدر مرحوم کامرانی یکی دیگر از جان
باختگان کهریزک پس از اولین جلسه دادگاه مرتضوی
گفته بــود :دستور مقام معظم رهبری بــرای برخورد با
مسببان مرگ پسرم با محاکمه قضات اجرا شد.
▪عنایت احمدی نژاد به مرتضوی

در هیچ جناح و حزبی نبودند .سپاه در جناح
انقالب قرار می گیرد اما در هیچ حزب و جناحی
قــرار نمی گیرد .وی ادامــه داد :اعضای سپاه
باید سیاست را بدانند ،جناح ها را بشناسند اما
عضو سپاه به هیچ وجه در حزب ،جناح یا گروه
سیاسی نمی تواند وارد شود .کوثری همچنین
در پاسخ به برخی ادعاها نظیر اسکله داری سپاه
نیز گفت :دقیقا ستاد کل نیروهای مسلح بر همه
نیروها اشراف دارد .اگر کسی دنبال پاسخ به
این سوا لهاست می تواند از طریق ستادکل
نیروهای مسلح پیگیری کند .همه این ها تعریف
شده است و مسئله پنهانی وجــود نــدارد .وی
افــزود :بعضی شاید بگویند «ما باید بر همین
اسکله هایی که در اختیار نیروی دریایی سپاه
یا نیروی دریایی ارتــش اســت ،نظارت داشته
باشیم» .خیر این طور نیست .ستادکل بر اسکله
های در اختیار نیروهای مسلح اشرافیت دارد و
نظارت می کند.

نوبخت :رئیس جمهور برای حل مشکالت کشور بارها خواستار
نقش آفرینی سپاه شده است
سخنگوی دولت با انتقاد از برخی حاشیهسازیها پیرامون سخنرانی رئیسجمهور در روز ارتش ،بر حمایت همیشگی و حداکثری
دولت و به خصوص شخص رئیسجمهور از همه پاسداران امنیت کشور در همه بخشها و نیروها تاکید کرد .به گزارش ایسنا،
محمدباقر نوبخت با اشاره به برداشتهای نادرست برخی سیاسیون و رسانهها از سخنان رئیسجمهور در روز ارتش که در ادامه
منجر به سوءاستفاده بدخواهان کشور و نظام شد ،با رد این برداشتها ،گفت :آقای دکتر روحانی ،سالها در حوزههای نظامی و
امنیتی مسئولیت داشته و در تمام این سالها ،ارتباطی وثیق ،عمیق و راهبردی با نیروهای پاسدار امنیت کشور ،اعم از ارتش ،ناجا
و به خصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی داشته و دارند .سخنگوی دولت با اشاره به این که «توان راهبردی نظامی و دفاعی در
دولت تدبیر و امید جهش چند برابری یافته است» ،از رسانهها و چهرههای سیاسی خواست با درک شرایط خطیر کشور از هر گونه
برداشت یک سویه یا گمانهزنیهای وحدتشکن بپرهیزند و با القای اختالفات ارکان کشور ،سبب تضعیف نظام در پیش چشم
دشمنان و شادمانی بدخواهان کشور نشوند .نوبخت افزود :رئیسجمهور در موقعیتهای مختلف ،همواره به اهمیت ،جایگاه،
نقش حیاتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حفاظت از امنیت و منافع راهبردی کشور در داخل و کشورهای همسایه تاکید
کردهاند و در مقام عمل هم حمایتهای مادی و معنوی از نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی در دوره دولتهای
یازدهم و دوازدهم در بیشترین حد پس از تاریخ انقالب بوده است .سخنگوی دولت به ادامه حمایت و پشتیبانی کامل دولت و
رئیسجمهور از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سایر نیروهای مسلح کشور تاکید و تصریح کرد :سپاه در نگاه رئیسجمهور از
چنان جایگاهی برخوردار است که ایشان برای حل مشکالت کشور و اعتالی ایران بارها خواستار نقشآفرینی این نهاد انقالبی و
ارزشمند شده است و برای آینده هم حتما روی پشتیبانی این نهاد در امور مختلف حساب باز کرده است.

نشست  3ساعته سران قوا در صحن بهارستان

روحانی :مردم مطمئن باشند که نیازهای ارزی آنان تامین می شود
طاهری -نشست مشترک سران قوا و اعضای
هیئت دولــت ،نمایندگان مجلس شــورای
اسالمیومسئوالنقضاییدرصحنمجلس،
برگزار شد .در این نشست عالوه بر سران قوا،
نمایندگان فراکسیون های سه گانه مجلس
نیز به طرح نظرات خود و فراکسیون های
تابعه خود پرداختند.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی رئیس جمهور ،دکتر روحانی در پایان
ایــن نشست که حــدود سه ساعت به طول
انجامید،باحضوردرجمعخبرنگاران،ضمن
تشریحمحورهایموردبحثسرانومسئوالن
سه قوه ،این جلسه و مسائل مطروحه در آن را
بسیار ارزشمند و مفید توصیف کرد و گفت:
این جلسه در آغاز سال جدید همفکری بسیار
خوبیبودودرآنهمهمشکالتومسائلمورد

نیاز و مطالبات مردم مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان محترم مجلس و
روسای قوا صحبت کردند و بسیار مهم بود که
همه همفکر و همنظر بودیم .وی با بیان این
که دولت در مسئله ارز ،پیشقدم شد که اگر
احیان ًا با مشکلی روبه رو شویم ،پیشاپیش این
مسئلهراپیشبینیوبرنامهریزیکردهباشیم،
تصریح کرد :مردم عزیز ،کام ً
المطمئن باشند
از لحاظ نیاز ارزی مردم در واردات و در زمینه
خدماتی که مردم نیاز به ارز دارند ،دولت ارز
الزم را در اختیار دارد و در اختیار مردم خواهد
گذاشت .آیت ا ...آملی الریجانی هم با اشاره
بهجلسهروزگذشتهبرمسئلههمدلیووحدت
میان قــوا بــرای حل مشکالت مــردم تأکید
کرد .رئیس دستگاه قضا در این باره گفت:
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سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران دیروز برای تحمل  2سال حبس،
دستگیر و به زندان اوین منتقل شد

ادیب -دوم اردیبهشت  97آخرین برگ از دفتر قطور
ماجرای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و محکوم
امــروز پرونده کهریزک بــود؛ سعید مرتضوی دیــروز در
حالی که در ویالیی به اتفاق یکی از بستگانش در منطقه
سرخرود مازندران اجاره نشین شده بود ،توسط ضابطان
این حوزه قضایی بازداشت و برای اجرای حکم به زندان
اویــن تهران منتقل شــد .ایــن مطلب را حجتاالسالم
تقویفرد رئیس کــل دادگــســتــری مــازنــدران اعــام و
تاکید کرد«:محکوم خانهای به اتفاق یکی از بستگان
درمنطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت
از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ
به مرجع قضایی در تهران اعزام شد» .در روزهای اخیر
پس از آن که حجتاالسالم محسنی اژ های سخنگوی
قــو ه قضاییه درب ــاره حکم جلب مرتضوی به خراسان
گفته بود «حکم جلبش صادر شده ،ولی متأسفانه هنوز
گیرش نیاوردهاند ».حواشی زیادی درباره اجرای حکم
او و شایعاتی مبنی بر فــرارش منتشر شد .غالمحسین
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اسفند
ماه گذشته در گفتوگو با میزان بدون اشاره به مصداق
یا نام خاصی درباره فرایند جلب یک محکوم تصریح کرده
بود« :ابتدائا فرد احضار میشود ،اگر با احضار حضور
پیدا نکرد دادسرا در جهت جلب محکوم علیه به منظور
اجرای دادنامه اقدام میکند ».از این اظهارنظر و اظهارات
اسفندماه شاکیان مرتضوی این طور برداشت می شود
که حکم جلب او مدت ها پیش صادر شده اما مرتضوی از
تمکین به قانون استنکاف کرده است.
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مهم ترین چالش که مسائل اقتصادی است
با همدلی و همفکری میان قوا و تفاهم میان
حاکمیت و مردم حل خواهد شد .قوه قضاییه
در بحث امنیت اقتصادی کمک خواهد کرد و
با همکاری دولت محترم و مجلس طرح هایی
را برای این مسئله ارائه خواهد کرد و کشور
می تواند بر همه این مشکالت فائق آید .علی
الریجانی رئیس مجلس نیز در نشست خبری
مشترکقواپسازایننشستضمنقدردانی
از قوه مجریه و قوه قضاییه برای قبول دعوت
مجلس برای این نشست گفت  :اقدام خوبی
بــود کــه همه امــنــای کشور در ایــن شرایط
حساس در این جلسه حضور داشتند و همان
طور که بحث شد مسائل حساس و مهم مردم
مورد بحث قرار گرفت.

▪روایت کاتب از پیشنهاد مجلس درباره
سازمان برنامه و بودجه

غالمرضا کاتب عضو هیئت رئیسه با اشاره
به مفاد جلسه روز گذشته ،محور اصلی
مباحث مطرح شــده در نشست قــوای سه

«عباس قر هباغی» ،آخرین رئیس ستاد ارتــش شــاه ،در
گفتوگو با «احمد احــرار» که تحت عنوان «چه شد که
چنین شد؟» منتشر شده است ،میگوید«:در مورد حزب
رستاخیز ،یک خاطره را میتوانم یادآور شوم .هنگامی که
فرمانده ژاندارمری بودم ،برای بازدیدی به کرمان رفتم.
فرمانده ناحیه ژاندارمری گزارشی به من داد در مورد یکی
از مراسم حزب رستاخیز کرمان .گزارش این بود که دعوتی
شده بود به حزب رستاخیز ،مثل این که مراسمی بوده است
یا جشنی بوده است ،به هر صورت ،در این مراسم فقط چهار
نفر شرکت کرده بودند؛ یکی دبیر حزب رستاخیز کرمان،
دیگری نمایندهای که از تهران برای این مراسم رفته بود و
به عالوه رئیس ساواک و رئیس شهربانی محل ...وقتی از
کرمان برگشتم ،عین مطلب را عرض کردم [و گفتم] که
نمیدانم به عرض [شاه] رسیده است یا نه ،ولی به من این
طور گزارش دادند که در مراسم رستاخیز ،فقط چهار نفر
شرکت داشتهاند[ .شاه] کمی به من نگاه کرد و سری تکان
داد و چیزی نگفت ».گفتههای قرهباغی نشان میدهد که
شاه ،از سطح نازل مقبولیت خود در میان مردم باخبر بود،
اما ترجیح مـیداد اینگونه شایع گردد که فعالیتهای
انقالبی مردم ،به عنوان نمونه در قضیه راهپیمایی 17
شهریور  57در میدان ژاله(شهدا) تهران ،از جایی بیرون
از مرزهای ایران و به ویژه با حمایت چریکهای فلسطینی
هدایت میشود« .قرهباغی» در این باره میگوید«:در مورد
فلسطینیها ،از من هم در یکی از مصاحبهها سوال شد؛
نخیر! به هیچوجه موضوع [دخالت] فلسطینیها صحت
نداشت .قضیه هفدهم شهریور در آن زمان با کمال دقت
مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت .ما با ارتشبد ازهاری و
سپهبد مقدم ،راجع به این مسائل صحبت میکردیم ،اص ً
ال
و ابد ًا کلمهای راجع به فلسطینیها در بین نبود .عالوه
بر این ،همان تیمسار سرلشکر امینی افشار که صحبتش
را کردم ،فرمانده لشکری بود که مسئولیت آن ناحیه را
داشت  ...بعد از آن قضایا آمد به دیدن من؛ گمان میکنم
آمد به منزل  ...هنوز هم دستگاه بیسیم خود را در دست
داشت و حرف میزد .پرسیدم :چه خبر بود؟ گفت ارتشبد
اویسی دستور داد و ما تیراندازی کردیم .این حرفها را
شایع کردند که به قضایا صورت دیگری بدهند  ...چون در
پانزدهم خرداد ایشان(اویسی) مأمور شده بود و آن قضیه
را با تیراندازی از بین برده بود ،اینجا هم در مقایسه با آن
فکر کرده بود اگر چنین حرکتی بشود ،از بین خواهد رفت».

گزارش خبری
مدیر کل زندان های تهران :رحیمی ۲۸
اسفند با «آزادی مشروط» ،آزاد شده است
مدیر کل زنــدان هــای استان تهران گفت :محمدرضا
رحیمی (معاون اول دولت دهم)  ۲۸اسفند و با موافقت
دادگاه آزاد شده است .به گزارش ایسنا ،مصطفی محبی
تأکید کرد« :این آزادی ربطی به آیین نامه آزادی زندانیان
به مناسبت تعطیالت نوروز ندارد ».گفتنی است مطابق
ماده  58قانون مجازات اسالمی افرادی که به کمتر از 10
سال حبس محکوم شده اند در صورت عدم ارتکاب جرایمی
خاص مانند جرایم امنیتی و درصورت حسن رفتار در زندان
و با جمع شرایطی می توانند درخواست آزادی مشروط
کنند که این درخواست در کمیسیونی بررسی شده و پس از
آن می توانندبقیه محکومیت خود را در بیرون از زندان تحت
نظارت باشند .براساس این ماده قانونی برای استفاده
از آزادی مشروط محکومان به حبس بیش از  10سال
پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم
مدت مجازات می توانند درخواست آزادی مشروط کنند.
در همین حال به گــزارش خبرآنالین ،وکیل محمدرضا
رحیمی با اشاره به آزادی مشروط موکلش گفت که رحیمی
نزدیک به  4سال از  5سال حکم محکومیتش را طی کرده
و در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده بود برابر با
مقررات قانونی در قالب آزادی مشروط از حبس خارج
شدهاست .به این ترتیب گرچه براساس قانون محکومی
که می خواهد از آزادی مشروط استفاده کند باید یک سوم
دوره حبس اش را گذرانده باشد اما برای معاون اول دولت
دهم در شرایطی درخواست آزادی مشروط پذیرفته شده
که او  80درصد حبس اش را گذرانده است .رحیمی که
معاون اول دولت احمدی نژاد و از متهمان پرونده اختالس
از بیمه ایران بود ،به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق
نامشروع و با رای شعبه  11دیوان عالی کشور به پنج سال و
 91روز حبس و پرداخت دو میلیارد و  850میلیون تومان
رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

گانه را مسائل اقتصادی خواند و گفت :در
این جلسه نحوه مواجه شدن با بحران آب،
اشتغال ،شبکه بانکی و لــزوم حمایت این
شبکه از تولید و چگونگی حمایت هر یک از
نهادها از تولید داخلی مطرح شد.
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