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چرا ديوان محاسبات حكم 
احمدي نژاد را تحويل نداد؟

يكي از آفات بزرگ در مداحي »اعتماد« گزارش مي دهد
اين صداهاي آزاردهنده است

گروه سياس�ي| همچون هر سال در 
روزهاي��ي كه كش��ور به ايام ع��زاداري 
نزديك مي شود، توصيه ها به مداحان و عزاداران نيز آغاز 
مي شود. آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي از مراجع عظام 
تقليد هم توصيه ها و هشدارهايي در اين مورد داشت. 
به گزارش ايسنا، جمله هاي كليدي اظهارات اين مرجع 

تقليد به شرح زير است: 
  مداحي و فعاليت هيات هاي مذهبي يك سنت باارزش 
اس��ت كه بايد حفظ شود . در اين هيات ها، بايد اخالق، 

احكام و عقايد اسالمي را به بهترين نحو ترويج كرد. 
  در اين هيات ها يكي از ويژگي هاي مهم، حضور فعال 
جوانان بود چرا كه هيات ها در جذب جوانان به سمت 
تش��كيالت سيدالش��هدا موفق بودند. اگر هيات هاي 
مذهبي از جذب جوانان عاجز شوند ديگران اين قشر را 

به سمت خود جذب مي كنند. 
  مداح��ي براي اهل بيت)ع( نياز ب��ه آموزش دارد و از 
طرفي مداحان باي��د با صوت و لحني زيبا و محتواهاي 
مناسب معرفتي به مدح بپردازند. برنامه هاي مذهبي 
نيز بايد طبق شرايط مخاطبين و مستمعين اجرا شود 
و طوالني كردن مجال��س و برنامه ها يكي از ايرادات در 
برخي از مجالس اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

صداي بلند بلندگوها همسايگان را اذيت نكند. 
  يكي از آفات بزرگ در مداحي، اين صداهاي آزاردهنده 
اس��ت. همچنين برخي از جوانان براي جذب مردم به 
س��مت هيات هاي مذهبي از هر لحن��ي براي مداحي 
استفاده مي كنند كه صحيح نيست. سخنراني هايي كه 
در آن از تعبيرات اغراق آميز استفاده مي شود و موجب 

وهن معصومين)ع( مي شود نيز جايز نيست.

توضيحات معاون سياسي 
سپاه در مورد كمك به ميانمار

معاون سياسي سپاه گفت: اين موضوع كه عده اي ورود 
مستشاري سپاه به سوريه و عراق و مقابله با تكفيري ها 
در آن مناطق را دستمايه اي قرار مي دهند تا اين پرسش 
را مطرح كنند كه »چرا س��پاه تاكن��ون براي كمك به 
مس��لمانان ميانمار وارد عمل نشده اس��ت«، قياسي 
مع الفارق را مرتكب ش��ده اند. به گزارش ميزان، سردار 
سنايي راد با اش��اره به بيانيه رسمي س��پاه با مضمون 
اعالم آمادگ��ي اين نهاد جهت كمك رس��اني به مردم 
مظلوم ميانم��ار، گفت: عالوه بر اي��ن موضوع كه ورود 
مستشاري ايران به س��وريه و عراق، پس از درخواست 
دولت هاي رسمي اين دو كشور صورت گرفت، نبايد از 
نظر دور نگه داريم كه شرايط جغرافيايي ايران و ميانمار 
بسيار متفاوت تر از شرايط مجاورت جغرافيايي ايران با 

سوريه و عراق است.

   آيت اهلل سيدهاشم بطحايي، نماينده مردم تهران 
در مجلس خبرگان  در بيمارستان بستري شد. ايسنا
   علي الريجاني، رييس مجلس ش�وراي اس�المي 
در پيامي درگذش�ت برادر سيدحسين مرعشي را 

تسليت گفت. خانه ملت
   امير سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش: بايد از 
منابع كش�ور براي توسعه سواحل جنوبي استفاده 
كرد، مسووالن اقدام و عمل را در دستور قرار دهند 

نه اينكه فقط بگويند طرح داريم. ميزان
   اباذري، جانشين دانشگاه افسري امام حسين)ع( 
از اعزام تعدادي از فرماندهان و مربيان اين دانشگاه 

به صحنه جنگ هاي نيابتي خبر داد. تسنيم
  غالمعل�ي جعف�رزاده، نايب رييس فراكس�يون 
مس�تقلين والي�ي مجل�س معتق�د اس�ت برخي 
دولت هاي اس�المي تعمدا از فشارهاي اقتصادي و 

سياسي عليه ميانمار استفاده نمي كنند. خانه ملت

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كرد
استقبال خوب صاحبنظران از 
فراخون شوراي نگهبان براي 

تفسير رجل سياسي
سخنگوي ش��وراي نگهبان، با اش��اره به آخرين نتايج 
وضعيت بررسي »رجل سياسي، مذهبي« دراين شورا 
گفت: حضرت آيت اهلل يزدي اخيرا درخواس��ت تفسير 
اين موضوع را در شورا مطرح كرده اند. به گزارش مهر، 
عباس��علي كدخدايي، درباره نتايج آخرين جلس��ات 
ش��وراي نگهبان براي بررسي و تفس��ير عنوان »رجل 
سياس��ي، مذهبي و مدي��ر و مدبر« به عن��وان يكي از 
مالك ها و ويژگي هاي رييس جمهور اظهار داشت: عالوه 
بر جلسات پژوهشكده شوراي نگهبان، تاكنون سه جلسه 
مفصل در صحن شورا برگزار شده و مباحث به صورت 
ابتدايي بررسي شده است. وي افزود: در آخرين جلسه، 
حضرت آيت اهلل يزدي رس��ما درخواست تفسير اصل 
11۵ قانون اساس��ي را مطرح كردند كه نسبت به اين 
درخواست يكسري نظرات تفسيري ارايه و جمع بندي 
شد و از طرفي، با توجه به تكليف شوراي نگهبان در جزء 
۵ بند 10 سياست هاي كلي انتخابات براي تفسير رجل 
سياسي، مذهبي، در نهايت شاخص هاي رجل سياسي، 
مذهبي و مدير و مدبر احراز خواهد ش��د. س��خنگوي 
شوراي نگهبان گفت: پژوهشكده ش��وراي نگهبان تا 
هفته گذشته در دو يا س��ه نوبت اين نظرات را بررسي 
كرده كه در تفسير نهايي شوراي نگهبان مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. كدخدايي تصريح كرد: نظر شوراي 
نگهبان درباره مفهوم »رجل سياسي، مذهبي و مدير و 
مدبر«، در نهايت در قالب »نظريه تفسيري« اين شورا 
اعالم خواهد شد، اما با توجه به گستردگي مباحث، فعال 

زمان نهايي ارايه اين نظريه مشخص نيست. 

خبر روز

سرخط خبرها چهره ها - گفته ها گزارش - گفت وگو

انتظار براي 
انتشار حكم

در حال هماهنگي با مقام 
قضايي هستيم تا تصوير 
اح�كام و آراي منتش�ر 
ش�ده براي احمدي نژاد 
را منتش�ر كني�م. اما در 
ح�ال حاض�ر از آنجا كه 
جز احمدي نژاد به عنوان 
متهم رديف اول نام افراد 
ديگ�ري در اي�ن احكام 
وج�ود دارد، از انتش�ار 
آنها خ�ودداري كرديم. 
او درب�اره ادع�اي ابالغ 
نش�دن اي�ن اح�كام به 
احمدي نژاد هم مي گويد: 
اي�ن ادع�ا كام�ال كذب 
است. ما آراي قبلي را به 
دفتر آق�اي احمدي نژاد 
اب�الغ كردي�م و رس�يد 
دفت�ر دريافت از س�وي 
دفتر ايشان را هم داريم.

گ�روه سياس�ي| كمال 
خرازي، ديپلمات 73 ساله 
ايران��ي ك��ه س��ابقه وزارت ام��ور خارجه 
دول��ت اصالحات و س��فيري و نمايندگي 
دايم كشورمان در س��ازمان ملل متحد از 
س��ال 1989 تا 1997 را در كارنامه دارد، 
مدت هاس��ت كه از صحنه سياست فاصله 
گرفته اس��ت. او ك��ه در آخري��ن روزهاي 
وزارت��ش در دول��ت خاتم��ي تاكيد كرد 
كه »پ��س از اين وزارت مس��ووليت باالي 
اجرايي ديگري را نمي  پذيرم«، همچنان بر 
وعده خود ماند و تنها با رياس��ت بر شوراي 
راهبردي رواب��ط خارجي كه وظيفه تهيه، 
تدوي��ن و ارايه راهبرد در اين حوزه به مقام 
معظم رهبري را دارد، توانس��ته حضورش 
در عرصه ديپلماس��ي را تا حدودي حفظ 
كند. كم��ال خ��رازي در گفت وگويي كه 
با خبرگزاري ايس��نا داش��ت، از جلس��ات 
مشورتي اش با وزير خارجه هميشه خندان 
دولت روحاني در شورا و جلسات جداگانه 
ديگر ب��ه خوبي ياد مي كن��د و مي گويد با 
يكديگر درباره مس��ائل مختلف تبادل نظر 
داريم. خ��رازي از حضور زن��ان در عرصه 
سياس��ت و ب��ه خصوص ديپلماس��ي هم 
مي گويد و البته تاكي��د دارد كه زنان بايد 
توانايي ه��اي خود را در صحنه سياس��ت 
خارجي نشان دهند تا زمينه اين كار بيش از 
گذشته فراهم شود. پرونده هسته اي ايران، 
برجام، موضوع سوريه و مذاكره با عربستان 
از ديگر مسائلي بود كه كمال خرازي در اين 

گفت وگو پاسخگوي آنان شد. 
اگر تحريم نبود توفيق بااليي در اجراي 

سند 1404 داشتيم
خرازي به اهميت تثبيت قدرت كشور در 
حوزه »اقتصادي« اشاره كرد و گفت: »براي 
پيشرفت و توسعه، س��ندهاي مختلفي از 
جمله س��ند 1404 تصويب شده است، اما 
اجراي اين س��ندها با مشكالت متنوعي از 

جمل��ه تحريم رو به رو بوده اس��ت. 
در واقع اگر تحريم نبود ما مسلما 
بهتر مي توانستيم اين سندها را 
اجرا كنيم«. او در پاس��خ به اين 
پرسش كه اگر تحريم نبود االن 
كجاي سند چشم انداز بوديم؟ با 

بيان اينكه پاسخ به اين 
پرس��ش ب��ه يك 
ارزياب��ي علمي و 
دقيق نياز دارد، 

افزود: »ما در برخي از بخش ها پيش��رفت 
خوبي داشته  ايم و در برخي زمينه ها عقب  تر 
هستيم، اما تحريم عامل موثري بوده است 
كه نتوانيم توفيق بااليي را در تحقق اهداف 

اين سند داشته باشيم.«
هر زمان كه شرايط ايجاب كند آماده 

مذاكره با عربستان هستيم
خرازي در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش كه آيا 
سياست دستگاه ديپلماسي در نپذيرفتن 
ميانجي  ب��راي رف��ع تنش مي��ان ايران و 
عربستان سعودي سياست درستي است؟ 
اظهار كرد: زماني مذاكرات مفيد است كه 
دو طرف قايل به مذاكره باش��ند. تا به حال 
عربستان چنين سياستي نداشته است و به 
اتكاي پول و نفوذي كه در برخي از كشورها 
دارد و حمايتي ك��ه از طرف امريكا و غرب 
مي ش��ود به ماجراجويي  هاي خ��ود ادامه 
مي دهد. مذاكره را بايد در زمان مناس��ب 
آن شروع كرد. البته ما هيچگاه نگفتيم كه 
از مذاكره با عربستان احتراز داريم، بلكه هر 
زمان كه شرايط ايجاب كند آماده مذاكره 
با عربس��تان هس��تيم؛ چراكه به رابطه با 
همسايگان  اهميت مي دهيم، اما عملكرد 
آنها بايد نشان دهد كه آماده مذاكره هستند. 

 موافقت با ماندن اسد يك تحول 
بزرگ است

خ��رازي در پاس��خ به اين پرس��ش كه با 
وج��ود تثبيت قدرت اس��د، هنوز تحول 
چشمگيري را در مذاكرات سياسي شاهد 
نيستيم؟ گفت: موافقت با ماندن اسد يك 
تحول بزرگ است و وضعيت علي االرض 
اس��ت كه تعيين كننده مصالحه سياسي 
خواهد بود. البته در نهايت مسائل سوريه 
باي��د در قالب يك طرح سياس��ي حل و 
فصل شود و كش��ورهاي مختلف هم در 
اين مس��اله نق��ش خواهند داش��ت، اما 
موقعيت ايران و روسيه و البته ايستادگي 
خود دولت سوريه در نوع مصالحه  اي كه 
انجام خواهد گرف��ت تعيين كننده 

خواهد بود. 
تئوري هالل شيعي باطل است

وزير خارجه پيشين كشورمان با 
طرح اين پرسش كه ما در قبال 
سياس��ت »ايران هراسي« چه بايد 
بكنيم؟ تصريح كرد: ش��يعه بودن 
يا سني بودن مالك ما براي 
حمايت از ديگران نيست، 
همچنان كه از شيعيان 

مظلوم دفاع مي كنيم، از اهل تسنن مظلوم 
هم حمايت مي كنيم كه نمونه آن مبارزان 
فلسطيني اس��ت. آيا در فلسطين يك نفر 
شيعه سراغ داريد؟ يا در سوريه همه شيعه 
هس��تند؟ مي  بينيد با وجود اينكه اكثريت 
مردم س��وريه اهل تسنن هستند، ما از كل 
مردم س��وريه دفاع مي كنيم، در عراق هم 
همينطور. بنابراين در عمل ايران سياستي 
را اتخاد كرده است كه نشان مي دهد تئوري 

هالل شيعي باطل است. 
خانم ها بايد توانايي هاي خود را در 

صحنه سياست خارجي نشان دهند
اما حض��ور كمرنگ زن��ان ايراني در عرصه 
سياس��ت خارجه از ديگ��ر موضوعاتي بود 
كه از خرازي پرس��يده ش��د. او در پاسخ به 
اينكه آيا زنان توانمندي الزم براي ورود به 
عرصه ديپلماسي را ندارند يا پروتكل  هاي 
ديپلماتيك داخلي و بين المللي در تعامالت 
سياسي بين س��فيران و ديپلمات ها اجازه 
اين كار را نمي ده��د؟ گفت: »خانم ها بايد 
توانايي ه��اي خود را در صحنه سياس��ت 
خارجي نش��ان دهن��د تا زمين��ه اين كار 
بيش از گذشته فراهم شود. البته، زنان در 
صحنه رسانه، دانشگاه ها، مديريت كشور 
و غيره حضور دارند و با اس��تمرار اين روند، 
فضا آماده مي ش��ود تا در صحنه سياست 
خارجي نيز نقش موثرتري داش��ته باشند. 
عالوه بر اي��ن خانم ها در ح��ال حاضر هم 
نقش فعال��ي در وزارت خارجه دارند. االن 
س��فير زن و معاون س��فير زن داريم، ولي 
كافي نيس��ت. وي در پاسخ به اين  پرسش 
ك��ه ب��راي انتخاب��ات 1400 كاندي��داي 
رياس��ت جمهوري مي ش��ويد؟ گفت: من 
در پاي��ان دوره وزارت خويش و در آخرين 
مصاحبه مطبوعاتي اع��الم كردم كه پس 
از وزارت مس��ووليت باالي اجرايي ديگري 
را نمي  پذي��رم. االن هم ب��ر همين تصميم 
پايدار هستم و فكر مي كنم جوانان بايد به 

ميدان بيايند. 
از دوستان نزديك آقاي روحاني هستم

خرازي در پاس��خ به اينك��ه در دولت آقاي 
روحاني به شما پيشنهاد پذيرش مسووليتي 
ش��د و نپذيرفتيد؟ گفت: من از دوس��تان 
نزديك آقاي روحاني هس��تم و سال ها چه 
در دوران دف��اع مق��دس و چ��ه در دوران 
وزارت با هم همكاري نزديكي داش��ته  ايم 
و به طبع ايش��ان توقع داش��تند در دوران 
انتخابات به ايشان كمك كنم و مسووليتي 

را بپذيرم، ام��ا تصميم من اين بود كه بقيه 
عمرم را صرف فعاليت  هاي فكري، علمي و 
دانش��گاهي بكنم. به همين دليل در كنار 
شوراي راهبردي روابط خارجي وقت زيادي 
را صرف علوم شناختي مي كنم و مسووليت 
ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي را 
بر عهده دارم و در پژوهشكده علوم شناختي 
نيز فعال هستم. وي در پاسخ به اينكه آقاي 
دكتر ظريف جلس��ات مش��ورتي با ش��ما 
دارند؟ گفت: بله، عالوه بر جلسات شوراي 
راهبردي كه بعضا از ايشان دعوت مي شود، 
در فرصت  ه��اي ديگ��ري ني��ز همديگر را 

مي  بينيم و به تبادل نظر مي پردازيم. 
 امريكا در ضربه زدن به برجام 

جدي است
رييس ش��وراي راهب��ردي روابط خارجي 
در ادامه در پاس��خ به اين پرس��ش كه اگر 
در آينده با خروج يكجانبه امريكا از برجام 
مواجه ش��ويم، ايران به چه سمت و سويي 
خواهد رفت؟ با تاكيد بر اينكه »امريكايي ها 
در ضربه زدن به برجام واقعا جدي هستند و 
دنبال آن هستند تا بهانه اي بتراشند و نقض 
برجام را به گردن ايران بيندازند و اين خط 
راهبردي  آنهاس��ت« گفت: همان طور كه 
آژانس بارها تاييد كرده اس��ت ايران برجام 
را به طور كامل اجرا كرده است و اروپايي ها 
هم اين مساله را تاييد مي كنند. اما اينكه اگر 
امريكا از برجام خارج شود چه خواهد شد، 
يك مساله فرضي است و بستگي به اين  دارد 
كه اروپايي ها چه عكس  العملي از خود نشان 
دهند؛ آيا اروپايي ه��ا مقابل امريكا محكم 
خواهند  ايستاد و همچنان از برجام حمايت 
خواهن��د كرد يا در برابر فش��ارهاي امريكا 
تسليم خواهند شد؛ در برابر هر كدام از اين 
گزينه  ها بايد تصميم مقتضي گرفته شود. 

اگر ديگران از برجام خارج شوند، 
برجامي باقي نخواهد  ماند

وي در واكنش به انتقادات نسبت به رفتار 
ايران در مقابل امريكا گفت: واكنش ما بايد 
متناسب با شرايط باشد. اگر ديگران از برجام 
خارج شوند، طبيعي است كه برجامي باقي 
نخواهد  ماند و بايد سياست  هاي گذشته را 
دنبال كرد. البته، همانطور كه مس��ووالن 
اعالم كرده  اند براي هر شرايطي كه پيش آيد 
آماده  اند. درست است كه امريكايي ها مرتب 
بدعهدي مي كنند و نه تنها روح، بلكه متن و 
نص برجام توسط امريكا نقض شده است، اما 

هنوز رسما از برجام خارج نشده  اند. 

شيعه بودن يا سني بودن مالك ما براي حمايت از ديگران نيست
كمال خرازي: 

چهره روز

»احكام قطعي محكوميت 
احمدي ن��ژاد ب��ه دفترش 
اب��الغ ش��ده و رس��يد درياف��ت آن ه��م 
موجود است.« اين بخشي از پاسخ ديوان 
محاس��بات به ادعاي وكي��ل احمدي نژاد 
است كه مي گويد وجود هفت حكم قطعي 
ديوان محاسبات عليه احمدي نژاد ادعايي 
سياس��ي اس��ت و حكمي به دس��ت آنها 
نرس��يده اس��ت. در ادامه تالش هاي يك 
ماه گذش��ته احمدي نژاد كه س��عي كرده 
تا 7 حكم قطعي ديوان محاس��بات درباره 
پرونده ه��اي تخلف��ات نفت��ي و غيرنفتي 
خودش را )كه فياض ش��جاعي، دادستان 
ديوان محاس��بات در گفت وگو با روزنامه 
اعتماد تش��ريح ك��رده بود( منكر ش��ود، 
ديروز ه��م وكيل او عادل حيدري، نامه اي 
خطاب ب��ه نمايندگان مجلس نوش��ت تا 
به زعم او آنها درب��اره اين اظهارات فياض 
ش��جاعي تصميم بگيرند. در نامه حيدري 
خطاب ب��ه نمايندگان مجل��س او مدعي 
شده است دادس��تان ديوان محاسبات در 
مصاحبه خودش با روزنامه اعتماد خالف 

واقع گفته و اتهامات كذب��ي را به محمود 
احمدي نژاد نسبت داده اس��ت. در نامه او 
آمده: »اس��تحضار داريد ك��ه آقاي فياض 
ش��جاعي دادس��تان ديوان محاسبات در 
مصاحب��ه روز 1396/۵/8 اقدام به خالف 
واقع گويي ، نش��ر اكاذيب و اي��راد اتهامات 
فراوان علي��ه آق��اي دكت��ر احمدي نژاد 
رييس جمهوري س��ابق نمود و از 7 حكم 
قطعي محكوميت در حال اجرا عليه ايشان 
سخن گفت. ايشان به گونه اي درباره هزينه 
يارانه هاي مردم سخن گفت كه گويا حيف 
و ميل 7 هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده 
و آقاي احمدي نژاد محكوم به پرداخت آن 
است. اين مصاحبه در رس��انه ها و به ويژه 
رس��انه هاي معاند و دش��منان ملت ايران 
انعكاس گس��ترده اي پيدا كرد به گونه اي 
كه فرض ش��د مقامات جمهوري اسالمي 
عموما فاسد و دچار مشكالت مالي هستند. 
دشمنان دولت هاي نهم و دهم نيز هر كدام 
به نوعي از اين برنامه تبليغاتي اس��تقبال 
كرده و به زعم خ��ود فرصت ويژه اي براي 
تخريب به دس��ت آوردن��د. تصوير برخي 
از اين برنام��ه تبليغي به پيوس��ت تقديم 

مي گردد.«

چرا ديوان محاسبات حكم احمدي نژاد 
را به وكيلش تحويل نداد؟

اما حيدري بعد از اي��ن توضيحات مدعي 
شده اس��ت: طي بيش از يك ماه مراجعه 
حضوري ب��ه بخش هاي مختل��ف ديوان 
محاس��بات و اصرار ب��ر درياف��ت احكام 
م��ورد ادع��ا، چن��د دادنامه ب��ه اينجانب 
تحويل داده اند كه نه تنها حاكي از ادعاي 
دادس��تان ديوان نيس��ت بلك��ه برعكس 
عموما حاكي از تاييد اقدامات دولت قبل 
در حوزه هاي مورد ادعا است. معلوم است 
كه اقدام ايشان كامال سياسي و در راستاي 
تخريب دولت قبل و نه بر اس��اس تصميم 
قانوني و حقوقي و تكليف ساختار سازماني 
بوده اس��ت. او در پايان نامه اش خطاب به 
نمايندگان گفته است: »براي احقاق حق 
و پيگي��ري حقوقي، ش��كايتي از ايش��ان 
به دس��تگاه قضايي تحويل شده است كه 
اميدوارم رسيدگي شود، ليكن از آنجا كه 
دادستان ديوان محاس��بات مدعي است 
زيرنظر نمايندگان مجلس كار مي كند، به 
نظر مي رسد از اين رو موضوع به استحضار 
رس��يد تا اقدام بايسته در راستاي صيانت 
از جاي��گاه مجل��س و نهادهاي وابس��ته 

انجام گي��رد.« اما آيا واقع��ا هيچ حكمي 
عليه احمدي ن��ژاد صادر نش��ده و وكيل 
احمدي نژاد در مراجعات خودش نتوانسته 
اين احكام را ببيند؟ ت��ا آنجا كه به ديوان 
محاسبات باز مي گردد اظهارات حيدري 
دقيق و درس��ت نيس��ت. با پيگيري هاي 
خبرنگار روزنامه اعتماد از ديوان محاسبات 
مش��خص ش��د وكيل احمدي نژاد بعد از 
مراجع��ه به اين ديوان احكام صادر ش��ده 
درباره احمدي نژاد را مشاهده كرده است 
اما ديوان محاس��بات ب��ه دو دليل درباره 
تحويل اين احكام به او يا ابالغ مجدد آنها 
امتناع داش��ته است. يك مقام مسوول در 
ديوان محاس��بات درباره ادعاهاي وكيل 
احمدي ن��ژاد به »اعتم��اد« مي گويد: در 
ح��ال هماهنگي با مقام قضايي هس��تيم 
تا تصوير احكام و آراي منتشر شده براي 
احمدي نژاد را منتش��ر كني��م. اما در حال 
حاضر از آنجا كه جز احمدي نژاد به عنوان 
متهم رديف اول نام اف��راد ديگري در اين 
احكام وجود دارد، از انتشار آنها خودداري 
كرديم. او درباره ادعاي ابالغ نش��دن اين 
احكام به احمدي نژاد هم مي گويد: اين ادعا 
كامال كذب اس��ت. ما آراي قبلي را به دفتر 
آقاي احمدي نژاد ابالغ كرديم و رسيد دفتر 
دريافت از سوي دفتر ايشان را هم داريم. لذا 
قانونا اين احكام ابالغ ش��ده اند. با اين حال 
اين مقام آگاه توضيح مي دهد كه به دو دليل 
درخواست ابالغ مجدد يا تحويل احكام به 
وكي��ل احمدي نژاد را رد كرده اس��ت. بنا 
بر توضيح��ات اين منب��ع آگاه، اگر ديوان 
محاسبات به درخواست اين وكيل دوباره 
اين احكام را ابالغ كند از نظر قضايي يعني 

كان لم يكن ك��ردن ابالغات قبلي و ديوان 
محاس��بات هرگز چنين اقدامي نمي كند. 
به گفت��ه او اگرچه وكيل احمدي نژاد متن 
احكام صادر ش��ده را در مراجعه به ديوان 
محاس��بات رويت كرده اس��ت اما از آنجا 
كه وكال��ت او از نوع خاصي اس��ت، ديوان 
محاس��بات مجاز نب��ود اص��ل آرا را به او 
تحويل دهد. اما با اصرار وكيل احمدي نژاد 
براي دريافت احكام ديوان محاسبات از او 
خواسته تا نامه اي با اين مضمون كه احكام 
مفقود شده و در دسترس آنها نيست براي 
ديوان بنويس��د تا ديوان محاسبات تصوير 
احكام صادر ش��ده را در اختي��ار آنها قرار 
دهد. با اي��ن حال اما وكي��ل احمدي نژاد 
اين پيش��نهاد را نپذيرفته اس��ت و ديوان 
هم از آنجا كه نمي خواهد ابالغ هاي قبلي 

خودش به احمدي نژاد 
را كان لم يك��ن كند 
اب��الغ دوب��اره  از 
احكام صادر شده 

ممانعت مي كند. 

زينب صفري

»اعتماد« خبر مي دهد: 
از 397 مورد تنها در 117 دستگاه پرداخت غيرقانوني صورت گرفته است

ديروز به موازات مناقشه تازه احمدي نژادي ها درباره دادستان 
ديوان محاس�بات، برخي از نمايندگان اصولگرا هم موضوع 
»تبرئه نجومي بگيران« را مطرح كردند و با اين ادعا كه ديوان 
محاسبات دست به تبرئه مديران مطرح در پرونده حقوق هاي 
نجومي زده است موضوع استيضاح دادستان ديوان محاسبات 
را مطرح كردند. از جمله امير خجسته،  نماينده همدان و رييس 
فراكسيون مبارزه با مفاس�د اقتصادي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران با بيان اينكه گويا ديوان محاسبات به دنبال تبرئه 
نجومي بگيران اس�ت، گفت: حكم ديوان محاس�بات درباره 
حقوق هاي نجومي ش�فاف نب�ود و از نظر ما قض�اوت ديوان 
محاسبات درست نبوده و تصور ما اين است كه تحت شرايط 
خاصي اين اظهارات بيان ش�ده اس�ت. در اول مه�ر و پس از 
تعطيالت مجلس ما از رييس ديوان محاسبات مي خواهيم كه 
در اين زمينه توضيح دهد و شفاف س�ازي كند اما اگر مجلس 
از آن توضيحات قانع نش�ود، ما تعارف نداريم و رييس ديوان 
محاسبات را به دليل اين مساله استيضاح مي كنيم. با اين حال 
اما يك مقام آگاه در ديوان محاس�بات به »اعتماد« مي گويد 
كه اين ادعا صحت ندارد كه ديوان محاس�بات به دنبال تبرئه 
اين افراد در ماجراي حقوق هاي نجومي اس�ت. اين مقام آگاه 
توضيح داد كه دو روز قبل فياض ش�جاعي، دادستان ديوان 
محاس�بات به مجلس رفته و در جلس�ه اي با حضور برخي از 

نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه به آنها توضيح داده كه 
موضوع تبرئه افراد در حقوق هاي نجومي خالف واقع اس�ت. 
به گفته اين منبع آگاه متناس�ب با پرداخت هاي خالف قانون 
براي افراد تش�كيل پرونده شده است. در مورد بعضي از آنها 
دادخواس�ت و راي محكوميت صادر شده است برخي از آنها 
هم در مرحله تحقيقات اس�ت و ممكن اس�ت چند درصدي 
هم دفاع موجه داشته باشند و تبرئه شوند. اما اينطور نيست 
كه همه آنها تبرئه ش�ده باشند. اين منبع آگاه ادامه مي دهد: 
397 نفري كه نام ش�ان در پرونده حقوق هاي نجومي مطرح 
ش�د پرونده 93 مورد در اج�راي احكام اس�ت. يعني در اين 
موارد دادخواست صادر شده بعد از آن راي صادر شده قطعي 
ش�ده و به اجراي احكام رفته است. اين منبع آگاه در ادامه به 
»اعتماد« مي گويد: برخ�ي فكر مي كنند چون براي 397 نفر 
در اين موضوع پرونده تش�كيل شده پس حتما 397 راي هم 
بايد صادر ش�ود. در حالي كه در جريان تشكيل پرونده ديگر 
متر قانون مالك اس�ت و شانتاژهاي رسانه اي تاثير ندارد. لذا 
هر كسي كه پرداخت خالف قانون داشته مورد رسيدگي قرار 
مي گي�رد. ضمن اينك�ه در اين پرونده ها مس�ووليت متوجه 
پرداخت كننده و تطبيق دهنده اس�ت. يعني مسووليت اول 
متوجه كسي كه دس�تور پرداخت را داده و دوم كسي كه اين 
دس�تور پرداخت را با قوانين و مق�ررات تطبيق داده و تامين 

اعتبار كرده اس�ت. يعني باالترين مقام اجرايي كه دس�تور 
پرداخت را داده و ذي حس�ابي هايي كه اين دستور را تطبيق 
داده و تامين اعتبار كردند و پرداخت انجام ش�ده اس�ت، در 
اين پرونده ها مورد پيگيري ديوان محاس�بات قرار گرفتند. 
بنا ب�ه گفته اين منب�ع آگاه متناس�ب با اين ش�رايط در 117 
دس�تگاه پرداخت خالف قانون اتفاق افتاد كه عليه اين 117 
دس�تگاه گزارش صادر ش�د. در پرداخت خالف قانون معيار 
سقف بيست ميليون نمي تواند باشد. چون ممكن است يك 
نفر باالي بيس�ت ميليون هم دريافت كن�د اما مبناي قانوني 
داشته باش�د و يك نفر ممكن اس�ت در ماه 5 ميليون تومان 
گرفته باش�د اما براي آن مبناي قانوني نداشته باشد. لذا همه 
اينها ذيل پرداخت هاي خالف قانون بررسي مي شوند. به اين 
دليل نمي توانيم بگوييم همه 397 نفر در مسير دادرسي قرار 
گرفتند. بعضي از اينها دريافتي شان بدون مبناي قانوني باالي 
بيس�ت ميليون بوده و رسيدگي شده و راي صادر شد. برخي 
هم از اين تعداد زير بيست ميليون دريافت داشتند اما باز هم 
براي اين رقم ها مبناي قانوني نداشتند و آنها هم تحت تعقيب 
قرار گرفتند و تصميمات الزم گرفته ش�د. به گفته اين منبع 
آگاه دادس�تان ديوان محاس�بات منتظر است تا كميسيون 
برنامه و بودجه جلس�ه اي تش�كيل بدهد ت�ا در آنجا زواياي 

موضوع را تشريح كند. 


