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خبر
حاجی بابایی :وزیر اصالحطلب را به فردی
با خط و ربط نامعلوم ترجیح میدهیم

ایسنا | رئیس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اســامی با اشاره به فعالیت کمیته  ۱۵نفره این فراکسیون برای
تعامــل با دولت در مورد کابینه دوازدهم گفت که با اعالم نهایی
گزینههای پیشــنهادی کابینه نظر این فراکسیون در این زمینه
اعالم خواهد شد .حمیدرضا حاجی بابایی گفت :کمیسیون ۱۵
نفره نمایندگان والیی دیروز تشکیل جلسه داد و این جلسات این
هفته هم در رابطه با نحــوه انتخاب وزرا ،تعامل با دولت در این
ی آنها ،بررسی صالحیتهایشان و مدیریت مخالفین
زمینه ،معرف 
و موافقین و رأی نمایندگان در صحن علنی ادامه خواهد یافت .او
افزود :فراکسیون نمایندگان والیی در تمام مراحل سعی میکند
تشــکیل یک دولت کارآمد و ارزشــی را دنبال کند و بر اساس
این مالک و معیار جلو خواهیــم رفت .البته تاکنون گزینههای
پیشــنهادی در حد شایعه مطرح هســتند و وقتی قطعی شوند
جمعبندی فراکســیون در این زمینه انجــام و نظر نهایی اعالم
خواهد شــد .رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان
اینکه خط قرمز این فراکســیون در مورد وزرای کابینه دوازدهم
کارآمدی و حرکت در چارچوب نظام اســت ،خاطرنشــان کرد:
اگر وزیر پیشــنهادی یک انســان مومن ،متدین و بدون حاشیه
اصالحطلب باشــد ما او را به فردی که معلوم نیست چه خط و
ربطی دارد ترجیح میدهیم.

«ایسنا» مجرم شناخته شد

ایلنا | مدیرمسئول خبرگزاری دانشجویان ایران به جرم «افتراء
و نشــر اکاذیب» با رأی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات محکوم
شــد .در جلســه دیروز دادگاه مطبوعات که بــا حضور اعضای
هیات منصفه به ریاســت قاضی محمدی کشکولی در شعبه ۹
دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد ،پروند ه «خبرگزاری
دانشجویان ایران» (ایسنا) بررسی و موضوع رسیدگی به پرونده
سایت خبری «الف» به مدیر مسئولی احمد توکلی نیز به جلسه
بعد موکول شــد .اتهام وارده به خبرگزاری دانشجویان ایران با
مدیرمسئولی علی متقیان« ،افتراء و نشر اکاذیب» بود که با رأی
اعضای هیات منصفه ،این خبرگزاری مجرم شناخته شد ،ضمنا
اعضای هیات منصفه ،وی را مستحق تخفیف دانستند.

ادامه از صفحه اول

توتالوتوتالیتاریسم

این تقابل در واقع ضدیت با اصل دموکراســی و جمهوریت نظام
است .نگاه تتلیتیهای سیاسی به هر چیز صفر و صدی است؛ خودی
و غیرخودی؛ انقالبی و ضد انقالب ،مومن و منافق و ...حتی در حوزه
روابط بینالملل به خاطر برداشت اشتباه و ناشیانه از انقالبی بودن به
دیپلماسی تهاجمی و تنشزا روی میآورند که خود حکایت از درک
نادرستشان از نظام و روابط بینالملل دارد .اینها به هر بهانهای بر
روحانی میتازند ،ولی هنوز در شوک شکستهای سیاسی مکرر بر
خود میپیچند .روزی از در دوستی با دولت در میآیند و دگر روز با
شمشیر آخته به میدان میآیند .آنها به هر مقولهای ورود میکنند ،از
تفسیر احکام دین تا اقتصاد و قراردادهای بینالمللی .مصداق عینی
تقابل تمامیتخواهان با ملت ،جدال آنها با دولت بر سر قرارداد نفتی
با شرکت توتال است و دوگوییها و چندگوییهای مخالفان قرارداد
هم در نوع خود جالب اســت .رویه معمول افراطیون ایجاد هیجان
کاذب و فرافکنی در میان بخشــی از جامعه اســت تا با ایجاد جو
روانی علیه حریف به باجخواهی بپردازد .تقابل توتالیترهای وطنی
با توتالیســتها (طرفداران قراردادهای بینالمللی و سرمایهگذاری
خارجی) ادامه خواهد داشت .برای تتلیتهای سیاسی ،توتال ،پایان
رانتخواری و ویژهخواری و قطع منابع عظیم مالی آنان اســت .به
همین دلیل کاسبان تحریم و تهدید ،اجازه نخواهند داد آب خوش
از گلوی دولت روحانی پایین برود و کماکان برای ماندن در عرصه
قدرت ،حاضرند منافع ملی را به مسلخ مطامع جناحی خود ببرند.
تقابل با توتال یک کنش برآمده از ذات و فلسفه وجودی افراطیون
نیز هست.
توتال هرچه باشــد راه ورود ســرمایهگذاری خارجی را هموارتر
خواهــد کرد و آغاز فصل جدیدی از همکاریهای بینالمللی ایران
در حوزههای اقتصادی و صنعتی است که یقیناً به یمن دیپلماسی
هوشمندانه دولت روحانی به ثمر نشسته است .از دیگر سو قرارداد
توتال نتیجه مستقیم برجام است و این برای افراطیون بسیار گران
خواهد بود که از ابتدا برجام را شکست خورده میدانستند و ناآگاهانه
آهنگ رسوایی خود را میسرودند .اینکه چرا و چگونه قرارداد نفتی
توتال ،اسالم و انقالب را به خطر انداخته است بر ما پوشیده است،
شاید برای خود انقالبپندارها انزوای کشور حجت شرعی باشد که
بدان مکلفند .آنچه روشن اســت قرارداد توتال آغازی دوباره برای
شکوفایی اقتصادی است .حال آنها ماندهاند و هزاران چرای بیجواب
و مدام در پستوخانههای تاریک ذهنشان که راز شکست انتخاباتی و
طرد شدنشان را میجویند.

رازهای رویارویی لفظی روحانی و مخالفان

تن ندادن به رای مردم از این جهت خطرناک و مســتعد فاجعه
اســت .چراکه مردم از نقش تصمیمگیرنده خود در ســطح کالن
ناامید شده و هدررفت این شور و انرژی میتواند جبرانناپذیر باشد.
رقبــا نه به روحانی و مردم تبریک میگویند و نه حرمتی برای رای
24میلیونی قایلاند .از اینرو روحانی رویارویی را به صحنه تماشــا
آورده و در واقع خطاب به مردم و نه مخالفان ،از آنان یاری میطلبد.
رئیس جمهور منتخب تنهاست و راز جدالهای لفظی دامنهدار او با
مخالفان ،همین است .او حضور مردم را به استمداد طلبیده و خواهان
چشــم ناظر آنها در این رویارویی است .آن هم وقتی
بیدار ماندن
ِ
حریف به قواعد چرخش قدرت و پذیرش سیاســتهای راهبردی
رئیس جمهور تن نداده اســت .اینکه روحانی در دام بحرانسازی
مخالفان گیر کرده یا خیر یا به ورط ه رادیکالیســم کشیده شده،
نیازمند تحلیل دیگری است .اما مطالبهگری فعاالن سیاسی /حزبی،
مدنی و رســانهای و همراهی روحانی تا برقــراری کابینهای پویا و
قدرتمند میتواند از حجم فشار بر روی او بکاهد .کابینهای که ابتکار
جدال لفظی خارج کند.
عمل را از مخالفان بگیرد و روحانی را از دا ِم
ِ

مهر| تاریخنگار ایرانی ساکن آمریکا می گوید اسناد جدید منتشر شده توسط آمریکا نشانه عمق نفوذ آمریکا در دوره پهلوی است .یرواند آبراهامیان با اشاره به اسنادی که ماه پیش از
سوی سیا منتشر شد می گوید :اطالعاتی بیش از آنچه که در سال  ۲۰۰۰به نیویورک تایمز راه یافت درباره خود کودتا در اختیار ما قرار نمی دهد حال آنکه در عوض حاوی اطالعات بسیار
وسیع و شگفت آوری از دخالت آمریکا در ایران آن زمان است .به گفته این تاریخ نگا این اسناد حاکی از عمق نفوذ آمریکا در کوچکترین اجزاء سیاست داخلی ایران است .اینجا
منظور تنها دخالت سیا نیست بلکه نفوذ «لوی هندرسون» سفیر وقت آمریکا در تهران نیز حائز اهمیت است .وی دائما شاه را به خالصی از دست مصدق تشویق می کرد و
حتی لیستی را مورد بررسی قرار داد که در آن نام  ۱۸گزینه مورد نظر واشنگتن برای جانشینی مصدق ذکر شده بود.

همدلی| در حالی که قاضی دادگاه رســیدگی به متهم
دوم پرونــده بزرگ نفتی خبــر از احضار برخــی از وزرای
دولت احمدینژاد داده اســت ،ســخنگوی قوه قضائیه نیز
به اطالعرســانی درباره پروندههای قضایــی نزدیکان به دو
رئیسجمهور(احمدینژاد و روحانی) پرداخت .وضعیت قضایی
حمید بقایی و همچنین نامه قابل تعقیب احمدینژاد نیز از
جمله مواردی بود که روز گذشته در سخنان محسنی اژهای
شنیده شد .اما جدیدترین خبر وی بازداشت حسین فریدون
برادر حسن روحانی رئیس جمهور فعلی است.
در سومین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم
و سوم پرونده فساد نفتی که در شعبه ۲۸دادگاه انقالب آغاز
شد ،قاضی مقیسه با اشاره به ارتباط موثر برخی از وزرای دولت
سابق با بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده جنجالی ،از
احضار این وزرای ســابق خبر داد و گفت :نظام کوچکترین
تعارفی با کسی ندارد.
به گزارش خبرگزاریها ،ســومین جلسه دادگاه رسیدگی
به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی
برگزار شــد .حکم اعدام این دو متهم پیشتر در دیوان عالی
نقض شــده بود و به همین دلیل پرونده به شعبه ۲۸دادگاه
عمومی و انقالب تهران به عنوان شعبه همعرض ارسال شد.
رسیدگی به این پرونده که پیشتر و در شعبه ۱۵دادگاه انقالب
به عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود ،اکنون به قاضی مقیسه
رسیده است.
در ابتدای این جلســه قاضی مقیسه با بیان اینکه وکالی
شرکت نفت ،وکالی بانک مسکن ،وکالی تامین اجتماعی و
کارشناسان بانک مسکن در جلسه حضور دارند ،افزود :در ۲
جلسه گذشته به اتهامات آقای شمس پرداخته شد و دفاعیات
ایشان را شنیدیم و این دفاعیات ادامه دارد .وی با بیان اینکه
مجددا بر حســب کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت
کرده است ،آقای شمس باید از خود دفاع کنند؛ تأکید کرد:
اتهام افســاد فیاالرض از طریق مشارکت در اخالل در نظام
اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام مقدس اسالمی ،مشارکت
عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمانیافته برای جرایم
استفاده از اســناد مجعول ،کالهبرداری و پولشویی عنوان
شده است .همچنین مشارکت در کالهبرداری از شرکت نفت،
شرکت اچکی و صندوق بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد
و  ۲۰۰میلیون تومان از طریق استفاده از حساب جعلی ،فیش
بانکی جعلی و اسناد بانکی مجعول مطرح شده است .قاضی
مقیسه گفت :شمس در تشکیل این شرکتها نقش داشته
و مشــارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان از طریق تحصیل ،تملک و انتقال
آن هم مطرح شده است.
رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم
پرونده فساد نفتی گفت :نظام در رابطه با تخلفات با هیچکس
شوخی ندارد ،بهطوریکه وزرای سابق و افراد مرتبط با متهمان
نفتی به قوه قضاییه احضار و با آنها برخورد شد.
وکیل مهدی شــمس در دفاع از موکل خود با بیان اینکه
تحریمها نقش مهمی در این پرونده داشت ،گفت :تحریمها به
ملت ایران تحمیل شد و اگر شرکت نفت میتوانست معاملهای
انجام دهد ،چرا از طریق متهمان معامله را انجام داده است؟
اکنون عدم پرداخت پول به دولت باعث شده است که دادسرا
بــه این پرونده ورود کند .وزارت نفت اگر میتوانســت خود
معاملــه را انجام میداد .وی با بیان اینکه متهمان از فرزندان
انقالب هستند ،اظهار داشت :آقای قاضی هیچ باندی در بساط
نیســت ،چرا که این افراد حزباللهی و از خود نظام هستند.
در این هنگام قاضی گفت :این افراد شــبکه سازمان یافتهای
هستند که از اول با دسیسه آغاز به کار کردند .شبکهای که با
تعدادی از افراد در داخل فعالیت داشتند تحت بازجویی قرار
گرفتند .وی از احضار وزرای ســابق در این پرونده خبر داد و

سازمان حج و زیارت آخرین توصیهها را به حجاج اعالم و از
آنها خواســت به هیچ وجه اقدام به بحث با مسئوالن سعودی
نکنند .به گزارش میزان ،قاسم نصیری مدیر کل حراست سازمان
حج و زیارت گفت :حجاج باید به نکات مطرح شــده پیش از
ســفر معنوی حج دقت کافی را داشــته باشند و امیدواریم به
موضوعات و نکاتی که از سوی مسئوالن کاروانها بیان میشود
یا سایر اعالنهای سازمان حج و بعثه اهتمام کنند .وی به بیان
برخی توضیحات بــرای زائران حج تمتع پرداخت و بیان کرد:
زائران ایرانی در قبرســتان بقیع از بحث و جدل با مأموران امر
به معروف پرهیز کنند چرا که گاهاً برخی عوامل تندرو به دنبال
سوءاستفاده از این فضاها هستند .مدیرکل حراست سازمان حج
و زیارت افزود :زائران حتما از گرفتن جزوات در حرمهای مدینه
و مکه پرهیز کنند و در صورت دریافت جزوات آنها را در اختیار
مسئوالن کاروانها و بعثه مقام معظم رهبری قرار دهند.
نصیری با بیان اینکه ممکن است معطلیهایی در فرودگاه

در روزهای پر خبر دستگاه قضایی مطرح شد

پرونده نزدیکان دو رئیس جمهور

سخن گوی قوه قضاییه خبرداد

بازداشت حسین فریدون

همدلی | نشســت خبری روز گذشــته حجتاالســام
غالمحسین محسنیاژهای ســخنگوی قوه قضاییه ،حاوی
یک خبر بــود .درباره برادر رئیس جمهور و خبرهایی درباره
پرونده برخی افراد مشــهور دیگر بوده است .او روز گذشته
خبر از بازداشت حســین فریدون برادر رئیس جمهور داد و
درباره پرونده افرادی چون حمید بقایی ،محمود احمدینژاد
و احمدیمقدم رئیس سابق نیروی انتظامی نیز سخن گفت.
گزیدهای از این نشست به دنبال میآید:
سخنان احمدینژاد قابل تعقیب قضایی است
آقای احمدینژاد نامه سرگشادهای خطاب به ملت نوشت.
فرازهای مختلفی در این نامه اســت و در بخش عمده آن،
مســائلی که درباره آنها اظهارنظر شده ،خالف واقع است و
متاسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد احتماال متهم چیزی
را شنیده و به استناد آن اظهارنظر کردهاند که بخشی از این
اظهارات قابل تعقیب قضایی اســت .نکته بعد این است که
مطالب دیگری خارج از این پرونده در نامه مطرح شده که باید
در جای خود به آنها پرداخته شود و من در این مقام نیستم.
خارج موضوع پرونده ایشان به یک موضوع دیگری اشاره کرده
است ،این که جای جواب دادن دارد.
اتهام بقایی اختالس و تبانی در معامالت است
آقای احمدینــژاد در یکی از فرازهای نامهاش گفته اتهام
آقای بقایی ،این بوده که مصوبه دولت را برای  300میلیون

گفت :نظام کوچکترین تعارفی با کسی ندارد.
مسئوالن فریب خوردند
در ادامه غالمرضا مهدوی ،وکیل شــرکت ملی نفت ایران
در پاســخ به اظهارات وکیل شمس نفت :یک میلیارد و۴۰۰
میلیون یورو به بانک افآیآیبی متعلق به زنجانی که فالح
هم عضو هیأت مدیره هستند داده شد .تاریخ دقیق تحریم،
چهار دی ســال  ۹۱اســت ،اما پولها چند ماه قبلتر داده

پــاداش به افراد دولت قبل داده اســت .این خالف اســت.
ایشان به هیچ وجه به این عنوان که مصوبه دولت در توزیع
۳۰۰میلیون پاداش به افراد دولت قبل بوده ،بازداشت نشده
است ...ایشــان برای دو اتهام در رابطه با تبانی در معامالت
دولتی و اختالس بازداشت شده است.
بازداشت حسین فریدون
[ درباره پرونده حســین فریدون ] :در خصوص ایشــان
چندین نوبت تحقیق شــد و برخــی از افرادی که مرتبط با
ایشان بودند ،بازداشت شدند .او ادامه داد :دیروز برای ایشان
قرار تامین صادر شــده و چون تامین نشد ،به زندان منتقل
شده است .یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تامین
وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود ،او از زندان آزاد میشود.
هتاکان به رئیس جمهور در حال شناسایی
پروندهای در این باره تشــکیل شده است .طبیعتا نیروی
انتظامی میتوانســت اقدام کند .اگر دستگاههای اطالعاتی
افرادی را معرفی کنند ،قطعا برخورد میشود .دادستان تهران
پرونده تشکیل داده است .کیفرخواست صادر نشده است اما
اسم یا تصویر برخی افراد داده شده در مرحله شناسایی است.
احمدیمقدم در بازداشت نیست
[در پاسخ به ســوالی درباره بازداشت سردار احمدیمقدم
درخصوص فروش نفت]ایشان هماینک در بازداشت نیستند،
ولی پرونده دارند.
شد.وی افزود :مسئوالن محترم غفلت کردند و فریب خوردند
و پول را دادند تا در سیستم بانکی تبدیل و به پیمانکاران داده
شود .مهدوی با بیان اینکه چندین ماه پول را نگه داشتند و
رفتند چیزهای دیگر خریدند ،گفت :اینکه میگویند تحریمها
اجازه نداد ،درست نیست.
به زنجانی اعتبار داده بودند
در ادامــه متهم ردیف دوم در مقام دفاع از خود اظهار کرد:

توصیههای امنیتی سازمان حج و زیارت به حجاج
پدید آید ،گفت :این معطلیها در خصوص انگشــتنگاری و
عکسبرداری از زائران اســت که بهتر است حساسیتی نشان
داده نشــود چرا که برای همه زائران تمامی کشــورها انجام
میگیرد و البته به صورت تصادفی و مقطعی است و برای همه
افراد نخواهد بود.
وی ادامــه داد :زائران ایرانی امســال مقداری بیشــتر به
دســتورالعملها و راهنماییها توجــه کنند که اگر به خوبی
دقت عمل صورت گیــرد حجی نمونه و منظم همانند همه
سالها خواهیم داشت .مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت
با بیان اینکه طی ماههای اخیر برخی حساسیتها نسبت به
مچبندهای الکترونیکی بهوجود آمد ،اظهار کرد :مچبندها به
سبب امنیت و سالمتی زائران طراحی شده است و اطالعات
شناسنامهای به همراه اطالعات کاروانها در حافظه آن گنجانده
شده که از سوی شرکت صنایع الکترونیک ایران طراحی ،تهیه
و تولید شده است .نصیری درباره نحوه استفاده از مچبندهای

الکترونیکی گفت :در صورت گم شــدن یا ایجاد مشکل برای
زائران ،کســانی که دارای گوشی هوشمند هستند میتوانند
اطالعات الزم را از مچبندهای الکترونیکی دریافت کنند .وی
تاکید کرد :متأسفانه طی ماههای اخیر اطالعات غلطی درباره
این مچبندهای الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته بود که
جز تبلیغات منفی چیزی نبــوده و زائران نباید به حرفهای
ایجاد شده دقت کنند .مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت
به مسائل کنسولی برای زائران حج تمتع  ۹۶اشاره کرد و گفت:
زائران در رابطه با مسائل کنسولی نیز هیچ نگرانی نداشته باشند
چرا که  ۱۰نفر از نیروهای وزارت امور خارجه در موسم حج در
شهرهای مکه ،مدینه و جده مستقر هستند.
نصیــری از زائران درخواســت کرد کــه در صورت ممکن
از بردن وســایل زینتی و گرانقیمت به عربســتان سعودی
و موســم حج خــودداری کنند و در صورت داشــتن پول و
ســایر زیورآالت آن را در زمان موســم حج به هتل بسپارند.

 ۹۱بار در کیفرخواست زنجانی دروغگو خوانده شده اما حاال
که نوبت من شــده ،او راستگو لحاظ شده است .من کسی را
دروغگو نمیپندارم و قضاوت را بر عهده دادگاه میگذارم .وی
ادامه داد :نستراداموس نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه
نهادهای امنیتی پس از کلی بررسی ،به موضوع رسیدند .در
اینجا یک فعلی انجام شده و بعدا ً من با نیت خیر وارد شدم تا
به دور زدن تحریمها کمک کنم و به همین خاطر در انگلستان
و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم .شمس اضافه کرد :من اص ً
ال
نمیدانســتم به زنجانی پول نقدی هــم دادم .آقای زنجانی
همواره میگفت با توکل بر خدا و برای کمک به مملکت وارد
این میدان شــده است .نظام هم به زنجانی اعتبار داده بود و
وقتی اعتبار میدهند ،حتماً اعتبارسنجی شده است.
اظهارات زنجانی درباره متهم دوم
قاضی مقیســه در ادامه جلسه با اشاره به اظهارات زنجانی
گفت :زنجانی در اظهارات خود گفته که من از ســال  ۸۸با
شمس و فالح رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که شمس
میتواند به من در قضیه اقتصادی و نفت کمک کند .در جریان
نفت ،شــمس را از انگلیس به مالزی دعوت کردم و فالح هم
حضور داشت.وی افزود :زنجانی مدعی شده بود که به همراه
وکالی خارجی به مالزی رفتیم و برج هشــتم ســال  ۹۱به
شمس گفتم نفت در حال متروکه شدن است و شمس گفت
من آمادهام انبار کنم و بفروشم .بعدا زنجانی اعالم میکند که
وزیر نفت گفته تحویل میدهیم.مقیسه با بیان دیگر اظهارات
زنجانی گفت :شمس مدعی شده که میشود با انتقال نفت از
مالزی به دبی ،تا سه ماه دیگر به تاخیر بیندازیم .من و شمس
و فالح و کسی که تازگی دستگیر شده ،امضا کردیم .سپس به
شارجه رفتیم و شرکت فال وضعیت خوبی نداشت اما شمس
گفت وضعیت فال خوب اســت .رئیس دادگاه اظهار داشت:
زنجانی گفته شمس به من اعتماد داد و گفت خیالت راحت
باشــد ،وضعیت این شرکت خوب است .آنجا دفتر گرفتیم و
نیرو استخدام کردیم و شمس نفت را آنجا به فروش رساند.
متهم ردیف دوم :زنجانی دروغ میگوید
متهم ردیف دوم در ادامه و در واکنش به ســخنان قاضی
افزود :در آن جلسه من و فالح بودیم .اینها برای کار بانکیشان
آمده بودند .زنجانی دروغ میگوید. .قاضی با قطع سخنان متهم
خطاب به او گفت :شما با زنجانی به فال نرفتید؟ شما جایگاه
تعریف نکردید .متهم در پاســخ مدعی شد :خود زنجانی با
عبداهلل انصاری صحبت کرد و از جلسه که بیرون آمد گفت که
اینها قابل اعتماد هستند .من فقط امکانسنجی کردم .شمس
افزود :جلسه مالزی مربوط به سال  ۸۹یا  ۹۰است و آن موقع
اص ً
ال نفتی در کار نبود .به کرات در همین کیفرخواست گفتند
این فرد دروغگوست .اگر قرار باشد تمام اصل پرونده را که بر
اساس اظهارات یک فرد که متهم است ،بگذاریم ،نمیشود.
مرا با زنجانی روبهرو کنید
در ادامه جلسه متهم ردیف دوم گفت :در آن جلسه من و
آقای «ح.ف.ه»بودیم .اینها برای کار بانکیشــان آمده بودند.
زنجانی دروغ میگوید .من برای خرید هواپیما رفته بودم ..در
ادامه جلسه ،قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت :در جلسه
مالزی اص ً
ال بحث هواپیما مطــرح نبوده و تصمیم به انتقال
نفت داشتید .متهم در پاسخ گفت :مرا با زنجانی روبهرو کنید.
اص ً
ال این اظهارات را نمیپذیرم و کذب است .من برای خرید
هواپیما به مالزی رفته بودم .در ادامه این جلســه بارها متهم
ردیــف دوم بر حمایت برخی از افــراد داخل نظام و از بابک
زنجانی و اعتباری که از این طریق برای وی ایجاد شد سخن
گفت .وی دراین مورد گفت :شــما گفتید هر کســی که به
زنجانی کمک کرده ،شریک است بنابراین باید آن چهار وزیری
که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شــریک جرم زنجانی
محسوب شوند .که قاضی نیز بارها گفت این افراد احضار شده
و خواهند شد.

وی به موضوع طواف زائران ایرانی نیز اشاره کرد و گفت :طی
سالهای گذشته حساسیتهایی نســبت به طواف در زمان
شلوغ وجود داشت که باید تاکید کرد زائران ایرانی فاصله خود
را در زمان طواف با سایرین حفظ کنند چرا که در حین طواف
ازدحام جمعیت بسیار زیاد است و امکان تماس نیز وجود دارد
که شاید از لحاظ عرفی و شرعی نیز برای ما مناسب نباشد.
مدیر کل حراســت ســازمان حج و زیارت به زائران ایرانی
توصیه کرد تا در شــهرهای مکه و مدینه مراقب عبور و مرور
از خیابانها نیز باشند چرا که سرعت اتومبیلها در این شهرها
بســیار باالست و زائران باید از خطوط عابر پیاده برای رفت و
آمد استفاده کنند.
نصیری گفــت :حتیاالمکان زائران برای رفتن به حرمهای
مطهــر به صورت انفرادی رفت و آمد نکنند و چند نفری و با
همراه به این کار مبادرت ورزند تا در صورت بروز بیماری و یا
حادثه مشکلی پدید نیاید و کمکهای الزم صورت گیرد.

تقاضای  700فعال مدنی و روزنامهنگار از روحانی برای رفع حصر
بیــش از  ۷۰۰نفر از فعاالن سیاســی ،مدنــی ،روزنامهنگاران
و زندانیان سیاســی طی نامهای به بیان مطالبات خود از حسن
روحانی پرداختند .به گزارش ایلنا ،امضاکنندگان این نامه با بیان
اینکه برخی نکات و مطالبات معطل مانده دولت یازدهم ،از حسن
روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم خواستند ،رسیدگی به این
مطالبات را به عنوان مطالبه فعاالن مدنی ،سیاسی و حامیان خود
در دســتور کار قرار دهد .در ابتدای این نامه آمده است :انتخابات
ریاســتجمهوری با تمام فراز و فرودها ،به فضل خدا و با همت
مردم برگزار و حاصل آن ریاســت شما در دولت دوازدهم شد .از
این جهت ،این پیروزی را به شما و مردم ایران شادباش میگوییم.

آقای روحانی طی چهارسال گذشته ،اکثریت مردم و جامعه مدنی،
با وجود تمام نقدها و مشکالتی که در دولتتان وجود داشت ،از
شما و دولت محترمتان حمایت کردند .چراکه بر ویرانیهایی که
دولت گذشته از خود به ارث گذاشت ،واقف بودند .اما اکنون کشور
در شرایطی قرار دارد که حامیان شما در مقام مطالبهگری و نقد،
برآنند تا برخی موارد را یادآوری و مطالبه کنند.
در ادامه امضاکنندگان خواســتار به کارگیری سیاســتها و
اقدامات صحیح در رســیدگی به وضعیت کارگــران و نیز رفع
معضل بیکاری در کوتاهترین زمان ،تالش برای رفع حصر ،استفاده
حداکثری نسبت به دور قبل ،از ظرفیتها و توانمندیهای زنان

در کابینه شدند.
چینش کابینهای با میانگین سنی کمتر ،فعال ،پویا و پاک دست
و نیز عدم انتخاب نیروهایی که مردم نگرش و تفکرشان را با رای
خود در انتخابات  ،۹۶پس زده و افرادی که در کارنامهشان نقاط
سیاهی در زمینه رویارویی با مردم وجود دارد ،از دیگر مطالبات این
فعاالن سیاسی و مدنی عنوان شده است.
در ادامه امضاکنندگان خواســتار برخورد قاطع دولت دوازدهم
با فســاد اداری و اقتصادی در ســطوح مختلــف ،به کارگیری
ظرفیتهای جامعه مدنی در جهت ارتقای سطح جامعه از طریق
ایجاد مجرای ارتباط با دستگاههای اجرایی و رئیسجمهور شدهاند.

همچنین ارســال منشور حقوق شــهروندی تحت عنوان الیحه
پیشنهادی دولت به مجلس به منظور تبدیل به قانونی الزماالجرا
و نیز تشــکیل ستاد اجرای قانون حقوق شهروندی و احیای تیم
اطالعرسانی دولت با استفاده از ظرفیتهای افراد کارآمد به منظور
معرفی دستاوردهای دولت از دیگر مطالبات این افراد عنوان شده
است .در پایان بر اصالح نظام آموزشی کشور و انتصاب وزیر علومی
پویا ،آشنا به مسائل دانشــجویان و شجاع که در برابر مشکالت
فضای علمی و دانشجویی کشور سر خم نکند و اقدام برای تسهیل
ورود دانشــجویان ستارهدار و محرومین از تحصیل به دانشگاهها
تاکید شده است.

