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گفتوگوی تلفنی بوریس جانسون با ظریف درباره
حمله موشکی به سوریه

پایگاه اطالعرســانی وزارتامورخارجه -وزیرخارجه انگلستان در
تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان درباره مشارکت انگلستان در حمله
موشکی به ســوریه توضیحاتی ارائه کرد .محمدجواد ظریف در گفت وگوی
تلفنی با بوریس جانسون ضمن محکومیت حمله خودسرانه به سوریه ،مجددا
بر مخالفت جمهوری اسالمی ایران با کاربرد هرگونه سالح شیمیایی تاکید کرد
و با یادآوری سابقه کاربرد سالح شیمیایی علیه ایران توسط صدام با حمایت
آمریکا ،انگلیس و فرانسه از برخورد دوگانه غرب انتقاد کرد.وی اقدام به حمله
قبل از ورود بازرسان سازمان منع سالحهای شیمیایی را سوالبرانگیز خواند و
افزود :دو حملهای که به بهانه سالح شیمیایی به سوریه انجام شد درست در
مقاطعی بود که ارتش سوریه دست برتر را در مقابل تروریستها داشت و آنها
را در آستانه شکست قرار داده بود .ظریف به وزیر خارجه انگلستان یادآور شد
از ابتدای مطرح شدن خلع سالح شیمیایی سوریه اعالم کردیم که گروههای
مسلح تروریستی سالحهای شیمیایی در اختیار دارند که به آن توجه نشد .وزیر
امور خارجه کشورمان در پایان با انتقاد از اقدام خودسرانه ،غیرقانونی و یکجانبه
آمریکا ،انگلیس و فرانسه در تجاوز به سوریه به وزیر خارجه انگلستان یادآور شد
هیچ کشوری به طور خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر کشورها
را خارج از موازین بینالمللی ندارد.

الریجانی عازم ویتنام شد

ایرنا -رییس مجلس شــورای اســامی در رأس یک هیأت پارلمانی ب ه
هانوی پایتخت ویتنام سفر کرد .علی الریجانی با اشاره به اینکه مقصد بعدی او
سریالنکاست ،هدف از سفر به این دو کشور را گسترش همکاریهای دوجانبه
در زمینههای مختلف و همچنین همکاریهای پارلمانی عنوان کرد .وی با اشاره
به اینکه از سالها پیش روسای پارلمانهای ویتنام و سریالنکا به ایران سفر
کرده بودند گفت :ما با کشور ویتنام عالیق اقتصادی خوبی داریم و زمینههای
توسعه همکاریهای اقتصادی بین دو کشور فراهم است.رییس مجلس شورای
اسالمی افزود :ایران و ویتنام همکاریهای پارلمانی و رایزنیهای سیاسی خوبی
در مجامع بینالمللی دارند .وی در ادامه گفت :طبعا در این سفر در زمینه رشد
اقتصادی در زمینههای مختلف گفتوگو خواهیم کرد و بخشی از این مذاکرات
در سفر رییس مجلس ویتنام به تهران انجام شده بود .الریجانی در ادامه ،روابط
تجاری با سریالنکا را هم خوب توصیف کرد و گفت :از گذشته روابطه خوبی
با ســریالنکا در حوزههای مختلف داشتهایم و در سال گذشته هم که رییس
مجلس این کشور به تهران سفر کرد در بعضی از زمینهها بحث کردیم که روابط
تجاری را ارتقا دهیم .وی افزود :در این سفر در زمینه همکاریهای اقتصادی
و پارلمانی و مســایل مهم منطقهای و بینالمللی با مســووالن این دو کشور
گفتوگو خواهیم کرد .رییس مجلس شورای اسالمی گفت :یکی از موضوعات
مهم در مذاکره با مقامات ویتنام و سریالنکا موضوع سوریه است چون در کمال
تعجب نظامات بینالمللی در این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است و این
میتواند آثار مخربی برای کشمکشهای آینده ایجاد کند .بنابراین جا دارد با
مسووالن این دو کشور در این زمینه گفتوگو کنیم تا برای ایجاد امنیت در
صحنه بینالمللی مفید باشد.

مهرداد الهوتی به نقل از وزیر دفاع:

حمله آمریکا به سوریه از لحاظ نظامی ارزشی نداشت

ایلنا -نماینده مردم لنگرود گفت :به گفته وزیر دفاع هدف آمریکاییها
از این حمله صرفا ایجاد وحشــت در منطقه در میان مردم سوریه بوده و
عمال این حمله به لحاظ نظامی ارزشــی نداشــته است .مهرداد الهوتی با
اشاره به برگزاری نشست فراکسیون مستقلین والیی با حضور وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح اعالم کرد :امیر حاتمی در جلسه فراکسیون در
مورد حمله ســهجانبه به سوریه به نمایندگان گزارش داد و نقطه نظرات
خود را درباره ابعاد این حمله تشریح کرد .نماینده مردم لنگرود در مجلس
همچنین خاطرنشــان کرد :امیر حاتمی در ادامه سخنان خود به ناموفق
بودن بسیاری از موشــکهای پرتابشده اشاره کرد و گفت در انجام این
عملیات آمریکا نقش تامین تجهیزات و دولت سعودی وظیفه تامین مالی
را برعهده داشــته و رژیم صهیونیســتی نیز طراح این حمله بوده اســت.
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی با اشاره به تاکید ویژه وزیر دفاع در
مورد خودکفایی تسلیحاتی ایران از قول امیرحاتمی گفت در حالی که ما در
هشت سال دفاع مقدس در ساخت تجهیزات اولیه نظامی ناتوان بودیم امروز
در تولید بزرگترین سالحها برای تامین امنیت مرزهایمان به خودکفایی
رسیدهایم .الهوتی در پایان تصریح کرد :وزیر دفاع از عزم جدی ایران برای
دفاع از امنیت خود خبر داد و تاکید کرد :با توجه به تالش دشمنان برای
ایجاد آشوب باید خود را تجهیز کنیم که خوشبختانه حتی فراتر از سطح
جهانی در این زمینه به توفیقاتی رسیدهایم.

مجتبی ذوالنور مطرح کرد:

پیشنهاد تاسیس نیروگاههای هستهای کوچک
توسط چین در ایران

مهر -رییس کمیته هستهای مجلس گفت :در زمینه تاسیس نیروگاههای
هســتهای کوچک توسط چین در ایران گفت وگوهایی انجام شد .مجتبی
ذوالنور با اشــاره به اجالس اخیر همکاریهای هستهای ایران و چین که
بــا حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شــد ،گفت :این اجالس با
میزبانی چین و حضور کشــورهای  5+1برگزار شــد .در مجموع همایش
غنی و پرمحتوایی برگزار شد و طرفهای ایرانی و چینی ،موضوعات خود
را در همایش و ســمینار ارائه دادند .وی با اشاره به بازدید از نیروگاههای
هستهای چین ،گفت :مذاکراتی در خصوص همکاریهای متقابل و تاسیس
نیروگاههای هســتهای کوچک در ایران توسط چین صورت گرفت.رییس
کمیته هستهای مجلس اظهار داشت :این پیشنهاد مورد استقبال چینیها
قرار گرفت و مقرر شد در سطوح دیگر ،این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد :در حال حاضر
فقط کشور روسیه با ایران در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای همکاری
دارد و امیدواریم با مذاکرات صورت گرفته از توان کشور چین برای ایجاد
نیروگاههای هستهای جدید استفاده کنیم.

محکومیت محمودرضا خاوری قطعی شد

ت محکومیت محمود رضا خاوری،
ایســنا -رییس دادگاه انقالب گف 
مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ
بانکی ،قطعی شده است.
 موسی غضنفرآبادی افزود :دستور شناسایی و توقیف اموال وی در داخل
داده شده است .وی با بیان اینکه مدت واخواهی به پایان رسیده ،یادآور شد:
محکومیت خاوری ،جریمه نقدی و برگشت اموال است که دستور همه آنها
داده شده است .رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک
ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی به اتهام اخالل
در نظام اقتصادی و دریافت رشــوه از دیگر پروندههای مهم سال  96بود.
پس از شــش سال از خروج نابهنگام خاوری از کشور پرونده وی در تاریخ
 30آبانماه سال  96در شعبه  26دادگاه انقالب به صورت غیابی رسیدگی
شد .نامبرده بابت اتهام اخالل در نظام اقتصادی به  20سال حبس و بابت
اتهام دریافت رشوه به  10سال حبس و همچنین پرداخت سه میلیون دالر
پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد.

پرده برداری مجلس از فساد جدید دولت احمدی نژاد؛

ده ها میلیارد دالر حیف و میل شد

گروه سیاسی -هشــدار رییس مجلس
به آمریکا و متحدانش برای حمله به ســوریه،
بیانیه  239نماینده در محکومیت حمله آمریکا،
انگلیس و فرانســه به این کشور ،حضور وزیر
ارتباطات در صحن علنی مجلس برای پاســخ
به سواالت نمایندگان و البته قانع کردن وکالی
ملت از موضوعات مهم مجلس شورای اسالمی
در روز گذشــته بود .همچنین قرائت گزارش
کمیسیون برنام هوبودجه درباره واردات بنزین و
نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت
ایران مربوط به سالهای  ۸۷تا  ۹۱که حکایت از
تخلفات چند ده میلیاردی در دولت احمدینژاد
داشت ،با انتقاد نمایندگان همراه شد که عمده
ی برخورد قضایی
اعتراض آنان به پروسه طوالن 
با این تخلفات بود.
  هشدار الریجانی به آمریکا
علی الریجانی در نطق قبل از دستور کار علنی
مجلس شورای اسالمی گفت :متاسفانه آمریکا،
فرانسه و انگلیس خالف مقررات بینالمللی به
سوریهحملهوحشیانهکردندورژیمصهیونیستی
و برخی کشــورها از این حمله حمایت کردند.
رییس مجلس شــورای اسالمی به سه کشور
آمریکا ،انگلیس و فرانسه و حامیان منطقهای
و بینالمللی آنان ،هشــدار داد و گفت :مجلس
این اقدام غیرقانونی و هجوم وحشیانه را محکوم
میکند .وی گفت :اولین سوالی که در ذهن شکل
میگیرد این است که چه علتی عامل چنین اقدام
غیرقانونی بوده است؟ ادعای این سه کشور بر
این است که دولت سوریه در روزهای گذشته از
سالح شیمیایی استفاده کرده و علت موفقیت
نظام سوریه در اخراج تروریستها از حومه دمشق
استفاده از چنین سالحی بوده است ،در مقابل
دولت سوریه و روسیه این ادعا را تکذیب کرده و
خواستار رسیدگی مجامع بینالمللی شدند و مگر
نه این است که برای رسیدگی به این امور نظامات
بینالمللی تدبیر کرده است پس چرا بدون رعایت
این ضوابط و با عجله چنین تهاجمی سامان داده
شد؟ رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :این
دستاویز نمیتواند وجاهت داشته باشد .موضوع
اصلی را باید در جای دیگر جست و آن تحوالت
اخیر در صحنه سوریه است .سالهاست با کمک
کشــورهای بزرگ و برخی دولتهای یاغی در
منطقه اطراف دمشق النه تروریستها شده بود
و هر زمان با سالحهای پیشرفته دمشق را ناامن
میکردند .اقدام اخیر ارتش ســوریه پاکسازی
ایــن منطقه بود ،کاری که کشــورهای حامی
تروریستها باور نمیکردند در زمان نسبتا کوتاه
عملیشودبههمیندلیلپیشدستیسعودیها
در تقدیم اموال ملت خود به آمریکاییها که در
کمال فضاحت صــورت گرفت آنان را ترغیب
به بمباران ســوریه کرد تا به تصور خود معادله
را عوض کنند و مجددا پناهگاه تروریســتها
را احیا کنند.
الریجانی حمله غیرقانونی سه کشور غربی
به سوریه را محکوم کرد و افزود :مجلس شورای
اسالمی این هجوم وحشــیانه و غیرقانونی را
محکوم و به این سه کشور و کشورهای فرومایه
پشــتیبان آنان اعالم میکند زمانه این گونه
ژســتهای دروغین سپری شده است و آنچه
نتیجه این اقدامات وحشیانه است ،روشن شدن
صحنه طرفداران تروریسم و منافقان این مسیر

اســت و این تحرکات ملت ســوریه را بیش از
گذشته مصمم به نابودی تروریستها میکند
و سرنوشت حیلهگران در حدیث قدسی آمده
است.
 زنــان مجلس آذریجهرمــی را به
بهارستانکشاندند
در ادامه جلســه علنی مجلس محمدجواد
آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
برای پاسخ به دو سوال حمیده زرآبادی نماینده
قزوین و فاطمه حسینی نماینده تهران به مجلس
شورای اسالمی آمد.
محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری در پاسخ به سوال نمایندهای در خصوص
دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری شش ماه
زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها گفت:
سواالتی که مطرح شد مربوط به قرارداد الکاتل
است ،که شامل دو محور اصلی میشود .در بخش
اول پرســیده شده که در حال حاضر وضعیت
قرارداد چیســت و در بخش دوم هم پرسیده
شــده که چرا با وجود قرارداد آلکاتل ،قرارداد
تدبیر اخذ شده است؟
وزیر ارتباطات تاکید کرد :در خصوص بخش
دوم و بستن قرارداد تدبیر باید به برنامه پنجم
توســعه مراجعه کنیم ،که در آن اشاره شده ما
موظف به توسعه ارتباطات هستیم و در حوزه
ترانزیت هم به باید شاخص دوم برسیم .ضمن
اینکه بنا بوده ظرفیت شبکه داخلی کشور هم به
ظرفیت الزم برای اجرای قرارداد برسد .جهرمی
ادامه داد :هدف از خرید الکاتل نوسازی تجهیزات
و افزایش ظرفیت ترانزیت بوده است و قرارداد
تدبیر هم پیرو تکمیل قرارداد آلکاتل ایجاد شده
است .تاخیراتی در حوزه قرارداد الکاتل به واسطه
تحریمها داشتهایم که با توفیق برجام جبران شد.
وی خاطرنشان کرد :اما باید توجه داشته باشیم،
پیمانکاران به دلیل تحریم نتوانستهاند تجهیزات
فراهم کننــ د اما با به توفیق رســیدن برجام
تجهیزات نوسازی و در هزینهها هم صرفنظر
شد .جهرمی در رابطه با اعتراض نمایندگان به
تعدیل نیروها در این قرارداد گفت :در رابطه با
قرارداد نگهداری به موضوع تغییر از حجمی به
غیرحجمی ،اشاره شد .عالوه براین ذکر شد که

چرا براساس این قرارداد نیروها تعدیل شدند و
علت تاخیر شش ماهه قرارداد چه بود؟ واقعیت
این است زمان قرارداد بنا بر سند تا سال  ۹۶بوده
و قرارداد بعدی از سال  ۹۶بوده پس تعجیلی در
انجام نداشتیم.
وی گفت :در قرارداد به دلیل تغییر تکنولوژی
آموزش نیروها را داشــتیم و نه تعدیل آنها را.
ضمن اینکه قرارداد زودتر از موعد خاتمه پیدا
نکرده اســت و در قرارداد هم از حجمی هم به
غیر حجمی تغییری ایجاد نشده است.
وی خطاب به نمایندگان گفت :درباره قرارداد
ترک تشریفات سوال کردی د و گفتید که فساد
در این قرارداده بوده است ،فساد را گزارش کنید
این قرارداد  ۲۴۷میلیون یورو بوده اینکه امروز
شده ۲۹۷نمیخواهم بگویم پیمانکار ۲۶میلیون
جریمه شد .سویچینگ صوت مصوبه شورای
عالی امنیت ملی است ،اگر قرار است در ۱۷۵
نقطه سویچینگ بگذاریم چرا مردم هزینه آن را
بدهند؟ چرا از جیب مردم بگیریم؟ امروز از ۳۵
نقطه دیتایی به  ۱۱۰رسیدیم .وزیر ارتباطات
و فنــاوری در خصوص کاهش هزینههایی که
زمان حضور او در شرکت ارتباطات زیرساخت
صورت گرفته است ،گفت :ما هزینهها را از ۲۴۵
یورو به  ۱۴۵رساندیم و همچنین پیمانکاران را
جریمه کردیم.
حمیده زرآبادی و فاطمه حسینی در نهایت
از پاسخهای وزیر ارتباطات قانع نشدند و آن را
بهرایمجلسگذاشتندنهایتانمایندگانمجلس
شورای اسالمی با سوال از وزیر ارتباطات مخالفت
کردند و از پاسخهای وزیر قانع شدند.
  اعتراض نمایندگان به پروسه طوالنی
شدن برخورد قضایی با احمدینژاد
دیروز سخنگوی کمیسیون برنام هوبودجه
گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون
واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای
شــرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد .در این
گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین
و نفــت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق
معاوضــه نفت خام بــا فرآوردههای نفتی طی
ســنوات  ۸۷تا  ،۸۹عدم تسویه بهای میعانات
گازی تحویلی به شرکتهای پتروشیمی بابت

تحویل مواد افزودنی تحویلی به شــرکتهای
پاالیش و پخش طی سالهای  ۹۰و  ،۹۱عدم
تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت
ایران طی سنوات  ۸۶تا  ۸۸و عدم تسویه مبلغ
 6/336میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی
نفت ایران صحبت شده و در نهایت پیشنهاداتی
جهت رفع نواقص ارائه شده است.
قرائت گزارش کمیسیون برنام هوبودجه درباره
واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای
شرکت ملی نفت ایران مربوط به سالهای ۸۷
تا  ۹۱که حکایت از تخلفات چند ده میلیاردی
در دولت احمدینژاد داشت ،با حاشیههایی همراه
بود و تعدادی از نمایندگان به پروســه طوالنی
برخورد قضایی با این تخلفات اعتراض کردند.
نادر قاضیپور در جلســه علنی در تذکری
خطــاب به رییــس مجلس گفــت :در دولت
احمدینژاد نفت به افراد فاســدی مثل بابک
زنجانی داده شد و عدالت نیست که نامی از این
فرد و رییسجمهور وقت در گزارش کمیسیون
برنام هوبودجه برده نشــود .دســتور دهید این
گزارش تکمیل شود .این عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس مجددا تاکید کرد :لطفا آقای
رییس به این مساله توجه کنید .در این گزارش
همه پرونده دارند ،ولی فقط نام یک نهاد انقالبی
در این گزارش آمده است .نامی از افرادی که با
هالهای نور ارتباط داشتند ،در این گزارش برده
نشده است .الریجانی در پاسخ به این تذکر گفت:
دادستانی ،محکمه و رییس دیوان محاسبات در
حال پیگیری این مساله هستند و باید به تخلفات
افراد متخلف رسیدگی شود.
حسینعلی حاجیدلیگانی نیز با استناد به
ماده  ۲۴آییننامه داخلی مجلس درباره گزارش
کمیسیون برنام هوبودجه از عملکردها پیرامون
واردات بنزین و نفت و گاز و میزان طلبکاریهای
شرکت ملی نفت ایران گفت :این گزارش در مورد
تخلفاتی بود که طی سالهای  ۸۷و بعد از آن
اتفاق افتاده اما به دلیل فرآیند طوالنی رسیدگی
به آن ،مایه تداوم فساد در دستگاههای مختلف
شــده اســت .چه تضمینی وجود دارد که این
تخلفات تکرار نشود؟
الریجانی در پاسخ به این تذکر گفت :بسیاری

از تخلفات توسط دیوان محاسبات باید رسیدگی
شود .گزارش کمیسیون برنام هوبودجه برای اطالع
کمیسیونهاست .تا جایی که اطالع دارم برای
برخی از تخلفات عالج پیدا شــده است و برای
بقیه نیز دیوان محاســبات باید متخلفان را به
دادگاه بفرســتد که تاجایی که اطالع دارم این
کار در حال انجام است.
 اقدامات فراقانونی ستاد تدابیر ویژه
دولت احمدینژاد
علیرضا رحیمی نماینده تهران نیز در تذکری
با استناد به ماده  ۴۹آییننامه داخلی مجلس
اعالم کرد :گزارش کمیسیون برنام هوبودجه ناظر
به مجموعه اقدامات دولت قبل در سالهای ۸۷
تا  ۹۱است .سوالم این است که با وجود اینکه
ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی دارد ،چرا
اقدامات این دولت فراقانونی بوده اســت و در
بودجهای که در آن سالها به تصویب مجلس
رسید ،دخل و تصرف کردند؟!
علی الریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده
گفت :این مشکل وجود دارد؛ ولی در بودجه ۹۷
تصویب کردیم که تصمیمات ستاد تدابیر ویژه
دولت باید به تایید شورایعالی امنیت ملی و مقام
معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات
آن قابل اجرا نیست.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محالت
در مورد عملکرد قانــون هدفمندی یارانهها و
تبصرههــای مربوط بــه آن در قوانین بودجه
سنواتی طی سالهای  ۱۳۸۹لغایت  ،۱۳۹۵در
اخطاری با استناد به اصول ۵۵و ۵۲قانون اساسی
اظهار داشت :دیوان محاسبات به کلیه حسابها
رســیدگی میکند و ما موارد فراوانی داریم که
هزینهها از مصوبات بیشتر شده است.
وی افزود :در بخش الف این گزارش ۲ ،و نیم
میلیارد دالر تخلف شده است .نتیجه رسیدگی
این بوده که ما به دادســرای دیوان فرستادیم
و افرادی محکوم شــدند .سوال این است که با
محکومان چه کردیــد؟ این مبلغ چگونه باید
بازگردانده شــود؟ میگوییم از حساب شرکت
ملی نفت جبران شود .چرا یک نفر تخلف کرده
اما میگوییم از حســاب شرکت ملی پرداخت
شود؟ این نماینده اصولگرای محالت در مجلس
همچنین به موارد و مبالغ دیگر تخلفات چند
ده میلیارد دالری در این پرونده اشــاره کرد و
گفت :در بخش سوم نیز شاهد تخلف هنگفتی
هستیم و این درحالی است که این تخلف مربوط
به سال  ۸۹است اما هنوز در حال رسیدگی است.
تخلفات چند ده میلیارد دالری متعددی انجام
شده است .بنابر این خواهش میکنم دستور اکید
بفرمایید که متخلف محکوم شود.
علــی الریجانی در واکنش به این تذکر نیز
گفت :این گزارش بر اســاس آییننامه اســت
که کمیســیونها تخلفها را گزارش بدهند.
بر این اســاس ،این گزارش به این معنا نیست
که دادســتانی و دیوان محاســبات رسیدگی
نمیکنند؛ بلکه به این معناست که کمیسیون
زودتر رسیدگی کند که تخلفات انجام شده به
سرانجام برسد.
گفتنی است در پایان جلسه علنی مجلس
شورای اســامی ۲۳۹ ،نماینده در محکومیت
حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه بیانیه
صادر کردن د و حمایت قاطعانه خود را از سوریه
به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت اعالم و تاکید
کردند که مطمئن هستیم آمریکا همانند هفت
سال گذشته در این هدفگذاری جدید شکست
خواهد خورد و ملت و دولت سوریه با مقاومت
تاریخی و ماندگار خود از این مصاف ســخت،
ســرافراز بیرون خواهند آمد و به امنیت پایدار
خواهند رسید.

تحت تعقیب

وکیل پرونده تامین اجتماعیدرباره اظهارات سخنگوی قوه
قضاییه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی ،متهم پرونده
کهریزک و تامین اجتماعی گفت :هنگام محاکمه و دادرسی،
آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اســاس دستورالعمل
شــورای عالی امنیت ملی او را همراهی میکردند در دادگاه
حاضر میشد .به گزارش ایلنا ،مصطفی ترکهمدانی دراین باره
تصریح کرد :این محافظان مواجب خود را از دولت میگیرند
و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیتها برای این
است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور
 ۲۴ساعته انجام وظیفه کند .وکیل پرونده تامین اجتماعی
ادامه داد :گمان میکنم آقای مرتضوی حدود  ۹محافظ داشت
که هر شیفت سه نفر از وی محافظت و مراقبت میکنند .به
هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و
عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند
و نمیدانند کجاست؟ با این همه مراقب ،چگونه است که از
مرتضوی بیاطالع هستند؟ وی با بیان اینکه به لحاظ آیین
دادرســی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تامین

مرتضوی همچنان مفقود است
مناسب باید از متهم گرفته شود ،عنوان کرد :حکمی که از
آن یاد میشود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به
پرونده تامین اجتماعی نیست،ما خودمان با بازپرس پرونده
توگویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم،گفتیم
گف 
اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این میرود که
فرد حضور پیدا نکند .وی خاطرنشان کرد :در آن زمان یکی
از خفیفترین قرارها برای این پرونده در نظر گرفته شد که
اعتراض خــود را هم به بازپرس محترم اعالم کردیم که در
پرونده هم ثبت شد ،آن زمان بحثمان این بود یک متهم با
چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند
یا متواری میشود یا دست به اقداماتی میزند که دستگیر
شــود .ترکهمدانی مدعی شد :باتوجه به سوابقی که از این
پرونده دارم ،به ویژه مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی که در
گذشته هم پست و مقام قضایی داشت ،این اظهار نظر جناب
سخنگو را نشانه دو چیز میدانم؛نخست اینکه در فرآیند آیین

دادرسی قرارهای صادره آنقدر قوی نبوده است که محکوم
خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند
یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم
یدانم چنین فردی
جلب برخی کوتاهی میکنند وگرنه بعید م 
توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگســتری گفت :این انتقادات وارد است،
چگونه بــرای متهمی که دارای اتهامــات بزرگ مالی از
قبیل اهمال و سهلانگاری در اداره اموال دولتی،تبانی در
معامالت دولتی،اختالس و تصرف غیرقانونی بوده اســت
چنین قراری را صادر کردهاند؟ وی تاکید کرد :ما در هیج
جای تاریخ حقوقی کشــور نداریم که فردی را با قرار دو
میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛بله یک زمانی اســت
که قرارهای  ۱۰تا  ۲۰میلیونی برای فردی صادر میکنند
به او میگویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شــوی اما
چنین قراری را با کفالت آزاد نمیکنند .ترکهمدانی ادامه

لونقل تامین شده.
داد :قرار کفالت از سوی یک شرکت حم 
اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار
تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه میخواهند آن را
وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت دارد؟ مسلما
چنین انتقاداتی درست و بجاست.
میرمجید طاهری وکیل خانواده روحاالمینی که پیگیر
پرونده کشــته شدن محســن روحاالمینی در بازداشت
کهریزک اســت ،در همین ارتباط گفت :همچنان پیگیر
پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان
دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی
حکم اجرا میشــود .وی خاطرنشان کرد :به دلیل اینکه
مدیریت موضوع را خود دادســرا بــر عهده دارد آنها باید
پاسخگو باشــند که علت چیست؟ چرا نمیتوانند ایشان
را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده
چیســت و چرا تاکنون اجرا نشــده است؟ طاهری گفت:
خانواده روحاالمینی پیگیر پرونده هســتند و منتظرند تا
حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.

دیپلماسی

نالملل رهبر معظم انقالب گفت :خوشبختانه
مشاور امور بی 
رابطه ایران و چین رو به گسترش است و ما با مقامات مختلف
چینی طی ســالهای متمادی دیدارهای مثبت و سازندهای
داشتیم .به گزارش مهر ،علیاکبر والیتی مشاور امور بینالملل
گ عضو کمیته
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدارجی پی بین 
ت خارجه چین اظهار داشت :خوشبختانه رابطه دو
مشورتی وزار 
طرف رو به گسترش است و ما با مقامات مختلف چینیطی
سالهایمتمادیدیدارهایمثبتوسازندهایداشتیم.ویافزود:
رابطهدوکشورسازندهوراهبردیاستوایندیدارهابرعمقروابط
ما اضافه میکند .در ادامه این دیدار ،چی پی بینگ عضو کمیته
مشورتی وزارت خارجه چین با اشاره به سفر چهارسال قبل خود
به ایران اظهار داشت :در آن زمان وضعیت خلیج فارس از تنش
برخوردار بود و چین هم به این وضعیت بسیار توجه کرد .عضو
کمیته مشورتی وزارت خارجه چین گفت :چین و ایران دارای
تمدن دیرینه هستند و در قاره آسیا واقع شدهاند و مبادالت مردم
دو کشور از هزاران سال قبل شروع شده و جاده ابریشم دو کشور

مشاور امور بینالملل رهبر معظم انقالب:

رابطه ایران و چین در حال گسترش است

را به هم متصل کرده است.
نالملل رهبر معظم
همچنین علیاکبر والیتی مشاور امور بی 
انقالب اسالمی در حاشیه دیدار با عضو کمیته مشورتی سیاست
خارجی چین در جمع خبرنگاران اظهارداشت :در دیدار با هیات
مشورتی سیاست خارجی چین سه مساله سوریه ،برجام و روابط
راهبردیایرانوچینراموردبررسیقراردادیم.ویگفت:ازابتدای
بحران سوریه که توسط آمریکا و متحدان آن علیه دولت قانونی
سوریهصورتگرفتایراندرکنارسوریهایستادوهمچنانحمایت
از دولت قانونی سوریه را ادامه میدهد .آنچه آمریکاییها به بهانه
حملهشیمیاییانجامدادندبهانهجوییبرایجبرانشکستهای
اخیر تروریستها در خاک سوریه است و بدین صورت نقاب از
چهرهخودبرداشتند.والیتیاظهارداشت:اقداماتآمریکادرسوریه
ازنظرمامحکوماستوآنهابهجایینخواهندرسیدودولتوملت

سوریهقویترازگذشتهمیتوانندازتمامیتارضیخوددفاعکنند
و این موضع جمهوری اسالمی ایران است .وی همچنین درباره
موضعچیندر قبالاقداماتاخیردرسوریه،گفت:آنهامیگویند
نالمللی انجام شود .مشاور امور
هیچ کاری نباید خالف قوانین بی 
ی افزود :ما یقین داریم اتهام
بینالملل رهبر معظم انقالب اسالم 
استفاده از سالحهای شیمیایی دروغ است ،چرا که زمانی که از
سالح شیمیایی استفاده میشود آثار آن تا مدتها در محل باقی
میماند .در حالی که دیدار هیات ایران از غوطه شرقی حکایت
از اطمینان آنها مبنی بر اینکه از سالح شیمیایی استفاده نشده
است،داشت.والیتیتصریحکرد:آمریکاومتحدانآنقبلازاعالم
نتیجهبررسیاستفادهازسالحشیمیاییدستبهحملهزدند،زیرا
یدانستند این نتایج ادعای آنها را رد میکند.
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نیز اظهار داشت :چین معتقد است ایران به تعهدات خود در قبال
برجام عمل کرده و در این دیدار به هیات چینی گفته شد بقیه
اعضای برجام باید آمریکا را وادار به انجام تعهداتش کنند .وی در
مورد روابط دو جانبه ایران و چین ،خاطرنشان کرد :از زمان سفر
رییس جمهور چین در سال ۲۰۱۶و تاکید دو رییس جمهور بر
اینکه روابط ما راهبردی است ،تا کنون روابط دوکشور پیشرفت
خوبی داشته است .از نظر چین ایران نقش مهمی در پروژه یک
جاده ،یک کمربند دارد و قرار شد خواستههای دولت چین درباره
احیای جاده ابریشم هم به طرف ایرانی گفته شود .والیتی از قول
سفیر چین در تهران گفت :طی روزهای آینده هیات بلندپایه
چینی برای همکاری مهم و راهبردی دو کشور در بندر چابهار به
لونقل و توسعه ترانزیتی
ایران میآیند تا در جهت تسهیل حم 
میان دو کشور اتفاقات مثبتی صورتگیرد .والیتی افزود :دو سال
پیش وزیر خارجه چین به ایران آمد و در آن سفر دو طرف بر
این مساله تاکید کردند که امکان افزایش مبادالت دو کشور تا
سقف ۲۰۰میلیارد دالر وجود دارد.

