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نماینده ادوار مجلس:
 اقلیتی از درون قدرت

عقده سرکوب مردم را دارند
جهانبخش محبی نیا نماینده ادوار مجلس در گفت وگو 
بــا ایلنا اظهارکرد: با توجه به رویکردهای مثبت آقای 
اژه ای، در بین نخبگان و گروه های سیاسی، نسبت به 
گذشــته اعتمادی به ایشان به وجود آمده است. برای 
آنکه این اعتماد شکسته نشود و برای آنکه همبستگی 
بین مردم و حاکمیت توسط نهاد قوه قضائیه تا حدی 
اســتحکام پیدا کرده و مورد بازسازی قرار بگیرد، این 
مسئله بسیار اهمیت دارد. زیرا آثار ناآرامی های اخیر 
در تمامی نهادها از جمله دانشگاه و بازار مشهود است و 
اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند، تمامی اقدامات 
موثر و مورد نیاز برای همبستگی سیاسی و اجتماعی 
ملت به بــار نخواهد نشســت.محبی نیا تصریح کرد: 
بنابراین از کسانی که در این حوزه ها مسئولیتی دارند 
عاجزانه خواهش می کنم، نسبت به افرادی که دستگیر 
شدند مدارا کرده و با روحیه پدرانه با آنان برخورد کنند. 
زیرا تعدادی از ائمه جمعه، روسای دانشگاه ها، نخبگان 
خارج از قدرت درخواســت داشــتند تــا حدالمقدور 
سختگیری نشــود. آن هایی که خارج از جامعه ایران 
هستند، دل شان می خواهد رادیکالیسم در حل مسائل 
اجتماعی و سیاســی شــدت بگیرد و اینکه اقلیتی از 
افراد درون قدرت، عقده ســرکوب و آزار و اذیت مردم 
را دارند.وی افــزود: بنابراین، تصمیمات خوبی گرفته 
شد تا با گذاشتن وثیقه آسان و حتی ضمانت والدین، 
به هرشــکلی این افراد آزاد شوند و مورد محبت قرار 
بگیرند تا بتوانیم آن تعهدات اجتماعی که به این ملت 
داریم را کم کم برآورده کنیم.محبی نیا در واکنش به 
درخواست برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر صدور 
احکامی مانند محاربه برای برخی بازداشت شــدگان 
گفــت: این موارد بیانگر ایجــاد فاصله بین پارلمان و 
مردم است. تعیین مجازات محاربه در محدوده وظیفه 
فقه است و به تقنین برنمی گردد. نمایندگان مجلس 
باید اطمینان داشــته باشند که این نوع حرکت ها نه 
تنهــا کمکی نمی کند بلکه امید بــه پارلمان را هم از 
بین می بــرد.وی افزود: برخی از نمایندگان مجلس را 
که به لحاظ سیاسی قبول ندارم، امروز به دانشگاه ورود 
پیدا می کنند با آنکه هیچ نرمی در درون آن ها وجود 
ندارد، به نرمی با دانشجویان صحبت می کنند با آنکه 
حداقل ظاهر را حفظ می کنند اما کارهای خوبی است. 
به همین دلیل به جای آنکه این رفتارها را ببینیم که 
باعث می شود به نهاد دانشگاه و مدارس احترام گذاشته 
شــده و وجوه مثبت و منفی حاکمیت را بدون قصد 
خاصی بیان کنند تا آن همبستگی ترمیم شود، وقتی با 
تهدید وارد می شوید و فضای سیاسی را تند می کنید، 
بــا اطمینان می گویــم که آثار بدی خواهد داشــت. 
بنابراین خارج از آن محدوده ای که حق شخصی افراد 
و حق الناس است، ما باید به سمت مدارا کردن برویم 
زیــرا در حال حاضر، روز مدارا کردن با مردم تا حدی 
که مقدور باشد، است.محبی نیا در پاسخ به این سوال 
که چرا نمایندگان باید خود را در جایگاه صدور حکم 
قضایی قرار دهند، گفت: در اینجا ما نیازمند خواهش و 
تمنا از کسانی هستیم که انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس و شــوراها را برگزار می کنند، در صورت لزوم 
نگاهی به این نمایندگان مردم داشــته باشند که این 
مصیبت ها را برای ما به وجود آوردند. بخشــی از این 
ناآرامی ها متوجه این اســت که مردم تصور می کنند، 

صدایشان شنیده نمی شود.

سردار حاجی زاده: 
 بسیاری از دستاوردهای ما 

روز حادثه بیرون می آید
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به دستاوردهای 
این نیرو گفت: بسیاری از دستاوردهای ما روز حادثه 
اگر الزم باشــد بیرون می آید؛ مانند اصابت دشــمن 
در فاصله یک هــزار و 50 کیلومتری که البته این ها 
تصادفی نیست.ســردار حاجــی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه با بیان اینکه ما در آن دوران سالح هایی 
مانند توپ 130 داشتیم که  27 کیلومتر برد داشت و 
وقتی می خواستیم مکان هایی در30 کیلومتری و 29 
کیلومتری منهدم کنیم را نمی توانستیم، تصریح کرد: 
به همین دلیل، شهر بغداد که به فاصله 105 کیلومتری 
از مرزهای ما قرار داشت را نمی توانستیم تهدید کنیم. 
امــا، این حرکت در زمان جنگ و دوران بعد از جنگ 
نیز ادامه پیدا کرد به طوری که امروز مجموعه نیروی 
هوافضا و بخش های مختلف ســپاه به ویژه حوزه های 
موشــکی و پهپادی تبدیل به یک قدرت شده است.

وی ادامه داد: امروز در حوزه هواپیمای بدون سرنشین 
و پهپادها در تراز جهانی هستیم و حرکت هایی را که 
ارتش های بزرگ و قدرتمند دنیا ده ها ســال قبل از 
ما شــروع به کار کرده اند را به چالش کشیده است و 
بسیاری از دستاوردها نیز وجود دارد که روز حادثه اگر 
الزم باشد بیرون می آید مانند اصابت دشمن در فاصله 
یک هزار و 50 کیلومتری که البته این ها تصادفی نبوده 
و مرهون عمل به تعالیم اســالم، قرآن و از معجزات 
الهی است.سردار حاجی زاده در ادامه با بیان اینکه در 
حوزه موشکی در تراز جهانی جلو افتاده ایم، گفت: خبر 
موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که در مراسم 
سالگرد شهید طهرانی مقدم گفته شد و قادر است در 
جو و بیرون از جو مانور داشته باشد متعلق به خیلی 
وقت پیش است ولی در واقع امروز رسانه ای شده است 
و در این دستاورد یک جهش نسلی اتفاق افتاده است 
و تا ده ها سال دشمن نمی تواند به توانمندی مقابله با 
این موشک برسد. سردار حاجی زاده در پایان به حوزه 
فضایی اشــاره کرد و گفت: ما در حوزه فضایی اخیراً 
توانستیم به لطف الهی ماهواره بر قائم 100 را پرتاب 
بکنیم و این ماهواره بر با ســوخت جامد هست و در 
سال جاری اولین ماهواره را با این ماهواره بر در مدار 

قرار خواهیم داد.
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 وزیر کشور: 
با اصل اعتراضات مشکلی نداریم

وزیر کشــور گفت: انتخاب محلی بــرای برگزاری 
تجمعات قباًل یک بار بحث و تصویب شــده است، 
اما به دالیلی که دســتگاه های خــارج از دولت یک 

اشکاالتی گرفتند، باید مجدداً بررسی شود.
احمــد وحیــدی در گفت وگویی، دربــاره این که با 
شــکل گیری اعتراضات در کشــور بــار دیگر بحث 
اختصاص محلی برای برگــزاری تجمعات مطرح و 
گفته شــد وزارت کشــور متولی این امر است و در 
حال رسیدگی به این موضوع است این بررسی ها در 
چه مرحله ای قرار دارد، گفت: این موضوع 2 مسئله 
دارد؛  نخست اصل مساله کسانی به هر حال به یک 
موضوعی اعتراض دارند، مسئله دیگر اینکه در یک 

مکان خاص باشد.
به گزارش اعتمادآنالین وزیر کشور با اشاره به این که 
با اصل اعتراضات ما مشــکلی نداریم، تاکید کرد: در 
چارچوب قانون افرادی که اعتراض دارند، می توانند 
مجوز بگیرند و مشخص باشــد طول آن چه مدتی 
است که می خواهند اعتراض خودشان را انجام دهند.

وی خاطرنشــان کرد: کســانی هم که می خواهند 
متولی اعتراضات باشند باید آن را در چارچوب خود 
کنترل کنند و این مانعی نــدارد. البته باید در یک 
شرایطی که به هر حال شرایط بهتری باشد این کار 

انجام شود در اینصورت ما هم مشکلی نداریم.
وحیدی بیان کرد: درباره انتخاب محل قباًل یک بار 
بحث و تصویب شده است، اما به دالیلی دستگاه های 
خارج از دولت یک اشکاالتی گرفتند که باید مجدداً 
بررسی شــود.وی درباره این که در این مدت احزابی 
برای برگزاری تجمعات درخواست داده اند و گالیه مند 
از وزارت کشور هستند، عنوان کرد: بله احزابی برای 
برگزاری تجمع درخواســت دادند و جلســه با آنها 
برگزار شــد اما آنها غالباً مجامع  خودشان را برگزار 
نکرده بودند و هنگامی که مجمع برگزار نکنند قانونی 

بودن کار خودشان زیر سوال می رود.
وزیر کشــور تاکید کرد: موضوع بیشتر به خودشان 
بازمی گردد که آن مجامع را به موقع تشکیل دهند 
و سلسله کارهایی که باید اتفاق بیفتد، در واقع طبق 

قانون باشد.

قوه قضائیه:
 اغتشاشگر خیابان ستارخان تهران

 به اعدام محکوم شد
مرکز رســانه قوه قضائیــه اعالم کرد: در راســتای 
دستورات رئیس دستگاه قضائی مبنی بر لزوم تسریِع 
همراه با دقت و عدالت در رسیدگی به پرونده  متهمان 
اغتشاشات اخیر و در ادامه رسیدگی به اتهامات این 
افــراد در دادگاه انقالب تهران، حکــم اولیه پرونده 
یکی دیگر از اغتشــاش گران صادر شد.فردی که در 
جریان اغتشاشات اخیر در خیابان ستارخان تهران 
با در دســت داشــتن سالح ســرد، اقدام به بستن 
خیابان، متوقف کردن خودروها و ایجاد ناامنی برای 
مردم، سپس درگیری با مامورین بسیج، جرح یکی 
از مامورین و ایجاد رعب و وحشــت در رهگذران و 

شهروندان کرده بود، به اعدام محکوم شد.
 براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقالب تهران، 
این فرد به اتهام محاربه از طریق کشیدن سالح سرد 
به قصد جان و ایجاد رعب و وحشــت و سلب آزادی 
و امنیت شهروندان منجر به ایجاد ناامنی در محیط 
و اخالل در نظم و امنیــت جامعه به مجازات اعدام 
محکوم شده است.طی روزهای گذشته پنج نفر دیگر 
از اغتشاش گرانی که در شــهر تهران اقدام به قتل، 
کشیدن سالح یا بستن خیابان ها و ایجاد ناامنی برای 
مردم کرده بودند نیز توســط دادگاه انقالب به اعدام 
محکوم شده اند.حکم صادر شــده برای تمامی این 
متهمین، بــدوی و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان 

عالی کشور است.

 محمد مهاجری خواستار محاکمه 
»بانیان وضع موجود« شد

شکایت از رئیسی به دادگاه ویژه روحانیت
یک فعال سیاسی اصول گرا در نامه ای به سیدابراهیم 
رئیسی رئیس دادگاه ویژه روحانیت، از رئیس جمهور 
شکایت کرد.محمد مهاجری، در صفحه تلگرامی خود 
نوشت: به استحضار می رســاند طی 15ماه گذشته 
رئیس جمهور سیزدهم، آیت اهلل دکتر ابراهیم رئیسی، 
در انجام وظایف قانونی و شــرعی خویش به عنوان  
یک مقام مسئول نظام جمهوری اسالمی و شخصیتی 
روحانی گفتارها و رفتارهایی داشــته اند که ضرورت 
بررســی ناکارآمدی دولت ایشــان را الزم می داند. 
ایشــان بعضا با انتصاب افراد ناکارآمد و بی تجربه و 
فاقد صالحیت و با وعده های واهی مانند ساخت یک 
میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در 
سال، کاهش تورم به عدد یک رقمی )البته یک بار هم 
از عدد »نیم« سخن گفتند( تحویل دو دستی دولت به 
اشخاصی ناکارآمد و مسئله دار از یک گرایش سیاسی، 
معطل کردن دستگاه دیپلماسی برای امضای برجام، 
افزایش روزافزون قیمت کاالها، ارائه آمارهای غلط و 
غیرواقعی از حقایق اقتصادی، گرانی و کمبود شدید 
دارو و بالتکلیفی نگران کننده بیماران و موارد متعدد 
دیگر موجبات سردرگمی کشور به لحاظ اقتصادی و 
سیاسی و نیز نارضایتی گسترده را فراهم آورده است. 
لذا از آن جا که در قوانین جمهوری اسالمی به دفعات 
راجع به حراست از بیت المال، و سبب سازی مشکالت 
اقتصادی ناشــی از قصور و بی مباالتی مســئوالن 
جرم انگاری شــده است، از آن مقام عالی درخواست 
دارد پیرامون انطباق »بانیان وضع موجود« با عملکرد 
ایشان بررسی مقتضی صورت گرفته، مراتب را ابالغ 
فرمایید تا اســناد و مدارک مثبت این ادعا ضمیمه 

شکوائیه تقدیم گردد.
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درباره شهر  گزارش های مختلفی  همدلی| 
مهاباد در اســتان آذربایجان غربی منتشر 
شــده که حکایت از درگیری های شدید در 
سطح این شهر دارد. برخی محدودیت های 
ارتباطی امکان تهیه گــزارش دقیق از این 
وضعیت را مشــکل کرده است. با این حال 
تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
نشــان می دهد طی 48 ساعت گذشته در 
ســطح این شهر مردم دســت به تجمعاتی 
زدند که در نهایت به درگیری های مستقیم 

منجر شده است. 
ویدئوها و تصاویر منتشــر شــده از شــهر 
مهاباد نشــان می دهد که در یکی دو شب 
گذشــته صدای تیرانــدازی و فریاد مردم 
به گوش می رســد. این تصاویر نگرانی های 
زیادی در پی داشــته اســت. بســیاری از 
فعاالن مدنی و سیاســی نگران هستند که 
افزایش درگیری ها منجر به کشــته شدن 

غیرنظامیان شود. 
دربــاره وضعیت این شــهر تاکنون تنها دو 
خبرگزاری رســمی کشــور گزارش منتشر 
کرده اند. خبرگزاری فارس روز شــنبه در 
گزارشی نوشت: »صبح امروز )شنبه( جمعی 
از مردم مهاباد در تشــییع جنازه فردی که 
ادعا می شــود از کشته های اغتشاشات شب 
گذشته مهاباد است شرکت کردند. در پایان 
مراسم تعدادی از اغتشاش گران با سردادن 
شعار ســعی در همراه کردن مردم داشتند 
که موفق نشــدند. این افراد سپس در محله 
پشت تپ اقدام روشن کردن آتش و انسداد 
مسیر تردد ماشین ها کردند. اغتشاش گران 
چند منزل مســکونی مردم را نیز به آتش 
تروریستی دمکرات  احزاب  پرچم  کشیدند. 
و کومله و عکس رهبران این گروهک ها در 
دســت برخی از لیدرهای این تجمعات به 
چشم می خورد. امروز برخی اغتشاش گران 
در آشوب های مهاباد به صراحت شعارهای 
گروهک هــای تجزیه طلــب را ســردادند. 
نیروهای پلیس نیز با حضور در محل تجمع 
سعی در پراکنده کردن این افراد داشتند.«

خبرگزاری فارس در گزارش دیگری درباره 
پیرانشهر نیز همین رویه را در پیش گرفته 
و گفته: »شــب گذشته)جمعه شب( نیز در 
پیرانشهر در تشــییع جنازه ای مشابه پس 
از پایــان مراســم بخشــی از حاضرین در 
این مراســم اقدام به آشــوب و وارد آوردن 
خســارت به اموال عمومی کردند. این افراد 
شیشــه های چهار اداره دولتی را شکسته و 

خســاراتی وارد می کنند. همچنین به یک 
پایگاه بسیج و منزل یکی از اعضای شورای 
شــهر خســارت وارد کردند. اغتشاش گران 
یک فروشگاه و صرافی را نیز غارت می کنند. 
اغتشاشــگران پرچم کشــورمان را نیز به 
آتش کشــیدند. همچنین اغتشــاش گران 
در آرامستان پیرانشــهر سنگ مزار یکی از 
شهدای انقالب را که در اوایل انقالب نقش 
موثری در آزادسازی مناطق غرب از دست 
احزاب تروریستی کومله و دمکرات داشت، 

تخریب کردند.«
دیروز هم خبرگزاری تســنیم گزارشــی از 
حوادث شــنبه شــب مهاباد منتشــر کرد. 
تســنیم برای گزارش خود ایــن گونه تیتر 
زد: »شناســایی و دســتگیری لیدرهــا و 
سردســته های اصلــی ناآرامی هــا و برخی 
این  مهابــاد«  در  تروریســتی  گروه هــای 
خبرگــزاری در ادامــه نوشــت: »نیروهای 
حافظ امنیت شب گذشــته با ورود به این 
منطقه )اصحاب ســفید و پشت تب ( ضمن 
برقراری آرامش در شــهر مهابــاد، اقدام به 
رصــد، شناســایی و دســتگیری لیدرها و 
سردســته های اصلی آشــوب گران و برخی 
تیم های تروریستی کردند. پس از فراخوان 
روزهــای گذشــته رســانه های ضدانقالب 
و معاند بــرای اعتصاب کســبه و بازاریان 

در ســطح کشــور، عده ای از آشوب گران و 
اغتشاش گران در شهر مهاباد درصدد تحریک 
احساسات مردم و ایجاد ناامنی در این شهر 
برآمدند.  پروژه ضدانقالب برای اغتشاش در 
شــهر مهاباد طی روز گذشته)شنبه( به اوج 
خود رسید و آشوب گران با حمله به منازل 
برخی از مردم به ویــژه نیروهای امنیتی و 
نظامی به غــارت منازل آنهــا پرداختند و 
در ادامه با حضــور  در خیابان های اصلی به 
دنبال افزایش ناامنی بودند. اغتشاشــگران 
بــا حمله به اماکن عمومــی، تخریب اموال 
خصوصی مردم، انسداد معابر و تهدید مردم 
با سالح گرم تالش داشتند تا  در سطح شهر 
رعب و وحشــت ایجاد کنند و از عصر روز 
گذشته،  اغتشــاش گران به خانه مردم وارد 
شدند و شرایط بســیار ملتهبی را در شهر 
ایجــاد کردند تــا جایی کــه خانه چندین 
نفر از شــهروندان نیز توســط آشوب گران 
به آتش کشــیده شــد. پــس از اعتراض 
مردم به این شــرایط در محله های اصحاب 
ســفید و پشــت تب  که طی دو ماه گذشته 
این محالت محل جوالن اغتشــاش گران و 
بود، آشوب گران  تروریستی  تیم های  برخی 
وقتی اوضاع را مساعد ندیدند، اقدام به فرار 
کردنــد و در برخی منــازل در این منطقه 
مخفی شــدند. طبق آخرین گزارش ها اکثر 

عناصر و عواملی که طی روزهای گذشــته 
در اغتشاشات و آشــوب ها دست داشته اند 
دســتگیر شــده اند و در این عملیات هیچ 

کسی کشته و مجروح نشده است. «
با این حال جالل محمودزاده نماینده مهاباد 
در نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی 
از وضعیت شــهر مهاباد ابراز نگرانی کرده و 
گفته که در حوادث اخیر چندین تن کشته 
و زخمی شده اند. به گزارش روابط عمومی 
دفتر این نماینده مجلس در متن نامه فوری 
نماینــده مهاباد خطاب به شــمخانی؛ دبیر 
محترم شورای عالی امنیت ملی آمده است؛ 
»هم چنان که اســتحضار دارید در ۶5 روز 
گذشته در نتیجه عملکرد و مدیریت بسیار 
ضعیف و غیرقابل قبول مســئولین ، کشور 
دچار اعتراضات مردمی شده که به تبع آن 
شهرستان مهاباد از این امر مستثنی نبوده 
و در نهایت متأســفانه ایــن وضعیت ناگوار 
منجر به کشته شدن صدها نفر از جوانان و 
فرزندان مردم و یتیم شدن کودکان و بیوه 
شــدن صدها زن و داغدار شدن خانواده ها 
گردیده که بروز این اتفاقات نیز باعث ضربه 
شــدید به ســاحت و جایگاه کشورمان در 

داخل و خارج شده است«.
در ادامــه نامــه آمده؛ »از طرفــی در چند 
روز اخیر به ویژه در ســه روز گذشــته در 
شهرســتان مهاباد چندین نفــر از جوانان 
بی گناه این دیار کشــته و زخمی شــده و 
همچنین خســارات عدیــده مالی خصوصاً 
در شب گذشته به مردم شهر وارد گردیده 
اســت، حال نظر به گزارشــات و انتقادات 
گسترده واصله مردمی و وضعیت بسیار ویژه 
و نامســاعد پیش آمده و به منظور ممانعت 
از بروز حوادث تلخ دیگر و جریحه دار شدن 
احساسات مردم شهرســتان مقتضی است 
ســریعاً دســتور فرمایید نیروهای نظامی و 
امنیتی با احترام، آرامش و سعه صدر بیشتر 
و به دور از ایجاد تنش با مردم فهیم مهاباد 
رفتار نمایند در غیر این صورت اینجانب به 
عنوان نماینده این مردم شــریف مجبور به 
گفتن حقایق از طریق تریبون رسمی صحن 
علنی و انجام اقدامــات دیگری در مجلس 

خواهم بود«.
این نامــه همچنین به فرمانده ســتاد کل 
نیروهای مســلح جهت اســتحضار و صدور 
دســتور اقدام ســریع و  وزیر کشور جهت 
استحضار و صدور دســتور اقدام سریع نیز 

رونوشت شده است. 

گزارش های ضد و نقیض از وضعیت نگران کننده در آذربایجان غربی؛ 

در مهاباد چه خبر است؟

همدلی| شرایط کشور در وضعیت متفاوتی به سر می برد. 
گروه های سیاسی عمال در موقعیت دشواری قرار گرفته اند. 
گزارش های مختلف نشــان می دهد که اصالح طلبان از یک 
طرف برای گفتوگو با مقامات فراخوانده می شوند و از سوی 
دیگر منابــع قضایی اعالم می کنند که آنان را به دادســرا 

احضار کرده اند. 
در روزهای گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه از احضار برخی 
چهر ه های سیاســی، ورزشــی و فرهنگی از جمله محمود 
صادقی، پروانه سلحشــوری، یحیــی گل محمدی و برخی 

چهره های فرهنگی خبر داد. 
مرکــز رســانه قــوه قضائیه اعالم کــرد: »در پــی برخی 
اظهارنظرهای بدون اســتناد در مورد وقایع اخیر، همچنین 
انتشــار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات 
خیابانی، از ســوی برخی چهره های سیاســی و همچنین 
تعدادی از ســلبریتی ها این افراد جهت پاسخگویی به مقام 

قضایی به دادستانی تهران احضار شدند.«
پروانه سلحشــوری در گفت وگو با ایلنا درباره احضارش به 
قوه قضائیه گفت: »از طریــق توئیتر از خبر احضارم مطلع 
شدم و در ابالغیه ای که برای من آمده است علت احضار را 

»دفاع از اتهام انتسابی« عنوان کرده اند.« 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: »من 

غیر از توییت کــردن کار دیگری انجام نداده ام. چند روزی 
بود در فضای توییتر علیه من نوشتند که باید بازداشت شوم 
و برخورد قاطع با من صورت گیرد و در همین فضا احکامی 

هم برای من صادر کردند.« 
وی ادامــه داد: »طبــق ابالغیه 5 روز مهلــت دارم که به 
دادستانی تهران مراجعه کنم و این بار هم مانند دفعه پیش 
حدود ساعت 10 شــب از طریق فضای مجازی از احضارم 

مطلع شدم و بعد به خودم ابالغیه دادند.«
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی افزود: »آدرسی 
که ابالغیه به آن فرســتاده شــده اســت ، مجلس شورای 
اسالمی است این در حالی که من 3 سال است که نماینده 
مجلس نیستم. امروز هم به من زنگ زدند چهارشنبه ساعت 

10 صبح باید به دادسرای امنیت بروم.« 
سلحشــوری خاطرنشــان کرد: »من مدت ها است به دلیل 
آســم شــدید در تهران زندگی نمی کنم و به روستا رفته ام 
امــروز صبح هم به صــورت کتبی ابالغیه را در روســتا به 

دست من رساندند.«
محمــود صادقی دیگــر نماینده مجلس دهم هــم درباره 
احضارش از ســوی قوه قضائیه گفت: »هنوز احضاریه ای را 
دریافت نکردم. حال اگر جایی فرســتادند نمی دانم، شخصا 
چیزی به دست من نرسیده است. سعی کردم وارد »سامانه 

ثنا« شــوم که نشد. معموال پیامک می زدند که پیامکی هم 
دریافت نکردم و چیزی شخصا به من ابالغ نشده است.«

این اتفاق در حالی رخ می دهد که منابع دولتی گزارش داده 
که چهره های اصالح طلب با سران قوا و مقامات ارشد کشور 

دیدار و گفت وگو داشته اند. 
در این بــاره خبرگزاری دولتی برنا نوشــته کــه برخی از 
اصالح طلبان در قالب گروه های مشــورتی و تشــکیالتی با 

برخی مقامات کشور دیدار کردند. 
طبق اخباری که در اختیار خبرنگار برنا قرار گرفته اســت، 
هیئت رئیسه جبهه اصالحات ایران متشکل از بهزاد نبوی، 
حســین مرعشــی، ابراهیم اصغرزاده، جــواد امام، محمود 
صادقی و الیاس حضرتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و حجت االســالم غالمحسین اژه ای رئیس قوه 

قضاییه دیدار کردند.
 اصالح طلبان در دیدار با دبیرشــورای عالی امنیت ملی 
و رئیس دســتگاه قضا پیشــنهاداتی را درباره کشور ارائه 
کردند. همچنین برخی از اصالح طلبان در قالب شخصیت 
حقیقــی همچون عبدالواحد موســوی الری و حســین 
مرعشی و چند تن دیگر با مقامات دولتی دیدار کردند و 
پیشنهادات خود را برای اداره بهتر کشور با آنها در میان 

گذاشتند.

وضعیت خاص برخی چهره  های سیاسی، فرهنگی و ورزشی؛

از دعوت به گفتگو تا احضار به دادسرا

همدلی|این روزها ســیدابراهیم رئیســی به عنوان رئیس 
جمهور گروه و جایگاهی را مــورد خطاب قرار می دهد که 
دقیقا مشخص نیســت کجاست وچه کسانی هستند. او در 
مقام رئیس قوه مجریه کشور به گونه ای صحبت می کند که 
گویی قرار اســت قوه ای دیگر مجری امور کشور باشد. این 
مسئله به خصوص در ســخنرانی های رئیسی درباره مسائل 

اقتصادی خود را بیشتر نشان می دهد. 
دیروز شــصت و دومین اجالس مجمــع عادی و فوق العاده 
بانک مرکزی با حضور ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد. در 
این جلسه علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی گزارشی 
از عملکرد مالی ســال 1400 و همچنین شاخص های مالی 
ســال 1401 ارائه کرد. رئیس جمهور پس از اســتماع این 
گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند کاهشی نرخ 
تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند 
کاهشــی نوســانات نرخ دالر، روند کاهشی رشد نقدینگی، 
افزایش خالــص دارایی های خارجــی و همچنین حفظ و 

تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: »استمرار این 
اقدامات موجب اطمینان بخشی به مردم و همچنین فعالین 
اقتصادی است.« رئیسی معموال اقدامات مثبت را نتیجه کار 
دولت معرفی می کند ولی کوتاهی ها و ضعف عملکردها را 

به جایگاهی مبهم ارجاع می دهد.«
در این جلســه همچنین بانک مرکزی مکلف شــد موضوع 
اضافه  برداشت برخی بانک ها که انضباط مالی و پولی شبکه 
بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.

حــل موضــوع تکالیف بــه جا مانــده از ســال های قبل 
در گزارش هــای مالــی، عملیاتــی کردن نظــر ناظران در 
گزارش های مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد 
نقدینگی،  کنترل و نظارت جدی بر بانک ها بویژه بانک های 
خصوصــی و هدایت اعتبارات به ســمت فعالیت های مولد، 
کنترل ترازنامه های بانک ها و تســهیل دسترســی مردم به 
تسهیالت بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک 

مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.

رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواســت با تسریع 
در تســهیل روابــط پولی و بانکی با دیگر کشــورها، خارج 
کردن اقتصاد کشور از انحصار دالر را با جدیت دنبال کند.

رئیســی تأکید کــرد: »خروجی اقدامــات و عملکرد بانک 
مرکــزی و ســایر نهادهای اقتصادی دولــت باید در جهت 
ثبــات اقتصادی، امنیت ســرمایه گذاری و حمایت از تولید 
و اشــتغال باشد و با هرگونه یأس آفرینی با هدف برهم زدن 
نظام اقتصادی کشــور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت 

برخورد شود.«
از ســخنان جالب توجه دیروز رئیســی آن بــود که گفت: 
»ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید و 
اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در 
عمل احساس کنند.« او دقیقا مشخص نکرد کدام نهاد که 
مجری مسائل اقتصادی است باید این نکته را پی گیری کند 
درحالی که خودش به عنوان رئیس قوه مجریه در مســند 

امور قرار دارد. 

رئیس جمهور در مقام منتقد تصمیمات اقتصادی
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