
اخبار كشور

درمکتب امام

به مناسبت سالروز صدور فتوای اعدام سلمان رشدی
واجب فراموش شده

سلامن رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلامن واجب است با جان و 

مال متامی هّم خود را به کار گیرد تا او را به َدرک واصل گرداند. اگر غیرمســلامنی از مکان او 

مطلع گردد و قدرت این را داشــته باشــد تا رسیع تر از مسلامنان او را اعدام کند، بر مسلامنان 

واجب است آنچه را که در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

رئیس جمهور مستبد خوب نیست 
ولی باید بتواند مجلس را منحل کند!

صفحه10
چهارشنبه۲۵بهمن1۳۹۶

۲۷جمادیاالول1۴۳۹-شماره۲1۸۴۴

سرویسسیاسی–
روزنامههایزنجیرهایدرشمارههایدیروزخودبهاظهاراتقابلتاملرئیسجمهوردرراهپیمایی22بهمن
پرداختهوباتمرکزبررویرفراندومخواستنداینگونهالقاکنندکهبابرگزارنشدنرفراندومقانوناساسینقض
شــدهاســت،دراینرابطهروزنامهدولتیایراندریادداشتیبافاقداختیاراتخواندنرئیسجمهوربهصراحت

خواستاراعطایاختیارانحاللمجلسبهاوشد!
روزنامهایراندریادداشتخودآوردهاست:مسئلهدیگریکهاختصاصاًبرایکشورماوجوددارد،ایناست
کهقانوناساســیبحثهمهپرســیراضعیفدیدهاست.اینامرنیزبهنوبهخودناشیازاینامراستکهدر
تدوینقانوناساسیتالششدهرئیسجمهوریبهعنوانرئیسقوهمجریهازاستبداددورباشد.امادرتوجهبه
اینرویکرد،بهاینمسئلهتوجهنشدهاستکههرچندرئیسجمهوریمستبدخوبنیست،امارئیسجمهوری
میبایســتاختیاراتکافیبرایاجرایسیاســتهایدولتخودراکهبرایآنازمردمرأیگرفتهاســتدر

اختیارداشتهباشد.
درادامهاینیادداشــتآمدهاســت:بهدلیلپیشبینینشدناینسازوکارهادرقانوناساسی،میبینیمکه
رئیسجمهوریدربسیاریازمواردبهبنبستمیخورد.بهعنوانمثال،رئیسجمهوریهیچگاهنمیتواندمجلس
رامنحلکند،درحالیکهدرمواردیرئیسجمهوریمستقربامجلسیروبهرومیشودکهعماًلاپوزیسیوندولت

اومحسوبشدهواینمجلسدستدولترابرایانجاماقداماتوعدهدادهشدهبهمردممیبندد.
روزنامههایحامیدولتهموارهکوشــیدهاندعدمتواناییمســئولیندولتیدرانجاموظایفمصرحدرقانون
رابهاختیارنداشتنآنانمرتبطبدانندوایندرحالیاستکهقانوناساسیاختیاراتگستردهایرابهدولتو
شخصرئیسجمهوربهعنوانرئیسقوهمجریهدادهاست،رئیسجمهوربااتکابهایناختیاراتبایستیمشکالت

اقتصادیومعیشتیمردمراحلکند.
ازســویدیگرمدعیاناصالحاتکههموارهازاســتبدادستیزیخودســخنگفتهانداینروزهابهصراحت
اســتبدادودیکتاتوریراتجویزمیکنندومیگویندرئیسجمهوربایســتیاختیارانحاللمجلسغیرهمسورا
داشتهباشد،مجلسبهعنواننهادنظارتیبرقوهمجریهکهمیتواندازابزارسؤالواستیضاحبرایکنترلدولت
استفادهکنددرچنینشرایطیبهیکنهادبیاثروخنثیتبدیلمیشودکهبودونبودآنیکساناستچراکه

دولتورئیسجمهورمیتواندهرلحظهایکهخواستمجلسرامنحلومقابلآنبایستد!
پیشازایننیزبرخیمدعیاناصالحاتدرماههایپایانیدولتســازندگیعلیرغمتصریحقانوناساســی
بهدنبالمادامالعمرســازیرئیسجمهوروقتبودهاندودرچنینشرایطیاستنادآنانبهقانوناساسیعجیبو

خندهداربهنظرمیرسد.

حمله به توان دفاعی کشور به نیابت از رژیم صهیونیستی!
روزنامهزنجیرهایشرقدریادداشتیباهجمهبهتوانموشکیکشورماناینتوانرابهدلیلاینکهتهدیدی

برایبرخیکشورهااستموجبنگرانیابرقدرتهاخواند!
دربخشــیازاینیادداشــتآمدهاست:»مســئلهایکهاروپارادرکنارآمریکاقرارمیدهد،توسعهصنعت
موشکیایراناست.اروپاازتوسعهموشکیپاکستان،هند،اسرائیل،عربستان،ترکیه،اماراتومصراحساسنگرانی
نمیکند.چرادرموردایرانکهبردموشکیاشازهمهکشورهایفوقکمتراست،اعالماحساسخطرمیشود؟
رازاینامردردودلیلنهفتهاست:اول،هیچکدامازکشورهایمنطقهدربارهبردموشکیخودتبلیغنمیکنند،
درحالیکهبیســروصدابهتوســعهآنمشــغولاند.دوم،هیچکدامازاینکشورهااقدامبهتهدیدهیچکشوریبا

موشکهایخودنمیکنند.«
درادامهاینیادداشتمیخوانیم:»احساسناامنیاروپادرخدمتمطامعسیاسیآمریکاقرارمیگیرد.بنابراین
موضوعیکهاروپاانگیزهورودبهآنراداردوتالشخواهدکردمحدودیتهاییبهوجودآورد،همینحوزهتوسعه
موشــکیاســت.بدونهرگونهمجاملهایبایدگفتاگرایراندنبالراهحلیاستکهاروپارابهخودنزدیککند،
بایدابتدادرصددرفعدوعاملفوقبرآیدتادرجهاحساسناامنیاروپاازتوسعهموشکیایرانرابهمقدارزیادی
کاهشدهد.سپسایرانبااروپاگفتوگوییشروعکندکهدرآنعلتمنطقیتوسعهموشکیایرانمطرحشود.«
شرمآوربودناینیادداشتاجازههیچگونهنقدیبهآنرانمیدهد،ازهرجهتیکهبخواهیمبهموضوعنگاه
کنیمحرفیبرایگفتنآنهمبرایکسانیکهخودرابهنفهمیدنزدهاندوجودندارد،نویسندهبدونآنکهنامی
ازکشورهاییکهموردتهدیدموشکیایرانقرارگرفتهاندببردتلویحارژیماشغالگرقدسرادرنظردارد،رژیمی
کهازبدوپیدایشخودکشورهایاسالمیمنطقهراموردتهدیدقراردادهوموجودیتآنانرازیرسؤالبردهاست
،اگرماسخنازدفاعمشروعازخودمیگوئیموتاکیدمیکنیمدرصورتهرگونهتهاجمیتالویووحیفاباخاک
یکسانخواهندشدرژیمصهیونیستیدرطولچهلسالگذشتهازهیچجنایتیعلیهکشورماندریغنکردهاست.
نویسندهپاسخنمیدهدکهتوانموشکیایرانتهدیدیعلیهکدامکشورمستقلمنطقهاست،آیااواسرائیل
رانیزجزوکشــورهایمشــروعمیداندومیپنداردوبهنیابتازاینرژیمنامشروعبهدنبالبرچیدهشدنتوان

دفاعیایراناست؟!

شلوغ نکنید ، انقالبی و ارزشی بودن 
دلیل جدایی شما از سینما است!

روزنامهزنجیرهایبهاردریادداشتیبهسخنانابراهیمحاتمیکیادرمراسمپایانیجشنوارهفیلمفجرپرداخته
ونوشت:چراشلوغمیکنید!

نویســندهبااشارهبهفیلمهاییچون»محمدرسولاهلل)ص(«ســاختهمجیدمجیدی،»چ«ساختهابراهیم
حاتمیکیاوفیلمهایمرحومفرجاهللسلحشــورنوشتهاستکهاینکارگردانهابهبهانهاینکهموضوعفیلمآنها

ارزشیومقدساستاجازههیچگونهنقدیراندادهاند!
نویسنده»انقالبی«و»ارزشی«بودنحاتمیکیاوبرخیکارگردانهارادلیلجداییآنانازجامعهسینمایی
دانستهونوشتهاست:ازپیامبرانوشهداسخنگفتنتازمانیکهبهسینماتبدیلنشودنهتنهاشایستهاحترام

نیستبلکهبهدلیلآنکهبهضدخودتبدیلمیشودومیتوانداثراتمنفیماندگاریداشتهباشد«.
نویســندهبهصراحتخودرابه»نفهمیدن«زدهاســت،اومیداندکهدلیلاعتراضحاتمیکیاچهبود،در
سالهایمتمادیگذشتههموارهجریانغالبروشنفکرنمایدیکتاتورواستبدادزدههرگونهصدایمخالفیراکه
توانســتهبهحریمآناننزدیکشــدهوسخنیبگویدرابهسخرهگرفتهوهوکردهاست،هرگونهسخنگفتناز
امرقدسیبهنامخداوپیامبردرگفتمان»دیکتاتورهایروشنفکرنما«ممنوعاست،اگرهممیخواهیددرباره
پیامبراکرم)ص(فیلمبســازیدبایداینفیلمشــما»سینمایی«ومنطبقبرگفتمانغالبیباشدکهبههیچگونه

امرقدسیبهنامدینوخداقائلنیست.
ازمنظرروشــنفکرهاییکهبرخالفادعایلیبرالمســلکبودنخودبهشــدتدیکتاتورومستبدهستند
فیلمهاییارزشنگاهکردنرادارندکهاگردرموضوعدینساختهشدهاندبهنقد،ردوابطالانبیابپردازندمانند

فیلمهاییکهدربارهپیامبربزرگآسمانیحضرتموسی)ع(درآمریکاساختهشدهبود.
رویسخنحاتمیکیاایننبودهکهفیلممرانقدنکنیدکهنقداجازههرانسانیاستبهمقتضایآنکهمیاندیشد
وفکرمیکند،سخناواینبودکهبهدلیلاعتقادداشتنبهیکگفتماناوراوابستهبخوانیوفیلمیراندیده
آنراازگردونهحذفنمایی،وابســتهبودنآنهمبهارزشهاییکهپایآنخونصدهاهزارشــهیدریختهشده
استنهتنهاایرادینداردکهافتخارنیزهستواینبرایدیکتاتورهایروشنفکرنماعجیبوبعیدبهنظرمیرسد.

وضعیت معیشتی فاجعه و عملکرد دولت مطلوب نیست 
شــیخقدرتا...علیخانینمایندهادوارمجلسدرگفتوگوباروزنامهزنجیرهایآرمانبااذعانبهاینواقعیت
کهوضعیتمعیشــتیمردمفاجعهاستاظهارداشــتبرخیمسئولیندولتیبامردمروراستنبودهوعملکرد

دولتمطلوبنیست.
دربخشیازاینگفتوگوآمدهاست:»درشرایطکنونیکشورباچالشهاومشکالتزیادیمواجهاستکشور
مادارایجمعیتجوانیاســتوبههمیندلیلمابایددغدغههایجوانانرادرزمینههایمختلفجدیتلقی
کنیم.بندهمرتببامردمدرارتباطوازنزدیکبامشکالتآنهاآشناهستم.وضعیتفقرموجوددرجامعهبسیار
نگرانکنندهاستودرنوعخودیکفاجعهاست.درشرایطکنونیمراکزرسمیآمارهاییدربارهفقردرجامعهارائه
میکنندکهبهنظرميرسدباواقعیاتهمخوانینداردووضعیتفقربسیارجدیتروگستردهترازاینآمارهاست.«
قدرتاهللعلیخانیدرادامهعملکرددولترامنفیارزیابیکردهوگفت:»بهنظرمنآقایروحانیهنوزموفق
نشــدهپاسخمناسبومتناســببااینآرارابهجامعهبدهد...24میلیون،رأیقابلتوجهیاست.آقایروحانی
ميتوانستوميتواندبااینپشتوانهقويازجامعهوپایگاهاجتماعيخودبرايحلمشکالتيکهکشورودولت
باآنمواجهاســت،کمکبگیرد.امامتاســفانهنهتنهاایناتفاقنیفتاده،بلکهبرخيمدیرانارشددولتبامردم

روراستنبودهاندوبرخيهمفاقدانگیزهالزمبرايپیگیريجديامورهستند.«

افزایش قیمت دالر حاصل سیاست های غلط دولت
روزنامهاعتماددریادداشــتیبهافزایشقیمتدالرپرداختهونوشــت:»افزایشقیمتدالردرایران،آنهم
درشرایطيکهنرخبرابرياینارزدرمقابلواحدهايپوليدیگردرحالتضعیفاست،قبلازهرچیزیکپیام
رابهاقتصادایرانميدهد؛ریالدرحالتضعیفشــدناســت.اینامرطبعاناشيازمجموعهسیاستگذاريهاي
نادرســتاســتکــههمچناندراقتصادکشــورادامــهداردوپیاميکهبهســرمایهگذارميدهدایناســت:

دستنگهدار!«
درادامهاینیادداشتآمدهاست:»درشرایطيکهبازارهايجهانيشاهدکاهشارزشدالرامریکادرمقابل
ارزهايمعتبردیگراســت،ارزشاینواحدپوليدرمقابلریالایرانتقویتميشــود.اینامرهنگاميکهمورد
واکاويبیشــترقرارميگیردميتوانمشاهدهکردکهارزشریالدرمقابلتمامارزهايمعتبردیگرنیزدرحال
تضعیفشدناست؛درنتیجهاتفاقيکهدرحالرخدادناست،یکپیامدارد،واحدپولمليایراندرمقابلتمام

ارزهايدیگرارزانترشدهاست.«
درادامهاینگزارشآمدهاســت:»کنترلدســتوريقیمتدالرآنهمدرشرایطيکهاقتصادکشورتورمرا
تجربهميکندنهایتابهانباشتقیمتيوپسازآنسرریزشدنمنجرميشود.اتفاقيکهدرآغازدهه٩٠یکبار

افتادواگربازهمدردهههايگذشتهتمرکزشود،تکراراینروندقابلمشاهدهشدناست.«
گفتنیاسترئیسجمهوردرگفتوگوهایمتعددخودبامردموخبرنگارانازکنترلقیمتارزسخنگفته
وسالهانیزازکنترلتورمسخنگفتهوهمچنینمیگویدولیواقعیتهایجامعهچیزینیستکهبتوانآنرا

انکارکردوروزنامههایزنجیرهاینیزبدانمعترفبودهودرگزارشهاییبدانپرداختهاند.

پرسش های چهارگانه
کرمی*
نکتهبسیارمهماینکهاساستوسعهشهريمادرطيبیشاز5دههباالگويمعماري
وشهرسازيبرونمرزيصورتگرفتهاستوبافتهایيکهدرمحالتومناطقشهري
شکلگرفتهانداساسافاقدشرایطبوميدرهمجواريوهمسایگيوشاخصهايدیني
ومليشکلگرفتهاندوصرفاتجمیعابنیهاياستکهگاهيباکاربريهايموردنیاز
عموميتکمیلشدهوناممحلهبرخودگذاردهاست.خوشبختانهیامتاسفانهبهعلت
دوريازمعیارهايســاختدرفرمومحتوانیزاینبهاصطالحبافتهاکمعمروزود
مستهلکهستندولذابااینبیانبافتفرسودهميتوانندتلقيشوند.امادریکمغالطه
خطرناکومهندسيشده،بافتفرسودهايکهامروزدرزبانهاساريوجارياستشامل
بافتهايباقدمتبیشاز5٠سالاستکهباروندتوسعه5دههاخیرکامالمتفاوت
است.هرچندمعماريقاجاریهوقبلازآنبهطورکاملقابلدفاعنیستلکنسخناین
استکهاساساچنینبافتهایيباروندتوسعهعمراني5دههبعدخودهمزباننیست.
لذافرســودگيوعدماعتمادبهبناکهناشيازسستسازيوعدماتقاندرطرح
واجرايابنیهاست،باعوامليچونتنگيمعبرومشکالتدسترسيآساناتومبیلو
گسترهتاسیساتوزیربناهايشهري،یکيانگاشتهشدهومناطقيکهبهطورماهويبا
آنچهبيهویتيدربافتخوانندهميشودمتمایزاستوميبایدمشکالتآنهارادرتجهیز
وروزآمديحلنمود)چراکهماهیتشهرهايماوابستهبهآناست(،درشبهتدبیري
نابخردانه،نادیدهانگاشتهميشوندوبهنامتحکیموتجهیزونوسازيهمههویتشهري
وسبکزیستدرآنهانادیدهگرفتهميشوند.مصادیقبدخیمچنینجراحيهايشهري
رادردورهپهلويدومبخصوصدرشهرهايمذهبيوسنتيایرانشاهدبودیموعمق
حقدوحسادتآنان)مهندســانغربزده(درمحوآثاربافتشهري)نهآثارباستاني

واحد(رادرشهرهايکشورتجربهکردهایم.
ازآنجاکهطرحهاوبرنامههايملي،دادهشدهتوسطگروههايتخصصيدرطي
سهدههگذشتهومبتنيبردادههايعلميخارجازفرهنگاسالميوبهدورازمباني
فقهيکهاساسحاکمیتنظامجمهورياسالميایراناست،خاطراتخوشيرادرمیان
مردمبجانگذاشتهاند،ميتوانایناحتمالرادادکهطرحساماندهيبافتهايفرسوده
نیزهمچونطرحهایيچونتنظیمجمعیتونظامبانکيوامثالآندرآیندهموجبات
پشیمانيرابرايمدیریتعمرانيکشورفراهمآورد.حالکهاینسابقهوایناحتمال
وجودداردبهجاستبهطورصریحازتکنوکراتهایيکهطرحبافتفرسودهراآبشخور
نظامسیاسياندیشههايخودقراردادهاندپرسیدآیاشمابراياینسواالتپاسخدارید:
1.بافتفرسودهدقیقایعنيچه؟وکدامنواحيازمناطقشهرهارابایدفرسودهنامید؟

2.اساسافرسودگيدرشهربهچهمعنياست؟وعاملآنچیست؟
3.آنچهعاملفرســودگيبافتشــهرياستگذرزماناســتیاعدمروزآمدي

کارکردهايشهريوضعفمدیریتشهري؟
4.اصالحوساماندهيکدامبافتهايشهريمقصدطراحانآناست؟

بایدازمدیرانعمرانيکشورپرسیداگرهویتشهرهابهقدمتآنهاوقدمتشهرها
ازنظرشماعاملفرسودگيآنهاستباکدامسابقهفرهنگيودانششهرسازيمبتنيبر
هویتدینيومليتاکنونولودرحدیکنمونهکوچککاريانجامدادهایدکهاکنون

درصددایجادبافتکارآمدوروزآمدباهویتدرسراسرکشورهستید؟
*کارشناس ارشد معماری وشهرسازی

آسیب شناسي سیاست هاي دولت درباره بافت فرسوده- قسمت پایانی

سرویسسیاسی-
به دنبال اظهارات عجیب رئیس جمهور در 
مراسم سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
در باره ضرورت برگزاری همه پرسی روزنامه های 
 حامــی دولت در شــماره های دو روز اخیر به 
تئوری پردازی در این زمینه پرداخته اند ، در این 
راستا روزنامه دولت در شماره دیروز خود پا را از 
برگزاری همه پرسی نیز فراتر گذاشته خواستار 
اعطای برخی حقوق فراتر از قانون اساسی برای 

رئیس جمهور شد!
اینروزنامهبابهانهعجیبوخندهدارمحدودیت
اختیــاراتخواســتاراعطایحقانحــاللمجلس
بهرئیسجمهورشــدهونوشــتهاســت:»هرچند
رئیسجمهوریمستبدخوبنیست،امارئیسجمهوری
میبایســتاختیاراتکافیبرایاجرایسیاستهای
دولــتخودراکهبرایآنازمردمرایگرفتهاســت
دراختیارداشــتهباشــد.بهدلیلپیشبینینشدن
ایــنســازوکارهادرقانــوناساســی،میبینیمکه
رئیسجمهــوریدربســیاریازمواردبهبنبســت
میخورد.بهعنوانمثــال،رئیسجمهوریهیچگاه

نمیتواندمجلسرامنحلکند.«
درایــنزمینهباتوجهبــهمقدمهایکهذکرآن
رفتگفتنیهاییاستکهبدانبهاختصارمیپردازیم؛
1-درامربازنگریقانوناساســیکهبهدستور
صریحامامخمینی)ره(انجامشــدوتادوماهپساز
رحلتبنیانگذارجمهوریاسالمیکاراصالحوتتمیم
آندرشــورایبازنگریقانوناساسیدرجریانبود؛
اینشــوراغیرازاختیاراتمطرحشدهدراصل11٠
قانوناساسی،مسئله»حقانحاللمجلسبرایمقام
رهبری«رابهعنــواندوازدهمیناختیاررهبریدر

دستورکارخودقرارداد.
درپیآن،رهبرمعظمانقالبباارســالنامهای
بهمرحومآیتاهللمشــکینیریاستشورایبازنگری
قانوناساسی،خواستارصرفنظرازاینمسئلهشدند.
دربخشیازایننامهآمدهبود:ازآنجاکهطرح
مســئله»حقانحاللمجلسبرایمقامرهبری«،
ازســویجمعکثیریازنمایندگانمحترممجلس
شورایاسالمیوغیرآنانموردحساسیتواعتراض
قرارگرفتهاست،شایستهاستکهموضوعیادشدهاز
دستورکارشورایبازنگریحذفشود،تاموجبیبرای
اختالفنظرمیانبرادراندراینجوصفاوصمیمیت

بهوجودنیاید.
ایننامــهتاریخیبهخوبیتفاوتهارانشــان
میدهد،رهبرانقالبدرشــرایطیکهوالیتفقیهبه
فرمودهامامخمینی)ره(والیترسولاهلل)ص(بودهو
اختیاراتحکومتینبیمعظماسالمرابرایادارهجامعه
دارااستبرایجلوگیریازانشقاقدرکشورخواستار
آنمیشــوندکهحقانحاللمجلسبهرهبریاعطا
نشــودولیعدهایامروزوبرخالفنصصریحقانون
اساسیخواستاراعطایحقانحالل»خانهملت«به

رئیسجمهورمیشوند!
2-مدعیــاناصالحاتدرســالهایگذشــته
همــوارهبرمخالفتخودبااســتبدادتکیهکردهواز
آنسخنگفتهاندولیممشایآناننشاندادهاست
کهاســتبدادبهمزاجآناناگردرراستایمنافعشان
باشدبهخوبیســازگاراست،تالشبرایمادامالعمر
کردندورهریاستجمهوریرئیسدولتسازندگی
ودرروزهــایاخیرمطرحکردناعطایحقانحالل
مجلسبهرئیسجمهوررادراینراستابایستیمورد

ارزیابیقرارداد.

تئوریپردازیبرایقانونیسازیاستبدادازطریق
رایمردمسابقهایبهدرازایتاریخدارد،روشنفکرنماها
هموارهپسازرسیدنبهپشتبامنردبانرافراموش
میکنندوآنراازدسترسدیگراندورمیسازندکه
مباداافراددیگرینیــزبتوانندبهجایگاهیکهآنان

دارندبرسند!
3-اختیــاراترئیسجمهــورچنانچهدرقانون
اساسیذکرآنرفتهبسیارباالاست،رئیسقوهمجریه
بااتکایبهایناختیاراتبایستیدرجهتحلمشکالت
مردمبکوشد،اگریکفردمعتقدبودهکهرئیسجمهور
دارایاختیاراتیکهبتواندبهوعدههایخودعملکند
نیستحضوراودرانتخاباتنیزازاساساشتباهبودچرا
کهاوبااتکابههمینقانوناساســیواختیاراتپابه
میانهمیدانگذاشتهوبرایپیروزیهرکاریکردهو
هرسخنیگفتهاست،اگرریاستجمهوریچنانچه
برخیگفتهاندیکتدارکاتچیبیشترنبودهوآنچنانکه
اینروزهاگفتهمیشوداختیاراتینداردطبیعیاست
کهوعدههایبیشمارنزدیکبه5سالگذشتهبرای
فریبمردمصورتگرفتهاستچراکهاینوعدههابا
قدرتاجراییرئیسجمهورآنچنانکهمدعیهستند

سازگارنیست!
حضــوردرانتخاباتریاســتجمهوریوتالش
شــدیدبرایپیروزینشــانمیدهدکهقوهمجریه
دارایاختیاراتبسیارباالییاستکهاستفادهازاین
اختیاراتافرادرابرایرســیدنبهاینمقامتشویقو
تحریکمیکندوباعرضپوزشبایستیگفتادعای
محــدودبودناختیاراترئیسجمهورباتوجهبهاین

مقدمهبالوجهبهنظرمیرسد.
4-درطــولدورهتبلیغــاتانتخاباتمجلس
شورایاسالمیبرخیبهصراحتگفتندکهنمایندگان

مجلسبایدوکیلالدولهباشندودراینجهتشروع
بهتئوریپردازیکردند،آنانبهدنبالمجلسیبودند
کهنهسوالکندونهبهسمتاستیضاحپیشبرود،
مدیریتمجلسدهمدرماههایگذشتهاینسیاست
راپیشهخودساختهودراینجهتحرکتمیکند،
مســکوتماندنوبهسرانجامنرسیدنطرحسوالاز
رئیسجمهوردربارهموسساتمالیواعتباریرامیتوان

دراینراستامثالزدوموردارزیابیقرارداد.
خالصهکالماینکــهبرخیحتیتحملمجلس
همسووهمراستاباخودرانداشتهوبهسمتانحالل
آنخیزبرداشتهاند،قانوناساسیمانعاصلیراهآنان
استودراینراستاباطرحمسائلیچونرفراندومو
همهپرسیابتدابهتضعیفقانوناساسیودرادامهبه
سمتتغییربرخیاصولکهمانعاستبدادقوهمجریه

میشودحرکتمیکنند.
5-مردمچنانچههویدااســتدارایمشکالت
فراواناقتصادیومعیشتیهستندبااینوجودملت
ایراندرراهپیماییمیلیونی22بهمنبهخیابانهاآمده
وضمنتجدیدبیعتباآرمانهایامامورهبریتصریح
کردندکهدولتبایستیبهجایتوجهبهحاشیههابه
حلاینمشکالتهمتخودرامعطوفسازد.دولت
محترمبایدبهجایحاشیهسازیوموجسواریبرروی
اینحاشیههایخودساختهبهانجاموظایفبنیادین
خوددررسیدگیبهمشکالتمردمبااتکابهاختیارات

فراوانخودبپردازد.
البتهچنینمواضعیازســویدولتوحامیانش
عجیبنیست.آنانکهتاچندیپیشبرجامراحالل
همهمشکالت-ازجملهآبخوردنمردم-میدانستند
امروزبرایحلمشکالتکشورراهکارانحاللمجلس

ازسویدولتراارائهمیکنند!

نوبخت در نشســت خبری تاکید کرد که 
کسی حق ندارد در سیاستهای منطقه ای ایران 
دخالت کند و آنهایی که از هزاران کیلومتر دورتر 

آمده اند نباید در این منطقه باشند.
محمدباقرنوبختسخنگویدولتصبحدیروز
سهشــنبهدرنشســتباخبرنگاراناظهارداشت:
راهپیماییواقعاتماشــاییباتعبیررهبرانقالبدر
22بهمننشــانگراینبودکــهمردمهمچنانپای
انقالبشانایستادهاندودرودخدابراینمردمفهیم،

مقاوموایستاده.
ویتصریحکرد:براســاسگزارشبانکجهانی
وضعیتتولیــددرآمدوفاصلــهدهکهاوضریب
جینیکشــورنهتنهانســبتبهقبلازانقالبکه
االندرمقایســهباکشورهاییچونآمریکا،روسیه،
چینوترکیهبهتراستواینکهما3میلیونبیکارو
مشــکالتاقتصادیداریمبهجایخودقراردارداما
دستاوردهایانقالبمختصبههیچدولتینیست،

بلکهمختصانقالباست.
نوبختدرپاســخبهپرسشــیدربارهچگونگی
پرداختیارانههــااظهارکرد:ماتبصره18رااز14
جداکردیمودونکتهبرایپرداختیارانههادرنظر
داریــم؛اولاینکهبهخانوادههایواقعانیازمندیارانه
بدهیــم،دوماینکهبهخانوادههایییارانهبدهیمکه
زیرخطمســتمریبگیرانقراردارندودریافتیآنان
1٩3هزارتوماناستچراکهقصدماریشهکنکردن

فقرمطلقاست.
نوبختباتاکیدبراینکهسیاستدولت،گشتن
درحسابهایمردمنیست،بیانداشت:دولتقصد
داردازمحلافزایشقیمتحاملهایانرژی،1٠٠
هزارواحدمسکنفرســودهرانوسازیکند،ناوگان
حملونقلعمومیرانوکندکهمنجربهایجادحدود
25هزارشــغلمیشودوالبتهکهمابدونموافقت

مجلس،قانونیارانههارااجرایینمیکنیم.
ســخنگویدولتدرپاسخبهپرسشیمبنیبر
اینکهپسازسخنانرئیسجمهوریدر22بهمنو
تاکیدبراستفادهازظرفیتاصل5٩قانوناساسی،
آیادولتبرنامهایبرایبرگــزاریرفراندومدرنظر
دارد،تصریحکرد:استنادآقایرئیسجمهوربهاصل
5٩قانوناساســیبودکهنشانمیدهددرمسائل
اقتصادیورخدادهایبزرگمیتوانازنظراتمردم
استفادهکردواینازنقاطقوتقانوناساسیماست

کهپاسخگویشرایطاست.
نوبختدرواکنشبهپرسشیدرزمینهصحت
موضوعانجامنشدنهمکاریهایالزمازسویوزارت
اطالعاتبرایمعرفیمدیراندوتابیعتی،گفت:وزارت
اطالعــاتهمکاریهاییباقوهقضائیهداردوازوزیر
اطالعاتمیخواهمکهپاسخدادستانمحترمکشور

رادراینزمینهبدهند.
نوبختهمچنیندرپاســخبهاینپرســشکه
آیااینموضوعکهآلمان،فرانسهوانگلیسبهدلیل

درخواسترژیمصهیونیستیدرزمینهتوانموشکی
وحضورمنطقهایایران،بهرئیسجمهوریهشدار
دادهاند،صحتداردیانه،گفت:منباچنینمطلبی
مواجهنشدهامامابهکسیربطیندارددرسیاستهای
منطقهایمادخالتکندکسانیکهنبایددرمنطقه
آفتابیشوند،کشورهاییهستندکههزارانکیلومتر

بامافاصلهدارند.
سخنگویدولتدربارهنرخارزهمگفت:ازملت
میخواهیمبهکشــورمانکمککننــدوبرایوارد
شــدنبهبازارهولنکنند؛خبردارمبانکمرکزی
بــرایاینموضوعبرنامــهداردوحتماقیمتارزبه

جایگاهخودبرمیگردد.
نوبختدرادامهایننشستگفت:مجلسنظرش
برایناســتکهبهجایافزایشحاملهایانرژی
3هزارمیلیاردازافزایشمالیاتوحقوقگمرکیدر
اختیاردولتقراردهند.دنیابامالیاتادارهمیشود
مالیاتیکدرآمدســالماســتامانرخمالیاتما
افزایشپیدانکردهاســت.باشرکتهایفرانسوی

قراردادبســتهایمتاازسامانههایآنهاجهتاخذ
مالیاتاستفادهکنیم.

سخنگویدولتدربارهوضعیتبازاردرشبعید
اظهارکرد:نظامبانکیکشورتمهیداتالزمرادراین
زمینهبرایتامیناسکناسهایمردماندیشیدهاست
ووزارتخانههایصنعتوکشاورزیهمبرایتدارک
میوهشــبعیدومایحتاجآنروزهــاتمهیداترا
اندیشیدهاندوتامینکردهاندوانشاءاهللامسالهیچ

مشکلیدراینزمینهنخواهیمداشت.
سخنگویدولتدرپاسخبهپرسشیدربارهمحل
تامیناعتباربودجهبرایایجادشغلباتوجهبهافزایش
پیــدانکردنقیمتبنزین،گفت:ما73هزارو4٠٠
میلیاردتومانبرایاشتغالاختصاصدادهبودیمکه
پیشبینیماننشــانمیدادحدود17هزارو3٠٠
میلیاردتومانازمحلحاملهایانرژیتامینشود
امامجلسموافقتنکردواجازهدادکهازســرجمع

محاسبات،اینکسریراجبرانکنیم.
ویادامهداد:اگرقیمتهارابررسیکنیمکاالها
حدوددوبرابرافزایشقیمتنداشتهاند،اماماحقوق
کارمندانرابیشازدوبرابرافزایشدادیمومنتیهم
نداریمامابرخیبهگونهایازگرانیمیگویندکهمو
برتنآدمسیخمیشودوالبتهمیدانیمچهکسانی

اینسخنانرامیگویند.
نوبختدربارهسرنوشتگزارشدیوانمحاسبات
نیزگفت:منازهمهکسانیکهدردیوانمحاسبات
برایرویکردقانونیتالشمیکنند،تشکرمیکنم.
دیــوانبایدگزارشخودرابهمجلسبدهد،مجلس
هماینگزارشرادراختیارکمیسیونهامیگذاردکه
دستگاههابایدازعملکردخوددفاعویاتوضیحدهند
چهکردند.البتهدراینشرایطرسانههایمعاندازاین
مسئلهسوءاستفادهکردندوواقعادروغگفتند.ماباید

جایگاهدیوانمحاسباتراتقویتکنیم.

سخنگوی دولت:

به كسی ربطی ندارد در سیاست های منطقه ای ایران دخالت كند

رئیس جمهور باید بتواند مجلس را منحل كند!
روزنامه دولتی ایران:

مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه 
در وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس دفتر 
از شخصیت های  انقالب و جمعی  رهبر معظم 

کشوری برگزار شد.
بهگــزارشخبرگزاریبینالمللیقرآن)ایکنا(،
محمودحجتی،وزیرجهادکشاورزیدراینمراسم
ضمنگرامیداشتایامپیروزیانقالباسالمی،گفت:
ازآیتاهللعالمیدرطولسالیانتصدیایشاندر
مقامنمایندگیولیفقیه،درسهایزیادیآموختیم
وازخدماتوزحماتایشانبهرهمندشدیم،ضمن
طلبدعــایخیروحاللیتازآیــتاهللعالمیبه
حجتاالسالمتقویخیرمقدممیگویموامیدوارم
قدمهایمؤثر،بیشازپیشدروزارتخانهباهمکاری

ایشانبرداشتهشود.
وزیرجهادکشــاورزیدرادامــهگفت:بایداز
ایــنتریبونازمقاممعظمرهبریتشــکرویژهای
بابتحمایتازکشــاورزیوکشــاورزانداشــته
باشم،دغدغهایشــانهموارهحمایتازکشاورزان
وتولیدکنندگانداخلیاست،منشهادتمیدهم
کهســرمایهگذاریبرایآبوخاککشورماندر
سالهایاخیربیســابقهبودهاستکهاینمهمبا
حمایتهایمعنویواعتباریمقاممعظمرهبریو
پیشنهاداترئیسجمهورومجلسمحققشدهاست.
پسازسخنرانیوزیرجهادکشاورزیآیتاهلل

حســنعالمی،نمایندهســابقولیفقیهدروزارت
جهادکشــاوزیباتبریکحماسهراهپیماییمردم
در22بهمــنماهبهملتایــرانورهبریانقالب
گفت:وظیفهامروزهمهما،تبعیتواطاعتازامام

مسلمینتاحدجانومالاست.
آیتاهللعالمیبابیاناینکهخدمتدروزارت
جهادکشــاورزیبرایمنیــکتوفیقالهیبود،
افــزود:ازرهبــرمعظمانقالبتشــکرویژهدارم

کههمیشــهبهبندهلطفداشتهاند،همچنیناز
رئیسدفترمقاممعظمرهبریقدردانیمیکنمکه
درطولاین14سال،هرگاهازایشانخواستیمبه
وزارتخانهتشریفبیاورند،دریغنکردندوهمچنین
ازمدیرانوزارتخانهبهخصوصجنابحجتی،به

عنوانوزیرتشکردارم.
رونمایی از جلد سوم دانشنامه اسالمی کشاورزی
حجتاالسالموالمسلمینمحمدیگلپایگانی،

رئیسدفترمقاممعظمرهبریدیگرســخنراناین
مراسمبودکهدرابتدامتنحکممقاممعظمرهبری
راقرائتوبااشــارهبهزحمــاتآیتاهللعالمیدر
وزارتجهادکشــاورزیگفت:ایشــانشخصیتی
خالق،خوشاخالقودرعیــنجایگاهعلمیباال،

بسیارمتواضعاست.
ویهمچنینبااشارهبهالقابیکهمقاممعظم
رهبریبرایحجتاالسالمتقویبهکاربردهاست،
گفت:اوصافیهمچونمدیریتکارآمدوجهادگر،
مســئولیتآقایتقویراسنگینترمیکند،ایشان
درطولســهدههاخیرکهمســئولیتهایمهمی
راعهدهداربــوده،ذرهایولحظهایازخطوالیت
خارجنشــدهاســتدرحالیکهخیلیهاباوجود

ادعا،مردودشدند.
ســخنرانپایانــیمراســمتودیــعومعارفه،
حجتاالسالمســیدرضاتقوی،نمایندهجدیدولی

فقیهدروزارتجهادکشاورزیبود.
حجتاالسالمتقویباتشکرازلطفرهبرمعظم
انقالبگفت:امیدوارمشرمندهایشاننباشموبتوانم
درتصدیاینمسئولیتمهم،منشأخدمتباشم،
ایشــانازماانتظــارداردروحیهجهادیرادراین
وزارتخانــهوبلکهمیانهمهدســتگاههایاجرایی
کشــورتقویتکنیمبهخصوصاینکهوزارتجهاد

کشاورزیازارکاناقتصادمقاومتیاست.

حجت االسالم تقوی:

انتظار رهبر انقالب از ما تقویت روحیه جهادی در وزارت كشاورزی است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه به 
نظر می رسد پیشنهاد رئیس جمهور کارشناسی 
نشده باشد، گفت: اصل ۵9 قانون اساسی مربوط 

به اعمال اختیارات قوه مقننه است.
عباســعلیکدخداییدریادداشــتینوشت:در
گرماگرمحضورپرشــورمردمدرراهپیماییتجدید
بیعتباآرمانهایاماموانقالب،رئیسجمهورمحترم
دربخشپایانیســخنرانیخودنکاتیرابیانکردند
کهعکسالعملهاییســریعرادربرداشــت.برخی
مردمهمانجابهمناعتراضکردند،وشوراینگهبان
رابابتتاییدبعضینامزدهاســرزنش،کهالبتهمناز
نظرجمعیشوراینگهباندفاعکردم.وبرخیدیگر
ســؤالمیکردندکهضرورتطرحبحثانتخاباتآن
همحدوددوســالماندهبهبرگزاریانتخاباتتوسط
رئیسجمهورمحترمچیست؟کهصدالبتهبرایاین

بخشمنهمپاسخینداشتم.
بهگزارشمهر،کدخداییدرادامهنوشت:ایشان
فرمودندبرگزاریانتخاباتعاملادامهحیاتجمهوری
اسالمیدر3٩سالگذشتهبودهوادامهدادند:ازشورای
نگهبانوسایردستاندرکارانونهادهامیخواهمراه

انتخاباتراسهلکنند.
بااینگزارهمننیزموافقهستمامابهشرطآنکه
سهمهرکدامازنهادهابرایاینتسهیلروشنشودو
همهنهادهاخودرادرهرشرایطیملتزمبهاجرایآن
بدانند.سهمدولتدرتهیهلوایحقانونی،سهممجلس

درتصویبقوانینکارآمد،سهموزارتکشوردراجرای
صحیحوباالخرهسهمشوراینگهباندراجرایدقیق
نظارتبرانتخاباتالزماستبهخوبیتبیینوازسوی
همهپذیرفتهشود.نهاینکههروقتنتیجهانتخابات
بهنفعمابودآنرابپذیریمودرغیراینصورتبهآن
اعتراضنماییم.بهخوبیدرسال88خاطرمانهست
کهچگونهبرخیقانونرانادیدهگرفتندوهمهپرسی
ورفراندومانتخاباترابرنتابیدندوشیرینیانتخابات
آنسالرابهدهانهمینمردمتلخکردند.آیادرآن
سالچهارصدنفررایندادهبودند؟بگذریمکهبرخی
ازآنافراداکنوندردولتجنابروحانیحضوردارند.
اکنونکــهمجلسمحتــرمدرحالبررســی
کارشناســیقانونانتخاباتاست،امیدواریمهرچه
زودتربهمرحلهنهاییبرســدتــاابهاماتیکهدراین
قوانینوجودداردواینجانبازسالهاقبلبرآنتاکید
کردهام،برطرفشــودوباعــثاجراونظارتهرچه

شفافترانتخاباتشود.
رئیسجمهــورمحترمهمچنینپیشــنهادیرا
مطرحفرمودندکهبهنظرمیرسدکارشناسینشده
باشــدچونکهکاربرداصل5٩برایهمهآشنایانبه
حقوقاساسیمعلوماستونیازبهبحثبیشترندارد.
اصل5٩مربوطبهاعمالاختیاراتقوهمقننهاســت.
شایدآقایرئیسجمهوربااصلدیگریآنرااشتباه
کردهاند!البتهبایدبدانیمکهقانوناساسیظرفیتهای
متنوعیدرحوزههایمختلفیداردکهماهمنگرانیم

چرااینظرفیتهابهدرستیبهکارگرفتهنمیشوند.
مثالچرانبایدســؤالواستیضاحدررویکردمجلس
محترموجودداشتهباشد.فارغازنتیجه،شایدسؤال
ازمقاماتاجراییاینفرصترابرایآنهابوجودآورد
تابرخیدالئلکمبودهاواحیاناناکارآمدیهارا،بدون
توجهبهمســائلسیاسیتوضیحدهندومردمنیزاز

مشکالتموجودمطلعشوند.
مامعتقدیمقانوناساسیمجموعهایواحدوبه
همپیوستهاستکهتماماصولآنبایدتوسطمقامات
ومسئولینکشوررعایتشودوبیاعتقادیبهبخشی
ازآنبهتعبیــررئیسجمهورمحترم،افرادراازمدار
انقالبخارجمیکندوآنهاییکهپیادهشدندبهدلیل
همینعدماعتقادوالتزامبهقانوناساسیبودهوالغیر.
آنهاییکهپیادهشدندبهدلیلآنبودکهقانوناساسی
راتفسیربهراینمودهواعالممیکردندبرخیازاصول
آنراقبولندارند.شوراینگهبانایننظرشماراکه
نظرصحیحینیزمیباشداجراکردهاستوجنابعالی
همتاییدمیفرماییدآنانکهبهقانوناساسیاعتقادو
التزامندارند،انقالبینیستندونمیتواننددرپستهای

سیاسیقرارگیرند.
جملهایمنسوببهانیشتیناستکهمیگوید:
آنانکهگاهیبهنعــلمیزنندوگاهیهمبهمیخ،
عاقبتچکشواقعیترویانگشــتانآنهامیخورد.
امیدآنکهدراجرایقوانینومخصوصاقانوناساسی

ازاینافرادنباشیم.

کدخدایی در واکنش به مواضع اخیر روحانی:

یادمان هست چگونه در سال 88 برخی قانون و همه پرسی و رفراندوم را برنتابیدند
سرلشکر فیروزآبادی در مصاحبه ای 
به شیوه های جالب و در عین حال عجیب 
و غریب دشمنان ایران برای جمع آوری 

اطالعات و جاسوسی  اشاره کرد.
مشاورعالینظامیفرماندهکلقواگفت:
غربیهابهایننتیجهرسیدندکهجنگباایران
نمیتواندجنگنظامی،جنگفرهنگییاجنگ
سیاسیباشدبههمیندلیلگفتندکهبایدبا
هرچیزیکهداریمباایرانبجنگیمواسمش

راهمگذاشتند»جنگهیبریدی«.
سرلشکرفیروزآبادی،مشاورعالینظامی
فرمانــدهکلقــواگفت:غربیهــابعدازهر
تجربهایکهباایرانکردند،دچارشکســت
شــدند.درسهسالگذشــتهدراروپاجمع
شــدندوبهایننتیجهرسیدندکهجنگبا
ایراننمیتواندجنگنظامی،جنگفرهنگی
یاجنگسیاسیباشدبههمیندلیلگفتند
کهبایدباهرچیزیکهداریمباایرانبجنگیم
واسمشراهمگذاشتند»جنگهیبریدی«.
فیروزآبادیدرتشــریحجزئیاتجنگ
هیبریــدیافزود:درجنگهیبریدیممکن
اســت،ایرانگردبفرستندکهجاسوسباشد.
ممکناستفعالمحیطزیستیبفرستندکه
جاسوسباشــد،ممکناستدانشمندفعال
درتحقیقاتکشاورزیبفرستندکهجاسوس
باشد.دردورانیکهمنخدمتمیکردمهمه

اینمواردبادلیلومدرکپیدامیشد.
ویادامــهداد:بهطورمثــالیکخانم
وآقایــیراازآلمــانبــهعنوانجاســوس
اســتخداممیکنند،بعــدازدوبیوکویت
آنهاراســوارکشــتیماهیگیریکردهوبه
خلیجفارسمیفرستندتاسیستمهایدفاعی
ماراشناساییکنند،اماوقتیآنهارادستگیر
میکنیممیگویندآنهابرایماهیگیریآمدند

وجهانگردبودهاند.
مشاورعالینظامیفرماندهکلقوابهنمونه
دیگریازمواردجاسوسیاشارهوتصریحکرد:
برایمثالافرادیچندینسالپیشبهعنوان
فعالیتبرایجمعآوریکمکبهفلســطین
بهایرانآمدندازتهرانشــروعکردندبعدبه
ورامینرفتهوازآنجابهسمتنایینویزدراه
افتادند.مابهمسیریکهانتخابکردهبودند
شککردیماگرکسیمیخواهدبرایفلسطین
کمکجمعکندبایدبهتهرانواصفهانبیاید
جاییکهمردمهستندوپولدارندنهوسط
کویرراهبیفتند.آنهااینمسیرراادامهدادند
وتاجیرفتکرمانرفتند،زمانیکهبهتهران
رسیدند،خودشانرااجازهدادیمازکشورخارج

شوند،امااموالهمراهشانرانگهداشتیم.
فیروزآبادیادامهداد:دراموالشــانانواع
جانورانصحراییراخریدهبودندمثلسوسمار،
مارمولکوآفتابپرست.سپسبررسیکردیم

کهاینمواردبهچهدردشــانمیخورد،بعد
متوجهشدیمکهپوســتآنهاامواجاتمیرا
جذبمیکندواینهاجاسوساتمیبودندکه
میخواستندبااینبهانهدرداخلجمهوری
اسالمیازطریقپوستاینجانورانصحراییبه
ایننتیجهبرسندکهمادرچهمکانهاییمعدن
اورانیومداریموکجادرحالکاراتمیهستیم.
ویبابیاناینکهدشمنجمهوریاسالمی
دارایتواناییهایفراوانیاســت،گفت:مردم
میدانندکهدشمنانماباسوادهستندودرهمه
موارددانشمنددارند،همچنیندشمنانمابا
یکدیگرهمکاریمیکنند.درآمریکا،انگلیسو
فرانسهصدهاپژوهشکدهوجودداردکهدرحال
مطالعهرویمسائلایرانوشیعیانهستندو
سعیمیکنندنقاطقوتوضعفمارامطالعه
کردهوبرایزدننقاطقوتماوسوءاستفاده

ازنقاطضعفمابرنامهریزیمیکنند.
بهگزارشایلنا،مشاورعالینظامیفرمانده
کلقوابااشــارهبهبرنامههایــیکهوزارت
اطالعاتدراینخصوصدرنظرگرفتهاست،
ادامهداد:از1٠ســالقبــلوزارتاطالعات
مدیرانکشــوررابهخصــوصآنهاییکهبا
ابزارهایحساسودقیققدرتملیدرحال
کارکردنهستند،آموزشمیدهدکهچگونه
غربیهاجاسوسیمیکنندوچگونهممکن
استآنهادرخدمتجاسوسیغربقرارگیرند.

سرلشکر فیروزآبادی روایت کرد

جاسوسی هسته ای با سوسمار و مارمولک!

بقیهازصفحه2
جزئیات کامل تر از فیلم خودکشی سیدامامی

احمدامیرآبادیفراهانینمایندهمردمقمدرمجلسشــورایاسالمینیزبااشارهبه
برخیاظهارنظرهادرموردمعلومنبودنزمانخودکشیکاووسسیدامامیدرفیلمپخش
شدهبراینمایندگانمجلسگفت:باتوجهبهاظهارنظرعجوالنهبرخیازنمایندگانمردم
درموردخودکشیکاووسسیدامامیبرخالفرویهموجودکهپروندهوقتیدردادسرابه
نتیجهمیرسیداطالعاتآناعالممیشد،تعدادیازنمایندگانازسهفراکسیونمجلس
بههیئترئیسهآمدندوسازماناطالعاتسپاهبهنوعیناچارشدوپیشنهاددادکهفیلم

زمانخودکشیسیدامامیدرزندانرابهنمایندگاننشاندهند.
ویافزود:آنچهکهدراینفیلمپخششــداینبودکهکاووسســیدامامیباحالت
کامالمضطرببودوبعدازچندبارقدمزدندرسلولپیراهنخودرابیرونآوردوپساز
اینکهپیراهنخودرابهحالتطنابدورگردنخودبستوآنراچندبارگرهزدوکشید.
عضوهیئترئیسهمجلساظهارداشت:پسازآنکاووسسیدامامیبهداخلسرویس
بهداشتیمیروداگرچهزمانوروداوبهاینبخشدرفیلممشخصاستاماازآنجایی
کهطبققوانینزندانهادرداخلســرویسهایبهداشتیدوربینکارگذاشتهنمیشود

اقداماتیکهدراینمکانویمرتکبشدهدرفیلمنیست.
امیرآبادیخاطرنشــانکرد:سیدامامیمجددازسرویسبهداشتیخارجمیشودو
وســیلهایراکهدردســتداشتچندباربهطرفسقفپرتابمیکندتاشایدالمپیا

دوربینرابشکندوفیلمشبرداشتهنشود.
ویافزود:پسازاینرفتارپیراهنراازگردنخودبازکردپتویخودرابهگونهای
رویتختگذاشــتکهگویاکسیرویتختخوابیدهاستومجددبهداخلسرویس
بهداشتیمیرود.عضوهیئترئیسهمجلساظهارداشت:درستاستزمانخودکشیبه
دلیلاینکهداخلسرویسبهداشتیبودهودرآنجادوربینیگذاشتهنشدهمشخصنیست
امامقدماتکارکهدرفیلمنشاندادهشدهبیانگراینموضوعاستوطبقتوضیحاتیکه
مامورینبهمادادندویپسازوروددوبارهبهسرویسبهداشتیخودراحلقآویزمیکند.
امیرآبادیبااشارهبهپروندهکاووسسیدامامیدرقوهقضائیهخاطرنشانکرد:طبق
گفتهمامورینپروندهسیدامامیدربحثمسائلجاسوسی،پروندهدارایابعادمختلفو
پیچیدهایاستوافرادیکهدرارتباطبااینپروندهدستگیرشدهانداعترافاتیداشتهاند
کهباســرویسهایجاسوسیخارجازکشورارتباطاتیداشتهاندوعنوانکردهاندکهبه
واسطهپروژههایزیستمحیطیدرکنارمناطقحساسوحیاتیکشوررفتوآمدهارا
رصدکردهوزیرنظرداشتندوبابرخیمحیطباناندراینرابطهارتباطاتیرابرقرارکردند.
بهگزارشفارس،ویافزود:طبقگفتهمامورینابعادپروندهوسیعاستوهمچنان
رصداطالعاتیدرموردابعادمختلفآندرحالانجاماست.مامورینبهماگفتندکهدلیل
اینکهموضوعمربوطبهسیدامامیدراینمقطعبهنمایندگانمجلسانتقالدادهمیشود
ایناستکهنمایندگاندرجریانبخشیازکارقرارگیرندوزمانیکهمیخواهنداظهارنظر
داشتهباشندباعلمواطالعاظهارنظرکنندوبیجهتکارینکنندکهموجبتشویش

اذهانعمومیجامعهشوندوموجباتنگرانیمردمرافراهمآورند.

دادستان تهران فاش کرد
جزئیات تکان دهنده یک پرونده

جاسوسی موشکی در پوشش حفاظت از یوز ایرانی!


