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سياست

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی
| رهبر انقالب درگذشت آیتاهلل نصراهلل شاهآبادی را تسلیت گفتند :بسم اهلل الرحمن الرحیم .درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیتاهلل آقای حاج آقا نصراهلل شاهآبادی
مکرم ایشان و بیت رفیع شاهآبادی و همهی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم و عل ّو درجات ایشان راکه از شاگردان و نزدیکان امام راحل
رحمةاهللعلیه را به بازماندگان ّ
عظیمالشأن و از وفاداران به انقالب و خدمتگزاران نظام جمهوری اسالمی بودند ،از خداوند متعال مسألت مینمایم .سیدعلی خامنهای ۲۲ .اسفند .۱۳۹۶

دادستان کل کشور:

راه ارتکاب جرم در فضای
مجازی باید مسدود شود

| دادستان کل کشــور بر ضرورت بازنگری و اصالح قوانین مربوط به اینترنت و
حوزه سایبری تاکید کرد و گفت :راه ارتکاب جرایم رایانهای و فضای مجازی باید مسدود
شود.حجت االسالم والمسلمین منتظری در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم رایانهای با
اشاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی گفت :با توجه به گسترش
روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضا
در قانون جرایم رایانهای احصا نشده است.
منتظری با اشــاره کمبود نیرو و امکانات در دســتگاه قضایی ،تاثیر آن بر حوزه رو به
گسترش جرایم رایانهای و فضای مجازی را کامال مشــهود دانست و افزود :کمبود نیرو و
امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادســتانی وجود دارد ،در دادسرای جرایم رایانهای هم

کامال مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه
تالشی که همکاران ما انجام می دهند،اصال متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.
وی با اشــاره به اینکه گزارش جامعی از مشــکالت و کمبودهای این دادسرا تهیه و به
ریاست قوه قضاییه هم ارائه خواهد شد ،تاکید کرد :یکی از مهمترین مشکالت موجود در
مواجهه با جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورها است ،بطوریکه بین  ۶۰تا ۷۰
درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترســی ما برای رسیدگی است و در
واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم
آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئوالن

سخنگویدولت:

دولت استیضاح وزرا
را به نفع کشور نمی داند
| سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت اقدام
قانونی مجلس در استیضاح وزرا را به نفع کشور نمی
داند ،تصریــح کرد :از مجلس مــی خواهیم به وزرا
اعتماد کند.محمد باقر نوبخت در نشســت خبری
هفتگی خود ،در واکنش به استیضاح سه وزیر دولت،
اظهار کرد :دولت این اقدام قانونی مجلس ،را به نفع
کشور نمی داند .از مجلس می خواهیم به وزرا اعتماد
کند .دشــمن از حوادث دی ماه امیدوار شده است،
عده ای از هر فرصتی از جمله چهارشــنبه سوری،

برای متشنج کردن کشور استفاده می کنند .در این
شرایط ،این استیضاح چه پیامی برای جهان دارد که
سه وزارتخانه دولت ،وزیر ندارد؟
وی با تاکیــد بر اینکه اســتیضاح تاثیر ســوء بر
منافع ملی دارد ،خاطرنشــان کرد :ربیعی ،حجتی و
آخوندی از وزرای پرتالش هســتند ،می گویند وزرا
عذرخواهی کنند تا استیضاح نشوند ،چرا وزرا برای
کاهش نزوالت آســمانی و کاهش ارتفــاع هواپیما
عذرخواهی کنند؟ مــن نمایندگان را افرادی فهیم،

خبرنامه
آیتاهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان ماند

| ایتاهلل جنتــی در اجالســیه روز
گذشــته مجلس خبرگان باردیگر با کسب ۶۶
رای به عنوان رئیــس مجلس خبرگان رهبری
انتخاب شد.رییس مجلس خبرگان رهبری طی
سخنانی در افتتاحیه چهارمین اجالسیه مجلس
خبرگان رهبری دوره پنجم با گرامیداشــت به
یاد و خاطره آیتاهلل نصراهلل شــاه آبادی گفت:
راجع به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دستاوردهای انقالب
اسالمی که غیرقابل شمارش است باید خودمان توجه داشته باشیم و آن
را از طریق صدا و سیما به مردم هم اعالم کنیم؛ چرا که این دستاوردها
بسیار عالی است و از خداوند ممنونیم که با وجود جنگ و اتفاقاتی که در
کشور از طریق دشمنان افتاد ،همچنان این انقالب حفظ شد و نشان داد
که انقالب اسالمی قدرت مدیریت جنگ و مقابله با دشمن را هم دارد.
وی ادامه داد :دســتاوردهای این انقالب بسیار زیاد است و مهمترین
آنها ایمانی و فرهنگی اســت و باید حواسمان باشد به این دستاوردها از
قبیل زنده شدن فرهنگ ایثار و شــهادت و فداکاری که پیش از آن به
فراموشی سپرده شده بود دوباره تجدید حیات یافت و این از مهمترین
دستاوردهای فرهنگی ماست.جنتی خاطرنشان کرد :افرادی که در جبهه
بودند به کمترین ها قناعت می کردند و بسیج و سپاه نیز از دستاوردهای
ماست که باید حفظ شود .همچنین ارتش ما که پیش از انقالب قدرت
نداشــت از خود دفاع کند پس از انقالب در جنگ مقاومت کرد.رییس
مجلس خبرگان افزود :پس از انقالب دخترانی که مینی ژوب پوش بودند
و تا باالی زانوی شان برهنه بود و در خیابان ها رژه می رفتند و جوانان
را گمراه می کردند ،از میان رفتند و مظاهر فساد از میان رفت ،در همین
تهران مشروب فروشی ها بیشتر از کتاب فروشی ها بود ،اما امروز وضعیت
تغییر کرده است و ما باید این را ببینیم ما باید انقالبی باشیم و انقالبی
بودن را حفظ کنیم و آنجا که قرار است وحدت به هم بخورد حواسمان
باشد آنهایی که می خواهند توطئه کنند و شیعه آمریکایی و انگلیسی
را راه بیندازند وظیفه ماست که حواسمان به این دسیسه ها باشد فرقی
میان شیعه و ســنی وجود ندارد و امام هم هرگاه کسی به دنبال ایجاد
اختالف بین شیعه و سنی بود با او برخورد می کرد.وی با اشاره به اقدامات
دولت های پس از انقالب در توســعه خدمات به روستاها ،گفت :با تمام
وجود باید بکوشیم وضع مردم فقیر اندک ما برطرف شود .بعضی ها دنبال
بهانه هستند که به هر بهانهای نظام را زیر سوال ببرند.
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| دکترصــادق زیباکالم اســتاد علوم
سیاسی دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام
ونشــراکاذیب به۱۸ماه حبس تعزیری و۲سال
محرومیــت ازفعالیت سیاســی واجتماعی در
نشریات و شبکه های اجتماعی محکوم شد.استاد
علوم سیاسی دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه
نظام و نشر اکاذیب به  ۱۸ماه حبس تعزیری و ۲
سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد.صادق زیبا کالم
در خصوص رای دادگاه اش که قرار بود امروز به وی ابالغ شود ،گفت :صبح
امروز در مراجعه ای که به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب داشتم قاضی صلواتی
حکم محکومیتم را به من ابالغ کرد.زیباکالم اظهار داشت :در حکم ابالغی
دادگاه بدوی به  ۱۸ماه حبس تعزیری و  ۲سال محرومیت کامل سیاسی
و اجتماعی محکوم شده ام.وی در توضیح محرومیت سیاسی و اجتماعی
گفت :در حکم دادگاه نوشته شده است که او به مدت  ۲سال حق سخنرانی،
نوشتن مقاله ،مصاحبه و حضور در فضای مجازی را ندارد.عضو هیات علمی
گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد :اتهام من تبلیغ علیه
نظام و نشر اکاذیب به منظور نظام به دلیل مصاحبه با رادیو آلمان در مورد
اعتراضات دی ماه کشور بود که دادگاه اینجانب را در این خصوص مقصر
شناخت و  ۲۰روز از امروز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض نماید.وی
گفت :من در هیچ یک از محاکماتم از وکیل اســتفاده نمی کنم چرا که
معتقدم اساس و مبنای اتهاماتم حقوقی نیست و جرمم سیاسی است .لذا
وکیل نمی تواند کمکی به تبرئه ام کند.

دلســوز و آگاهی میدانم که ممکن اســت در یک
فضایی مسائلی بیان کنند ،مثل همین عذرخواهی.
نوبخت همچنین گفت :یــک خبرگزاری خبری
منتشر کرد که نوبخت به عنوان رییس حزب اعتدال
و توسعه از نمایندگان دعوت کرده و برای رایآوری
وزرا البی کرده اســت .البته نمایندگان در جلسهای
آمدند و من حرفهای آنها را شنیدم و از مواضع آنها
استقبال کردم و اگر بتوانم حتما البی میکنم که سه
وزیر رای بیاورد .از تک تک نمایندگان هم درخواست

میکنم که به وزرا اعتماد کنند اما به عنوان دبیرکل
اعتدال و توسعه از نمایندگان دعوت نکردم .من اصال
وقت کار حزبی ندارم.
سخنگوی دولت ادامه داد :دیداری با نمایندگان
درباره استیضاح داشــتهام و برای رای آوری وزرا با
نمایندگان البی میکنم البتــه البی به این معنا که
نمایندگان را قانع کنم که ادامه کار وزرا به نفع کشور
اســت نه اینکه امتیازی به نمایندگان داده شود تا
نمایندگان به وزرا رای موافق بدهند.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا این استیضاح
به دلیل اختالف در دولت اســت؟ بیان کرد :چنین
صحبتی مطرح شده است که کامال اشتباه است .ما
که با وزیری تعارف نداریم و اگر بخواهیم کســی را
تغییر میدهیم .ما خواهان این هستیم که مجلس به
هر سه وزیر اعتماد کند ،البته برای تخصیص بودجه
رقابتی میان دستگاهها و وزارتخانهها وجود دارد که
هدف آن خیر بوده و منفی نیســت .اختالف میان
منافع دســتگاهی در این زمینه وجود دارد و واقعی
اســت اما این اختالف ،موجب نمیشــود که دولت
خواهان استیضاح شدن وزرایش باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره
مطرح شدن موضوع کســری بودجه دولت ،تصریح
کرد :کســری بودجه با عدم تحقق بودجه متفاوت
است .کســری بودجه یعنی منابع تامین نشود و ما
بر مصارف طبق بودجه تاکید داشته باشیم اما وقتی
منابع تامین نشــود و ما مصارف را کم کنیم ،دیگر
کسری بودجه نداریم و عدم تحقق بودجه داریم.
نوبخت در ادامه بــا بیان اینکه همه منابع بودجه
تحقق پیدا نکرده اســت و ما هم مصارف را کاهش
داده ایم تا کســری بودجه نداشــته باشیم ،گفت:
بنابراین کسری بودجه نداریم.
ســخنگوی دولت ادامــه داد :دلیل عــدم تحقق
بودجه امســال این بود که سقف بودجه پیشنهادی
ما به مجلس 319هزار میلیارد تومان بود که مجلس
محترم به هر دلیلی این عدد را به 346هزار میلیارد
تومان افزایش داد که ما مخالف بودیم.
وی همچنین اعالم کرد :رشــد اقتصادی  9ماهه
 96نسبت به زمان مشابه سال قبل با در نظر گرفتن
نفت  4/4درصد و بدون نفت 7 /4درصد است و رشد
ســرمایه گذاری ما  9/3درصد اســت .امسال 277
هزار و  255میلیارد تومــان هزینه جاری و عمرانی
داشتهایم که این رقم در ســال گذشته  215هزار

امنیتی و اطالعاتی به منظور کاهش جرایم آن شد و گفت :باید راه ارتکاب جرم در فضای
مجازی مسدود شود.دادستان کل کشور در پاســخ به سوالی درباره چهارشنبه آخر سال
گفت :ما دلمان نمیخواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی همراه شود؛ پس از
همه مردم و والدین عزیز می خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم مراقبت کنند
تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.وی تصریح کرد :دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان
در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه
با طرح اعاده اموال نامشروع گفت :با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و
مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد ،به لحاظ موازین شرعی
و قانونی حتما باید آن را به بیتالمال برگرداند.

میلیارد تومان بوده است.
نوبخت در ادامه درباره وضعیت واریز حقوق پرسنل
نیروهای مســلح ،گفت :حقوق نیروهای مســلح به
سازمان نیروهای مســلح داده شده من تاکید کرده
ام تا امروز ســازمان نیروهای مسلح حقوق کارکنان
خود را واریز کند.
وی ادامه داد :درباره پرداخت حقوق اســفند نیز
به خزانه ابالغ کرده ایم که مبالغ را به دســتگاه ها
بدهد .خزانــه چک حقوق ها را بــه بانک مرکزی و
بانکمرکزی به حساب دستگاه ها واریز کرده است،
اگر دســتگاهی دریافتی نداشته اســت ،به سازمان
برنامه و بودجه اعــام کند .از نظر ما همه تخصیص
حقوقها داده شده است.
ســخنگوی دولــت در ادامه اعالم کــرد :حقوق
فرهنگیان را پرداخت کرده ایم و تا پایان سال اضافه
کار و حق التدریس فرهنگیان پرداخت میشود.
نوبخت همچنیــن در واکنش به ســخنان صبح
امروز آیــت اهلل جنتی دربــاره حضور افــراد غیر
معتقد به انقــاب در وزارتخانههــا گفت :به جای
کلی گویی مصداق بیان شــود .الزم است بدانیم در
کدام وزارتخانه ،غیر انقالبی ها حضور دارند .وزرا و
معاونین آنها دارای سوابق قابل اتکایی هستند .بدنه
وزارتخانه ها نیز که از قبل وجود داشــته است ،اگر
کسی انقالبی نبود نمی دانم باید اخراجش کنیم یا
تبعید .قانون همه چیز را مشخص میکند.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا مسیری برای
بیان مواضع آیــتاهلل جنتی به دولت وجود دارد که
این کار از طریق تریبونهای عمومی انجام نشــود؟
تصریح کرد :این راه ارتباط بسته نیست و حتی علی
جنتی پســر آیتاهلل که از خودمان اســت .آیتاهلل
جنتی هــم میتواند خودش حرفهایــش را به ما
بگوید و هم میتواند از طریق پسرش این مواضع را
به ما منتقل کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که ایجاد
سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئوالن که طبق ماده
 29برنامه ششــم توســعه بر عهده دولت است در
چه مرحلهای قرار دارد ،بیان کرد :ســازمان اداری
و استخدامی مســئولیت راهاندازی این سامانه را بر
عهده گرفته است و اقدامات این سازمان در مرحله
نهایی است .دولت از این الیحه که در واقع به دنبال
شفافسازی است استقبال میکند البته دستگاههای
نظارتی بــه ریز از دریافتی مســئوالن اطالع دارند.

ما تــاش میکنیم که
بیشــترین پرداختها
را در ارتبــاط با خرید
خدمت از شــرکتهای
خصوصــی و پرداخت
طر حهای عمرانی را به
شــرکتهای پیمانکاری تا پایان سال داشته
باشــم و به این حوزه نیز توجه کافی داریم هر
چند دولت هم مشکالتی دارد

وی همچنین به ســخنان اخیر احمد توکلی مبنی
بر تهدید دولت نســبت بــه دادن فراخوان به مردم
برای حضور در خیابــان و برگزاری تجمع اعتراضی
در واکنش به عدم ثبت حقوق و مزایای مســووالن
عکسالعمل نشــان داد و خاطرنشــان کرد :اجازه
بدهید سکوت کنم ،توکلی فرد فهیمی است و حتما
می داند ثبت حقــوق و مزایای مســووالن ،الیحه
دولت بود که سامانه آن در حال تهیه است.نوبخت
در پاسخ به سوالی در مورد ادعای یکی از مسئوالن
دولت احمدینژاد مبنی بر خروج اشیای تاریخی در
زمان مسئولیت بقایی ،گفت :در خصوص دولت قبل
از یازدهم ،سیاست ما این شد که اطالعات و مدارک
خود را به جای آنکه منتشــر کنیم بــه قوه قضاییه
بدهیم تا از طریق قانونی پیگیری شــود .البته این
انتقاد به ما وارد است که اگر واقعیتها را میگفتیم،
جامعه متوجه میشــد که ما چــه چیزی را تحویل
گرفتهایم .البته عالوه بر دولت ،دستگاههای نظارتی
و دیدهبانها نیز حضور دارند و انتظار داشــتیم که
آنها هم در این زمینه به مردم اطالعرســانی کنند.
به هر حال پروندهها در قوه قضاییه اســت و آنها هم
میگویند دستشان از مدارک و مستندات پر است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه من از این پروندهای که
شما به آن اشاره کردید ،بیخبرم ،ادامه داد :دولت
میتوانست مشابه چنین پروندههایی را منتشر کند
و از آن نفع سیاسی ببرد اما دنبال کار اثباتی هستیم.
امیدواریم قوه قضاییه با عدالت و دقت به این مسائل
رسیدگی کند .البته این شبهه هم مطرح میشود که
قوه قضاییه با وجود داشتن مدارک و مستندات کافی
و در شــرایطی که طرف مقابــل در چند وقت اخیر
مواضعی اتخاذ کرده ،چرا اقدامی انجام نمیدهد .ما
به قوه قضاییه اعتماد داریم که آنها افکار عمومی را
روشن میکنند.

دیروز در مجلس چه گذشت؟

ابقای ربیعی و آخوندی
| جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
به ریاســت علی الریجانی و بــا حضور ۲۲۳
نفر از نمایندگان برای اســتیضاح علی ربیعی
وزیــر کار و رفاه اجتماعی آغاز بــه کار کرد و
در نهایت نمایندگان بــه ادامه کار او به عنوان
وزیر رای دادند.اولین دستور کار جلسه مجلس
بررســی طرح اســتیضاح وزیر تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعــی در نوبت صبح بود که اظهارات
موافقان و مخالفان و دفاع علی ربیعی را در ادامه
میخوانید.همزمان با آغاز جلسه علنی مجلس
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور،
ســیف رییس کل بانک مرکزی و حسینعلی
امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در جلسه
حاضر شدند.ســخنگوی فراکسیون مستقلین
مجلس شورای اســامی گفت که اعضای این
فراکسیون در مورد استیضاح ربیعی و اخوندی
آتش به اختیار عمل کرد.اعضای فراکســیون
امید مجلس شــورای اســامی نیز در جلسه
صبح امروز شــورای مرکزی این فراکسیون با
استیضاح ربیعی اعالم مخالفت کردند.همچنین
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی گفت که
این فراکسیون درباره استیضاح وزرای رفاه ،راه و
کشاورزی موضع فراکسیونی نداشت.

مقصودی :ربیعی صدای بازنشستگان و
کارگران فوالد را نمیشنود
حسین مقصودی نماینده سبزوار به عنوان
موافق استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در جلسه علنی نوبت صبح و در جریان استیضاح
علی ربیعی گفت :اگر آقای ربیعی پیام تحصن
بازنشســتگان و صدای کارگــران فوالد را می
شــنید ،اغتشاشــات اخیر به وجود نمیآمد و
اعتراضات تبدیل به اغتشــاش نمی شــد.وی
گفت :صاحبان اصلی انقــاب یعنی کارگران،

روستاییان ،عشایر ،قالیبافان ،زنان بی سرپرست
و بازنشستگان با وزیری به نام ربیعی سرو کار
دارند که اوضاع و احوال صاحبان انقالب خوب
نیست ،آنها به نظام بی اعتماد شدند که این بی
اعتمادی باعث می شود پایه های نظام به لرزه
بیفتد.وی ادامه داد :ما در مجلس مصوب کردیم
که روستاییان در سن  ۷۵سالگی و با پرداخت
 ۱۰سال پول بیمه بازنشسته شوند اما در سال
 ۹۶هیچ روستایی بازنشسته نشد .ما هربار که
در اینباره با آقای ربیعی جلسه داشتیم گفت که
آقای نوبخت پول نمی دهد انتظار میرفت که
شما به عنوان وزیر از این موضوع دفاع کنید.این
نماینده مجلس خاطرنشان کرد :از طرف دیگر
شاهدیم که وضعیت قالیبافان و روستاییان به
گونه ای است که اگر یک روز به دلیل مشکالت
جسمی سرکار نروند فوری بیمهشان قطع می
شود که این یک معضل است.مقصودی خطاب
به ربیعی گفــت :آقای ربیعی شــما که داعیه
خدمت به نظــام را دارید اگر به اوضاع و احوال
این وزارتخانه بزرگ و طویل نگاه می کردید به
خوبی به این نتیجه میرسیدید که با شنیدن
صدای تحصن بازنشستگان و صدای کارگران
فوالد اغتشاشات اخیر به وجود نمی آمد .صدای
اعتراض مردمی که به صورت بردهداری نوین و
کارگری کار می کنند و اعتراضات آنها تبدیل
به اغتشاش شد.وی تاکید کرد :اگر قرار بود به
سمت اصالحات بروید ،رئیسجمهور پیام مردم
را می شنوید و آقای ربیعی را مانند آقای فانی
مجبور به استعفا می کرد اما شما صدای مردم
را نشــنیدید.نماینده ســبزوار در پایان گفت:
اکنون کارگران زیادی هســتند که دو ســال
عیدی نگرفتند و با داشــتن حقوق  ۵۰۰هزار
تومان ماه هاست که حقوق دریافت نکردند .ما
از نمایندگان میخواهیم برای شنیدن صدای

مردم و کارگران به ربیعی رای منفی بدهند.
عباس آخوندی وزیر ماند
مجلس شورای اسالمی عصر روز گذشته برای
استیضاح عباس آخوندی ،وزیر راه آغاز به کار
کرد.علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در جایگاه
موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت:
آقای وزیر اگر شــما در آنجا هستید به واسطه
زدوبند فامیلی است .شما نتوانستید عملکردی
از خود ارائه دهید.
نماینــده مــردم تبریز در در جلســه علنی
مجلس در جایگاه موافقت با استیضاح وزیر راه
و شهرســازی گفت :امروز از جمله مسائلی که
مطرح است این است که تردیدهایی در جامعه
به وجودآمده که اگر برطرف نشــود همواره به
عنوان درد بر روح و جان مردم ســنگینی می
کند .کانون این تردیدها نقاط مختلفی اســت.
وزارت راه و شهرسازی از جمله این نقاط است
که ســبب شــده آتش بر خرمن اعتماد مردم
در خصوص کارآمدی و پاسخگویی مسئولین
نسبت به مسئولیتی که به آنها داده شده بیفتد.
وی افزود :هر روز شــواهد متعــددی از راه
میرســد که این عدم کارآمــدی را اثبات می
کند .این عدم کارآمدی باعث به مخاطره افتادن
جان و آبروی مردم شده است و مجلس باید در
این باره به وظیفه قانونــی خودش عمل کند.
یکی از مباحثی که هنــوز بر جان و روح مردم
در آذربایجان ســنگینی می کند ،حادثه قطار
تبریز – مشهد اســت .به واسطه ناکارآمدی و
عدم پیش بینیهای الزم  50نفر جان خود را از
دست دادند البته در این باره به دستگاه قضایی
ایراد جدی وارد است که پس از  16ماه تکلیف
رسیدگیها را مشخص نکرده است.
نماینده مردم تبریز تصریح کرد :البته از قوه

مجریه و وزارت راه و شهرسازی انتظار این بود
که در این باره کسانی که در مسیر انجام وظیفه
خود دچار سستی بودند ،مورد برخورد قرار می
گرفتند که در این باره اقدامی صورت نگرفت.
ما در حادثه قطار شــاهد این بودیم که قطاری
با سرعت  140کیلومتر با  800تن بار همراه با
صدها مسافر بدون اینکه دارای شرایط ایمنی
باشد با قطار دیگری تصادف می کند و نتیجه
آن کشــته شدن  50نفر می شــود .حتی یک
چکش در این قطار نبود که مردم بتوانند جان
خود را نجات دهند.
بیگی تاکید کرد :دلیل اینها این اســت که
صاحب کار باالی ســر کار خود نیست .به ویژه
در وزارت راه و شهرسازی که بخش عمدهای از
فعالیت آن فعالیت اجرایی است و انتظار میرود
وزیر پیگیری کند و موارد را بررسی کند .وزیر
باید در هفته سفر داشته باشد و با سرکشی خود
موارد را بررسی و در خصوص آنها تصمیمگیری
کند .وقتی ایــن اتفاقات رخ نمی دهد ،تصمیم
گیریهای ذهنی و فضایــی فاقد مبنای اجرایی

خواهد شــد و آن وقت نتیجه آن سرخوردگی
ملی می شود.
وی ادامــه داد :حــوادث غیرمترقبه دیگری
به واسطه این عدم توجه اتفاق افتاد .ما شاهد
زلزله ،بارشهای اخیر ،سانحه هواپیمایی بودیم
که مــردم حس مــی کنند اقداماتــی در این
خصوص در حوزه پیشگیری انجام نشده است.
وقتی بحران واقع شــده و مــردم جان خود را
از دســت دادند ،وزیر در جلســه رسیدگی در
کمیسیون عمران مســئولیت مدیریت بحران
را متوجه وزارت کشور می داند .اما آنچه هزینه
شده ضایع شدن اعتماد مردم است .همه بسته
شــدن اتوبانهای منتهی به پایتخت را شاهد
بودیم .همه شــاهد بسته شــدن فرودگاههای
بینالمللــی مهرآبــاد و امام خمینــی بودیم.
رسیدن قطار گرمســار به تهران  13ساعت به
طول انجامید .در خصوص پیشــرفت پروژه ها
هرکدام از مــا نمایندگان می توانیم پروژههای
زیادی را بشماریم که عدم برنامه ریزی صورت
گرفته را حکایت می کند.

میز خبر
رد ادعای نامه یکی از محکومین محاکم قضایی
به یکی از فرماندهان سپاه

| سردار رمضان شریف با رد ادعای مطرح شده در نامه یکی از محکومین
محاکم قضایی به یکی از فرماندهان عالیرتبه سپاه آنرا فرافکنی و حرکتی نخ نما
شده با هدف تشــویش اذهان عمومی توصیف و تصریح کرد :رأی محاکم قضایی
براساس مدارک مستند ،مستدل و قوی صادر شده و طرح سناریوهای تکراری بار
جرایم متهمان را کاهش نمی دهد.
در پی ادعای واهی مطرح شده توسط یکی از محکومین محاکم قضایی در نامه
به یکی از فرماندهان عالیرتبه و محبوب سپاه مبنی بر «رد اتهام وارده درخصوص
دخل و تصرف شخصی در وجوه بیت المال» که در سایت خبری حامی وی منتشر
شده است  ،سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط
عمومی کل سپاه طرح این گونه ادعاهای بی اساس را حرکتی نخ نما شده خواند
و اظهار کرد :رأی محاکم قضایی براساس مدارک مستند ،مستدل ،دقیق و قوی
صادر می شود و فرافکنی و طرح ســناریوهای تکراری علیه نهادها و اشخاص در
کشور بار جرایم متهمان را کاهش نمی دهد.
سردار شریف تشویش اذهان و منحرف کردن افکار عمومی از جرایم و تخلفات
را راهکاری بی نتیجه و بی ثمر برای طراحان آن توصیف و تصریح کرد :هرچند
بروز چنین افعال و رفتاری از این متهم مسبوق به سابقه است ،اما هرکس ادعایی
دارد می بایست مدارک و مستندات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد تا
براساس قانون مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.

سال  ،96سال پندآموزی کنشگران سیاسی
و حکمرانان کشور بود

| یک فعال سیاســی اصالحطلب با بیان اینکه انتخابات  29اردیبهشت و
اعتراضات دیماه مهمترین حوادث سیاسی سال  96بود ،گفت :من سال  96را سال
پندآموزی کنشگران و حکمرانان کشور قلمداد میکنم .عبداهلل ناصری با بیان اینکه
همچنان جامعه مسائل مربوط به انتخابات و اعتراضات دیماه را دنبال میکند و این
دو حادثه غیرقابل انتظــار و دور از پیشبینیها بود ،اظهار کرد :هرچه جلو میآییم
بخشهای مهمی از حاکمیت به صورت واقعی و ملموس با ابعاد حوادث دیماه آشنا
شده و درک بیشتری نسبت به آن پیدا میکنند .مثال وزیر کشور با رد ارتباط اعتراضات
دیماه با عوامل خارجی  ،اعالم کرد که این حوادث یک خیزش اجتماعی بوده است.
در اثر اعتراضات دیماه شرایط سختی برای کل حاکمیت ،دولت روحانی و جریانهای
سیاسی و نخبگان ایجاد شده است و جامعه هنوز پیگیری حل زمینههایی که موجب
ایجاد اعتراضات دیماه شد را رها نکرده است.این عضو بنیاد باران با اشاره به اینکه من
سال  96را سال پندآموزی کنشگران و حکمرانان کشور قلمداد میکنم تصریح کرد:
سال  96که انقالب در آستانه  40سالگی قرار گرفت را من یک نقطه عطف میدانم .دو
واقعه مهم سیاسی که من از آنها نام بردم ،یا سایر وقایع مثل حرکت دختران خیابان
انقالب یا دراویش یا هر مساله دیگری که اتفاق افتاد ،تفاوتی ماهوی نسبت به اتفاقات
سالهای پیش از آن دارد که شدیدا حکمرانان ،کارگزاران ،کنشگران سیاسی و نخبگان
را به فکر فرو برده و آنها را دنبال یافتن راهحل این مسایل سوق داده است.

تمامی سعی مان تقویت قدرت دفاعی و
بازدارندگی ایران است

| وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران برای استقالل،
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها احترام قائل است ،گفت :تمامی سعی مان
تقویت قدرت دفاعی و توان بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است.
سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ
حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت و گو کرد.
امیر سرتیپ حاتمی در این دیدار به عالقمندی جمهوری اسالمی ایران بر توسعه
روابط دفاعی با کشور هلند با توجه به سابقه طوالنی روابط دو کشور تاکید کرد.
وزیر دفاع در ادامه با اشاره به وضعیت آشوب زده و بی ثبات منطقه اظهار داشت:
بخشی از این بی ثباتی به دلیل شرایط درون منطقه و بخش بزرگی از آن به دلیل
شــرایط خارج منطقه و دخالت قدرت های بیرونی است.وی با بیان اینکه بحران
های منطقه ای با اشــغالگری و مداخله نیروهای خارجی و برخوردهای دوگانه
ایجاد شده است ،افزود :اعتراف آمریکایی ها به تشکیل گروه تروریستی داعش و
مدیریت و انتقال این گروه جنایتکار به شرق منطقه ،اختصاص  550میلیون دالر
برای حمایت از گروه های تروریستی توسط آمریکا و فعال نگاه داشتن این گروه
ها را نشانگر مداخله جدی آن کشــور در ثبات منطقه به منظور تداوم ناامنی در
آن دانست.حاتمی خاطرنشان کرد :امروز ایران اسالمی با تجربه هشت سال دفاع
مقدس به این نتیجه راهبردی رسیده که بدون داشتن توان دفاعی و بازدارندگی
باال نخواهد توانست امنیت ملی خود را فراهم کند.

