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روی موج کوتاه

عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان با بیان اینکه اصالح طلبان 
حتی به صورت مشــروط هم با جریان 
منتسب به روحانی و اعتدالیون ائتالف 
نمی کنند، گفت: با هویت اصالح طلبی 

در انتخابات حاضر می شویم.
اســماعیل گرامی مقدم با اشاره به 
آخرین تصمیمات اتخاذ شده در موضوع 
انتخابات مجلس در جریان اصالحات، 
به خبرگــزاری مهر افزود: شــورای 
عالــی سیاســتگذاری اصالح طلبان 
که انتخابات و ائتــالف اصالح طلبان 
را هدایت می کند و مســئولیت آن را 
برعهــده دارد در هفته های گذشــته 
آخرین اقدامــات خــود را در تعیین 
رابطین استان ها انجام داده است و در 
هفته جاری یعنی چهارشــنبه جلسه 
هم اندیشی با رابطین استان ها را برگزار 

می کند.
وی بــا بیــان اینکــه رابطیــن 
استان ها مســئولیت ارتباط با شورای 
اصالح طلبــان آن اســتان را برعهده 

دارند، گفــت: در هر اســتان عالوه بر 
شخصیت های حقوقی شورا که احزاب 
سیاسی هستند، شخصیت های حقیقی 
آن نیز تعیین خواهند شد به این شکل 
که احزاب، افراد حقوقی را پیشــنهاد 
می دهند و ســپس در شــورای عالی 
سیاســتگذاری در تهــران از میــان 
پیشــنهاددهندگان، افــراد حقوقی 

انتخاب می شوند.
گرامی مقدم تاکید کرد: شــورای 
اصالح طلبان استانی مسئولیت تجزیه 
و تحلیل نامزدهــای انتخابات و خود 
انتخابــات برای اســفند ۹۸ در همان 

استان را برعهده خواهند داشت.
اعتدال و توسعه جای هیچ گونه 

ائتالفی را باقی نگذاشته
ســخنگوی حزب اعتمــاد ملی با 
اشــاره به اظهارات محمدرضا عارف 
مبنی بــر اینکه فضای کلــی در میان 
اصالح طلبان عدم ائتالف با جریان های 
دیگر در انتخابات است، گفت: رویکردی 
که حزب اعتدال و توســعه و در رأس 

آن آقــای روحانی اتخــاذ کرده، جای 
هیچ گونه شــرط و شــروطی را برای 
ائتالف با اصالح طلبان باقی نگذاشته 
است یعنی اساساً آقای روحانی زمینه 

هر نوع ائتالفی را از بین برد.
وی با بیان اینکــه اصالح طلبان با 
هویت اصالح طلبی خود در انتخابات 
حضور پیــدا می کنند، اظهــار کرد: 
اصالح طلبــان با جریان هایــی که به 
مطالبات مردم پشــت کردند و به یک 
ائتالف جمعی خیانــت کردند هرگز 

ائتالف نمی کنند.
گرامی مقدم تاکیــد کرد: بحث ما 
این است که اگر رویکرد اصالح طلبان 
سلبی و ایجابی باشد، این ها یک راهبرد 
اســت و برای این راهبرد باید دست به 
اقداماتی ازجمله ائتالف های احتمالی 
زد. در دوره قبلی که دســت به ائتالف 
زدیم درواقع از حق مســلم خودمان 
یعنی اصالح طلبان گذشتیم و در جهت 
منافع ملی ائتالف کردیم و تصورمان 
این بود که این ائتالف بر پایه رفتارهای 

 اخالقــی و ایمانــی نتیجه بخــش 
خواهد بود.

روحانی بدعت گذاری کرد
عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان با بیان اینکه در همه جای 
دنیا وقتی جریان های سیاسی با یکدیگر 
ائتالف می کنند، ائتالف های شان تنها 

تا روز پیروزی در انتخابات نیست بلکه 
برای تشکیل دولت هم این ائتالف ادامه 
دارد، گفت: روحانی در این زمینه بدعتی 
از خود برجای گذاشــت که برخالف 
تمامی توافق ها و قراردادهای مرسوم 

در روابط سیاسی بود.
وی تاکیــد کرد: روحانــی فقط تا 
پای رفتن به پاســتور با اصالح طلبان 
مانــد و بعــد از آن رفتار دیگــری از 
خود نشان داد و خســارت سنگین و 
ضربه های شــدیدی از ســوی وی به 
اصالح طلبان وارد شــد. اصالح طلبان 
از این رفتار روحانی حتماً درس هایی 
را آموخته انــد، نه تنهــا اصالح طلبان 
بلکه اصولگرایان نیز درس های زیادی 
از ایــن رفتارها آموختنــد که ممکن 
است یک رئیس جمهوری با چهره ای 
مسالمت آمیز شعار مطلوب یک جریان 
را بدهد و وارد عرصه انتخابات بشود و 

سپس به همه آنها پشت کند.
گرامی مقــدم گفــت: ایــن رفتار 
روحانی در تاریخ ماندگار خواهد شد و 
تا ابد به عنوان یک نقطه تیره در پرونده 

وی خواهد ماند.
 دولت در مجلس 

پشت عارف را خالی کرد
عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان تصریح کرد: رویکردی که 
دولت در مجلس اتخاذ کرد، این بود که 
پشت سر طیفی قرار گرفت تا عارف برای 
ریاست مجلس رأی نیاورد در حالی که 
همین لیســت امید و اصالح طلبان در 

انتخابات از روحانی حمایت کردند.
وی افزود: متأسفانه روحانی صرفاً 
ائتالف با حزب خودش را به رســمیت 
شناخت و قطعاً این اتفاق در تاریخ ثبت 

خواهد شد.
ســخنگوی حــزب اعتمــاد ملی 
افزود: از ۳۱ استان در حدود ۲۸ استان 
شــخصیت های برجسته اصالح طلب 
مسئولیت ستاد آقای روحانی را برعهده 
داشتند و شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان به ریاست عارف به نامزدی 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 

رأی دادند؛ این سرمایه کمی نیست که 
پشت سر یک کاندیدای انتخابات قرار 
بگیرد؛ اما در مقابل روحانی با این آرا و 

حامیان خود چه کرد؟
دیگر مجبور به ائتالف نیستیم

گرامی مقــدم تصریح کــرد: با این 
تجربه ای که اصالح طلبــان دارند من 
تصور نمی کنم که آنها بخواهند حتی 
به صورت مشــروط با جریان منتسب 
به روحانی، اعتدالیون و جناح راســت 

معتدل ائتالفی را تشکیل دهند.
وی افــزود: هیــچ شــرایطی 
اصالح طلبــان را مجبور بــه تعامل با 
اعتدالیون نخواهد کــرد.  ما در حزب 
اعتماد ملی از ماه ها قبل اعالم کردیم 
که با هویت اصالح طلبی در انتخابات 

حضور پیدا می کنیم.
عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبــان تاکیــد کرد: مــا با هر 
جریان و حزبی که حامی اندیشه های 
اصالح طلبی اســت و به اصالحات به 
صورت عملی و دلسوزانه اعتقاد داشته 
و پیگیر مطالبات مردم باشــد ائتالف 
می کنیم، ولی بــا جریانی که اعتقادی 
به مطالبات مردم نداشــته باشد و تنها 
عوام فریبی کرده و بخواهد رأی مردم 
 را ســرقت کنــد قطعاً هیــچ ائتالفی 

نخواهیم کرد.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان: 

با اعتدالیون ائتالف نمی کنیم؛ حتی به صورت مشروط

گزارش

در ادامه بررســی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع 
مســئوالن ابطحی، نماینده مردم خمینی شــهر پیشنهاد 
الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسئوالنی 
که بعد از انقالب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کســب 
کردند را مطرح کرد و گفت: برای آنکه این قانون ثمره عملی 
داشته باشد، با دوستان مشورت کردیم که قوه قضائیه اعاده 
اموال نامشروع را باید از کجا شروع کند؟ این اموال نامشروع از 

یک ریال تا چند هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
نماینده اصولگرای مجلس گفــت: ما می گوییم مقاماتی 
که بعــد از انقالب بــه پســتهایی در جمهوری اســالمی 
رســیدند و از ۱۰۰ میلیارد دارایی دارند،  اموالشــان مورد 
 بررســی قرار بگیرد و محاکمــات هم علنی برگزار شــود 

تا نام ب.ز و ... نباشد.
او افزود: بنده عمدا درجه مجازات را ننوشتم تا در مجلس 
تصمیم بگیریم. دوستان برای اعتمادسازی قوه قضائیه و نظام 
به این ماده رأی بدهید. یعنی ما قوه قضائیه را مکلف می کنیم 

که کار را شروع کند.

نباید سقف تعیین کنیم
صباغیان بافقی در مخالفت با این پیشــنهاد الحاقی گفت: 
اینکه ما بخواهیم علنی بــودن دادگاه را برای اموال باالی ۱۰۰ 
میلیارد تومان تعیین کنیم و اعدادی ذکر کنیم، با قانون سنخیتی 
ندارد. علنی بودن باید برای همه اموال نامشروع باشد، چرا سقف 
مشخص می کنیم؟ این شکل قانون گذاری بازدارنده نیست بلکه 

برخی را در حاشیه امن قرار خواهد داد.
یارو هم می خورد، هم تکبر می ورزد، هم فیس و پز دارد

حسن کامران اما از زاویه دیگر به این پیشنهاد نگاه کرد و گفت: 
برخی می گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می رود، خب به 
درک. ابروی نظام نباید برود. یارو هم می خورد، هم تکبر می ورزد 
هم فیس و پز دارد؛  باید اسم برده شود. وقتی اسم می برند، چند 
فایده دارد،  رفقا و فامیل هایش می فهمند که او حقه باز شده است و 
نزدیکانش می فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشتشان این است. 
وی ادامه داد: االن گفته شده اســت از ۱۰۰ میلیارد تومان، 
نگفته اند که زیر ۱۰۰ میلیارد حســاب نشود. این دم کلفت ها 
عادت دارند که با قیافه مظلوم و قیافه دینی که انگار از آسمان هفتم 

افتاده است رفتار کنند،  کنارش هم روضه می گیرند و جهیزیه هم 
می دهند تا ظاهرسازی کنند. به نظرم به این پیشنهاد رأی بدهید 
تا این حصار شکسته است. اسم بردن کار ثوابی است علیه این لپ 

سرخ ها و دم کلفت ها.
 یا نمی دانید ۱۰۰ میلیارد تومان 

چقدر است یا ...
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم در مخالفت 
با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان را بسیار باال توصیف کرد 
و گفت: آقای ابطحی یا نمی دانند این رقم چقدر اســت یا اینکه 
خودشــان این قدر پول دارند و اینگونه می گویند. این جمله با 
فریادهای ابطحی همراه گشت و موجب شد تا مسعود پزشکیان 
که ریاست جلسه را برعهده داشت،  سریع وارد میدان شود و با به 
رأی گذاشتن این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند. سرانجام 
این طرح ابطحی با رأی منفی نمایندگان از گردونه پیشنهادها 

حذف شد.
حاشیه های ماده ۱۱

پیش از تعطیالت دو هفته ای پارلمان، مجلسی ها تا ماده ۱۰ 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن را بررسی کردند. ماده ۱۱ 
قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئوالن هم در جلسه علنی 

دیروز زیر ذره بین نمایندگان مجلس رفت.
در این ماده از طرح آمده اســت: »احکام ایــن قانون نافی 
صالحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده 

اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.« غالمرضا کاتب پیشنهاد 
حذف ماده را بیان کرد و گفت: در قانون نویسی مهم است قوانینی 
را تصویب کنیم که نیاز جامعه باشد. این که ما بگوییم این قانون 
نافی سالمت عام قاضیان نیست، در همه صورت این حکم وجود 
دارد،  چه این حکم را بنویسم یا ننویسم. همه قضات می دانند اگر 
حکمی صادر شود مانع رسیدگی به اموال نامشروع نیست. چرا 

حکمی که ضرورتی ندارد را تکرار می کنیم؟
مگر به دنبال شفاف سازی اموال نامشروع نیستیم؟

سیدفاطمه ذوالقدر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هدف 
این طرح شفاف سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق 
افرادی که از سمت شان سوء استفاده کردند را شناسایی کنیم. 
این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود 
ندارد. این ماده دست قاضی را نمی بندد، بلکه کمک می کند که با 

جدیت برخورد کند.
مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم!

مهرداد الهوتی در قامت موافق حذف ماده ۱۱ صحبت کرد: 
در حال حاضر در قوانین فعلی واقعیت قضیــه وجود دارد. من 
مالقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان ها داشتم و حاکی 
از این مطلب بود که شما اینقدر قوانین موازی دارید که ما هم در 

رسیدگی مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.
سرانجام این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی 
خانه ملت به این پیشنهاد رأی منفی دادند و اصل ماده رأی آورد.

در بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن رخ داد؛ 
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هیچمذاکرهایدرهیچسطحی
باآمریکانداریم

ســید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در 
خصوص ادعای پیام آمریــکا به روس ها برای 
مذاکره با ایران در ســطح وزرای امور خارجه، 
ضمن تکذیب این خبرســازی اظهار داشت: 
»جمهوری اســالمی ایران هیچ مذاکره ای با 
مقامات آمریکا در هیچ ســطحی ندارد.«  طی 
روزهای گذشته برخی شبکه های اجتماعی و 
رسانه ها از احتمال گفت وگوی ایران و آمریکا 
با میانجی گری روسیه خبر داده و این مذاکرات 

را بین وزرای امورخارجه اعالم کرده بودند.
    

اروپاحامیاعمالتحریمهای
بینالمللیعلیهایراننیست

به گزارش ایلنا به نقــل از بلومبرگ، »دانیل 
تانبوام« رئیس واحد تحریم های مالی اروپا، در 
خصوص امکان اعمــال تحریم های بین المللی 
علیه ایران گفت: این مساله چیزی در حدود دو 
ماه طول می کشد اما نظرات آمریکا برای اعمال 
ســریع تحریم ها به دلیل این که دیگر آنها عضو 
برجام نیستند اهمیت چندانی ندارد و اروپایی ها 
هم از این طرح حمایت نمی کنند. یک دیپلمات 
اروپایی در این خصوص گفــت: آمریکا در حال 
مذاکره با فرانسه و انگلیس برای اعمال تحریم های 
بین المللی علیه ایران است اما اروپا در حال حاضر 

به دنبال چنین چیزی نیست.
    

فرمانده کل ارتش:
تکیهماصرفابردفاعنخواهدبود

سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل 
ارتش در مراســم صبحگاه تیپ ۲۵ واکنش 
سریع نیروی مخصوص نیروی زمینی ارتش در 
تبریز، درباره هر نوع تهاجمی علیه ایران گفت: 
ما شروع کننده هیچ جنگی نبوده ایم و نیستیم، 
اما تکیه ما صرفاً بر دفاع نیست، قدرت هجومی و 
توان ضربه زدن ما بعد از شروع حمله متجاوزان 
ویران کننده و پشیمان کننده خواهد بود. ما در 
دفاع مقدس یکبار به جهان ثابت کردیم که بر 
ســر آرمان های خود تا کجا ایستاده ایم، امروز 
بســیار قدرتمندتر از آن زمان هســتیم و سر 

سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.
    

دخالتدرپروندهنجفیرا
تکذیبمیکنم

علی ربیعی، ســخنگوی دولت در نشستی 
خبری درباره اینکــه قاضی پرنده نجفی گفته 
است برخی دستگاه های اجرایی در این پرونده 
دخالت دارند، گفت: ما به تفکیک قوا معتقدیم 
و در اینکه دولت در امر قضا دخالتی نداشــته 
باشد، اعتقاد داریم. اگر دستگاه اجرایی خاصی 
اســت اعالم کنند، من این را تکذیب می کنم، 
زیرا حقوق انسان ها مطرح است، هم مقتوله و 
هم آقای نجفی انسان هستند. وی تاکید کرد: 
بهترین کار این است که بگذاریم دستگاه قضا 

کارش را انجام دهد.
    

واکنشذوالنوربهرفتاربرخی
ضابطانبامردم

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال 
خشــونت برخی از ضابطان نســبت به مردم، 
گفت: ما تاکیدمان اجرای ُمِرّ قانون است. اگر 
قانون خوب داریم خــوب اجرایش کنیم و اگر 
قانون بد داریم هرچند که قانون بد از بی قانونی 
بهتر است آن قانون بد را خوب اجرا کنیم. این 
باعث می شود تبعات منفی کم شود. پزشکی که 
می خواهد به یک کودک آمپول تزریق کند ابتدا 
او را آرام می کند تا درد را کمتر احساس کند. 
اعمال قانون درد دارد. برای اینکه درد کم شود 

باید روش های درست اجرا را به کار گیریم.
    

حقوقدانانشوراینگهبانچه
زمانیانتخابمیشوند؟

اســداهلل عباسی، ســخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به معرفی ۵ نفر 
از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس برای انتخاب 
حقوقدانان شورای نگهبان، به تسنیم گفت: پس 
از اعالم وصول اسامی افراد معرفی شده از سوی 
هیأت رئیسه رزومه و کارنامه فعالیت این افراد در 
اختیار همه نمایندگان قرار می گیرد و نمایندگان 
یک هفته مهلت دارند تا کارنامه این افراد را مطالعه 
کنند وی افزود: بر این اساس انتخاب حقوقدانان 
شورای نگهبان در دستور کار جلسات علنی هفته 
آینده مجلس قرار دارد تا از بین ۵ فرد معرفی شده، 

۳ نفر انتخاب شوند.

اصالح طلبان از رفتار 
روحانی حتماً درس هایی 

را آموخته اند، نه تنها 
اصالح طلبان بلکه 

اصولگرایان نیز درس های 
زیادی از این رفتارها 

آموختند که ممکن است 
یک رئیس جمهوری با 

چهره ای مسالمت آمیز 
شعار مطلوب یک جریان 

را بدهد و وارد عرصه 
انتخابات بشود و سپس به 

همه آنها پشت کند

هیچ شرایطی اصالح طلبان 
را مجبور به تعامل با 

اعتدالیون نخواهد کرد. 
 با هویت اصالح طلبی 

در انتخابات حضور پیدا 
می کنیم و با جریانی که 

اعتقادی به مطالبات 
مردم نداشته باشد و تنها 

عوام فریبی کرده و بخواهد 
رأی مردم را سرقت کند 

قطعاً هیچ ائتالفی نخواهیم 
کرد

عضو کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که معاون 
اجرایی حوزه ریاسِت رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده است.

به گزارش انتخاب، حســن نوروزی، به ایرنا گفت: چند روز پیش آقای طبری 
بازداشت شده است. او از بیان علت بازداشت خودداری کرد.

اکبر طبری در زمان ریاست آیت اهلل صادق آملی الریجانی بر دستگاه قضا، معاونت 
اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت.

چندی پیش علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، اکبر طبری را عنصر 
فاسدی در قوه قضاییه خواند و ادعا کرد که او دو رئیس قوه را بیچاره کرده است.

محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز پیش از این به ایرناپالس 
خبر داده بود که بر اســاس اطالعات او، اکبر طبری همراه صادق آملی  الریجانی به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. بعد از انتشار این گزارش در ایرناپالس، 
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه ای از این خبرگزاری و 
همچنین این دو فعال سیاسی اصولگرا انتقاد کرده و آنان را متهم به تخریب آملی 

 الریجانی کرد. 
همچنین در این جوابیه از اکبر طبری دفاع شــده و تأکید شده بود: »برخی از 
اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاســت قباًل در دادسرا بررسی شده 
و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقاًل آنها را 
بررسی و خالف بودن آنها برای وی محرز شده بود.« همچنین در این جوابیه، دفتر 
آملی الریجانی حضور طبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکذیب کرده بود.
سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری 

را برکنار و یوسف باقری را به  جای او، به  عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست 
قوه قضاییه منصوب کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

»معاوندفترآملیالریجانیدرقوهقضائیه«بازداشتشدهاست


