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اخبار
ابوترابی:

مردم باید بتوانند آزادانه حرفشان را بیان کنند
یک عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه «وزارت کشور در تمامی دولتها
در دادن مجوز تجمعات تعلل میکند» گفت :مردم باید احساس کنند که
میتوانند آزادانه حرفشان را بزنند.
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مصوبه دولت درباره برگزاری
محلهایی برای تجمعات ،گفت :دولت بر اساس اصل  ۲۷قانون اساسی مکانهایی
را برای برگزاری تجمعات تعیین کرده است که به نظر ما بر اساس تفسیر شورای
نگهبان از این اصل در سال  ،۶۴برگزاری تجمعات نیاز به مجوز ندارد آن هم به
شرطی که مخل نظم عمومی نبوده و مسلحانه نباشد.
وی با بیان اینکه «مهمترین مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد» توضیح داد :ما با
توجه به این موضوع کلیات طرحی را در کمیسیون شوراها تصویب کردیم که عالوه
بر داشتن ضمانت اجرایی ،محل تجمعات را مقابل مجلس تعیین کردیم البته که
همین االن هم اکثر تجمعات مردم جلوی خانه ملت یعنی مجلس برگزار میشود،
ما در این طرح مشخص کردیم که اگر تجمع باالی دو هزار نفر باشد رییس مجلس
باید با حضور در بین تجمعکنندگان پاسخگو باشد ،اگر بیش از  ۷۰۰نفر ،یکی از
نواب رییس و اگر بین  ۵۰۰تا  ۷۰۰نفر باشد باید رییس کمیسیون مربوطه حضور
پیدا کند .ابوترابی با تاکید بر اینکه «مجلس میتواند امنیت تجمعکنندگان را تامین
کند» گفت :امکانات مقابل مجلس همچون دیوارکشی و حصارها به گونهای است
که خودروها نمیتوانند بین تجمعکنندگان رفته و آنها را مورد اصابت قرار دهند به
همین دلیل از لحاظ امنیت آنها با مشکل مواجه نمیشوند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تاکید بر اینکه «طرح مجلس
مغایرتی با مصوبه دولت ندارد و ضمانت اجرایی الزم را داراست» گفت :با این وجود
اگر تجمعی خارج از مکانهای تعیین شده برگزار شود باید با آن برخورد صورت گیرد
چون وجود مجوز الزامی است کما اینکه ما معتقدیم دولت باید در دادن مجوزها
سرعت الزم را داشته باشد .وی با تاکید بر اینکه «برگزاری تجمعات نیاز به مجوز
ندارد» گفت :با این وجود اگر قرار باشد خارج از مکانهای تعیین شده تجمعی برگزار
شود باید دولت سریع مجوز الزم را بدهد این ایراد به همه دولتها وارد است که
وزارت کشور در دادن مجوزها تعلل میکند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

مماشات با سوء استفاده گران خیانت است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه تداوم جلسات سران قوا
برای حل مشکالت کشور ضروری است ،گفت :با سوء استفاده گران باید به
شدیدترین وجه برخورد شود زیرا مماشات با آنها خیانت است.
محمدنبی حبیبی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه معتقدم حل بسیاری از
مسائل و مشکالت فعلی بدون هماهنگی قوای سهگانه کشور مقدور نیست ،اظهار
کرد :البته این بدان معنا نیست که ما مسائل پیچیده و بحرانی پیشرو داریم .اصوال
حل مسائل کشور چه کوچک و چه بزرگ اگر با هماهنگی میان قوا همراه نباشد
ناقص انجام خواهد شد .جلسه سران سه قوه برای حل مشکالت کشور کار بسیار
درستی بود و تداوم آن و فراهم کردن مصوباتی که موجب حل مشکالت کشور شود
را ضروری میدانم .از سویی معتقدم مبارزه با فساد گرچه تا حدودی انجام شده اما
این حد از کاری که انجام شده با کاری که باید انجام میشده است ،فاصله زیادی
دارد .من بر اساس تجربیاتی که به دست آوردهام معتقدم که از مواردی که مجاز به
برخورد بیرحمانه هستیم ،برخورد با کسانی است که سوء استفاده مالی و غیرمالی
دارند .مماشات با اینها یعنی کنار آمدن با پلنگ تیزدندان .این فعال سیاسی اصولگرا
خاطرنشان کرد :مسئوالن هر دستگاهی در حوزه مدیریت خود باید وقت ویژهای را
برای برخورد با فساد صرف کنند .باالترین مقام هر دستگاهی چه دستگاه بزرگ و چه
کوچک اگر برای مبارزه با فساد وقت نگذارد ،در این زمینه موفقیت چندانی نخواهیم
داشت البته بزرگ کردن موضوعات مربوط به فساد برخی از کارکنان حکومت هم
یک ظلم محسوب میشود .در اکثریت قاطع دستگاههای حکومتی افراد سالمی
وجود دارند ولی در جمهوری اسالمی انتظار این است که حداقل فساد هم در
دستگاهها وجود نداشته باشد .من معتقدم در کنار مبارزه با فساد باید به پیشگیری
هم توجه کرد و بازرسیهای قوی ،مستمر و برنامهریزی شدهای وجود داشته باشد و
این بازرسیها الزمه موفقیت در مبارزه با فساد است.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره سوء استفاده برخی از شرایط اقتصادی کشور،
گفت :افرادی که از جیب بیتالمال ارز دریافت میکنند ولی کاالها را با قیمت ارز
باالتری میفروشند باید بر اساس مقررات اسالمی به شدیدترین وجه برخورد شود.
مماشات با این سوء استفادهگران خیانت است .دشمن برای برخورد با ملت ما بر
اقتصاد دست گذاشته است بنابراین برخورد با این سوء استفادهگران هم جایز است.

سرمقاله
متهمان التهاب
ادامه از صفحه یک
با اظهارت پریشان و قیافههای حق به جانب هر منتقد و انسان اهل دغدغهای را
به بهانه ندانستن و نشناختن سیستم اقتصادی کشور از میدان گفتگو بیرون کردند.
گرفتار کنندگان اقتصاد کشور دقیقا همان مدیران و شخصیتهایی هستند که
بارها و بارها در شیپور رهاسازی قیمتها بدون در نظر گرفتن سیستم دولت در
کشور و جایگاه آن دمیدند ،به اسم خصوصیسازی و توانمندسازی بخش خصوصی
و نپرداختن به سیاستهای اصل  44قانون اساسی مورد تاکید و تایید مقام
رهبری ،نزدیکان و دوستان سابق خود را با واگذاریهای بیحساب و کتاب پروار
کردند .مدیرانی که به جای الغر کردن بخش دولت ،دایم از گوشتهای بخش
خصوصی کندن و باری اضافه روی دوش دولتها گذاشتند و با دولتهای بعدی
و سیاستمدارانی از جنس دیگر وارد مشورت شدند تا باز سیاستهای ناقص و
پرهزینه خویش را به اسامی مختلف و فریبنده به اجرا بگذارند و این همه به اسم و با
هزینه دولت-حاکمیت انجام شده است .به عبارتی روشنتر ،گرفتاری امروز و دیروز
ما از سیاستهای ناقص و نادرست در حوزه اقتصاد کشور است ،حال معلولها را به
جای علت واقعی معرفی میکنند و از سیاستهای پرهزینه کمتر سخن میگویند.
آشفته بازار امروز دستپخت کسانی است کهترجیح میدهند سکوت کنند و حرفی
درباره سخنان ماهها و سالهای گذشته خویش به زبان نیاورند .مدیرانی که بدون
توجه به بازخوردهای سیاستهای مخرب و بنیان سوزشان افکار خام و تجربه شده
را با ادبیاتی دیگر به اجرا گذاشتند و حال به جای جواب دادن وترمیم رفتارهای
گذشته ،کنج دفترشان به خبرهای منتشر شده مینگرند .مدیران هزینهساز ،آینهای
تمام نما از شخصیتهای اتو کشیدهای هستند که در روزهای آرامش برای حضور در
برنامههای تلویزیونی و رادیویی با حضور عکسان و خبرنگاران سر از پا نمیشناختند
و حال کالهشان را پایینتر میکشند و خیال میکنند کسی آنان و سیاستهای
اشتباهشان را قضاوت نخواهد کرد .التهاب امروز حاصل سیاستهای نادرست مدیران
است ،ولی هزینه آن را کل کشور و ساختار سیاسی پرداخت خواهد کرد .بهترین
راهی که امروز میتوان از آن استفاده حداکثری برد ،همافزایی و همراستا شدن سایر
نهادها و سازمانها برای برون رفت از مشکالت فعلی کشور است .اینکه دولت مقصر
است و یا بخشهای دیگر در زمان حال پاسخگوی برون رفت از وضعیت کشور
نیست و در فرصت دیگر و با آرامتر شدن فضا امکان نقد و حتی مطالبهگری پاسخ
از سیاستگذاران خواهد بود .تنها راه نجات کشور در زمان حال فرونهادن اختالف
نظرها و جدلهای سیاسی و شنیدن و پاسخ دادن به مطالبات اقتصادی شهروندان
کشور است .طی کردن هر راهی به غیر از این مسیر ،بیراهه خواهد بود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس :استعفای روحانی به صالح کشور نیست
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس در مورد مطرح شدن احتمال استعفای حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری از سوی برخی جریانهای سیاسی گفت :دولت زحمات خودش را می کشد و استعفای رئیس جمهور به هیچ وجه مطرح نیست و این کار به صالح کشور
نیست  .نماینده مردم تهران در گفتوگو با عصر ایران با بیان اینکه دولت نیازمند تغییراتی است اظهار داشت :کسانی که بر طبل استعفای رییس جمهور می کوبند کسانی هستند که از قبل با رئیس جمهور مخالف بودند .عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر همراهی و حمایت از
دولت وریس جمهور برای ایجاد تغییرات بیان کرد:هر سیستمی خودش باید یک شرایط اصالح درونی را ایجاد کند ،ما باید رودربایستی ها را باهم کنار بگذاریم چراکه تیم اقتصادی دولت نیاز به اصالح دارد .وی خاطرنشان کرد :تیم اقتصادی دولت نیاز به هماهنگی بیشتر دارد.

سخنگوی وزارت خارجه تشریح کرد

دالیل اهمیت اولین سفر اروپایی روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت
سفر رییسجمهور به دو کشور سوئیس و اتریش در هفته
ش رو ،تصریح کرد :این سفر در مقطع کنونی میتواند
پی 
بر روابط ایران با این دو کشور اروپایی و همچنین اتحادیه
اروپا تاثیرمثبتی داشته باشد
بهرام قاسمی در گفتوگو با ایسنا ادامه داد :با توجه به استمرار
استراتژی ضد ایرانی دولت ترامپ علیه ایران و خروج این کشور از
این توافق بینالمللی  ،اکنون در شرایطی هستیم که دیگر اعضای
برجام و اتحادیه اروپا باید در عمل تعهد خود به برجام و تامین
منافع ایران از این توافق بینالمللی را اثبات کنند.
وی با بیان اینکه رییسجمهور در روزهای دوشنبه و سهشنبه
هفته جاری در راس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی و
به دعوت روسای جمهور سوئیس و اتریش به برن و وین سفر
خواهد کرد ،تصریح کرد :این سفر سفری از پیش تعیین شده بود
و دستور کارهای مهمی برای انجام رایزنیها در جریان این سفر
تعیین شده است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به اینکه روابط ایران با
کشورهای اروپایی از جمله دو کشور سوئیس و اتریش روابطی
دیرینه ،دیرپا و گسترده است ،اظهار کرد :در سال جاری ایران و
اتریش در آستانه فرا رسیدن صد و شصتمین سالگرد آغاز روابط
دیپلماتیک شان قرار دارند از دیگر سو سابقه روابط دیپلماتیک
ایران و سوئیس نیز به دهها سال قبل باز میگردد.
وی به همکاریهای ایران با دو کشور سوئیس و اتریش در حوزه
اقتصادی و صنعتی اشاره کرد و افزود :در حال حاضر کشور اتریش
در بین کشورهای اروپایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است  ،چنان
که شاهد این هستیم که بسیاری از نهادهای بینالمللی و وابسته به
سازمان ملل از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این کشور
قرار گرفته اند و میتوان از اتریش به عنوان یکی از پایتختهای
تاریخی دیپلماسی بینالملل یاد کرد.
قاسمی با اشاره به برگزاری چندین دور از مذاکرات هستهای
ایران با کشورهای  5+1در اتریش ،افزود  :تمام مقامات این کشور از
احزاب و گروههای سیاسی مختلف نگاه مثبتی به این گفتوگوها و
برجام در طول مذاکرات و بعد از مذاکرات داشتهاند و سیاستهای
یکجانبه آمریکا علیه این توافق بینالمللی را مورد انتقاد جدی
قرار دادهاند .
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به نگاه سیاسی
دولت سوئیس به مسائل جهانی ،خاطرنشان کرد :سوئیس کشور
مستقلی است و همواره این کشور حتی در دوران تحریمها با توجه
به نوع نگاهش تالش کرده روابط خود را با ایران حفظ کند و از
طرف دیگر شاهد این هستیم که دومین مقر مهم سازمان ملل
متحد نیز در این کشور قرار دارد.
قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه اتریش از چند روز آینده (
اول جوالی ) ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد
گرفت  ،گفت :آقای روحانی اولین مقام بلندپایهای است که بعد از
واگذاری ریاست دورهای اتحادیه اروپا به اتریش ،به این کشور
یکند.
سفر م 

وی ادامه داد :در شرایط کنونی که شاهد خروج آمریکا از برجام
و انجام مذاکرات فشرده بین ایران و اروپا برای بررسی راهکارهای
حفظ این توافق بینالمللی با توجه به عالقهمندی جامعه جهانی و
اتحادیه اروپا بر حفظ برجام  ،هستیم این سفر اهمیت بسیار باالیی
در تبیین ادامه مسیر این همکاریها خواهد داشت.
قاسمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در ادامه سیاست
تعاملی خود با کشورهای مختلف همواره تالش کرده که در یک
شرایط متوازن  ،مفید و سازنده روابط خود را با سایر کشورهای
جهان در سطوح عالی گسترش دهد ،گفت :در این سفر مقامات
جمهوری اسالمی ایران و دو کشور اروپایی اتریش و سوئیس ضمن
مرور روند فعلی روابط  ،پیرامون چگونگی گسترش روابط دوجانبه
و همچنین تحوالت منطقهای و جهانی گفتوگو خواهند کرد و
این سفر میتواند در برهه کنونی آثار مثبتی برای ایران ،دو کشور
اتریش و سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که گویا قرار بود پیش از این
سفر رییسجمهور به اتریش انجام شود ولی به تعویق افتاد ،تصریح
کرد :تنظیم اینگونه سفرها در چنین سطحی عموما میتواند با
برخی از مسائل متعدد فنی و تشریفات همراه باشد چرا که انجام
این سفرها مستلزم این است که تمام مقدمات و ملزومات الزم از
سوی دو کشور در نظر گرفته شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :در مورد انجام این سفر

پیش از این ،یک بار دیگر بحث و گفتوگوهایی بین مقامات
دو کشور صورت گرفته بود ولی نهایتا شرایط فنی الزم حاصل
نشد و انجام سفر به زمان دیگری موکول شد .اکنون با توجه به
رایزنیهایی که از سوی دو کشور صورت گرفته تاریخ انجام این
سفر نهایی شده است.
قاسمی در بخش دیگری از صحبتهای خود با خبرنگار ایسنا
با تاکید بر اهمیت این سفر ،خاطرنشان کرد :این اولین سفر
رییسجمهور به اروپا برای خروج آمریکا از برجام است البته در
این مدت تماسهای گوناگونی در سطوح مختلف بین مقامات
ایران و اتحادیه اروپا برقرار بوده است ولی این سفر در این سطح
از اهمیت برجستهای برخوردار است و میتواند راهکارها و تصویر
و تصور دقیق تری را در برابر همکاریهای ایران و کشورهای
اروپایی قرار دهد.
وی با بیان اینکه روابط ایران و دو کشور اتریش و سوئیس
روابطی آرام و بدون حاشیه است ،تصریح کرد :رایزنیهای سیاسی
و اقتصادی در سطح کالن با مقامات این دو کشور در برهه کنونی
(خروج آمریکا از برجام) و استمرار استراتژی ضد ایرانی مقامات
کاخ سفید میتواند در شفافیت نگاه متعهدانه ایران به موازین
بینالمللی و تعهدات خود مفید باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد  :دو کشور
سوییس و اتریش همواره بر نقش سازنده و ثبات ساز ایران در

منطقه و تالش های جمهوری اسالمی ایران جهت مبارزه با
تروریسم تاکید کرده اند .
قاسمی همچنین با بیان اینکه برخی محافل ضد ایرانی از جمله
رژیم صهیونیستی و احتماال دستگاههای هیات حاکمه آمریکا
عالقهمند به انجام اینگونه سفرها و تعامالت بین ایران و کشورهای
اروپایی نیستند در همین راستا افزود :در همین چارچوب دیدیم
که در طول روزهای اخیر نمایندگانی از خزانهداری آمریکا به
نمایندگی از دولت این کشور به اتریش سفر کرده بودند و با فشار
بر دولت وین سعی داشتند که موانعی را در راستای همکاریهای
ایران و اتریش ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در این سفر عالوه بر دیدار و رایزنیهای مقامات
عالیرتبه احتماال اسناد کاری میان ایران و این دو کشور اروپایی
نیز مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت ،تصریح کرد :همانطور
که اشاره کردم در این سفر هیاتی از مقامات بلندپایه سیاسی و
اقتصادی آقای روحانی را همراهی میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان این گفت وگو با اشاره به
اصول سیاست خارجی ایران در عرصه بین المللی و تالش جهت
کمک در ایجاد صلح و ثبات در عرصهای منطقهای و بینالمللی
تاکید کرد :ایران در راستای پیشبرد این هدف و ایجاد تفاهم بهتر
بین ملتها همواره تالش کرده از اهرم دیپلماسی بهترین نحو
ممکن استفاده کند .

غرویان:

یک عده ناقصالعقل در داخل علیه دولت و رئیسجمهور فضاسازی میکنند

یک استاد حوزه علیمه قم درباره همدلی و وحدت میان حضرات آیات و
دولت بیان کرد :تمامی مراجع تقلید بر وحدت تاکید دارند و معتقد هستند
اکنون زمان دعوا نیست.
آیت اهلل محسن غرویان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ،درباره سخنان اخیر
ن که دولت با تمام قوا به کار خود ادامه میدهد و اهل استعفا
رئیسجمهور مبنی بر ای 
نیست ،گفت :روحیات شخصی آقای روحانی به گونهای نیست که به سادگی از زیر بار
مسئولیتی که به دوش میکشد ،شانه خالی کند و استعفا دهد.
وی ادامه داد :کسانی که به رئیسجمهور فشارمیآوردند ،نمیدانند ایشان شخصی
محکم و با اراده هستند که بر سر آرمانهای خود با مردم و همچنین مسئولیتهایی
که آنان بر دوشش گذاشتهاند ،میماند و اهل جا زدن نیست.
این استاد حوزه علمیه قم یادآور شد :آقای روحانی اولین کسی بود که عنوان امام را
روی بنیانگذار انقالب اسالمی گذاشتند آن هم در زمانی که آوردن اسم ایشان جرم
بود و مجازات داشت ،این را بدانید رئیسجمهور از هرکسی مبارزتر ،انقالبی و دلسوز
تر برای نظام است.
وی تاکید کرد :شرایط ،شرایطی نیست که رئیسجمهور منتخب مردم که سرمایه
رأی  ۲۴میلیونی را با خود دارد ،تحت فشار قرار دهیم تا استعفاء دهد .در روزهای بعد
از انقالب ما شرایط سختی را داشتیم که مسئوالن ایستادگی کردند و یک مورد آن
هم در زمان آقای احمدینژاد بود که مشاهده کردیم رئیسجمهور یازده روز در خانه
نشست و از زیر بار مسئولیتی که داشت شانه خالی کرد.
غرویان خاطرنشان کرد :ما از این بحرانها میتوانیم عبور کنیم و با تغییراتی که
که در کابینه صورت خواهد گرفت ،مشکالت برطرف خواهد شد ،معتقدم دولت باید

یک تیم اقتصادی از کارشناسان و اقتصاددانان گرد هم آورد تا معضالت اقتصادی را
حل کند.
وی با بیان این که شرایط آنقدر بحرانی و حاد نیست که دولت استعفاء دهد ،گفت:
متاسفانه فضاسازیهای غلطی در حال شکلگیری است ما در داخل باید پشتیبان
یکدیگر باشیم ،مسئولین ،قوای سه گانه به همراه رئیس جمهور باید نهایت تالش
خود را به کار گیرند.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که این روزها رئیسجمهور در صدد است
مشکالت  ،مسائل سیاسی ما با جهان و منطقه را حل کند ،گفت :فضاسازیهای که
صورت میگیرد ،بسیار غلط است یک عده ناقص العقل در داخل دست به چنین
کارهایی میزنند و از خارج مورد حمایت قرار میگیرند این کارها ضرر و خطر بزرگی
برای نظام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشاهده میکنیم بعد از سخنان رئیسجمهور،
رئیس دفترش به دیدار علما و مراجع تقلید میرود این گونه دیدارها باتوجه به این که
حضرات آیات نقش بی بدلیلی در کشور دارند چه کمکی به وفاق و همبستگی میکند،
گفت :سفر آقای واعظی به شهر قم را به فال نیک میگیرم ،سفر مثبت و ارزندهای بود
این نشان از ارتباط حوزه و مرجعیت با دولت دارد و نشان میدهد که رئیس جمهور
مورد تأیید آنان است.
غرویان تاکید کرد :تمامی مراجع تقلید بر وحدت تاکید دارند و معتقد هستند که
باید اختالفات کنار گذاشته شود .حضرات آیات مکارم شیرازی،زنجانی ،سبحانی و سایر
مراجع و شخصیت هایی که آقای واعظی با آن ها دیدار کردند بر این نکته اتفاق نظر
داشتند که اختالفات باید کنار گذاشته و االن زمان دعوا با یکدیگر نیست.

وی ادامه داد :افراد و جریانهای مخالف نباید در سایت و روزنامههای خود دولت
را تضعیف کنند ،باید به معنای کلمه وحدت پشتیبانی خود را از دولت نشان دهند.
نباید حرفها و رفتارهایی صورت بگیرد که مردم دلسرد شوند باید در این شرایط
کاری کنند که دولت بتوانند مسائل اقتصادی  ،اشتغال و معیشت مردم را حل کند.

عباس جعفری دولت آبادی

چهكسي گفته شرکت در تظاهرات جرم نیست
گروه سياسي :دادستان عمومی و انقالب تهران درباره ملک
سعدآباد والیتی ،احکام صادره برای برخی دانشجویان
در حوادث دی ماه ،نامه احمد توکلی و پرونده فساد در
شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد.
عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه ملک سعدآباد آقای والیتی به عنوان تصرف غیرقانونی
در دادستانی در حال بررسی است یا خیر اظهار کرد :خیر؛
آقای والیتی ملک را خریده از خود او سوال کنید .وی در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی
دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال  96و درخواست
وزارت علوم در این خصوص ،اظهار کرد :سوال سختی کردید اما
مجبور هستم پاسخ بدهم .شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است
و این به قشر خاصی هم ربط ندارد .دولت آبادی گفت :اخیرا ً برخی
از طرفداران اینها هم گفته اند که اص ً
ال شرکت در این تظاهرات
جرم نیست .چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت
در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و
مجازات بسیار سنگینی هم دارد .بنابراین دوستانی که ادعا دارند
شرکت در تظاهرات جرم نیست ،این حرف خود را اصالح کنند.
دادستان عمومی و انقالب تهران درباره درخواست وزارت علوم
نیز افزود :وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده

است و بعد از پیگیری های تلفنی ،نام چند نفر را دادند .این
تعدادی که ما شناسایی کردیم ،احکام شان صادر شده و توصیه
می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر
به این نکات توجه خواهند کرد .دولت آبادی درباره میزان
محکومیت های حبس صادره نیز گفت :احکام صادره متفاوت
و از یک تا پنج سال حبس است .البته برخی از اینها چند فقره
اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد
محکومیت که پنج سال است ،اجرا می شود .دادستان تهران
گفت :پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را
به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم .اگر واقعاً نهادهای امنیتی
و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارسات
اولیه آمده ،نبوده اند حتما محاکم به آنها توجه می کند.
دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا ً احمد
توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت گفته برای آقای
سیف و و  10نفر از مدیران بانکی و مسئوالن اقتصادی پرونده
تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد :ما سخنگوی ایشان
نیستیم که بدانیم  10نفر است یا خیر .مجلس یک پرونده ای
در اجرای ماده  204آیین نامه مجلس شورای اسالمی در ارتباط
با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعالم کرده
که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است .این پرونده به

شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقا مبسوطی صورت گرفته
ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است .عباس جعفری دولت
آبادی همچنین درباره پرونده فساد در شهرداری تهران اظهار
کرد :در ارتباط با شهرداری پرونده های زیادی به ما ارجاع
می شود و این الزماً به معنی پذیرش فساد نیست .دادستان
عمومی و انقالب تهران افزود :حتی در دوره شهردار اسبق نیز
پرونده هایی می آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود؛
بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه حدود  80پرونده که ظرف
چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود ،اتخاذ
تصمیم شده است ،اضافه کرد :اگر منظور شما پرونده امالک
نجومی است باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و
حدود  40قرارداد فسخ شده است .همچنین برای کسانی که تا
 15درصد قرار کارشناسی اختالف قیمت داشتند ،منع تعقیب
صادر کردیم .دادستان تهران افزود :در این پرونده سه نفر از
کارشناسان که اظهارات خالف واقع داشتند ،تحت تعقیب قرار
گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است .دادستان تهران
اضافه کرد :در این پرونده در ارتباط با مدیران که  10تا 11
نفر هستند ،هنوز تصمیم گیری نشده و در دستور کار بازپرس
پرونده قرار دارد.

