
نام مريم ميرزاخاني همواره بر فراز آسمان علم و دانش خواهد درخشيد
عبداهلل نوري در پي درگذشت مريم ميرزاخاني پيام تسليتي صادر كرد. در بخشي از اين پيام آمده است: » ...او از شمار دانشمندان بزرگي بود كه در پرتو كوشش و مجاهدت علمي خود، افتخاري كم نظير براي ايران و 
ايرانيان آفريد و الگويي پايدار براي پويندگان راستين راه دانش و فضيلت بر جاي نهاد. نام بزرگ او به عنوان يك بانوي موفق و انديشمند ايراني همواره بر فراز آسمان علم و دانش خواهد درخشيد و افتخارات سترگ او 
هرگز با مرگ فراموش نخواهد شد. اينجانب با ابراز اندوه فراوان و اعالم همدردي با خانواده داغديده آن دانشمند سفركرده، آمرزش و رحمت بيكران الهي براي او و بردباري و پاداش براي بازماندگان مسئلت مي نمايم.«

3سياست siasat@etemadnewspaper.irدوشنبه   26  تير1396، 22  شوال 1438، 17 جوالي2017،  سال پانزد                        هم، شماره 3856

بخشي از نامه سرگشاده احمدي نژاد 
قابل تعقيب قضايي است

سخنگوي قوه قضاييه: 
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

تهران و علوم پزشكي تهران: 
وزارت علوم نيازمند وزيري 

است كه عاشقانه مدافع 
حقوق دانشجويان باشد

گ�روه سياس�ي| انجمللن اسللامي 
دانشللجويان دانشللگاه تهللران و علوم 
پزشللكي تهران در بيانيه اي خطاب به حسن روحاني 
نكاتي را در ارتباط با تشكيل كابينه مطرح كرده اند. در 
اين بيانيه كه خطاب به حسن روحاني، رييس جمهور 
تنظيم شللده، آمده اسللت: »اكنون پللس از برگزاري 
انتخابات در شرايطي كه عده اي همچنان بر طبل تفرقه 
مي كوبند و از هر كرانه تير كينه و عداوت روانه مي كنند 
و از همين حاال آماده تخريب جنابعالي و دولت برآمده از 
راي مردم هستند،  انجمن اسامي دانشجويان دانشگاه 
تهران و علوم پزشللكي تهران بر خود الزم مي داند تا در 
آستانه تعيين اعضاي كابينه دولت دوازدهم، مطالبات 
دانشگاه و بدنه دانشجويي را به صورت شفاف بيان كند. 
در همين راستا، كنار گذاشتن وزرا و مديراني كه در طول 
4 سال گذشته همراه و همسو با وعده هاي حضرتعالي 
عمللل نكرده اند يا در برابر اجراي آنهللا منفعل بوده اند، 
حداقلي ترين خواسته اي ا ست كه جوانان، دانشجويان 
و دانشگاهيان در چينش كابينه به ويژه در انتخاب وزير 
علللوم و معاونت علمي و فناوري رياسللت جمهوري، از 
شما دارند.« اين دانشجويان در ادامه نوشته اند: »امروز 
سكان دار وزارت علوم كسي بايد باشد كه خواست و اراده 
الزم در جهللت مقاومت برابر ايللن دخالت هاي بي جا و 
سنگ اندازي هاي سللهوي يا عامدانه بيرون از دانشگاه 
را داشته باشللد كه اگرچه حتي در اين مسير توفيقات 
چنداني نداشته باشد، اما همين تاش و ايستادگي اش 
از چشللم دانشللجويان دور نمي ماند. ارزيابي و قضاوت 
دانشللجويان نسللبت به دوره وزارت دكتر فرجي دانا و 
پللس از آن خود گويللاي همين موضوع اسللت. وزارت 
علوم نيازمند كسي است كه عاشللقانه و به دور از حب 
قدرت مدافع حقوق دانشجويان باشد نه عافيت طلبان و 
قدرت طلباني كه امروز بخواهند آنجا را پله اي براي رشد 
سياسللي خود قرار دهند، اما مسللاله وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نيز در كنار وزارت علوم اهميت 
فراواني دارد. اگرچه مسللاله درمان و بهداشللت مردم و 
پيگيري طرح تحول سامت و حل مشكات آن، اولويت 
اول اين وزارتخانه است، اما دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كشور نيز نيازمند توجه بيشتري از سوي وزارت بهداشت 
هستند. در همين راستا، تحقق هرچه سريع تر احياي 
سللازمان ملي جوانان كه يكللي از وعده هاي انتخاباتي 
جنابعالي بود و ايستادگي دولت در برابر فشارهايي كه 
خواستار عدم تحقق اين طرح هستند و تدوام حمايت 
همه جانبه براي تصويب جداسللازي اين طرح از وزارت 

ورزش در مجلس، ضرورت دارد.« 

    سرلشكر رحيم صفوي، دستيار و مشاور عالي 
فرماندهي معظم كل قوا: اس�تقرار نيروي زميني 
س�پاه در مناطق مرزهاي شرقي كشور در جهت 
ثبات و اس�تقرار امنيت پايدار در ش�رق كش�ور 
اس�ت و در اين راس�تا نيز دولت بايد هزينه هاي 
اس�تقرار امني�ت پاي�دار در مرزهاي ش�رقي را 

پرداخت كند. فارس
   رييس مجلس شوراي اسالمي با حضور در منزل 
يكي از ش�هداي حادثه تروريستي با خانواده آن 

شهيد ديدار كرد. خانه ملت
   با تايي�د الريجاني و فراكس�يون هاي مجلس، 
پيش نويس طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا 

نهايي شد. ايسنا
   نماين�دگان مجل�س ش�وراي اس�المي با يك 
فوريت طرح اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري 

بازنشستگان موافقت كردند. ايلنا

موالنا عبدالحميد: 
مطالبات  اهل سنت بايد از 

طريق قانون و مذاكره حل و 
فصل شود

 امام جمعه اهل سللنت زاهدان، امام خميني)س( را 
يك شللخصيت ممتاز و محور وحللدت عنوان كرد و 
گفت: اهل سللنت به نظام جمهوري اسامي افتخار 
مي كنند و معتقدند خواسته ها و مطالبات شان بايد از 
طريق قانون و راه گفتمان و مذاكره حل و فصل شود. 
به گزارش جماران، موالنا عبدالحميد درباره خاطره اي 
از امام خميني گفت: يك بار براي ماقات با امام آمديم 
و حاج احمدآقا گفتند كه شما وقت نگرفتيد و اينجا 
شلليوه اين طور اسللت كه وقت مي گيرند. من جواب 
دادم كه ما شاگرد هستيم و ايشان استاد است و بين 
شاگرد و استاد وقت گرفتن الزم نيست. سپس من را 
به ماقات ايشان بردند و ماقات در اتاق ايشان انجام 
شد. موالنا عبدالحميد درخصوص رابطه اهل سنت با 
نظام نظام جمهوري اسللامي ايران پس از روي كار 
آمدن حسن روحاني گفت: رابطه خيلي بهتر شده و 
احساس مي كنيم كه اهل سنت عزت كسب كرده اند 
و در دل برادران شلليعه محبوبيت به دست آورند و بر 
عكس هم همين طور اسللت. رابطه و محبوبيت بين 
شيعه و سني بيشتر شده و هماهنگي و همكاري نيز 
بيشتر شده است. وي در پاسللخ به سوال ديگري در 
خصوص ديدگاه اهل سنت ايران به خشونت هايي كه 
با سوءاسللتفاده از نام آنان انجام مي شود، تاكيد كرد: 
اهل سنت با خشونت و افراط گرايي مخالف هستند و 
به نظام جمهوري اسامي افتخار مي كنند و معتقدند 
خواسته ها و مطالبات شللان بايد از طريق قانون و راه 

گفتمان و مذاكره حل و فصل شود. 

چهره - گفته

سرخط خبرها بيانيه نشست خبري

اوضاع دوران 
بازداشت بقايي

ايش�ان)بقايي(  در زماني 
ك�ه در اختي�ار وزارت 
اطالع�ات ب�وده، بارها و 
بارها غذايي كه دس�تور 
م�ي داد را از بي�رون و ب�ا 
هزين�ه خ�ود دس�تگاه 
تهي�ه مي كردن�د، ن�ه از 
پ�ول خ�ودش. البد يك 
او پ�س  از  باي�د  روزي 
بگيرن�د. ايش�ان در يك 
سوييتي بوده كه يخچال 
و تلويزيون و ساير وسايل 
مورد نياز را داشته و از نور 
كافي هم برخوردار بود. در 
مقطعي بازپرس دس�تور 
مي دهد كه به بند عمومي 
منتقل ش�ود، دس�تخط 
م�ن  ب�راي  را  ايش�ان 
فرستادند. ايشان گفتند 
من در اين سوييت خيلي 

راحت تر هستم.

»تصرف غيرمجاز«، »تباني 
دولتللي«،  معامللات  در 
»اختللاس« و بعضللي از مسللائل مالللي 
اينچنيني...؛ در صد و چهاردهمين نشست 
خبري سللخنگوي دسللتگاه قضا، پرونده 
»حميد بقايي« پربحث ترين موضوعي بود 
كه بيشترين زمان را به خود اختصاص داد، 
همان كه نحوه بازداشللتش، توضيحات يار 
هميشگي اش و مهم تر از همه مظلوم نمايي 
رييللس دولتي كلله او در معيللت معاونت 
اجرايي اش قرار داشت، در يك هفته منتهي 
به نشست خبري محسللني اژه اي بارها، به 
تيتر اصلي خبرها تبديل شده بود. هرچند در 
اين بين روابط عمومي دادستاني كل كشور 
سعي كرد تا در اطاعيه اي كوتاه، پاسخ اين 
شبهه پراكني ها را بدهد، اما باز هم اين كار 
به سللخنگوي دستگاه قضا سللپرده شد تا 
حضور محسني اژه اي در جمع خبرنگاران، 
سبب شللود اطاعات بيشللتري از پرونده 
بقايي، از عناوين اتهامي او و از روزهايي كه 
در بازداشت گذراند، منتشر كند. سخنگوي 
قللوه قضاييه در اين خصللوص عنوان كرد: 
»آقاي احمدي نژاد نامه اي سرگشاده خطاب 
به ملت نوشتند كه البته فرازهاي مختلفي 
دارد. بخش عمده اي از آن، مسائلي خاف 
واقع است. متاسللفانه، مثل هميشه ايشان 
اول چيزي را شللنيده و احيانا از خود متهم 
مواردي را شللنيده و به اسللتناد آن چنين 
قضاوتي مي كند.« وي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا چنين اظهاراتي از سوي احمدي نژاد 
قابل تعقيب است يا خير، گفت: »بخشي از 
اين موارد حتما قابل تعقيب قضايي است.«

دو ميليون اسكناس يورو، در اختيار 
بقايي

اژه اي با بيان اينكه رييس  دولت هاي نهم و 
دهم موارد ديگري خللارج از اين پرونده در 
اين نامه مطللرح كردند، گفت: »حقيقتا در 
جاي خود بايد به آن پرداخته شللود. ايشان 

موضوع يك پرونده را مطرح كرد اما خارج از 
آن، مسائل ديگري را هم مطرح كرد كه جاي 
پاسخ دادن دارد كه البته االن در آن جايگاه 
نيستم. البته قوه قضاييه بنا ندارد تا زماني كه 
چيزي ضرورت پيدا نكند و ديگران هم به آن 
نپردازند، بيايد و مطلبي را طرح كند. از زمان 
تصويب قانون آيين دادرسي كيفري اجازه 
نداريم مشخصات هر پرونده اي را حتي در 
صورت علني بودن دادگاه طرح كنيم مگر 
در جايي كه افرادي مواردي مطرح مي كنند 
كه ناگزير براي رفع شللبهه يللا تنوير افكار 
عمومي ناچار به توضيح هستيم. در جايي 
از اين قانللون، قانونگذار پيش بيني كرد كه 
اگر مواردي ضرورت پيدا كند با درخواست 
دادستان و اجازه رييس قوه قضاييه، مي توان 
تصوير اين فرد و اسللمش را منتشر كرد.« 
اژه اي با استناد به اين قانون ادامه مي دهد: 
»احمدي نژاد در يكي از فرازهاي اين نامه، 
به اين موضوع اشللاره كرده كه اتهام ايشان 
)بقايي( اين بللوده كه مصوبلله دولت را در 
پرداخت پللاداش 300 ميليوني به تعدادي 
از مقامات اسللبق اجرا كرده است. خب اين 
كاما خاف اسللت. مطلقللا چنين چيزي 
نيست. ايشان دو سه اتهام دارند. در رابطه با 
تصرف غيرمجاز، تباني در معامات دولتي، 
اختاس و بعضي از مسائل مالي اينچنيني. 
البته اينها اتهام است و بايد رسيدگي شود تا 
بعد ديد كه آيا اثبات مي شود يا خير. حتي 
در روزها و هفته هاي نخست كه تحقيقات از 
وي انجام مي شللد، مورد ديگري هم مطرح 
شد. يكي از كسللاني كه از همان مجموعه 
بازداشللت شده بود، گفته بود كه 2 ميليون 
وجه نقد يورو، در اختيار متهم قرار گرفته بود 
تا در اختيار جاي ديگري قرار بگيرد ولي به 

صورت رسمي در جايي ثبت نشد. 
چرا حكم جلب؟

وي با طرح اين سللوال كه چرا حكم جلب 
بقايي داده شللد، گفت: »در 24 اسفند 95، 
ايشللان براي تكميل پرونده احضار شللد و 
مامور اباغ گفت اين شخص در اين آدرسي 

كه داده شده، شناسايي نشد. متهم دو وكيل 
داشته كه با ارفاق به ايشان، همان دو وكيل 
كفيل او هم شدند؛ در همان تاريخ به يكي 
از وكا كه در دادسللرا حضور داشت، اعام 
شده به متهم اباغ كنيد او )بقايي( به دادگاه 
بيايد اما، وكيلش گفت كلله احضاريه را به 
دفترم بفرستيد. بازپرس گفت صورتجلسه 
مي كنم و شما امضا كن، كه اين وكيل حاضر 

به امضاي صورتجلسه هم نشد.«
غذاي سفارشي در دوران بازداشت

سخنگوي قوه قضاييه درباره يكي از اظهارت 
احمدي نژاد كه گفت اجازه نداده اند ايشان 
از بيرون غذا تهيه كنند، گفت: »اين خاف 
قانون نيسللت كه زندان اجللازه تهيه غذا از 
بيرون را ندهد اما، ايشللان در زماني كه در 
اختيار وزارت اطاعات بللوده، بارها و بارها 
غذايي كه دسللتور مللي داد را از بيرون و با 
هزينه خود دسللتگاه تهيه مي كردند، نه از 
پول خودش. البد يللك روزي بايد از او پس 
بگيرند. پول بسياري از اينها را از او نگرفتند 
و طلبكارند و بايد يك روزي اين پول را پس 
بگيرند. ايشان مكرر با خانواده در تماس بود. 
ايشان در يك سللوييتي بوده كه يخچال و 
تلويزيون و ساير وسايل مورد نياز را داشته 
و از نور كافي هم برخوردار بود. از خانه هاي 
ما و شللما هم بهتر بود. در مقطعي بازپرس 
دسللتور مي دهد كه به بند عمومي منتقل 
شود، دستخط ايشان را براي من فرستادند. 
ايشللان گفتند من در اين سللوييت خيلي 
راحت تر هستم«. وي در پايان پاسخ به اين 
سوال تاكيد كرد: »مطالبي در آن نامه آمده 

كه بايد در جاي خودش به آن پاسخ داد.«
پرونده اهانت كنندگان به رييس جمهور 

همچنان در دادسرا 
اژه اي در ادامه نشست خبري و در پاسخ به 
»اعتماد« درباره آخريللن وضعيت پرونده 
توهين كنندگان به رييس جمهور در حاشيه 
راهپيمايللي روز قدس گفت: ايللن اتفاق، 
اقدام داخل خيابان بللود و نيروي انتظامي 
مي توانسللت همان جا اقدام كند. سيستم 

اطاعاتللي و انتظامي چنانچه افللرادي را 
شناسايي و معرفي كنند، قوه قضاييه حتما 
برخورد خواهد كرد. كمااينكه دادسللتان 
تهللران اقداماتللي در اين زمينه داشللتند، 
پرونده تشللكيل شللده اما، هنوز به دادگاه 
نرفته و قراري صادر نشللده و در دادسرا در 
حال رسيدگي است. وي در خصوص اينكه 
آيللا توهين كنندگان مورد شناسللايي قرار 
گرفته اند، گفت: بعضي از افراد را اسم بردند 
ولي نشاني از منزل و ماواي شان نداده اند كه 
بتوانند احضار كنند. تصوير بعضي ها را هم 
دادند، كه در مرحله شناسللايي مكان شان 

هستند . 
پرونده احمدي مقدم در دستگاه قضا

سللخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه يكي از نماينده هاي مجلس 
چنللد وقت پيش صحبتللي را مطرح كرده 
كلله در پرونده فروش نفت توسللط نيروي 
انتظامي، فرمانده ارشللد آن بازداشت شده 
و مسللتقيما نام برده شده، اگر يادتان باشد 
چند سللال پيش من اين موضوع را مطرح 
كردم كه شما تكذيب كرديد. قبل از آن هم 
موضوع رحيمي را گفتم و شما آن را تكذيب 
كرديد و ديديد كه بازداشت شد. اظهار كرد: 
اگر سوال خاف كنيد تكذيب مي شود. آن 
زمان نمي گفتم رحيمي بازداشت است؛ زيرا 
بازداشت نشده بود. تكذيب من نسبت به نوع 
سوال است كه مي گويم بازداشت نيست. وي 
در پاسخ به سوال مجددا خبرنگار مذكور كه 
آيللا احمدي مقدم پرونللده دارد گفت: بله، 

پرونده دارد. 
قرار صادره براي »حسين فريدون« 

بازداشت موقت نيست
محسللني اژه اي در پاسللخ به سوالي مبني 
بر اينكلله در مناظللرات انتخاباتي برخي از 
كانديداها مسائلي را در مورد رييس جمهور و 
تخلفات برادر وي - حسين فريدون - مطرح 
كردند، آيا پرونللده اي در اين خصوص بوده 
است، گفت: »در اين خصوص چندين نوبت 
تحقيق شد و از افرادي كه مرتبط با موضوع 
هسللتند، تحقيق به عمل آمللد كه برخي 
بازداشت و برخي بيرون هستند. براي وي 
ديروز قرار صادر شده و چون اين قرار وثيقه 
است و تامين نشللده، وي به زندان معرفي 
شده اسللت كه اگر اين قرار وثيقه را تامين 
كند آزاد مي شللود. محسللني اژه اي تاكيد 
كرد كه قرار صادره، قرار بازداشللت موقت 
نيست«. وي در پاسخ به سوالي در خصوص 
اينكه ميزان وثيقه چه اندازه اسللت؟ گفت: 

»نديده ام، اما مي دانم قرار با وثيقه اسللت«. 
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به 
پرسشي در خصوص پرونده حسين فريدون، 
اظهار كرد: »اين پرونده در خصوص مسائل 

مالي است، اما معوقات بانكي نيست.«
بيگانگان مي توانند به تمام اطالعات 

كشور دسترسي داشته باشند
 اژه اي در پاسللخ بلله اين سللوال كلله آيا 
قوه قضاييلله مي تواند درخواسللت فيلتر 
كانال هاي تلگرامي يا دسللتور آن را صادر 
كند؟ گفت: ما از اينكه يك استفاده بهينه از 
فضاي مجازي وجود داشته باشد حمايت 
مي كنيللم و فكر هم نكنم كسللي مخالف 
باشللد كه ايللن فضاي مجللازي مديريت 
شللود، اگر مديريت نشللود آثللار زيان بار 
مختلفي گريبان گير كشور مي شود. مانند 
مسللائل امنيتي و ضد اخاقي كه ممكن 
است خسللارت زيادي به بار بياورد، كسي 
فكر نكنللم مخالف با اين مديريت باشللد. 
اميدواريم مسللووالن ذي ربللط در دولت 
و وزير ارتباطات عنايت بيشللتري داشته 
باشللند كه دارند كه ما در ايللن باره كمتر 
خسللارت ببينيم كه هميللن االن خيلي 
خسارت مي بينيم. بيگانگان مي توانند به 
تمام اطاعات كشورمان دسترسي داشته 
باشند. بايد همه تاش كنيم اين موضوع 

برطرف شود. 
 محكوميت عامل نفوذي دو تابعيتي 

به 10 سال حبس
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در 

ادامه اين نشست خبري از ورود يك 
عامل نفوذي دوتابعيتي امريكايي 
و يك كشللور ديگر به ايللران خبر 
داد و گفللت: اين فرد با نفوذ خاصي 
وارد ايللران شللده بود كه توسللط 

نيروهللاي وزارت اطاعات 
شناسللايي و دستگير 
شد و در دادگاه بدوي 
محكوم به 10 سللال 
حبس شده كه اين 
حكم قابل اعتراض 
اسللت و اگللر حكم 
قطعي وارد شللود 
مللن و همكارانللم 
ص  خصللو ر  د
اقداماتللي كه اين 
فرد مي خواسللته 
انجام دهد، بيشتر 
توضيح مي دهيم. 

گروه سياسي


