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حجتاالسالم رستمي ،رئیس نهاد
نمایندگي مقام معظم رهبري
در دانشگاهها شد

 ایســنا :دبیرکل جامعه اســالمی مهندســین در
نشســت خبری خود دربــاره طرح موضــوع عبور از
حســن روحانی گفت» :ما در یک وضعیت ویژه بهسر
میبریم و در این شــرایط و در برابر مشکالت موجود،
همهچیز بستگی به سعهصدر دارد .من هم معتقدم
بســیاری از مشــکالتی که به وجود آمده با همراهی،
تدبیر و شــجاعت قابلحل است ،اما اینکه عدهای به
دنبال سوءاستفاده سیاســی از وضعیت فعلی باشند
امر ناپســند و غیرقابلقبولی است و طرح پروژه عبور
از روحانی از سوی هر جریانی که مطرح شود ،نهتنها
بحرانزدا نیســت که بحرانزاست«.محمدرضا باهنر
تأکید کرد» :ما در گذشــته دولتی داشــتیم که خیلی
دنبال خرد جمعی نبود ،اما شــجاعت باالیی داشت
و دولــت فعلی به خرد جمعــی و تدبیر اعتقاد دارد،
اما شــجاعتی نشان نمیدهد و شــوخیای که با این
موضــوع میکنند این اســت که اگر ایــن دو دولت با
یکدیگر ممــزوج و از درون آن دولت مدبر شــجاعی
استخراج میشد ،مشــکالت زیادی حل میشدند«.او
گفت» :اگر همراهی و همدلی وجود نداشــته باشــد
مشکالت حل نمیشود و حاال سؤال این است که اگر
وزیــر جدید اقتصاد انتخاب شــود ،با رئیس کل بانک
مرکزی و رئیس سازمان برنامهوبودجه میتواند کنار
بیاید یا نه؟ حاال از هر حزب و جریانی هم باشد فرقی
نمیکنــد ،از طرفی حزب اعتدال و توســعه هم نباید
فکر کند که رئیسجمهوری را آنان سر کار آوردهاند یا
اینکه کارگزاران چنین تفکری داشته باشد که انتخاب
آقای روحانی نتیجه یک کار جمعی بود«.
استیضاح،طالقمجلسازدولتاست
باهنر درباره اینکه برکناری وزرا میتواند به تنهایی
پاسخگوی مشکالت باشد ،عنوان کرد» :استیضاحکردن
به تعبیری طالق مجلس از دولت اســت و وقتی قرار
اســت مجلس وزیری را اســتیضاح کند باید ببیند که
آیــا وزیری که بعــد از او میآید واقعا قویتر اســت یا
نه؟ بههرحال وضعیت باید بهگونهای باشــد که کسی
فکــر نکند مجلس بهدنبال مچگیری از دولت اســت.
مجلــس باید برای ایجــاد تغییروتحــول در دولت با
استفاده از ابزارهای نظارتی ،نقشه راهی داشته باشد.
اینکه مجلس تیری در تاریکــی بیندازد تا ببیند نتیجه
چه میشود درست نیست«.او درباره عملکرد مجلس
دهم افــزود» :برخی میگویند ایــن مجلس عملکرد
ضعیفی داشته است ،اما من چنین اعتقادی ندارم .در
ایــن مجلس هم افراد باتجربه زیــاد بودهاند ،اما نکته
تازهای که درباره این مجلس نسبت به مجالس گذشته
وجود دارد این است که مجلس دهم ،متأسفانه اکثریت
ندارد و دارای ســه فراکسیون اقلیت است و هرکدام از
آنان که بخواهند حرفشان را در مجلس جلو ببرند باید
با سایر فراکسیونها بدهبستان داشته باشند و این یعنی
هیچکدام از فراکســیونها نمیتوانند با اقتدار کار خود
را پیش ببرند«.او همچنین با اشاره به تدوین مانیفست
نواصولگرایی که از سوی جمعیت پیشرفت و عدالت
اعالم شــد ،گفت» :من هنوز تســلطی بر محتوای این
مانیفست ندارم و مشخص نیست که این مانیفست چه
حرف تازهای دارد .اینکه میتواند مانیفستی برای همه
اصولگرایان باشد یا نه و همه بر آن تمرکز کنند و توافق
داشته باشند ،باید منتظر ماند و دید«.

هیئت پارلماني ایـران
راهي اروپا شد
 ایلنا :هیئت روابط پارلماني جمهوري اســـالمي
ایـــران با پارلمــان اروپا به ریاســت کاظــم جاللي،
رئیس مرکز پژوهشهاي مجلس شــوراي اسالمي و
نایبرئیس اتحادیه بینالمجالس جهاني و به منظور
دیدار و گفتوگو با مقامات سیاسي و مسئوالن پارلمان
اروپا به این منطقه ســفر کرد .عالوه بر جاللي نماینده
تهران ،غالمرضا تاجگردون رئیس کمیســیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس ،کمال دهقانيفیروزآبادي
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي،
سیامک مرهصدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان،
سیدمهدي فرشــادان عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاســبات مجلس و زهرا ســاعي عضو کمیسیون
اجتماعي مجلس اعضــاي هیئت روابــط پارلماني
ایـــران با پارلمــان اروپا را تشــکیل ميدهنــد .این
هئیت در این ســفر با مقامات پارلمان اروپا ،بلژیک و
لوکزامبورگ دیدار و گفتوگو خواهند کرد.

احمد شیرزاد :مجلس بازي بدي را
شروع کرده است
 نامهنیوز :احمد شیرزاد ،نماینده دور ششم مجلس،
گفــت :برگــزاري اســتیضاحهاي پيدرپي از ســوي
مجلسيها بازي بدي اســت که آنها شروع کردهاند و
حاال نميدانند باید چه کنند .مثل برخي کارگردانهاي
تلویزیوني که چند قسمت اول را خوب شروع ميکنند،
اما بعد نميدانند که داســتان چطور باید جمعبندي
شــود .مجلس نیز سناریویي را شــروع کرد که به نظر
ميرســد در چند اپیــزود اول مورد توجه بخشــي از
شــهروندان و فضاي مجازي بود ،اما آخر این ســناریو
مشــخص نبود و نیســت .ســؤال مهم از نمایندگان
مجلس این است که قصد دارند چهکار کنند .اگر مسئله
این بود که ســؤال از رئیسجمهــور در افکار عمومي
طرح شــود ابزارهاي دیگر مثل مناظره تلویزیوني و...
وجود داشــت ،اما یک اهرم قانــون را به کار گرفتند و
نتیجه نیز »هیچ« شــد .نباید این کار را ميکردند .چون
همانها که از کشیدهشــدن رئیسجمهور به مجلس
خشنود شــده و بهبه و چهچه ميکردند بعد از اینکه
نتیجه »هیچ« شد ،همان بد و بیراههایي را که قبال نثار
دولت ميکردند نثار مجلس ميکنند.

میزان :آیتاﷲ آمليالریجاني در جلســه مســئوالن
عالي قضائي با تشکر از رئیسجمهور بابت »سخنان
متیــن و هوشمندانهشــان در مجلــس« گفت» :این
ســخنان موافق مصالــح نظام جمهوري اســالمي
بود و دشــمنان این نظام را که در پــي آتشافروزي
بودنــد ،مأیوس کــرد«.او در ادامه افــزود» :آنچه ما
درخصوص آن از مقــام معظم رهبري اجازه گرفتیم
عبارت است از یکســري صالحیتها و امور مربوط
به شــکل رسیدگيها تا تســریع در رسیدگيها در این
مقطع خاص میســر شود .کســاني که ميگویند این
همه قوانین و آییننامه داریــم ،بفرمایند مواردي که
در این اســتجازه آمده اســت ،در کدام یک از قوانین
و آییننامههــا وجود دارد؟ داللتهــاي قانون کامال
روشــن است ،اما آنچه ما اســتجازه کردیم در قوانین
نبوده اســت«.رئیس قــوه قضائیــه با ابراز تأســف
از اینکــه برخي با انتقــاد از دســتگاه قضائي تالش
دارند براي خود اســم و رســمي دست و پا و عمارت

سلطاني برپا کنند ،گفت» :ما حتي گزینههاي دیگري
ماننــد ارائه الیحه بــه مجلس یا درخواســت طرح
دوفوریتــي از ناحیــه نمایندگان محتــرم مجلس را
بررســي کردیم اما از آنجا که احتمــال دادیم زمانبر
باشــد یا مشخص نباشــد که خروجي آن چه خواهد
بود ،منتظر نماندیــم .گزینه دیگر نیز طرح موضوع و
رسیدن به راهکار در جلســه شوراي عالي اقتصادي
ســران قوا بود که متأســفانه در آنجا هم با موانعي
برخورد کرد و نهایتا تنها راه تســریع در رســیدگيها
را اســتجازه از مقــام معظم رهبــري دیدیم«.رئیس
دســتگاه قضا با بیان اینکه نباید عدهاي با فریبکاري،
اذهان مردم را مشــوش و اقدام به موجسواري کنند،
افزود» :برخي ســخنان ،خالف تقوا ،عدالت ،انصاف
و مروت اســت و حکایــت از جهل گوینــده دارد که
امیــدوارم مطلعان امــر به تبیین مســائل بپردازند«.
آیــتاﷲ آمليالریجانــي همچنین با تأکیــد بر اینکه
برخورد با مفاســد اقتصادي وظیفه ذاتي قوه قضائیه

اســت ،در عیــن حال یادآور شــد که حل مشــکالت
اقتصادي را نباید به اســتجازه اخیر و رســیدگيهاي
قضائــي پیوند زد .رئیس قــوه قضائیه گفت» :جهت
پیشــگیرانه برخوردهاي قضائي مشــخص است اما
مشــکالت اقتصادي بــا برخوردهاي صرفــا قضائي
حل نميشود .وقتي بســتر اقتصادي نادرست باشد،
عدهاي به دنبال ســودجویي و رانتخواري خواهند
بود .باید این بســترها با تدبیر دســتگاههاي اجرائي و
همه قوا بسامان شود« .او با اشاره به برخي انتقادات
محتمل از رســیدگيهاي قوه قضائیه به پروندههاي
اقتصادي افزود» :ممکن اســت عــدهاي راه بیفتند و
بگویند مگر فالن متهم چقدر سوءاســتفاده کرده بود
که با این کیفیت به جرم او رســیدگي کردهاید؟ نباید
فراموش کرد که دستگاه قضائي به دنبال ارتزاق نظام
رسانهاي از فعالیتهاي خود نیست و وظیفه خود را
صرفا حسب شــرع و قانون انجام ميدهد .گرچه به
رســانه براي اطالعرساني اعتقاد داریم اما کار ما یک

کار رسانهاي نیست که بخواهیم سروصدا کنیم بلکه
وظیفه ما رسیدگي قضائي در چارچوب شرع و قانون
اســت و معتقدیم ایــن برخوردها نیــز جلوي برخي
سوءاستفادهها را ميگیرد و نشــان ميدهد که نظام
نسبت به این قبیل موضوعات حساس است«.رئیس
قوه قضائیه بار دیگر گفت» :مشــکل اقتصادي را باید
با تدبیر اقتصادي حل کرد و البته همه مشــکالت نیز
ناشي از ســوءتدبیر نیست .بخشي از آن هم به جنگ
اقتصادي تمامعیار دشمن باز ميگردد که امیدواریم
قدرت ،اقتدار و حضور مردم در صحنه و عزت ملت،
موجب فائقآمدن بر مشکالت شود اما همه باید کار
هــر قوه را در چارچوب وظایف خــود ببینیم و انتظار
ناصحیح از دســتگاهها نداشته باشــیم« .او در پایان
تأکید کرد» :مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم انقالب،
براي همیــن برهه خاص بوده و حالت موقت دارد و
عليالقاعده اگر بخواهیم چنین مواردي دائمي شود،
تشریفات تقنیني خود را طي خواهد کرد«.

دفاع اصولگرایان از پالکارد تجمع جنجالي فیضیه قم ادامه دارد

حمید روحاني :شما از مرحوم هاشمی باالتر نیستید
شــرق :کار از حمایت گذشــت و به تأیید و دفاع رســید.
اصولگرایان که تا این لحظه ســعي داشــتند به اشکال
مختلف شعار »ای آنکه مذاکره شعارت ،استخر فرح در
انتظارت« را توجیه کننــد و حتي در رفتاري عجیب توپ
را در زمین رقیــب بیندازند و آن را بازي رســانهاي خود
دولت ارزیابــي تلقي کنند ،حاال یك قــدم جلوتر رفته و
براي باالبردن آن پالکارد دست میزنند و هورا ميکشند.
هیچ بعید نیست که در روزهاي آتي شاهد تقدیر و تشکر
از مبدع آن پالکارد هم باشــیم .به گزارش ایســنا حمید
روحاني ،رئیس بنیاد تاریخپژوهی انقالب اســالمی ،گفته
است :ارزندهترین شعار این تجمع شعار »ای آنکه مذاکره
شعارت ،استخر فرح در انتظارت« بود که به کسانی که در
قدرت هستند و در برج عاج نشستهاند و قدرت مستشان
کرده اســت ،نهیب زد و هشداری بسیار اخالقی و عظیم
داد که حواستان باشد که شما نیز روزی از دنیا می روید.
شــما از مرحوم هاشمیرفسنجانی باالتر نیستید که با آن
دبدبه و کبکبه ،عزرائیل جانش را در اســتخر گرفت .پس
به خود آیید و حواستان باشد که همیشه در این جایگاه
قرار ندارید .این یک شــعار مقدس و فوقالعاده اخالقی
بود؛ اما دیدیم که چگونه عدهای که زبانشــان در دهان
آمریکاســت ،چنین شــعاری را اینگونه تفسیر کردند که
پس هاشمیرفسنجانی را کشتهاند«.درحاليکه سخنان
حســن رحیمپورازغدي ســخنران دو هفته پیش تجمع
طالب فیضیــه قم واکنش برخي مراجــع ازجمله آیات
عظام نوريهمداني و مکارمشــیرازي را برانگیخته بود؛
اما رئیس بنیاد تاریخپژوهی انقالب اســالمی گفته است:
»نظر بزرگان و مراجع تقلید به شکلی است که باید با آنان
مستقیما گفتوگو کرد تا دید که به چه دلیلی و با رعایت
چه مصلحتی این سخنان را بیان کردهاند؛ اما باید گفت که
در نهایت بنا به سنت امام راحل از بزرگان انتظار میرود
که به جوانان حاضر در حوزههای علمیه بهای بیشــتری
بدهند« .خود حســن رحیمپورازغدی ،سخنران محبوب
صداوسیما ،هم دو روز پیش درباره آن پالکارد با توجه به

اینکه آن تجمع قبل از حضور روحانی در مجلس صورت
گرفتــه بود ،تلویحا خود دولت را متهم کرده که به دنبال
این بوده تا پیش از جلسه مجلس فضاسازی کند .ازغدی
درباره آن پالکارد جنجالی هم گفته است» :دهها پالکارد
بود که هیچکدام از این پالکاردها را هیچکس نشان نداد،
یک پالکارد که نمیدانم چه کســی بــود و اصال من هم
آن را ندیدم و گفتند که قبل از جلســه شما بوده و جمع
شده اســت ،شد تمام جلسه و مابقی جلسه همه حذف
شــد .جالب این اســت که من همه تابلوها را خواندم تا
نگویند که سانســور میکنیم؛ ولی چنین تابلویی ندیدم.
اصال فرض کنید چنین تابلویی بوده اســت؛ ولی چرا باید
چنین مسائلی مطرح شود که بگویند اینها تهدید به قتل
کردند! البته من فهمیدم که این فضاسازی برای چه بوده،
یک کار رسانهای بود که از تهران هم هدایت میشد و در
قم اجرا شد .آقای روحانی دو یا سه بار در مجلس گفت
که در فیضیه میخواســتند من را بکشند! معلوم بود که
اینها حاشیهســازی است .آیا آن بچهطلبهای که آن تابلو
را بــاال برده ،زده مرحوم هاشــمی را کشــته و آمده آنجا
اعتراف به قتل کرده و حاال میگوید میخواهم شــما را

هم بکشیم؟!« .جواد کریمیقدوسی ،نماینده اصولگرای
مجلــس ،هم درباره پالکارد »ای آنکه مذاکره شــعارت؛
استخر فرح در انتظارت« گفته بود» :آوردن یک پالکارد و
برداشتن یک عکس از آن کار پیچیدهای نیست .چه کسی
امروز از آن پالکارد نان میخورد و سوءاســتفاده میکند؟
خانواده هاشمی! بعید نیست آنها با چندین واسطه کسی
را تحریــک کنند و آن فرد خــودش نفهمد چه کرده؛ اما
آنها بهرهبرداری و مظلومنمایی خود را داشــته باشــند،
این تحلیل من بــود قبل از این هم چنین اتفاقاتی افتاده؛
مثل قتلهای زنجیرهای در دولت آقای خاتمی« .علیرضا
رحیمی ،عضو کمیســیون امنیت ملی و فراکسیون امید
مجلس ،هم در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشته
بود که »حین بحث در کمیســیون آقای کریمیقدوســی
گفت که ماجرای پالکارد ســناریوی خــود خانواده آقای
هاشــمی اســت ،برای مظلومنمایی!!! حتی عکاس هم
به فیضیه فرســتادهاند .گفتم پس مقصر اصلی خانواده
آقای هاشمی هستند؟! گفت بله« .حمید رسایی ،نماینده
سابق مجلس و نزدیک به جبهه پایداری ،هم گفته بود:
»رســانههای حامی و مدافع دولت قصد دارند با شانتاژ

و بزرگنمایی موضوع ،مردم ســرگرم شــوند و مشکالت
دیگر مانند گرانی سرسامآور و فشار اقتصادی را فراموش
کنند و به این حاشــیههای غیرواقعی مشغول شوند .من
متــن آن تابلو را دیدم و القــای اینکه از آن تهدید به قتل
رئیسجمهور برداشت میشود ،واقعا احمق فرضکردن
مخاطب اســت« .او در ادامه در توجیه و تفسیر محتوای
آن پالکارد هم گفته بود» :منظور از آن متن این اســت که
هرکس به مذاکره با شیطان بزرگ دل خوش کند ،با ذلت
از دنیــا میرود؛ مثل هاشمیرفســنجانی که یک عمر با
ظلم پهلوی مبارزه کرد ،در زندان پهلوی شــکنجه شد؛
اما در اواخر عمرش که تغییر مســیر داده بود ،در یوماﷲ
 ۱۹دی درحالیکه در اســتخر فرح پهلوی شــنا میکرد،
خدا عمــرش را گرفت .خــب چنین مرگی بــرای چنین
شــخصیتی با آن ســابقه ،مرگ باعزتی نیست« .نماینده
ســابق تهران گفته بود» :البته اگر من جای آن دوســتان
طلبه بودم ،به جای شــعار »ای آنکه مذاکره شــعارت،
اســتخر فرح در انتظارت« ،فهرستی از اقالم و اجناسی را
که در این چند ماه چندبرابر شــده ،مینوشتم و شعارها
و وعدههــای روحانی را به یادش میآوردم .این کار برای
رئیسجمهوری که با وعدههای دروغ از مردم رأی گرفته،
بهمراتب عبرتآموزتر اســت تا یــادآوری مرگ یک مبارز
انقالبی که از گذشــتهاش پشیمان است و در حال شنا در
اســتخر فرح از دنیا میرود« .مهدي کوچكزاده ،نماینده
ســابق مجلس و نزدیك به جبهه پایــداري هم در کانال
تلگرامياش نوشــته بود» :از خــداي متعال ميخواهم
آنهایي را که خواب مذاکره با آمریکا را ميبینند ،اگر بیدار
نميشــوند ،در مرداب استخر فرح به درك واصل شوند!
الهــي آمین« .فرمانده تیپ  ۸۳امــام جعفر صادق )ع(
که در این تجمع حضور داشــته ،درباره آن پالکارد گفته
بود» :با قاطعیت اعالم میکنم این نوشته از سوی برخی
افراد مسئلهدار وارد این جلسه شده است؛ بهایندلیل که
نوشــته روی دسته تابلو دقیقا روبهروی دوربین قرار داده
شد تا سوژه خبری شود.

مطهري:

ﺑﺎزداﺷﺖ وﮐﻼ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه زﻧﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻢ
شرق :نایبرئیس مجلس شوراي اســالمي در واکنش به خبر بازداشت سه
نفــر از وکال ميگوید که موضــوع را پیگیري خواهم کــرد و در صورت لزوم
حتمــا ورود ميکنیــم .دو وکیل دادگســتري در روز جمعــه و یک وکیل که
همزمــان در حوزه حقوق زنان نیز فعالیت ميکرده به همراه فعال دیگر این
حوزه روز یکشنبه در منازل خود بازداشــت شدند .باوجوداین ،دیروز ،محمد
کاظمي ،نایبرئیس کمیسیون قضائي مجلس شوراي اسالمي ،در گفتوگو
با »ایرناپالس« درباره این بازداشــتها اظهار بياطالعي کرد .او با بیان اینکه
تاکنون این موضوع مطرح و به کمیســیون ارجاع نشــده اســت ،افزود» :اگر
خانوادهها مراجعه کنند ،ممکن اســت کمیســیون موضــوع را پیگیري کند.
ممکــن اســت در زمینهاي غیر از فعالیت در حوزه وکالت بازداشــت شــده
باشند«.
کاظمي :کمیسیون نميتواند به بازداشت وکال ورود کند
این عضو کمیســیون حقوقي و قضائي مجلس در واکنش به اینکه یکي
از وکالي دستگیرشــده عالوهبــر وکالت ،در حوزه حقوق زنــان و کودکان نیز
فعالیــت ميکرده ،گفــت» :فعالیت در حوزه حقوق کــودک و زنان که جرم
نیســت ،حتما مســائل دیگري بوده اســت« .کاظمي در پاســخ به اینکه آیا
کمیســیون ،موضــوع را پیگیري ميکند؟ گفت» :تا زمانــي که موضوع به ما
ارجاع نشــود نميتوانیــم موضوع را پیگیري کنیم ،وکال هــم مانند متهمان
پروندههاي دیگر .روزانه افراد زیادي بازداشت ميشوند و نميتوانیم به همه
موارد ورود کنیم« .او در واکنش به اینکه این افراد از ســوي نهادهاي امنیتي
بازداشت شدهاند ،پاسخ داد» :اطالعي نداریم و مجوزي هم براي ورود به این
قبیل مسائل نداریم«.
قول مطهري براي پیگیري موضوع
با وجود پاسخهاي دلسردکننده نایبرئیس کمیسیون قضائي ،نایبرئیس
مجلس پاســخهاي دلگرمکنندهتري داد .او بــه »ایرناپالس« گفت» :بهطور
کامل در جریان ماجرا نیستم ،اما موضوع را پیگیري ميکنم و با دیگر نمایندگان
نیــز دراینباره صحبت خواهم کرد تا در صورت لزوم ،حتما به موضوع ورود
کنیم«.آرش کیخسروي و قاسم شعلهسعدي ،دو وکیل دادگستري بودند که
روز  ۲۷مرداد پس از تجمع اعتراضي در مقابل مجلس دســتگیر شدند .این
بازداشــت حاشیههایي هم داشت ،از جمله پخششدن تصاویر این دو وکیل
دادگستري در لباس زندان به همراه دستبند .همین موضوعات بود که جامعه
حقوقدانان را به واکنش واداشته بود .خبر بازداشت دو وکیل دادگستري که
جمعه به خانه آرش کیخســروي در کرج رفتــه بودند دوباره اخبار مرتبط با

وکال را باالتر آورد .ابوذر نصرالهي در گفتوگو با »ایســنا« از دســتگیري پیام
درفشــان و فرخ فروزان گفت ،اما ماجرا تمام نشــده بود؛ فــردای آن روز نیز
»هدي عمید« ،وکیل و فعال حوزه حقوق زنان ،نیز بازداشــت شــد تا تعداد
وکالي بازداشــتي در تیتر خبرگزاريها به ســه تغییر کنــد .بنابر پیگیريهاي
»شــرق« و با توجه به بازداشت همزمان یکي دیگر از فعاالن حقوق زنان ،به
نظر ماجراي بازداشتهاي جمعه و شنبه با یکدیگر ارتباط مستقیمي ندارند.
ورود کمیسیون حقوق بشر کانون وکالي مرکز
دیروز »ایسنا« خبر داد که نشست فوقالعاده کمیسیون حقوق بشر کانون
وکالي دادگســتري مرکز درخصوص بررســي وضعیت وکالي بازداشتشده
برگزار شــد .در این جلســه که بــا حضور شــماري از خانوادههــا و وکالي
بازداشتشدگان تشکیل شد ،با اشاره به تأکید هیئتمدیره کانون وکال و نگراني
فعاالن صنفي از وضعیت حاضر ،مواردي مانند تشــکیل کمیته ویژه پیگیري
کمیسیون براي مراجعه به مســئوالن ذيربط ،ارائه خدمات وکالتي ،مکاتبه
با دادســتان کل و وزیر اطالعات ،تقاضاي آزادي مشروط و شکستن اعتصاب
غذا و پیگیري خواستههاي قانوني بازداشتشدگان و رعایت حقوق متهمان
بازداشتشــده وفق آییننامه اجرائي ســازمان زندانها و اقدامات تأمیني و
تربیتي کشور ،خصوصا زندانیان سیاسي و تشکیل نشست فوري کمیته تعامل
با وزارت دادگســتري در حضور وزیر محترم مورد بحث و برنامهریزي عملي
قــرار گرفت .همچنین با تأکید بر صیانت از حقــوق فعاالن مدني و مرتکبان
اقدامــات با حســننیت به منظور تحقــق خیر عمومي ،یادآوري نســبت به
حقوق کنشــگران صنفي و وکالتي در معرض خطــر نادیدهانگاري حقوق و
آزاديهاي اساســي شده و قواعد شرایط منصفانه براي احقاق حقوق آنها و

پرهیز از اقدامات تحقیرآمیز ،تخفیفي و ناقض حقوق شهروندي ،خصوصا در
برخورد با خانواده زندانیان و تفتیش منازل نزدیکان مورد تأکید واقع شــد.در
ادامه ضمن استماع دغدغه خانوادهها و وکالي بازداشتشدگان ،شیوههاي
مختلف حمایتي از وکالي بازداشــتي با لحاظ مقررات و ضوابط قانوني مورد
تأکید قرار گرفته و با اشــاره به اســتلزامات اصل سيونهم قانون اساسي که
مقرر کرده »هتک حرمت و حیثیت کسي که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت
یــا زنداني شــده ،به هر صورت که باشــد ممنوع و موجب مجازات اســت«
خواستار توجه ویژه و تســریع تعیینتکلیف وکالي بازداشتشده شده و ابراز
مراتب نگراني در نامهاي ضمن تقریر مالحظات حقوقي خطاب به مسئوالن
ذيربط در دستور کار قرار گرفت.
آخرین وضعیت وکالي بازداشتي
ابــوذر نصراللهي دیــروز در گفتوگو با »ایســنا« در رابطه با آخرین
وضعیت پرونده موکلش گفت» :یکشــنبه ،با مراجعه به دادسرا مطلع
شــدم که آرش کیخسروي آزاد نميشود ،اما آقاي قاسم شعلهسعدي،
دیگر وکیل بازداشتشــده به بند عمومي زندان فشــافویه تحویل داده
شــدهاند« .او افزود» :در رابطه با موکلم تقاضا شــده که تحقیقاتشــان
در نهاد امنیتــي ادامه پیدا کنــد« .وکیلمدافع کیخســروي ادامه داد:
»کاري که ما انجام دادیم این اســت که فعال نســبت به قرار بازداشت
موقت ایشــان اعتراض کردیم و این قرار را کامال غیرقانوني ميدانیم«.
نصراللهي افزود» :اتهامي که به آقاي کیخسروي تفهیم شده اجتماع و
تباني براي ارتکاب جرم علیه امنیت ملي است که در پي حضور ایشان
در مقابل مجلس شوراي اسالمي است«.با وجوداین دیروز توییتر قاسم
شعلهسعدي اعالم کرد که او به »یکي از بندهاي امنیتي در زندان اوین
انتقال یافته اســت« .ابوذر نصراللهي ،وکیلمدافع آرش کیخسروي ،در
گفتوگو با »شــرق« گفت» :بعد از آخرین مصاحبهاي که انجام دادم،
خبرهایي به ما رســید که آقاي شعلهســعدي به اوین منتقل شدهاند«.
او افزود» :بازپرس به ما گفت تالش ميکند که ایشــان را به اوین منتقل
کنند .البته هنوز راجع به موکل من -آرش کیخسروي -تصمیمي گرفته
نشــده اســت ،اما شــنیدهها از این حکایت دارد که آنها به اوین منتقل
خواهند شــد« .ابوذر نصراللهي ،موکل پیام درفشان نیز هست و درباره
او نیز گفت» :فعال آقاي درخشان تحت نظر است .تفهیم اتهام اولیه نیز
انجام شده است« .او محل بازداشت درفشان و فرخ فروزان را نیز زندان
»رجایيشهر« عنوان کرد.

 پایگاه اطالعرســاني مقام معظــم رهبري:
حضرت آیــتاﷲ خامنهاي مقام معظم رهبري
طي حکمي حجتاالسالم مصطفي رستمي را
به عنوان رئیس نهاد نمایندگي در دانشــگاهها
منصــوب کردند .متن حکم مقام معظم رهبري
به این شــرح اســت:جناب حجتاالسالم آقاي
شیخ مصطفي رســتمي دامت توفیقاته؛ اکنون
که پس از یک دوره فعالیت ارزشــمند و پرثمر،
جناب حجةاالســالم آقاي محمدیان از ریاست
نهاد نمایندگي در دانشگاهها کنارهگیري کردهاند،
ضمن تقدیر و تشــکر فراوان از تالش دلسوزانه
و ســلوک مهربانانه ایشــان ،جنابعالي را که از
فضالي جوان و پرانگیزه و آشنا و مرتبط با محیط
دانشــگاه ميباشید ،به پیشنهاد شوراي نهاد ،به
ریاســت نهاد مزبور منصوب ميکنم .دانشــگاه
مهمترین مرکز تولید و گسترش و افزایش دانش
و دانشمند است و همت و تعهد و تالش مبارک
استادان و مدیران این مرکز حساس ،ترسیمکننده
چشــمانداز آینده کشــور و رقمزننده سرنوشت
ملــت اســت .حضور علمــاي دیــن و فضالي
روشــنبین حوزههاي علوم دیني در کنار استاد
و دانشــجو و مدیر دانشــگاهي ،باید بتواند – به
توفیــق و هدایت الهــي – خروجي مطلوب این
تالش مبارک و تعهد اخالقــي را تضمین کند و
دانشگاه را پرورشگاه انسانهاي بزرگ و مدیران
کارآمد آینده کشــور و دانشآموختگان صالح و
فرزانه و پُرکار و پُرنشاط ســازد .انشاءاﷲ .الزم
اســت مجموعههاي مرتبط از جمله شــوراي
عالــي انقــالب فرهنگي و وزارتهــاي علوم و
بهداشــت و مدیران مؤسســات آمــوزش عالي
حمایت و همــکاري الزم را با این نهاد معمول
دارنــد .توفیــق همــگان را از خداونــد متعال
مسألت ميکنم.

واکنش پسر اسحاق جهانگیري
به یک ادعا
 ایسنا :پســر اســحاق جهانگیــري در واکنش
به فیلمي کــه در فضاي مجازي به او منتســب
شده است ،در اینســتاگرام خود نوشت که ما نه
»فِراري« داریم ،نه از ایران عزیز » َفراري« هستیم.
بهتازگی در فضاي مجــازي فیلمي از یک فِراري
طالیي و سرنشــینان آن منتشر و ادعا شده است:
این بزرگوار پســر جهانگیري عزیزه که در اسپانیا
با ماشــین فــراري طالیياش داره بــا پول ملت
بیچاره فخر ميفروشــه فرزندت کجاســت آقاي
جهانگیري؟ البد ميگه بيکار و االف.پسر اسحاق
جهانگیري نیز در واکنش به انتشــار این فیلم در
اینستاگرام خود نوشــته است :من محمدحسین
جهانگیــري فرزنــد دکتــر اســحاق جهانگیري
دانشآموختــه دکتراي مدیریــت زنجیره تأمین،
اکنون مشــغول انجام خدمت ســربازي هستم.
برادر کوچکترم محمدحســام دانشآموز سال
ســوم دبیرســتان اســت .دو خواهرم هم هر دو
ازدواج کردهاند و ســاکن تهراناند .همه اینها را
براي این نوشــتم که بگویم هیچیک از ما ،نه در
اسپانیا هستیم و نه در هیچ کشوري غیر از ایران،
و نــه آنگونه که »اخبار جعلــي« به خانواده ما
هم رســید ،نه »فِراري« داریم ،نــه از ایران عزیز
» َفراري« هستیم.

دولت با محدودیت علماي اهل
سنت مخالف است
 ایلنا :دســتیار رئیسجمهور در امــور اقوام و
اقلیتهــا درخصــوص محدودیتهــاي موجود
علمــاي اهل تســنن زاهدان گفت :دولــت با این
محدودیتها مخالف اســت .حجتاالسالم علي
یونســي دربــاره اقداماتــي که دولت بــراي رفع
ایــن محدودیتها انجــام داده اســت ،افزود :ما
صحبتهــاي زیادي در اینباره بــا مراکز مختلف
داشــتهایم و اقدامات بســیاري هم در این رابطه
انجام دادهایــم .او همچنین به مراســم روز عید
قربان در کشور اشــاره کرد و یادآور شد :به منظور
برگزاري بدون مشــکل نماز عید قربان اهل تسنن
نیز تالشهایي داشــتیم که برگــزاري نماز این روز
آنها بدون مشکل اقامه شد.
آیتاﷲ نوريهمداني:

من خودم به خرید ميروم
 فارس :آیــتاﷲ نوريهمداني گفــت :امروز
ضعــف مدیریت بزرگترین مشــکل اســت .هیچ
اشــرافي بر قیمتها نیســت .بنده خــودم خرید
شــخصي را انجام ميدهــم و ميبینم که هر روز
یک قیمت روي اجناس اســت .ایــن زجر مردم و
مشــکالت مردم را خودم لمس ميکنم .اینجور
نیســت فقط گزارش بگیرم ،خــودم به درون بازار
ميروم .مردم ميآینــد و گله ميکنند و نامههاي
فراوانــي داریم .او افزود :متأســفانه صداوســیما
تذکــرات مراجــع و علمــا و حــوزه را انعکاس
نميدهــد .لذا مردم گمانشــان این اســت که ما
سکوت ميکنیم؛ در حالي که رهبر معظم انقالب
و مراجــع و حــوزه بیــش از همــه ناراحت این
وضعیت هستند.

