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رئیسجمهوری میالد حضرت عیسی مسیح(ع) را تبریک گفت
رئیسجمهوری در پیامهای جداگانهای به سران کشورهای جهان ،میالد خجسته پیامبر رحمت و سعادت حضرت عیسی مسیح(ع) و همچنین آغاز سال  ۲۰۱۸میالدی را به آنان تبریک گفت .حجت
االسالم حسن روحانی در این پیام های جداگانه  ،تصریح کرده است :امیدوارم در پرتو آموزههای پیامبران الهی و با اتکاء به اصل همزیستی مسالمتآمیز بتوانیم گامی بلند در مسیر گسترش صلح،
عدالت ،برابری و برادری و اعتدال برداشته و بکوشیم با مساعی مشترک و گفتوگو و تعامل میان صاحبنظران ،عالمان و پیروان ادیان الهی ،سال  ۲۰۱۸میالدی ،سالی مملو از معنویت ،عزت ،رفاه،
رفع تبعیض و عاری از خشونت برای تمامی مردمان جهان باشد .رئیس جمهوری در بخش پایانی پیام خود به سران کشورهای جهان ،با آرزوی سالی مملو از برکت و شادکامی ،از خداوند متعال،
سربلندی و سعادت ملت ها و دولتهای آنان را مسالت کرده است.

فعاالن سیاسی فضا سازی علیه دولت و اصالحطلبان را بررسی کردند

اخبار

شایعه بازی با سیاست

وزیر اطالعات:

احقاق حق شهروندی و تامین معیشت وظیفه
حکومت اسالمی است
وزیر اطالعات گفت :حفظ کرامت و حرمت انسانها وظیفه اصلی مدیران و
مسئوالن حکومت اسالمی است.
سید محمود علوی در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی افزود :رضایت
عمومی ،سرمایه اجتماعی دستگاههای اجرایی و نظام است و ثبات امنیت را تضمین
خواهد کرد .وی احقاق حق شهروندی ،تامین معیشت و اجرای عدالت را به عنوان
وظیفه حکومت اسالمی برای همگان برشمرد و گفت :کسانی که با نظام اسالمی سر
ستیز ندارند و در درون نظام قرار دارند باید از خدمات اسالمی بهره مند شوند .وزیر
اطالعات با اشاره به این که نظام مقدس جمهوری اسالمی خدمتگزار مردم است و باید از
مشکالت آنها گره گشایی کند ،خاطر نشان کرد :مردم باید امنیت و سالمت را به عنوان
نعمت های نامحسوس درک کنند .علوی دلسوزی و منفعت مسلمان را از ویژگی های
رسول اکرم (ص) دانست و افزود :هر چه دلسوزی برای مردم تقویت شود ،ثمره آن برای
جامعه بیشتر خواهد بود و همه مسئوالن باید نشاندن لبخند بر روی چهره مردم به ویژه
مستضعفان و محرومان را سر لوحه کار خود قرار دهند .وی امنیت بی بدیل جمهوری
اسالمی ایران را ثمره همدلی و هم افزایی مسئوالن و مدیران به ویژه جامعه اطالعاتی
دانست و تاکید کرد :امیدواریم فرصت خدمت را به نحو احسن قدر بدانیم و به آن نگاه
دنیایی نداشته باشیم ،چرا که در این صورت بی ارزش خواهد بود .وزیر اطالعات بیان
کرد :حکومت در اسالم ارزش ذاتی ندارد و هدف نیست ،بلکه وسیله ای برای امتحان و
آموزش الهی است و نعمتی برای خدمت رسانی بی منت به مردم است .علوی با اشاره به
سیره امیرالمومنین (ع) در این زمینه گفت :نباید به مسئولیت به عنوان طعمه نگریست،
بلکه ریاست دنیوی اگر به خدمت رسانی به مردم ختم شود ،ارزشمند است و شکر این
نعمت ادای تکلیف و خدمت به مردم است.

جوابیه وزارت آموزش و پرورش به اظهارات رحیمپور ازغدی

از کلیگویی و تهمت به فرهنگیان بپرهیزید!
وزارت آموزش و پرورش در واکنش به اظهارات خالف واقع رحیم پورازغدی
پیرامون سند  ۲۰۳۰آن را کلیگویی و تهمت به فرهنگیان برشمرد.
 به دنبال انتشار سخنرانی رحیم پورازغدی در روزنامه کیهان ،مرکز اطالع رسانی و
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه کرد:
 .۱آموزش و پرورش در سال ها و ماه های اخیر به شکلی جدی و با برنامهریزیهای
متراکم در پی عملیاتی کردن سند تحول بنیادین است و این سند به موضوع اصلی
بسیاری از نشستها و جلسات مدیران ارشد با بدنه آموزش و پرورش تبدیل شده
است .با این وجود و با توجه به محو کامل سند  ۲۰۳۰از عرصه برنامههای دستگاه
تعلیم و تربیت کشور ،مشخص نیست که به چه دلیل برخی افراد هر از گاهی اصرار
دارند که چراغ آن را روشن کرده و بر مبنای آن به نهادهای فرهنگی و قانونی کشور
و پرسنل خدوم آن افترا ببندند .اخیرا ً نیز ادعایی از همین جنس و از سوی آقای
حسن رحیم پور ازغدی مبنی بر وجود «کارگاههای تقویت جنسی و آموزش همجنس
گرایی!» مطرح شده بود که مصداقی برای آن یافت نشد ،در نتیجه شایسته است که
این افراد سخنان و اظهارات خود را تصحیح نمایند . ۲ .سند  ۲۰۳۰گذشته از اینکه
دست مایه سوءاستفادههای سیاسی برخی گروهها و افراد برای حمله به دولت شد،
رسماً پس از دستور صریح رهبر معظم انقالب از دستور کار آموزش و پرورش خارج
شد و پرونده آن «ملغی» شد .در نتیجه در هیچ مرکز اداری و آموزشی رسمی کشور،
مفاد و موارد مندرج در این سند در دستور کار نیست و تالش برای زنده کردن نام آن
از سوی برخی افراد را میتوان اقدامی بیمورد و نقض غرض قلمداد کرد .۳ .در پایان از
همه دلسوزان و عالقه مندان دعوت میکنیم تا نگرانیهای خود را در ارتباط با عملکرد
آموزش و پرورش با بیان مصادیق به وضوح گزارش نمایند تا اقدامات اداری و قانونی
با متخلفان به سرعت صورت پذیرد .بی شک ،بیان کلیگویی بدون انعکاس مصادیق
آن به بیاعتمادی جامعه و نظام تعلیم و تربیت میانجامد ،وزارت آموزش و پرورش
آمادگی پیگیری و برخورد با هر گونه انحراف از اصول تعلیم و تربیت ،در صورت ارائه
مصادیق روشن و مؤثق را دارد.

سرمقاله
تراژدی موسسه های اعتباری آینه بانک هایی
با دارایی های سمی
ادامه از صفحه یک
دیدن این گروه های پس انداز از دست داده که از سرخشم شعارهایی نیز
می دهند رخدادی هر روزه شده است .ایرانیان و به ویژه پایتخت نشینان درباره
این افراد داوری های خود رادارند و البته مدیران بانک مرکزی واعضای دولت نیز
جوردیگری می اندیشند .بیشترین سخنی که از سوی یک گروه از کارشناسان و نیز
شهروندان عادی و حتی مدیران بانکی شنیده می شود این است که مال باختگان نباید
فریب می خوردند و باید می دانستند که این وعده ها برآورده نمی شود .نوشته حاضر
نمی خواهد درباره دالیل ریشه ای که راه را برای انبوه سازی این موسسه ها هموار
کرده چیزی بگوید و تنها قصددارد به هشدارهای کارشناسان بانکی اشاره کند و اصرار
کند دولت و سایر قوای اصلی اداره کننده کشور هشدارها ی کارشناسان ومتخصصان
درباره سرنوشت بدفرجام بانک های ناسالم و ضعیف و احیانا ورشکسته با ضرب و زور
سرپا ایستاده را جدی بگیرند .واقعیت این است که برپایه آمار و اطالعات دردسترس
که گوشه هایی از این واقعیت ها ر کنفرانس اقتصاد ایران بیان شد ترازنامه اکثریت
بانک های موجود دولتی ،دولتی خصوصی شده و خصوصی در نقطه عطف ساکن شده
و با یک اشتباه احتمالی از سوی بازیگران در سمت سراشیب قرار گرفته و به پایین دره
می رسند .شمار و کیفیت سپرده گذاران بانک ها با موسسه های اعتباری قابل مقایسه
نیستند و اگر در مسیری قرارگیرند که به تراژدی موسسه های اعتباری منجرشده
است پیامدهای آن بسیار دهشتناکترخواهد بود .به نظر می رسد دولت آقای روحانی
نیز به هردلیل چشم برروی واقعیت تلخ بانک های ایرانی و ترازنامه سرتاپا سمی شده
آنها بسته و به امیدهای واهی کار امروز را به فردا می اندازد .بانکهای ایرانی باید از ترازنامه
خود سم زدایی کرده و این کار باید از سوی دولت انجام شود .نتایج پژوهش ها نشان
می دهد بدهی دولت به بانکها اگر بهنگام ،به شکل کارآمد و به صورت کارشناسی تسویه
نشود نقش بهمن را بازی خواهدکرد و بانکداری ایرانی زیر آوار آن نابود می شود .دولت
ارقام کالنی به بانک ها بدهکار است و درعین ناتوانی درپرداخت بدهی های قبلی بازهم
به شکل های گوناگون از بانک مرکزی وبانک های دیگر قرض می کند .ارقام اقالم
بودجه  1397موجود نیز چشم اندازی امیدوارکننده برای تسویه بدهی دولتی نشان
نمی دهد .البته متخصصان راه هایی را برای پرداخت بدهی دولت از راه های کارشناسانه
پیش بینی کرده اند که راه های اسانی نیست و باید همه نیروهای سیاسی پشت آن
بایستند ،در غیر این صورت باید متاسفانه نگران باشیم داستان موسسه های اعتباری
به شکل های دیگری برای بانک ها تکرار شود .این البته پیش بینی کارشناسان است
و همان ها نیز راه حل ها را می دانند .اگر برای برخی این تصور وجوددارد که می توان
با برگ موسسه های ورشکست شده اعتباری و احیانا بانکها دولت را زیر فشار قرارداد
باید حواسشان به همه چیز باشد .دولت می تواند و باید دنبال راهی باشد که بدهی
خود را از منابع جهانی باقیمت های پایین استقراضی پرداخت کند اما این نیز شرط
انعطاف الزم داردکه تنهادر اختیار دولت نیست .
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از نخستین روزی که دولت دوازدهم با همراهی جریان
اصالحات توانست قدرت را بهدست گیرد تاکنون
دولتمردان و اصالحطلبان همواره درگیر شایعاتی بودند
که پیرامون آنها و عملکرد همراهانشان وجود داشت.
این شایعات با چینش کابینه روحانی آغاز شد و تا
سفرشهردار تهران در زمان زلزله و آلودگی هوای این
شهر نیز ادامه یافت .شاید در ابتدا امر این مسائل تنها
شیطنتهای برخی در فضای مجازی در نظر گرفته شود
اما با تاثیر منفی که در دراز مدت این مسائل می تواند در
جهت تخریب دولت روحانی و اصالحطلبان داشته باشد،
میتوان احتمال مدیریت و مهندسی شدن این اخبار
کذب از سوی جریان مخالف را در نظر داشت.
در همان روزهای نخست فعالیت دولت دوازدهم وجود اخبار
بیپایه اقدامات دولت را در حاشیه قرار میداد این مسئله به
جریان اصالحات که حامیان دولت روحانی بودند را هم تحت
تأثیر قرار میداد .ماه گذشته با به وجود آمدن بحرانی مانند زلزله
کرمانشاه ،تمرکز شایعات و اخبار بر روی بی توجهی دولت نسبت
به این بحران قرار گرفت .باوجود اینکه دولت مرکزی در همان
شب حادثه برنامه ریزی های الزم برای امدادرسانی را صورت
داد اما حجم اخبار منفی در خصوص عملکرد دولت در چنین
شرایطی قابل چشم پوشی نبود .این ماجرا تا جایی پیش رفت
که برخی مدعی شدند دولت به زلزلهزدگانی که مستاجر بودند
حاضر به تحویل کانکس نیست یا اگر افراد کانکس دریافت کنند،
کمکهای مالی به پرداخت نخواهد شد.
شایعه سازی رقبا
این شایعات تنها منحصر به دولت و کابینهاش نبود و شهردار
تهران را نیز از این شایعات بی نصیب نگذاشتند .درست در
روزهایی که آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز بود و عالوه
بر آن زلزله تهران نیز رخ داد ،جای خالی محمدعلی نجفی
شهردار تهران در رسانهها به شدت احساس میشد .در همین
زمان بود که شایعاتی پیرامون خروج وی و خانوادهاش از تهران
مطرح کردند .به رغم اینکه این مسئله تکذیب شد اما نتوانست
از شایعات جلوگیری کند و همچنان مخالفان به دامن زدن آن
ادامه دادند .اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران در گفتوگو با «ابتکار» در رابطه با
افزایش شایعات پیرامون دولت دوازدهم عنوان کرد «:در مجموع،
ارادهای برای تضعیف دولت و اصالحطلبان و تخریب آنها شکل
گرفته است و به نظر میرسد که حلقهها و گروههایی که معتقد
هستند که برای رسیدن به خواستههای خود و تحقق آن باید
دولت و حامیانش را تضعیف کنند ،دست به کار شدهاند .این
افراد عالقه ای به نظام و جمهوری اسالمی ندارند .این افراد حتی
نمیخواهند پیشرفتی حاصل شود تا ایران سربلند شود ،همه
این اقدامات تنها برای این است که ایران را به راهی سخت و
مصیبت زده بکشانند تا بتوانند از آن طریق نیازهای خود را
برطرف کنند و اعالم کنند که در زمان دولتهای نهم و دهم

شاید شرایط بهتر بود و این روزها بازار چنین بحثهایی بسیار
داغ است ».وی در ادامه افزود «:همانطور که گفته شد این
بحثها صحت ندارد و دولت دوازدهم دولتی پرتالش است .این
دولت برای حل معضالتی که تا به امروز در دولت های نهم و دهم
ایجاد شده ،تالش کرده است و واقعا یک ویرانه به آقای روحانی
تحویل داده شد و در چنین شرایطی رئیس دولت دوازدهم
احتیاج به همراهی و همدلی ملت ایران دارد ».بروجردی با بیان
اینکه اشخاصی که به دنبال تضعیف دولت هستند در حقیقت
نمیخواهند که این همدلی شکل گیرد ،عنوان کرد «:شکلگیری
همدلی منجر به آشکار شدن تخریبهایی که در گذشته انجام
دادهاند ،میشود .اگر اختالف در جامعه افزایش پیدا کند صورت
مسئله گم میشود و این افراد میخواهند اشتباهات شان آشکار
نشود .تمام این مسائل منجر شده است که همین گروه به دنبال
تخریب دولت کنونی و اصالحطلبان باشد ».بروجردی با اشاره
به شرایط مشابه در زمان دولت اصالحات مطرح کرد«:زمان
دولتهای هفتم و هشتم نیز کسانی که انحصار طلب بودند،
تالشهایی کردند و این کوششها بر این مبنا قرار داشت که
دولت اصالحات به خواستههایش نرسد اما دولت همچنان به
تالشهای خود ادامه داد و صندوق ذخیره ارزی به وفور در آن
زمان پول داشت و برای دولت بعدی مبلغ زیادی بهجا گذاشت و
تالشهای دیگری هم صورت رفت که نشان دهنده این است که
دولت اصالحات توانست موفقیتهایی را در آن زمان کسب کند
و امروزه آنچه که میخواند تحقق نیابد این است که اصالحات
موفق نشود و سربلند نباشد .نباید این را از یاد برد که مردم
متوجه این مسائل هستند و اصالح طلبان توانستند موقعیت را
برای اصالحات به وجود بیاورند .دولت در تالش است تا درجهت
تحقق بخشیدن به آرمانهای جامعه ،انقالب و امام قدم بردارد
و این افرادی که با اصالحات مشکل دارند و صرفا برای اینکه

بگویند اصالحات نتوانست با آن مقابله میکنند».
گفتنی است که برخی کارشناسان معتقدند که رقبای جریان
اصالحات و روحانی خود را برای انتخابات آتی که نزدیک ترین آن
انتخابات مجلس در سال  1398است آماده میکنند .جهانبخش
خانجانی فعال سیاسی اصالح طلب ،نیز در گفتوگو با «ابتکار»
در رابطه با شایعات پیرامون دولت دوازدهم اظهار کرد« :به هر
حال آقای روحانی و اصالحطلبان دو انتخابات ریاست جمهوری
را پیروز شدند و همراهی جریان اصالحات منجر به شکست
رقبای روحانی و اصولگرایان شد در این میان گروههای تندرو
بودند که بیشترین شکست را متحمل شدند ،دولت دوازدهم با
چنین شرایطی قدرت را بهدست گرفت .بنابراین طبیعی است
که سعی میکنند انواع کارشکنیها را انجام دهند و موانعی
برای دولت کنونی و اصالحطلبان ایجاد کنند و یا به شایعات
پیرامون آنها دامنزنند .به هر حال بدیهی است که رقبای دولت
با استفاده از زمینههای موجود به دنبال ضربه زدن بر بدنه دولت
هستند تا شاید بتوانند از این طریق در مقابل جریان رقیب که
همان اصالحطلبان هستند ،تجدید قوا کنند ،منطق این اتفاقات
همین موضوع است».
لزوم اطالع رسانی به مردم
در روزهایی که بسیاری از سیاستمداران ما چه کسانی که در
بدنه دولت حضور دارند و چه کسانی که حضور ندارند ،بخش
عمدهای از انرژی و توان خود را صرف مقابله با شایعات میکنند.
این در حالی است که باید با بیشترین توان خود را در راستای حل
معضالت کشور صرف کنند .خانجانی در بخشی دیگر از مصاحبه
خود با «ابتکار» اظهار کرد«:در این میان دولت و شهرداری
تهران هم باید با اقدامات به موقع به این شایعات دامن نزنند و
با تمهیدات از گسترش و سوءاستفاده برخی اشخاص جلوگیری
کنند و در موقعیتهای حساس در صحنه حضور بیشتری داشته

باشند و فعالیتهای خود را افزایش دهند و و نباید از یاد ببرند
که یک سری وظایف در قبال مردم دارند که این وظایف را در
هر شرایطی باید انجام دهند و این شایعات نباید خللی در کار
آن ها ایجاد کند و پیشرفت امور را به تعویق بیندازد ».وی در
ادامه افزود«:به هر حال یک سری موقعیتهای حساس وجود
دارد که مسئوالن با حضور بیشتر در آگاهی بخشی به مردم
و آرام کردن افکار عمومی تأثیر بسزایی دارد ،در حقیقت در
خصوص شهرداری هم میتوان گفت که اگر مسئوالن شهرداری
و دولت در خصوص وظایفی که در حال انجام هستند اطالع
رسانی کنند ،شایعات آن طور که مخالفان تمایل دارند گسترش
پیدا نمیکند .در شرایط بحرانی مانند موارد ذکر شده مسئوالن
باید حضور بیشتری داشته باشند تا شایعات گسترش پیدا نکند».
وی خاطرنشان کرد«:البته الزم به یادآوری است که ضعف عمده
مربوط به اطالع رسانی به مردم است اگر مسئوالن شهرداری و
دولت در خصوص وظایف خود آگاهی رسانی کنند شایعات تا به
این حد موقعیت ظهور و بروز پیدا نمیکند .بخشهای مختلف
شهرداری باید لحظه ای با مردم صحبت کنند ».خانجانی در
رابطه به با مسائل مربوط به شهرداری تهران مطرح کرد «:بحران
آلودگی یه مسئله جوی است اما از طرف دیگر به ضعف کارکرد
در شهرداریها و دولتهای سابق هم مربوط میشود و وقتی
مردم با آن روبرو میشوند انتظار توضیح دارند .این شایعات هم
کاهش مییابد و یا اگر هم باشد چندان اهمیتی ندارد ».اشرف
بروجردی هم در خصوص راهکار سیاستمداران برای برون رفت از
این موقعیت اظهار کرد «:دولت باید تمام وظایف و مسئولیتهای
در راستای رفع مشکالت جامعه قرار دهد تا بتوان شرایطی را
فراهم کرد که ملت احساس کنند تا حدودی حقوق آنها دیده
میشود و دولت در پی تامین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص
است ».وی در رابطه با نقش رسانه های گوناگون بر تخریب
چهره دولت بیان کرد «:کسانی که با رسانهها سروکار دارند و
تمام رسانهها را رصد میکنند ،متوجه تعادلی در میان جریانها
هستند اما کسانی که تنها یک رسانه را مرجع خود قرار دادهاند به
عنوان مثال ،اگر تنها مرجع برخی رسانه ملی باشند طبیعی است
که تحت تأثیر رویکرد آن قرار بگیرند .شرایط جامعه به گونهای
است که همه میخواهند انتقاداتی را مطرح کنند .برخی به دنبال
خواسته خود نیستند بلکه تنها میخواهند به دولت بگویند که ما
هم هستیم و ابراز وجود کنند .اشکالی ندارد اجازه دهیم که همه
نقد کنند و دیدگاههای خود را بگویند شاید از مجموعه نقدها
دولت راهکارهای بهتری نسبت به آنچه خود در نظر داشته ،پیدا
کند .در مجموع انتقادات مردم ،دولت را به فکر وادار میکند ».با
توجه به صحبتهای کارشناسان میتوان چنین برداشت کرد که
جریانهای تندرو از مدتها قبل خود را برای انتخابات پیشرو
آماده کردهاند و در این میان ،هیچ فرصتی برای تخریب دولت
و جریان اصالحات دست نمی دهند .هر روز که به انتخابات
نزدیک تر میشویم حجم اخبارو فشار آن بر دولت نیز افزایش
مییابد و این احتمال حضور یک اتاق فکر در پشت پرده را
تقویت میکند .ضمن اینکه توان رسانهای جریان رقیب و
همچنین فراگیری شبکههای اجتماعی نیز در دامن زدن به آن
تاثیر بسیاری دارد .با اینحال حضور فردی مسئوالن در رسانهها
و شفافیت در عملکرد میتواند تا حدود زیاید موج به راه افتاده
را مهار کند.

سخنگوی قوه قضائیه:

پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدینژاد با قوه قضائیه پذیرفته نمیشود

سخنگوی قوه قضائیه گفت :در دهه اول و دوم انقالب تعدادی ممنوعالخروج و
ممنوعالمعامله شده بودند که با همکاری نهادهایی از جمله سازمان ثبت اسناد و
امالک ،از حدود  27هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند26 ،
هزار و  359نفر از آنها تعیین تکلیف شدند.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژهای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری در
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی
مذاکره در خصوص برخی متهمان بود ،آیا با قوه قضائیه در این زمینه مذاکرهای صورت
گرفته و آیا در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است؟ گفت:
اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمیدانم ،ولی با قوه قضائیه
صحبتی نداشتند و قوه قضائیه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است .بله ،امر بر عهده
قوه قضائیه است .اگر روزی آزادی مشروط و  ...شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد
اعمال میشود .وی افزود :بر اساس قانون پیشبینی شده کسانی که بیش از  10سال
حبس داشتهاند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص میتوانند
از آزادی مشروط استفاده کنند .همچنین کسانی که مجازاتشان کمتر از  10سال است
پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط میتوانند از آزادی مشروط
استفاده کنند .در خصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانیها هستند و
اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت میگیرد .سخنگوی قوه قضائیه در
خصوص اینکه برای نازنین زاغری پرونده جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است؟ اظهار
کرد :بله ،زاغری پرونده جاری دارد ،ولی نمیدانم در چه مرحلهای است .محسنیاژهای در
نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیتاهلل امامی کاشانی در خطبه
نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدینژاد با قوه قضائیه
صحبت کند را مطرح کرد ،آیا قوه قضائیه این پیشنهاد را قبول میکند؟ گفت :خیر ،به هیچ
وجه این پیشنهاد پذیرفته نمیشود .این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه
دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد .کسانی که مرتکب جرم میشوند طبق قانون
با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل
شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضائیه همچنان
این امور را اجرا خواهد کرد .سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی
بر اینکه چرا تاکنون قوه قضائیه در خصوص مجازات افرادی که پولهای کالنی از بیتالمال
برداشت کردهاند کوتاهی کرده است ،اظهار کرد :کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر
مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و
بیش شما در جریان آنها هستید .این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند
و یا کسانی که در ادارهها تخلف داشتهاند .در خصوص پروندههای موسوم به حقوقهای
نجومی هم چند گروه وجود داشت .عدهای عالوه بر اینکه حقوق باال دریافت کرده بودند
مانند مدیرکل و ...در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای
برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند
حکم هم گرفتهاند .وی افزود :کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده
است حقوقهای باالیی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند .اگر جرمی نباشد
مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند .شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود
و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده ،پس گرفته میشود .افرادی هم اعم
از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشتهاند که بعضا در تجدیدنظرخواهی

بوده یا احکام صادر شده ،برخی نیز احکامشان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات
معذوریم .در عین حال پروندهها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله
تجدیدنظرخواهیاست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق
ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟
عنوان کرد :از آخرین وضعیت خبر ندارم ،اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست.
رقمها بستگی به میزان کارشناسیها دارد و تا بحث نهایی نشود نمیتوان رقم قطعی را
گفت .بر اساس اسناد و  ...مبالغی مطرح میشود اما پس از بررسی مشخص میشود مبلغی
کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است ،در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است
و نهایی نشده است نمیتوان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که
رقم باالیی است .هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعالم شد و در صورت وجود اعتراض،
به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت .در خصوص اینکه نتیجه
تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه ،نمیدانم .وی در پاسخ به سئوالی درباره انتقاد رئیس
جمهوری از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه
قضایی از شنودهای غیرمجاز اطالع دارد یا خیر؟ گفت :من هیچ موردی را سراغ ندارم که
به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطالع ندارم .اگر دستگاه قضایی اطالع یابد که کسی
بدون اذن جایی را شنود میکند ،جرم است و حتما برخورد می شود .وزارت اطالعات یکی
از دستگاههای اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئههاست و زیرمجموعه خود
دولت است و بخش عمدهای از درخواستهای شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطالعات
انجام میشود که همه را قضات موافقت نمیکنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص
و زمان محدودی اجازه میدهند ،البته نیروی انتظامی هم در پارهای از پروندههایی که در
اختیار دارد ،امکان دارد درخواست کند .ممکن است سازمان اطالعات سپاه هم مواردی را
درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطالعات منعکس میشود .سخنگوی
قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای اینکه
مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند ،زیرا برخی قضات معتقدند نشر
فقط از طریق مکتوب امکانپذیر است ،چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد میشود؟ گفت:
فکر نمیکنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب
باشد و مطلقا چنین چیزی نیست .در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است
و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است .کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب
را مطرح کردند؛ یک مطلب میگویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این
اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه میگیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا
رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی
نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند ،همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد
که این حکمت هم بزودی مشخص خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ورمی
کمپوست که در مرحله تجدیدنظرخواهی است و پرونده موسوم به دکل نفتی ،گفت :در
خصوص پرونده ورمی کمپوست آخرین وضعیت را نمیدانم اما پرونده دکل نفتی جلسه
رسیدگی تشکیل شد .این پرونده هفت متهم دارد و امروز اولین جلسه رسیدگی به آن
بود .محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره نحوه رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور به
تخلفات گفت :سازمان بازرسی کل کشور مواردی را به صورت برنامهریزی شده و برخی

موارد را هم به صورت پیش بینی نشده و فوق العاده بررسی میکند .مواردی که سازمان
بازرسی متوجه میشود جرم هستند را به دستگاه قضا ارسال میکند و اگر جرم نبود ،تذکر
میدهد و اگر نکات مثبتی هم دید اعالم میکند و پیشنهادهایی هم ارائه میدهد .معاون
اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات احمدی نژاد آیا دستگاه قضا با
برگزاری دادگاه علنی موافقت میکند؟ گفت :ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد
برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است .سخنگوی قو ه قضائیه در پاسخ به سوالی در
خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسئوالن در قاچاق کاال سهیم
هستند؟ اظهار کرد :از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم
و بر اساس گزارشهای رسیده و بازرسیهای انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع
هستیم و انشاءاهلل خیلی هم این تحقیقات طول نمیکشد .مساله قاچاق یک امری است
که مقابله و مبارزه با آن ،امروز جزو واجبات است زیرا زیانی که در این شرایط وارد میشود،
قطعاً میشود گفت قاچاق کاال ،حرام و جرم است و مقابله با آن الزم و واجب و قانونی است.
سوال این است که آیا به مقدار الزم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده،
میتواند از روی سهل انگاری و بدون تقصیر باشد؟ وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات
منصور نظری در دیدارش با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به
قوه قضائیه وارد است یا خیر و اینکه علیه وی اعالم جرم شده است؟ رئیس قوه قضائیه علیه
وی اعالم جرم نکرده است و نسبت به مطالبی که وی میگوید دستگاههای دیگر می توانند
اعالم جرم کنند زیرا به صورت مطلق میگفت که قضات ،کارشناس و وکال فاسد هستند
و اینگونه حرف زدن قطعا کاری را اصالح نمیکند و حتما این راه اصالح نیست و قضات،
کارشناس و وکال میتوانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب
قرار میگیرد .این فرد ادعاهایی را مطرح کرده که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه رسیدگی
شده است .بنابراین اینکه رسیدگی نشده ،حتما خالف است و اینکه بگوییم حتماً همه
فاسد هستند ،درست نیست .شاید هم ادعای این فرد درباره برخی وکال و قضات درست
باشد ،اما نتوانسته ثابت کند .وی افزود :ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضایی فرد
متخلف پیدا نمیشود ،حرف ها و کارهای این فرد جای شکایت دارد و اگر قضات و وکال و
کارشناسان شکایت کنند ،رسیدگی میشود .مجددا تاکید می کنم که رئیس قوه قضائیه
هم علیه وی اعالم جرم نکرده است.

