
استفاده مهدي هاشمي از ۵ روز 
مرخصي استثنا نيست

سخنگوي قوه قضاييه:  اجابت درخواست آيت اهلل 
شريعتمداري توسط امام)ره(

گروه سياس�ي| روزنام��ه جمهوري 
اس��امي ي��ادگار روزهايي اس��ت كه 
نخستين حزب فراگير و فعال در نظام نوپاي جمهوري 
اس��امي فعاليت مي كرد. اگرچه ح��زب جمهوري از 
فراز و نشيب هاي آن روزهاي پر حادثه تاريخ ايران سر 
س��امت بيرون نياورد و در نهايت منحل شد اما ارگان 
رسانه اي اين حزب در تمام اين سه دهه توسط يكي از 
بازماندگانش منتشر شد. مسيح مهاجري حدود 4 دهه 
است كه مديرمسوولي يكي از سه روزنامه قديمي وابسته 
به نظام را بر عهده دارد و گاهي در قالب سرمقاله مواضع 
خود را بيان مي كند. او در حساس ترين سال هاي ترور، 
بحران و دف��اع مقدس در زماني ك��ه راديو و تلويزيون 
و روزنامه ها انحصار رس��انه را در اختيار داشتند، اداره 
يكي از س��ه روزنامه اصلي كش��ور را بر عهده داشت و 
خاطراتي ش��نيدني از آن روزها دارد. مسيح مهاجري 
در گفت وگو با جماران خاطره اي از اجابت درخواس��ت 
آيت اهلل شريعتمداري توس��ط امام نقل كرده است. از 
شبي كه گفت وگوي ري شهري با آيت اهلل شريعتمداري 
پس از خلع مرجعيتش توسط جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم، از تلويزيون پخش شد. مدير مسوول روزنامه 
اطاعات مي گويد اين گفت وگ��و را در دفتر تحريريه 
به تماش��ا نشس��ته بود و مي گويد: همان شب هم كه 
اين برنامه پخش مي ش��د ما چند مطل��ب به چاپخانه 
فرستاده بوديم. آن زمان هم چاپخانه مثل االن دستگاه 
ديجيتالي نبود و حروفچيني دستي بود. كارها شده بود 
و حروفچيني شده و صفحه ها بسته شده بود و مصاحبه 
كه پخش شد من خودم هم در تحريريه پاي تلويزيون 
نشسته بودم و مصاحبه تمام شد و پشت ميزم رفتم كه 
بنش��ينم و فكر كنم و چيز جديدتري هم بنويسيم كه 
تلفن زنگ زد و من گوش��ي را برداشتم و ديدم كه حاج 
احمد آقا است. )اين يكي از مواردي بود كه حاج احمد 
آقا شخصا پيام امام را به من منتقل مي كردند( سام و 
احوال پرسي كرديم و گفتند كه امام پيغامي براي شما 
دارند و من گفتم همين االن بايد به ش��ما اين را بگويم. 
وي در ادامه مي افزايد: پرسيدم پيغام چيست؟ گفتند 
امام فرمودند از اين لحظه عليه آقاي شريعتمداري هيچ 
چيزي در روزنامه چاپ نكنيد. علتش اين بود كه آقاي 
ش��ريعتمداري در آخر مصاحبه وقتي از او پرس��يدند 
خواس��ته اي  داري يا نه؟ گفته ب��ود از آيت اهلل خميني 
مي خواهم ب��ه روزنامه ها بگويند كه ديگ��ر روزنامه ها 
عليه من چيزي ننويس��ند. امام اين را ش��نيدند و اين 
دس��تور را دادند. حاج احمد آقا گفت امام فرمودند به 
ش��ما بگويم از اين لحظه در روزنامه هيچ چيزي عليه 
آقاي ش��ريعتمداري چاپ نكنيد. مهاج��ري در ادامه 
اضافه مي كن��د: من گفتم ما يك چيزهايي به چاپخانه 
فرستاديم و حروفچيني و صفحه بندي شده و االن هم 
آخر ش��ب اس��ت، به امام بگوييد اجازه بدهند ما اينها 
را چاپ كنيم و از فردا چش��م. خودمان هم يك خرده 
انگيزه داشتيم كه از اين كارها بكنيم چون از دست آقاي 
شريعتمداري ناراحت بوديم. گفتند من از امام مي پرسم 
و به ش��ما مي گويم. )ضمنا اينجا اين را بگويم كه حاج 
احمد آقا امانتدار بود. يعني همين نمونه نشان مي دهد.( 
تلفن قطع ش��د و شايد يكي دو دقيقه هم نشد و دوباره 
زنگ زده و گفتند كه من از امام پرس��يدم و امام گفتند 
نه خير، بگوييد همين امشب قطع كنند و فردا صبح كه 
روزنامه در مي آيد هيچ چيزي عليه آقاي شريعتمداري 
نباش��د. ما هم اطاعت كرديم و ه��ر چيزي به چاپخانه 
فرستاده بوديم برگردانديم و مطالب ديگري كه مربوط 
به آقاي ش��ريعتمداري نبود آن شب فرستاديم و چاپ 
كرديم و ف��ردا صبح كه روزنامه بيرون آمد هيچ چيزي 

در مورد آقاي شريعتمداري نداشت. 
ممكن است عده اي بر اساس اغراض سياسي 

بگويند يك نفر مرجع نيست
مهاج��ري در ادامه خاطره اي ديگ��ر را نقل مي كند و 
مي گويد: عده اي از مراجع قم مطلبي را در مورد رژيم 
صهيونيس��تي گفته بودند و ما خودم��ان در روزنامه 
عكس آن چهار يا پنج مرجع را چاپ كرديم و اسم شان 
را هم آورديم و نوش��تيم كه اين پنج مرجع عليه رژيم 
صهيونيستي بيانيه دادند و مثا كشتار غزه را محكوم 
كردند. وقتي اين مطلب منتشر شد بعضي از اين آقايان 
كه نمي خواهم اس��م ببرم اعام كردند كه اين روزنامه 
بي خود اين كار را كرده چون يكي از اين آقايان مرجع 
نيست و گفتند كه ما ديگر روزنامه شما را نمي خوانيم 
براي اينكه شما گفتيد كه اين فرد مرجع است. وي در 
ادام��ه مي گويد: ما خنديديم و گفتيم ش��ما نخوانيد، 
روزنامه ما طوري نمي شود چون همه مي خوانند. بعد 
هم ديديم كه هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد 
نامه اي به عنوان تذكر به من داد كه شما گفته ايد اين 
فرد مرجع اس��ت و او مرجع نيست. من نامه اي به آنها 
نوشتم كه هم نامه آنها و هم نامه خودم را دارم. مهاجري 
در ادامه به نامه اي اش��اره مي كند كه به اعضاي هيات 
نظارت بر مطبوعات نوش��ته و مي گويد: نامه نوش��تم 
و براي همه اعض��اي هيات نظارت فرس��تادم و اصل 
مطلبش اين است كه نوش��تم من خودم جزو كساني 
هستم كه مي توانم تشخيص بدهم كسي مرجع هست 
يا نيست و شما حق نداريد در مورد اينكه كسي مرجع 
هست يا نيست، حرفي بزنيد. من تشخيص دادم مرجع 
است و نشانه اين هم همين كه مقلد دارد. چون نشانه 
مرجع دو چيز است يكي تشخيص متخصص و ديگري 
داش��تن مقلد است. بنابر اين ش��ما حق نداريد در اين 
مساله وارد ش��ويد و ما به حرف شما اعتنايي نخواهيم 
كرد و ب��ه كارمان هم ادامه داديم و بعد از آن هم همان 
آقا را به عنوان مرجع مط��رح كرديم. مهاجري افزود: 
پس يك جاهايي ممكن است اتفاق بيفتد كه عده اي 
بر اساس اغراض سياسي بگويند يك نفر مرجع نيست 
يا بخواهند براي اس��تفاده در آينده كسي را كه مرجع 
نيست با تبليغات و تزريق پول مرجع كنند كه اين هم 
درست نيست. مرجعيت همان راهكار شرعي خودش 
را دارد كه از قديم بوده و ب��ه انقاب هم ربطي ندارد و 
از مرجعيت افتادن هم همين طور اس��ت. يعني كسي 
ممكن است ش��رايط را از دس��ت بدهد و ديگر مرجع 
نباشد. ممكن اس��ت عدالتش را از دس��ت بدهد يا به 
واس��طه به وجود آمدن عارضه اي در ذهن يا جسمش 
علمش را از دست بدهد اينها جزو چيزهايي است كه 
شرعا ش��رايط مرجعيت را از بين مي برد. بعضي ها هم 
ممكن است بتوانند اين را تشخيص دهند و مرجعيت 
را س��لب كنند. بنابر اين راهكار ش��رعي دارد و اغراض 

سياسي را نبايد با آن قاطي كرد. 

  اوالد قباد، نماينده مردم تهران در مجلس: نشست 
بررسي اليحه بودجه 96 با حضور برخي نمايندگان 

تهران در مجمع نمايندگان برگزار شد. فارس
  پزشكيان، نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي: 
حض�ور پرش�ور و حماس�ي م�ردم در راهپيمايي 
۲۲بهمن، مشت محكمي بر دهان ياوه گويان به ويژه 

رييس جمهور منتخب امريكا بود. مهر
  وضعيت كولبران در كميسيون امنيت ملي مجلس 

با حضور وزير كشور بررسي مي شود. ايرنا
  عضو هيات رييس�ه مجلس س�وال ۳ نماينده از 
وزي�ر اقتصاد درب�اره به كارگيري افراد مش�كوك 
به جاسوس�ي در كميته اقتصادي برج�ام را اعالم 

وصول كرد. آنا
  بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس: 
انتش�ار اس�ناد محرمان�ه برج�ام به ض�رر آژانس 

بين المللي انرژي اتمي تمام مي شود. خانه ملت

مطهري: قانون هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا نادرست اجرا شد 
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به تذكر نماينده اصولگراي محالت درباره قانون هدفمندي يارانه ها گفت: واقعيت اين است كه اين قانون از ابتدا درست اجرا نشد و مبلغي كه به عنوان يارانه نقدي به خانواده ها 
تعلق گرفت، مبلغ بااليي بود كه با قانون مطابقت نداشت. به گزارش ايلنا، علي مطهري گفت: هنگامي كه در همان ايام اين مساله را بررسي مي كرديم، متوجه شديم به هر نفر حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار نفر تعلق مي گيرد اما 

دولت با مبلغ ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان كار پرداخت يارانه نقدي را آغاز كرد و پس از آن نيز امكان بازگشت وجود نداشت بنابر اين سهم توليد و مسائل زيرساختي ديگر درنظر گرفته نشد. 

گروه سياس�ي| ارتباط اصاح طلب��ان و مقام معظم 
رهبري پ��س از فوت آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني، 
موضوعي اس��ت كه اين روزها ذهن بسياري از بزرگان 
اصاح طلب را مشغول كرده اس��ت. موضوعي كه اين 
بزرگان پيش��نهادهاي متفاوتي براي حل آن داده اند. 
ديروز معصومه ابتكار از اين خأل بزرگ و ش��رايط زنان 
سياستمدار گفت. معصومه ابتكار معتقد است خانم هاي 
ايراني گام هاي خوبي به س��مت پيش��رفت در عرصه 
سياسي برداش��تند اما اين موضوع لزوما به اين مفهوم 
نيس��ت كه بايد اين حضور در عرصه عالي سياس��ي، 
اجرايي و تصميم گيري در حد رياست جمهوري باشد. 
به گ��زارش خبرآناين، جمله هاي كلي��دي اظهارات 

معصومه ابتكار به شرح زير است: 
   االن وضعي��ت مديري��ت اجرايي خانم ها در س��طح 
استان ها بسيار نسبت به گذشته متفاوت شده است و 
ما در بسياري از استان ها شاهد حضور خانم ها به عنوان 
فرمان��دار ي��ا در حوزه هاي مختل��ف مديريت اجرايي 
هستيم مثا اخيرا يك خانم بسيار شايسته اي به عنوان 
مديركل س��ازمان محيط زيست اس��تان سيستان و 
بلوچستان منصوب شد بنابراين روند رو به رشدي است 
ولي لزوما به اين مفهوم نيست كه حضور خانم ها حتما 
بايد در عرصه عالي سياسي و اجرايي و تصميم گيري در 

حد رياست جمهوري باشد. 
   فكر مي كنم اگر بتوانيم پيشرفت هايي را كه بايد در 
سطوح مختلف، اجرايي و عامه مردم براي بهبود شرايط 
زنان داشته باشيم به سرانجام برسانيم، خيلي براي ما 

دستاورد بزرگ تري است. 
   االن خيلي روشن است كه تمام جريانات منتسب به 
اصولگرايي معتدل و جريانات منتسب به اصاح طلبان 
با يكپارچگي و انسجام در كنار آقاي دكتر روحاني قرار 
دارند. بس��يار اميدواريم كه ان شاءاهلل انتخابات پرشور 
با حضور و مش��اركت گس��ترده مردم و انتخابات سالم 
و آزادي برگزار ش��ود و سرنوشت كشور به دست مردم 

رقم بخورد. 
   در همين مس��ووليتم هيچ افق سياسي براي خودم 
پيش بيني نمي كردم، فكر مي كنم االن بيش��تر بايد بر 
افق سياسي آينده كشور متمركز بود كه بتوانيم جريان 

خردگرايي و منطق را تقويت كنيم. 
   ما يك دوره اي از بي خردي را در فضاي سياسي كشور 
داش��تيم كه روي تصميم گيري هاي مديريت اجرايي 
تاثير گذاش��ت، بايد س��عي كنيم آن فضاي بي خردي 
ديگر تكرار نشود. آن فضا به اقتصاد، سياست، اخاق و 
محيط زيست كشور ضربه زد و ديگر نبايد تكرار شود. 
معتقدم بايد عرصه سياس��ت ايران خردمندانه باش��د 
چون حضور خانم ه��ا در اين فضاي خردمندانه موثرتر 

و قوي تر خواهد بود. 
   قطعا همه جريانات سياسي معتقد به نظام بايد ارتباط 
شان را با رهبري انقاب تقويت كنند و بتوانند در تدوين 
سياست ها و برنامه هاي شان از مقام مشورتي و جايگاه 
ايش��ان اس��تفاده صحيح ببرند ضمن آنكه متقابا در 

جريان تحوالت و وقايع و مسائل مختلف قرار بگيرند. 
   معتق��دم ارتباط اصاح طلبان با رهب��ر انقاب بايد 
قوي تر از گذش��ته و با ايجاد يك فضاي صميمي باشد، 
فضايي كه فعاالن اصاح طلب با اطمينان بخشي كه براي 
ماهيت اهداف و نيات فعاليت هاي شان مي دهند بتوانند 
ان شاءاهلل در كنار ديگر جريانات سياسي كشور فعاليت 

خوبي براي آينده ايران داشته باشند. 

جمله هاي كليدي

چهره گفته 

 ارتباط اصالح طلبان با 
رهبري بايد قوي تر باشد

خبر روز گزارش روز سرخط خبرها
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فعال به وجود 
بابك زنجاني 

نياز است
اينجا چند موضوع وجود 
دارد كه فعال نياز به وجود 
متهم هست. يك؛ بحث 
اموال اس�ت. اموال بايد 
شناس�ايي ش�وند و نياز 
به كارشناسي هم دارند. 
اين كارشناس�ي به خود 
محكوم  عليه يا وكيلش 
ابالغ مي ش�ود و آنها هم 
اگر اعتراضي دارند بايد 
ب�ه اعتراض ش�ان توجه 
ش�ود. نمي ش�ود گفت 
كه چون محك�وم عليه 
اس�ت هر طور توانستند 
اموالش را ضب�ط كنند. 
اين فرآين�د حتما زمان 

مي برد.

گروه سياس�ي|  سياست ورزي 
اصاح طلبان در انتخابات س��ال 
92 و حماي��ت از يك اصولگرا كام��ا بعيد و دور 
از ذهن بود اما همين اس��تراتژي متفاوت بود كه 
توانس��ت اصاح طلبان را از دوران سخت دوري 
از عرصه سياست به صحنه بكشاند. در سال هاي 
پس از پيروزي روحاني اصاح طلبان همچنان كه 
عملكرد دولت را نق��د مي كردند به اين امر اذعان 
داشتند كه گزينه اي بهتر از او در اين سال ها سراغ 
نداش��ته و ندارند. حسين مرعشي در گفت وگو با 
»تس��نيم« بيان مي كند كه حل مشكات كشور 
رييس جمهوري هماهنگ با رهبري مي خواهد و 
معتقد است كه امروز كسي در جغرافياي سياسي 
اي��ران هماهنگ تر از روحاني با رهبري نيس��ت. 

بخش هايي از اين گفت وگو در زير آمده است: 
    روابط آقاي هاشمي و مقام معظم رهبري چند 
جنبه داشت. يك بخشش روابط شخصي بود. من 
تاكنون هيچ دوستي يا رفاقتي را نديدم كه در يك 
دوره نزديك 70 س��ال اينقدر وفادار و عاقه مند 
باقي مانده باشد و اين يك واقعيت مثبت و خوبي 
است. درباره مسائل حكومتي و اجتماعي و سياسي 
جاري و گذشته كه همواره مطرح بوده، بايد بگويم 
كه خداوند هيچ دو نفري را مثل هم خلق نكرده، 
در ديدگاه ها هميش��ه تفاوت هايي است، منتهي 
بايد ببينيم نحوه بيان و نحوه تعامل چگونه است. 
   در حوزه ه��اي مختلف كارك��رد دولت يازدهم 
قابل بررس��ي اس��ت. در بخش سياست خارجي 
كارنامه دولت را موفق مي دانم، هر چند انتقادهاي 
صحيحي ممكن است نسبت به برجام وجود داشته 
باشد، اما انجام اين پروسه در كل كار درستي بوده 
است. در جزييات هميشه حرف هاي زيادي است 
و ممكن است كه درس��ت هم باشد، ولي باالخره 
كشور در ش��رايط تحريم هاي ظالمانه قابل اداره 
كردن نبود و بايد حتما فضا تغيير مي كرد و اتفاقات 
مثبت در اين حوزه رخ مي داد. آقاي دكتر روحاني 
در اين بخش كار بزرگي براي ايران كرد، هر چند 

مي گويم ممكن است در پاره اي از حوزه هاي عملي 
و جزييات ممكن بود راهكارهاي بهتري هم وجود 

داشته باشد. 
   ب��ه هر حال اي��ران با 6 قدرتي ك��ه يكي از اين 
قدرت ها هم اتحاديه اروپا است، نشست و تعامل 
كرد و نه تسليم شد و نه كارشان به درگيري كشيد، 
اين اتفاق خوبي است، چون معموال وقتي پرونده به 
شوراي امنيت و ذيل فصل هفتم مي رود، معموال 
سرنوشت خوبي را پيدا نمي كند و نمي توانند آن 
را حل كنند، اما ايران نخستين كشوري است كه 
با گفت وگو توانس��ت پرونده را از ش��وراي امنيت 

برگرداند و از فصل هفتم خارج شود. 
   اگر ما از موضع ضعف مي خواس��تيم گفت وگو 
كنيم، حتما نتاي��ج مطلوب��ي نمي گرفتيم. كار 
اساس��ي و مهمي كه انجام ش��ده، حتما نواقصي 
داش��ته و دارد. حتما هم بدعهدي هايي در طرف 
مقابل وجود داش��ته كه آثار اي��ن موفقيت را كم 
مي كند، اما باالخره كشور از اين مرحله عبور كرد و 
مثل داستان پايان جنگ است. ممكن است كسي 
به پايان جنگ انتقاد داشته باشد، اما باالخره جنگ 
تمام ش��د، اينجا هم جنگ سياسي ما با دنيا تمام 

شده و كمر تحريم ها شكست. 
   در بخ��ش اقتصاد و در كاه��ش تورم و انضباط 
مالي موفقيت نس��بتا بزرگي براي دولت حاصل 
ش��ده اس��ت؛ باالخره كاهش ت��ورم از حدود 40 
درصد ب��ه 8 يا 5/7 درصد دس��تاورد مهمي بود؛ 
منته��ي در اقتص��اد من خودم ش��خصا از همان 
اول اس��تقرار دولت به آقاي روحاني عرض كردم 
كه در دانش��كده اقتصاد به ما ياد دادند كه بايد به 
دو ش��اخص همزمان توجه كرد؛ شاخص رشد و 
ش��اخص تورم، يعني هيچ وقت نبايد تنها جلوي 

تورم را گرفت. 
   در عرص��ه مديري��ت داخل��ي كش��ور، دولت 
سياس��ت هاي روش��ني نداش��ته و خيلي دچار 
عدم يكپارچگي اس��ت. انس��جام مديريت دولت 
در عرصه هاي داخلي انس��جام كافي نيس��ت. نه 

مشخص اس��ت كه اين دولت، دولت تكنوكرات 
است، نه مشخص اس��ت كه دولت سياسي است. 
دولت در عرص��ه مديريت داخلي فاقد ايدئولوژي 
است و به همين دليل، اركانش با هم كار نمي كند؛ 
هر اس��تاندار، هر وزير و هر س��ازمانش يك حكم 
مي دهد و به همين دليل انسجام كافي را نمي بينم 
و اينها را مي گويم به اين دليل كه دولت دوم آقاي 
روحاني اگ��ر روي كار آمد بايد اين مش��كات را 
نداش��ته باش��د و حتما دولت دوم آقاي روحاني 
بايد دولتي باشد كه اين ضعف ها را نداشته باشد. 
در اقتصاد رونق را جدي تر دنبال كند، در يارانه ها 
بايد قاطع برخورد كند و به نيازهاي اساسي كشور 
بدهد. دولت در مديريت داخلي بايد تكليف خود 
را بين اين س��ه مدل روش��ن كن��د و االن دولت 
التقاطي داريم؛ يعني جاهايي از فن گرايي تبعيت 
مي كند، جاهايي اصولگرايان هس��تند و جاهايي 

اصاح طلبان. 
   حل مشكل اشتغال خيلي سخت است، نه اينكه 
راه حل ندارد، ولي راه حلش سخت است و اگر كسي 
بخواهد راه حل بدهد، رييس جمهوري از جنس و 
شجاعت آقاي هاشمي مي خواهد و در جغرافياي 
سياسي ايران كسي را با اين ويژگي نمي شناسم، 
يعني كسي مي خواهد كه برود با رهبري بنشيند 
و مس��ائل را با رهبري هماهنگ كن��د، رهبري و 
رييس جمهور يك ح��رف را بزنند و ب��ا دنيا وارد 

گفت وگو شوند. 
   جز آقاي روحاني كس��ي در جغرافياي سياسي 
ايران نيست كه بخواهد با رهبري هماهنگ باشد. 
اين هماهنگي هم بايد وجود داشته باشد، مدلش 
هم هماني بود كه آقاي هاش��مي عمل مي كرد، 
منتقل مي كرد، نظرات را مي گفت و نهايتا رهبري 
تصميم مي گرفتند و همه هم تس��ليم مي شوند، 

بنابراين اين مدل تجربه شده است. 
   نكت��ه بعدي در اي��ن زمينه اراده اس��ت. آقاي 
رييس جمهور وقتي اراده كرد كه مساله هسته اي 
را حل كند، آن را حل كرد، پاي كار ايستاد، مگر ما 

اطاع نداريم آ قاي روحاني در برخي مقاطع وقتي 
به بن بست مي رسيد، اوقات تلخي هم كرده است. 
گله هم كرده اس��ت. مجلس را هم به كار گرفته! 
قوه قضاييه را همراه خ��ود كرده، بنابراين در بقيه 
مس��ائل هم همين كار را انجام دهند، پس چرا به 
هم مي پرند؟ در كشور اين همه بيكار وجود دارد، 
پيمانكارانش طلبكارند، كش��وري كه چك هاي 
مردم برگشت مي خورد و كسب و كار خوب انجام 

نمي شود، اين گونه مسائل را بايد كنار گذاشت. 
   ما رييس جمه��وري مي خواهيم كه با رهبري 
هماهنگ باش��د، قدرت رهبري را پش��ت دولت 
بياورد تا مش��كات مردم حل ش��ود. قوا هم بايد 
هماهنگ باش��ند. با آ دم هايي ك��ه مي خواهند از 
جوي )جوب( بپرند تا پاي ش��ان خيس نش��ود، 
كشور را نمي توان اداره كرد. ما بايد شجاع ترين و 
پاك ترين و تواناتري��ن مديران را به كار بگيريم تا 

كار كشور راه بيفتد. 
   پس من س��ه ش��رط براي بهتر كردن 
اوضاع در نظر دارم، يك: رييس جمهوري 
هماهنگ با رهبري. دوم: هماهنگي قوا 
براي يك هدف مشترك در جهت خدمت 

به مردم و س��وم: ب��ه كارگيري 
بهتري��ن نيروهاي كش��ور و 

توانمند و سالم. 
   در بخ��ش قبل��ي گفتم 
فساد آفتي براي جمهوري 
اسامي اس��ت كه ما در 
گفتن زي��اد مي گوييم، 
در رس��يدگي و خت��م 
موضوع��ات ك��م عمل 

مي كنيم. 
   االن يكي از نگراني هاي 

ما اين اس��ت كه آقاي دكتر 
روحان��ي رقيب��ي ن��دارد. 
اگ��ر آق��اي روحان��ي در 

نظرس��نجي ها باال نباشد، ولي 

فاصله اش با بقيه خيلي زياد است. االن در عرصه 
سياسي ايران كسي را نداريم كه از آقاي روحاني 
موقعيت بهتري داش��ته باش��د. معتقديم رقيب 

نداشتن خوب نيست. 
    ما به عنوان كارگزاران سه شرط براي حمايت 
تعيين كرديم. ما از آقاي روحاني حمايت مي كنيم 
كه حماي��ت رهبري را ب��راي دولتش جلب كند 
و بهترين هاي كش��ور را هم ب��ه كار بگيرد. ما اين 
شروط را گذاش��تيم. من اميدوارم كه آقاي دكتر 
روحاني بتواند با رقبايش عادالنه و صحيح در منظر 

افكارعمومي حرف بزند. 
   اينكه فرد ديگري را به جز آقاي روحاني به صحنه 
انتخابات بفرستيم از محرمانه هاي كار ماست. به 
هر حال ما حتما از جبهه مردمي نيروهاي انقاب 
اس��امي رو دست نخواهيم خورد. ما برنامه هايي 
داريم و اينكه چه مي كنيم را نمي گوييم. ما ِديني 
نس��بت به انقاب اس��امي، نظام و كشور داريم 
ك��ه آن ِدين حك��م مي كند ك��ه »تك برگ« 

بازي نكنيم. 
   برداشت من اين نيست كه جبهه مردمي 
نيروهاي انقاب اس��امي همه اصولگرايان 
را در ب��ر مي گي��رد. در جبه��ه 
اصولگرايان��ي كه قرار باش��د 
عل��ي الريجاني و ناطق نوري 
نباش��د، روحاني��ت مبارز با 
تمام طرفيت هايش نباشد 
يا حتي خود آقاي روحاني 
ك��ه از ظرفيت ه��اي مهم 
اصولگرايي اس��ت، نباشد 
و اينه��ا را كنار گذاش��ته 
ش��وند، چطور مي شود؟ ما 
در جبهه خودم��ان يك نفر 
را ه��م كن��ار نمي گذاريم، اما 
اصولگرايان همه را يكي يكي 
كنار مي گذارند و بعد يك عده 

را جمع مي كنند كه نمي شود.  

نگرانيم، روحاني رقيبي ندارد
مرعشي: 

در انتخابات رياست جمهوري »تك برگ« بازي نخواهيم كرد

چهره روز 

صد و هش��تمين نشس��ت 
خبري سخنگوي دستگاه 
قضا، با سوالي از مرخصي مهدي هاشمي 
آغاز شد. سوالي كه در آن تمديد مرخصي 
فرزند مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
به امتياز ويژه تعبير ش��ده ب��ود، از منظر 
س��خنگوي ق��وه قضاييه كار اس��تثنايي 
نب��ود كه تنها براي او به كار گرفته ش��ود. 
محسني اژه اي در پاس��خ به اين سوال با 
تاكيد بر اينكه اس��تثنا نيس��ت كه فقط 
مهدي هاشمي از مرخصي بيش از 5 روز 
اس��تفاده كرده باشد، يادآور ش��د: البته 
تمديد مرخصي از سوي دادستان صورت 
مي گيرد و او مي تواند با داليلي كه از سوي 
محكوم عليه يا خانواده او اعام مي شود آن 
را به بيش از پنج روز تمديد كند. بنابراين 
دادستان تصميم مي گيرد يا قاضي پرونده 
كه در صورت مراجعه ب��ه او نيز مي تواند 
اقدام كن��د. مع��اون اول ق��وه قضاييه با 
بيان اينكه موارد مش��ابهي ه��م در مورد 
مرخصي ه��ا وجود دارد و تنه��ا اين مورد 
نبوده اظهار كرد: »مواردي هس��ت كه به 
تشخيص قاضي و دادستان بيش از 5 روز 
اجازه داده مي شود كه طرف بيرون باشد. 
ما گاهي در مسائل مالي مواردي داشتيم 
كه محكوم عليه بيش از دو ماه يا س��ه ماه 
براي اينك��ه بتواند جلب رضايت بكند، به 

مرخصي مي رفت.«

دو نفر در ارتباط با پرونده پالسكو در 
بازداشت هستند

غامحس��ين محس��ني اژه اي در ادام��ه 
اين نشس��ت در خصوص روند رسيدگي 
ب��ه پرونده پاس��كو گفت: اي��ن پرونده 

در دادس��راي ته��ران مطرح اس��ت. وي 
خاطرنشان كرد: بخش��ي از قضيه با نظر 
دادس��تان و مدعي العموم شروع شده و 
دو نفر در اين ارتباط بازداش��ت هستند. 
اينها كساني هس��تند كه در مرحله اول 
تش��خيص داده ش��د كه در جهت شروع 
آتش س��وزي اتهامي متوجه شان است. 
براي س��اير علل ي��ا عواملي كه س��بب 
آتش سوزي يا منجر به گسترش آتش يا 
فروريختن ساختمان شده است، هياتي 
از كارشناس��ان مختلف تشكيل شده كه 
بايد ابعاد مختلف را بررس��ي كنند. هم از 
لحاظ فني و ه��م از جهت آتش گرفتن و 
توسعه آتش و فروريختن و تجهيزاتي كه 
بايد مي بود، اقدامات بعدي است كه بايد 
مورد بررسي قرار گيرد؛ البته بايد منتظر 
گزارش اي��ن هيات كارشناس��ي بود كه 
بعد از آن دادس��تان مي توان��د افرادي را 
به عنوان مطل��ع و متهم شناس��ايي و با 
آنها برخورد كند. وي افزود: از مسوول يا 
مس��ووالني به عنوان متهم در اين حادثه 
دعوت نكرده ايم و بايد منتظر گزارش اين 

هيات باشيم. 

آيين نامه رسيدگي به دارايي 
مسووالن هنوز تصويب نشده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينك��ه در خبرها آم��ده بود كه 
آيين نامه رس��يدگي به دارايي مسووالن 
تصويب ش��ده است و س��از و كار اجرايي 
اين آيين نامه توس��ط قوه قضاييه به چه 
شكل اس��ت، گفت: اين آيين نامه نهايي 
شده و البته به تصويب رييس قوه قضاييه 
نرس��يده، مواردي تاييد ش��ده است. 24 
ماده از حدود 26 يا 27 ماده تاييد ش��ده 
و دو ماده باقيمانده كه البته يك اش��كال 

اساسي هم دارد يك برداشتي از خود قانون 
است كه اصاح آن در دست بررسي است. 
اين قانون همان اصل 142 است كه مقام 
معظم رهبري، روساي قوا، وزارتخانه ها و 
تعدادي ديگر كه قانون اساسي پيش بيني 
كرده بود را شامل مي شد. در قانون اساسي 
رسيدگي پيش بيني شده در اين قانون هم 
مكانيزم رسيدگي وجود دارد و در خصوص 
سايرين خوداظهاري اس��ت. يعني افراد 
ابتدا و انته��اي دوره فعاليت اموال خود و 
اموال فرزندان تح��ت تكلف خود را اعام 
كنند. دولت و مجل��س بايد كمك كنند. 
اين مورد حتما نياز به زيرس��اخت هايي 
دارد كه به بودجه اي نياز است. اگر بودجه 
فراهم نشود در سال 96 شايد نشود به تمام 
قانون عمل شود. اگر بودجه ايجاد شود به 
صورت الكترونيكي زيرس��اخت ها نهايي 
خواهد شد و زماني كه نهايي و اباغ شد، 
شما و مردم را در جريان خواهيم گذاشت. 
محسني اژه اي در خصوص اجرايي شدن 
اين قانون در ماه هاي اوليه سال 96 توضيح 
داد: فكر نمي كنم اي��ن قانون در ماه هاي 
اوليه سال 96 يعني فروردين و ارديبهشت 
كه زمان انتخابات است نهايي شود، البته 
اصل 142 به قوت خود باقي است، اما اين 
قانون جديد كه به خيلي از مسووالن ديگر 
توسعه داده ش��ده مشخص نيست كه در 

ماه هاي اوليه 96 اجرايي شود. 

اختالف در مورد راي بانك سرمايه 
در خصوص معوقه يا اختالس بودن 

اتهامات نيست
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي 
در خص��وص گايه دادس��تان تهران در 
مورد پرونده بانك سرمايه كه عنوان كرده 
بود از سوي دادسرا براي سه متهم اصلي 

اي��ن پرونده قرار مجرميت صادر ش��د اما 
در دادگاه اين راي نقض شده، گفت: اين 
مطلب ك��ه ممكن اس��ت بازپرس نظري 
بده��د و دادگاه نظر بازپ��رس را رد كند 
موارد متعارفي اس��ت. ممكن اس��ت قرار 
بازداشت از سوي بازپرس تشخيص داده 
شود و دادگاه داليل بازپرس را در اين باره 
موجه نداند يا قرار وثيقه از س��وي دادگاه 
سنگين تشخيص داده ش��ود. اين موارد، 
موارد متعارفي اس��ت. اژه اي در ادامه در 
پاسخ به اينكه آيا اين اختاف بر سر معوقه 
يا اخت��اس بودن اتهامات اس��ت، اظهار 
كرد: اختافي كه از اين حيث به آن اشاره 

كرديد، مدنظر نيست. 

احضار و تحقيق از ۱۸۰ نفر در پرونده 
امالك شهرداري

محسني اژه اي در ادامه در خصوص آخرين 
روند رسيدگي به پرونده اماك شهرداري 
گفت: اي��ن پرون��ده تاكنون بازداش��تي 
نداشته اس��ت. بيش از 180 نفر احضار و 
مورد تحقي��ق قرار گرفتن��د و اين به اين 
معني نيس��ت كه همه آنها متهم باشند. 
اين اق��دام چند بخش دارد ك��ه تمام آن 
بايد رسيدگي شود و بايد ديد موارد تخلف 
و جرم ب��وده يا يكي از آنها بوده يا ش��ايد 
هم هيچ كدام از آنها نباش��د. س��خنگوي 
ق��وه قضاييه افزود: ع��ده اي عضو تعاوني 
بودند و از طريق تعاوني به آنها ملك داده 
شده اين خود يك بخشي است و از ناحيه 
شهرداري مستقيما ملكي داده نشده و از 
طريق تعاوني ملك گرفتند و ممكن است 
حق فرد بوده كه ب��ا تخفيفاتي از تعاوني 
ملكي بگيرد يا ممكن اس��ت عضو تعاوني 
نبوده و ش��هرداري مستقيما به او ملك يا 
زمين داده باشد. ممكن است فرد شرايطي 
داش��ته كه ملك به او داده شده يا ممكن 
است آن ش��رايط را نداشته باشد؛ چرا كه 
شهرداري مجاز نيست به همه ملك بدهد. 
بايد اين موارد بررس��ي شود. در خصوص 
واگذاري هم بايد ديد ملك كارشناس��ي 
شده يا نشده، اينها در حال بررسي است. 
ممكن است گيرنده مجرم باشد و  دهنده 
مجرم باشد. اين موارد هم اكنون در دست 
بررس��ي اس��ت و توضيحات ش��هرداري 
شنيده شده و توضيحات بعدي شهرداري 

هم بايد شنيده شود. 

فعال به وجود بابك زنجاني نياز است
اژه اي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
چندي پيش مس��وول كميت��ه مطالبات 
وزارت نف��ت در پرون��ده باب��ك زنجاني 
عن��وان كرد كه حكم اي��ن پرونده تا قبل 
از پاي��ان س��ال 95 اجرايي مي ش��ود، در 
حالي كه تاكنون مطالب��ات وزارت نفت 
محقق نش��ده و قرار است كه متهم رديف 
اول هم درخواست اعاده دادرسي داشته 
باش��ند، اظهار كرد: اين حكم همين االن 
در حال اجراس��ت؛ زيرا حكم يك ش��كل 
ندارد. يك ش��كل اين حكم سلب حيات 
اس��ت. جلس��ات با خود محك��وم عليه و 
افراد ديگ��ر در جهت شناس��ايي اموال و 
چگونگ��ي وصول طلب ش��ركت نفت در 
حال رس��يدگي است. اينجا چند موضوع 
وج��ود دارد كه فعا نياز ب��ه وجود متهم 
هست. يك؛ بحث اموال است. اموال بايد 

شناسايي ش��وند و نياز به كارشناسي هم 
دارند. اين كارشناس��ي ب��ه خود محكوم  
عليه يا وكيلش اباغ مي شود و آنها هم اگر 
اعتراضي دارند بايد به اعتراض شان توجه 
شود. نمي شود گفت كه چون محكوم عليه 
است هر طور توانس��تند اموالش را ضبط 
كنند. اين فرآيند حتما زمان مي برد. من 
االن نمي توانم زمان تعيين كنم. همچنين 
بايد ديد نس��بت به تتمه وجوهي كه االن 
شناس��ايي نشده و ايش��ان بدهكار است 
آيا وجه نقدي هس��ت يا نيس��ت. من اين 
را مك��ررا گفتم ك��ه هنوز ب��ه اطمينان 
نمي توانيم بگوييم كه ايش��ان در خارج از 
كشور پول نقدي دارد يا خير؟ به طور قطع 
نمي توانيم بگوييم اموال��ي دارد يا ندارد. 
محس��ني اژه اي خاطرنش��ان كرد: اخيرا 
وزارت اطاعات بيشتر وارد ميدان شده و 
كمك مي كند. نسبت به اين متهم جديدي 
هم كه دستگير ش��ده، اقداماتي در حال 
انجام اس��ت. نكته دومي كه نياز به وجود 
ايشان هس��ت اينكه حكم دو متهم ديگر 
اين پرونده نقض شده است، متهم ديگري 
هم كه دس��تگير شده و بعضي از متهمان 
ديگر هم هستند كه يا هنوز كيفرخواست 
براي شان صادر نشده يا پرونده به دادگاه 
نرفته اس��ت. البته اينج��ا حضور زنجاني 
الزامي نيست اما چه بسا كه به حضور او نياز 
باشد. ولي براي دو مورد اول، حضور ايشان 
نياز است. بنابراين امكان تعيين زمان به 
طور مشخص وجود ندارد. يك ماه ديگر يا 
دو ماه ديگر، نمي توانيم بگوييم. آن كسي 
هم ك��ه گفته قبل از عي��د اين حكم اجرا 
مي ش��ود، اگر منظور كل حكم است دارد 
اجرا مي ش��ود امااگر منظور سلب حيات 
است، يا بي اطاع بوده يا با انگيزه خاصي 

آن را گفته است. 

 حدود ۸ نفر عضو باند تروريستي
 در استان البرز دستگير شدند

محسني اژه اي در پاسخ به سئوال ديگري 
مبني بر دستگيري اعضاي باند تروريستي 
اظهار كرد: دستگيري افراد با حكم قاضي 
بوده اس��ت. حدود 8 نفر در اس��تان البرز 
دس��تگير ش��دند و تعدادي ديگر از ساير 
اس��تان ها بوده اند و به دلي��ل اينكه اصل 
پرونده در استان البرز بوده، پرونده به آنجا 
عودت داده مي شود. رسيدگي به پرونده 
ادامه دارد، هنوز در حال انجام تحقيقات 
هستيم. ممكن اس��ت تعداد بازداشتي ها 

بيشتر شود. 

 در پرونده صندوق فرهنگيان
 چهار نفر بازداشت هستند

س��خنگوي دس��تگاه قضا درباره سئوال 
خبرن��گاري مبن��ي بر آخري��ن وضعيت 
پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان تبيين 
كرد: هنوز در مرحله دادس��را است، چهار 
نفر بازداشت هس��تند، عده اي با قرار آزاد 
هستند همچنين پرونده در حال تحقيق 
است و مراحل كارشناسي و حسابرسي در 
حال بررسي اس��ت و هنوز موجب صدور 
كيفرخواست و قرار مجرميت نشده است. 
وي در خصوص س��ئوال خبرنگاري ديگر 
مبني بر آخرين وضعيت پرونده شكايت از 
سردار نقدي، گفت: شكايت ثبت شده و در 
مرحله دادسرا است و خبر جديدي ندارم. 

گروه سياسي

رييس س��تاد انتخابات كش��ور گفت: واجدان شرايط 
شركت در انتخابات حدود 55 ميليون نفر هستند كه از 
اين تعداد حدود يك ميليون و 200 هزار نفر راي اولي 
محسوب مي شوند. به گزارش ايلنا، علي اصغر احمدي 
درباره تعداد واجدان شرايط شركت در انتخابات، گفت: 
طبق بررسي كميته اي كه در ستاد انتخابات با حضور 
نمايندگان وزارت كشور، مركز آمار ايران و ثبت احوال 
برآورد كرده ايم واجدان شرايط ش��ركت در انتخابات 
حدود 55 ميليون نفر هس��تند كه از اين تعداد حدود 
يك ميليون و 200 هزار نفر راي اولي محسوب مي شوند. 
رييس ستاد انتخابات تاكيد كرد: طبق قانون، از ظرفيت و 
امكانات دولتي و بيت المال نبايد براي انتخابات استفاده 
شود. علي اصغر احمدي با تبيين وظايف وزارت كشور 
براي جلوگي��ري از تخريب ه��اي انتخاباتي گفت: اگر 
كسي در رقابت هاي انتخاباتي متهم شود حق دارد كه 
از طريق مراجع قضايي به محكمه مراجعه و بابت تهمت 
يا تخريب خ��ود، ادعا كند. وي اف��زود: اگر ما به عنوان 
مجريان انتخابات با چنين موضوعي مواجه شويم رصد 
خواهيم كرد و اين گونه مسائل را به مراجع ذي ربط ارجاع 
مي دهيم؛ البته ما مدعي العموم نيستيم، مدعي العموم 
دادستان است و مسووالن قضايي اگر در جايي احساس 
تخريب كنند به نحوي كه در فضاي عمومي انتخابات 
تاثيرگذار باش��د حتما اقدام مي كنند. احمدي تاكيد 
كرد: اگ��ر با مصاديق تخريب انتخاباتي مواجه ش��ويم 
حتما به دستگاه قضايي ارجاع خواهيم داد و اگر چنين 
موضوعاتي بر روند انتخابات تاثيرگذار باشد در تعامل 
وزارت كشور، شوراي نگهبان، هيات مركزي نظارت و 

هيات نظارت مجلس آن را بررسي مي كنيم. 

۵۵ميليون نفر واجد شرايط 
شركت در انتخابات

خبرگزاري ميزان


