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 مدیــرکل زندانهای اســتان تهــران ،مصطفی
محبی ،در گفتوگویی تفصیلی با »ایســنا« درباره
موضوعات متعددی صحبت کرده است؛ از جمله
وضعیت زندانیانی مانند ســعید مرتضوی ،حمید
بقایی ،مهدی هاشــمی و بابک زنجانی ،همچنین
پدیده خودکشــی در زندانها .در ادامه ،محورهای
اصلی مصاحبه بهاضافه توضیحاتی درباره پیشینه
آنها را از نظر میگذرانید.
محبی در پاســخ به این پرســش که آیا برخی
از زندانیــان از امتیازات بهتر و شــرایط راحتتری
بهرهمند هســتند ،گفت» :همه زندانیــان برای ما
یکســانند .مهدی هاشــمی در بند عمومی است،
ولی بابک زنجانی بهلحــاظ مراودات و رفتوآمد
زیاد قضائی و به جهت تحقیقات در زندان در جای
خاصی نگهــداری میشــود« .او در ادامه درباره
صحــت اعتصاب غــذای بقایی ،معــاون اجرائی
دولــت دهم و همچنین محل نگهداری مرتضوی،
دادســتان ســابق تهران ،گفت» :آقــای بقایی در
شرایط مناسب و کامال انسانی در بازداشتگاه اوین
نگهداری میشــود .در مورد آقــای مرتضوی نیز
باید بگویم به دلیــل اینکه نمیتوان وی را در کنار
دیگر زندانیان نگه داشت ،در بند  ۲۴۱اوین در حال
گذراندن حبس است .باز هم میگویم که اینطور
نیست که امتیاز خاصی به این زندانیان داده شود.
محمدرضــا رحیمی ،معــاون اول دولــت دهم،
هم در زندان بود ،البته بــه دلیل بیماریهایی که
داشت ،نسبت به بقیه زندانیان بیشتر به مرخصی
میآمد .تعــداد زیادی از متهمان ،حتی محکومان
سیاســی برای معاینهشــدن از ســوي پزشــکان
خصوصیشان باید مدام اعزام شوند .در این موارد
قوه قضائیه بســیار مظلوم است .کسانی که علیه
جمهوری اسالمی مدام حرف میزنند و بوق و کرنا
راه میاندازند کســانی هستند که با همه امکانات
مــدام اعزام میشــوند .افراد خاص تــا میگویند
دلدرد دارند برای اینکــه اتفاقی برای آنها نیفتد،
سریع اعزامشان به بیمارستان انجام میشود«.
آیا خودکشی زندانیان دست ماست؟
محــور دیگری که در این گفتوگو مطرح شــد،
بحث درباره پدیده خودکشی در زندانهاست .او در
این زمینه گفت» :ما از ابتدا بر بازداشتگاههای امنیتی
و انتظامــی نظارت داشــته و داریم .بــرای مدیران
بازداشــتگاهها دورههای آموزشــی را گذاشتهایم.
آقای ســینا قنبری در بازداشــتگاه و در قرنطینه در
ســاعت  ۲:۳۰بامداد به لحاظ مشــکالت شخصی،
خودش را در سرویس بهداشتی به دار آویخت .آیا
این دســت ماســت؟ ما چه باید بکنیم؟ ما باید در
طول شبانهروز ،آنقدر نیرو داشته باشیم که هر ۱۵
دقیقه یکبار ســرویسهای بهداشتی را چک کنیم
که این عملی نیست .همچنین اینطور نیست که ما
در محیط زندان حوادث را پیشبینی کنیم .با توجه
به اقدامات پیشگیرانه توسط همکارانم در زندانها،
تعداد بســیار نادری از خودکشــیها در زندانها به
نتیجه میانجامد .خودکشی زندانیان به دلیل رفتار
زندانبان یا کمبود زندان نیســت ،بلکه خودکشــی
آنهــا به دلیــل مشــکالت روحی و شخصیشــان
است .آقای ســیدامامی هم در سرویس بهداشتی
خودکشی کرده بود« .ســینا قنبری ،جوان  ۲۳ساله
تهرانی بود کــه در روز  ۱۶دی در قرنطینه بند چهار
اوین درگذشت .او در جریان ناآرامیهای دیماه ۹۶
بازداشــت شــده بود .مصطفی محبی که آن زمان
هم در ســمت فعلی مشــغول به کار بــود ،درباره
جانباختن این جوان  ۲۳ساله گفته بود» :در بامداد
روز شنبه ،مورخ  ۱۶دی ،یکی از زندانیان زندان اوین
به نام ســینا قنبری ،فرزند علیاکبــر ،با مراجعه به
دستشــویی قرنطینه زندان اوین اقدام به خودکشی
از طریــق حلقآویزکردن خود کــرد .مراتب فورا به
دادستان تهران اعالم شد و بازپرس دادسرای جنایی
در زندان حضور یافت و از مأموران زندان و مطلعان
تحقیــق کرده و دســتورها را صادر کــرد« .کاووس
سیدامامی ،فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی
دانشــگاه امام صادق ۱۹ ،بهمن  ۱۳۹۶درگذشــت.
پســر ،خبــر درگذشــت پــدر را در فضــای مجازی
رسانهای کرد .عباس جعفریدولتآبادی ،دادستان
تهران ،دراینباره گفت» :این فرد یکی از متهمان به
جاسوسی در قالب فعالیتهای محیطزیستی بوده
و با توجه به اینکه میدانسته اعترافات زیادی علیه
وی شده و خودش هم اعترافاتی داشته متأسفانه در
زندان دست به خودکشی زده است«.
در همان ایام ،علی مطهری ،نایبرئیس مجلس
و از پیگیریکننــدگان ایــن حادثــه ،خبر از تشــکیل
جلســه مشترک با اطالعات ســپاه در  ۲۳بهمن داد
و گفت» :در این جلسه فیلمی از داخل سلول آقای
سیدامامی نشان دادند .در این فیلم لحظه خودکشی
مشهود نیست ،اما حدود هفت ،هشت دقیقه ایشان
)ســیدامامی( مشــغول اقداماتی اســت که نشان
میدهــد احتماال قصــد خودکشــی دارد .در اینجا
کوتاهی اپراتور روشــن اســت که متوجه این اتفاق
نشده ،درحالیکه باید زودتر متوجه میشده و از این
اتفاق جلوگیری میکرده اســت .به نظر میرسد در
این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند«.
علی مطهری از کوتاهی صورتگرفته سخن به میان
آورد ،اما باوجوداین تاکنون هیچ شــخصی بهخاطر
این مرگ متهم شناخته نشده است.
politics@sharghdaily.ir
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مرتضوی را نمیتوان کنار دیگر
زندانیان نگه داشت

شــرق :معاوناول رئیسجمهوری روز گذشــته در جلســه شورای اداری
اســتان اصفهــان وعده داد کــه مرداد مــاه بهصورت جــدی و کامل در
موضوع فساد اقتصادی با مردم صحبت کند .به گزارش »ایسنا« ،اسحاق
جهانگیری گفت» :امروز شــرایط کشــور خطیر اســت و این شرایط به این
معناســت که روندها و اتفاقات با گذشــته متفاوت اســت و ما در بحران
شــدیدی قرار داریم .البته شرایط خطیر ویژگیها و مشخصاتی دارد که اگر
به آن آگاه نباشیم ،نمیتوانیم آن را مدیریت کنیم .واقعیتهای پیشروی
کشــور فلجکننده نیست بلکه محدودیتهای پیشآمده توانمندیهای ما
را در کشــور افزایش میدهد ،بنابراین باید واقعیتها را بهدرســتی کشف
کنیم« .او با تأکید بر اینکه در ســطح نهادهای حاکمیتی باید انسجام کامل
ایجاد شود ،عنوان کرد» :متأســفانه ما در دستگاههای حکومتی از شرایط
پیشرو درک یکســانی نداریــم .برخی تصور میکنند شــرایط تحریمهای
امروز تکراری اســت و راهکارها مانند قبل اســت .از ســوی دیگر برخی
میگویند شــرایط جدید اســت و باید با ابتکار راهکارهای جدیدی را پیاده
کنیــم« .جهانگیری گفــت» :اکنون مهمتــر از فرد و دولت بایــد نظام با
موفقیت از این شرایط بیرون بیاید و پیششرط آن انسجام در کشور است«.
او درباره اینکه برنامه دولت در این مقطع زمانی چیســت ،عنوان کرد» :ما
باید برای تمام مباحثی که آمریکاییها برنامهریزی کردهاند آماده باشــیم.
آمریــکا در تصمیمی نپخته اعالم کرده که صــدور نفت ایران به خارج را
متوقــف خواهد کرد ،درحالیکه ایران یکی از کشــورهای بزرگ نفتی دنیا
در خلیجفارس اســت .اینکه عنوان میشــود صدور نفت از ایران به صفر
میرســد ادعای عجیبی اســت .به فضل الهــی کاری میکنیم که آمریکا
نتواند قادر باشــد صادرات نفت ایران را متوقف کند و در این خصوص ما
باید روشهای معامله را که ســادهترین نوع معامله اســت ،شفافسازی
کنیــم« .جهانگیــری راجعبــه گالیههایی درباره فســاد در کشــور گفت:

»در خصوص فســاد بهطور کامل و جدیتر در مرداد ماه صحبت خواهم
کرد البته عدهای افراد کوتهفکر وجود دارند که مردم را در شــرایط سختی
قرار دادنــد و دولتمردان را دچار چالش کردهانــد ،این عده به دنبال زدن
جیب مردم و غارت اموال ملیاند درحالیکه پیش از این نیز با آنها برخورد
میشــد ،امروز با این افراد به صورت شــدیدتری برخورد میشود چراکه
کشور امروز نیازمند افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است«.
مقابل جنگ اقتصادی باید با تمام قوا ایستادگی کنیم
معــاون اول رئیسجمهوری همچنین در مراســم افتتــاح پروژه
توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا ،گفت» :کشور در یکی از مقاطع
ویژه تاریخی به ســر میبرد و بر اســاس گفتههای مقامات آمریکایی،
وزارت خزانــهداری ایاالت متحده به یک اتاق جنگ علیه اقتصاد ایران
تبدیل شــده اســت .اینگونه رفتار نشــان میدهد که آنها میخواهند
شــرایط اقتصادی را بــر مردم ایران تنگ کنند و بــا ایجاد نارضایتی به
اهداف خود برســند و این راهبردی از سوی آمریکا ،رژیم صهیونیستی

و ســعودیها اســت« .او افزود» :همــه میدانیم که شــرایط جدید
و دشــواری پیش روی مــا قرار دارد و باید با تمام قــوا برابر این جنگ
اقتصادی بایستیم .آمریکا با کشــورهای دیگری ازجمله چین نیز وارد
جنگ اقتصادی شده اســت و تالش دارد همپیمانان خود را نیز تحت
فشار قرار دهد تا برای مقابله با ایران همراه کند« .جهانگیری با اشاره
به اینکه یکی از برنامهریزیهای اصلی آنان این است که صادرات نفت
ایران به صفر برسد ،ادامه داد» :این حرف بیحساب و واهی محسوب
میشود ،زیرا عملیشدن این ادعا نیازمند آن است که کشورهای دیگر
ناچیزبودن خود را در برابر آمریکا بپذیرند و تسلیم شوند .ما در برابر این
موضوع و ادعای طرف مقابل برنامهریزیهای مناسبی انجام دادهایم
و در حال مذاکرهایم تا صادرات نفت ایران با مشکل مواجه نشود« .او
همچنین تحت فشار قراردادن نظام بانکی کشور را یکی دیگر از اهداف
دشــمن بیان کرد و گفت» :برای خنثیکردن این هدف دشمن با اتخاذ
راهکارهایی ،کانالها و مجراهایی با روســیه و چین ایجاد شده است تا
از طریق آن جابهجایی پول برای کشــورمان امکانپذیر شود .آنها قصد
دارند با تحریم کشتیرانی و بنادر ،مانع از واردات کاال به کشور شوند که
این موضوع نیز به جدیت و عزم و اراده نیاز دارد«.
معاون اول رئیسجمهوری ضمن هشــدار بــه اختاللگران اقتصادی،
گفت» :متأســفانه در شــرایطی که ملت باید مقابل آمریکا بایستد ،عدهای
بهدنبال ســودجویی و غــارت مردماند که با این عده قلیل هم به شــکل
مناسب برخورد خواهد شد«.
همچنین معاون اول رئیسجمهوری در این ســفر یکروزه با آیتاﷲ
مظاهری ،رئیس حــوزه علمیه اصفهان و همچنین آیتاﷲ حاج شــیخ
محمد ناصری دولتآبادی ،از روحانیون و علمای اســتان اصفهان ،دیدار
و گفتوگو کرد.

حمله جبهه پایداري به دولت و اصالحطلبان
شرق :جبهــه پایداري ،همان جریان سیاسي -فکري
که آیتاﷲ مصباح یزدي پدر معنويشــان است ،با
انتشــار بیانیهاي به بهانه وضعیــت اقتصادي ،هم
بــه اصالحطلبان حمله کــرده و هم دولت را متهم
به نداشــتن کفایت سیاســي کرده اســت .مخالفان
سیاســي دولت فعلي از حامیــان قالیباف تا اعضا یا
نزدیــکان فکري جبهه پایداري هم همین اواخر ایده
عدم کفایت سیاســي رئیسجمهوري را در مجلس
کلیــد زده بودند امــا بعد از ســخنان اخیر روحاني
عقبنشیني کردند.
در بیانیه جبهه پایداري آمده اســت» :ازدســترفتن
ســرمایه هســتهاي بــا تشــدید تحریمهــا مرهون
بيتدبیريهــاي دولت جنــاب روحاني و تمســخر
منتقدان دلسوز اســت که باید پاسخگوي آن باشد«.
اصولگرایــان مخالف دولت بعد از عقبنشــیني از
موضع خود در ارتباط با طرح عدم کفایت سیاســي
رئیسجمهــوري ،تــوپ را بــه زمین جنــاح مقابل
انداختنــد و مدعي شــدند که ایــن اصالحطلباناند
که به دنبال طرح عدم کفایت سیاســي روحانياند!
این موضعي بود که روزنامه کیهان و جهاننیوز هم
هفته گذشته در پیش گرفته و نوشته بودند» :باز هم
شــاهد تحرکات مشکوک از ســوي اصالحطلبان در
زماني که دولت در مدیریت بحران دچار مشــکالتي
شده اســت ،هســتیم .اســتیضاح رئیسجمهوري
در قانون اساســي از ســوي مجلس در صورت عدم
کفایــت پیشبیني شــده اما بــه نظر ميرســد که
اصالحطلبان بسیار مشتاق استعفاي حسن روحاني
هستند«.
حــاال جبهه پایداري هــم در بیانیه خــود باز همین
ادعا را تکرار کرده اســت .در بخشي از بیانیه سیاسي
ایــن جبهه با اشــاره به اینکــه »آمریکایيها پس از
گورباچف ،مردم را بر ســر انتخاب اصالحات تندتر یا
بازگشــت به عقب قرار دادنــد و در نهایت با آوردن

اقتصــادي به مجلــس ارائه کند و اگــر نتواند ما در
یلتســین به عنوان یک اصالحطلب تندرو ،بر شــیب
مجلس استیضاح وزراي اقتصادي دولت و موضوع
اصالحات آمریکایي افزودند« نوشــته است» :برخي
عدم کفایت رئیسجمهــوري را کلید خواهیم زد«.
مدعیــان اصالحطلــب نیز امــروز دقیقا بــر همان
پژمانفر اصولگرا هم گفته بود که »با ادامه این روند
طبــل ميکوبند و ميخواهند مردم را بر ســر همان
مصلحت کشور در استیضاح رئیسجمهور است«.
دوراهي نگهدارند .نامهنگاريهاي این جماعت براي
اســدﷲ بادامچیان عضو شــوراي مرکزي حزب
مذاکره مســتقیم و بدون قیدوشرط با ترامپ و طرح
اصولگــراي مؤتلفــه هم بــا بیان اینکــه براي حل
استیضاح و عدم کفایت رئیسجمهور و انتقادات تند
مشــکالت کشــور به یک حزب ســالم ،قوي و پاک
این جماعت در مطبوعات و رســانههاي خبري همه
نیازمندیم تا مســئولیت را بر عهده بگیرد ،گفته بود:
و همه از این راهبرد سیاســي خبــر ميدهد که آنها
»کســي ميتواند کار را پیش ببرد که کارآمد ،قوي و
خود را براي آلترناتیو حسن روحاني آماده کردهاند تا
مقتدر باشــد .هرچــه به دولت
به خیال واهي خود ،باقيمانده
ضعیــف کمــک کنیــم ،چون
این راه –نابوديکشاندن نظام و
بخشي از بیانیه جبهه پایداري:
ناکارآمد اســت ،نميتواند پیش
انقالب -را سرعت بخشند«.
ملت ما باید بدانند نه انتخاب
برود .به نظــرم اگر اصولگرایان
احتمــاال ایــن دســته از
گورباچف و نه یلتسین هیچ
بیایند ،وضعیت عوض ميشود؛
اصولگرایان فرامــوش کردهاند
کدام نتوانست به سازندگي و
چون شــرایط فعلي حاصل کار
که حســینعلي حاجيدلیگاني
سروساماندادن کشور شوروي
اصالحطلبان ،امید و اعتدالیون
عضو فراکسیون والیي مجلس
کمکي کند ،لیکن بازگشت به درون و
اســت که نه در مجلس و نه در
بود که دو هفته پیش از تشکیل
تکیه بر اقتصاد علمي که به انتخاب
دولت نتوانستند کاري کنند«.
اتاق فکر براي طرح عدم کفایت
پوتین انجامید توانست روسیه را
حمله به هیئت رئیسه مجلس
سیاســي رئیسجمهــوري در
مجددا بازسازي و به قدرتي بزرگ
در برابر دیگر قدرتهاي غربي
اعضا یــا نزدیــکان بــه جبهه
مجلس خبر داد و گفت» :ما در
قرار دهد
حال تنظیم طــرح عدم کفایت
پایــداري نه در مجلــس قبلي
و نــه مجلــس فعلــي رابطه
رئیسجمهور هســتیم و به نظر
ميرسد که هفته آینده بتوانیم به جمعبندي برسیم
خوبي بــا علي الریجاني رئیس مجلس نداشــتند و
ندارنــد .بگومگوهاي کالمي زیــادي در بزنگاههایي
و جمــعآوري امضا را دنبال کنیم ...اتاق فکري براي
ماننــد تصویب برجام یا ماجــراي افايتياف میان
بررسي عدم پایبندي روحاني در اجراي قانون برنامه
پنجم تشکیل شده«.
آنهــا و رئیس مجلس پیش آمد .حــاال در بیانیه به
امیر خجسته اصولگرا ،رئیس کمیسیون سیاست
هیئترئیســه کنایــه زده و نوشــتهاند» :متأســفانه
داخلي و شــوراهاي مجلس هم با بیان اینکه دولت
مجلس شوراي اسالمي بهویژه رئیس و هیئترئیسه
اگر واقعا احســاس ميکند نميتواند کشور را اداره
آن نه تنها در این برهه حساس نقش نظارتي خویش
کنــد ،باید کار را به اهلش بســپارد ،گفته بود» :ما ۱۰
را بر دولت ایفا نکردند ،بلکه با تصویب برخي لوایح
تا  ۱۵روز به دولت فرصــت ميدهیم تا برنامههاي
و طرحها و اعتماد مجدد به وزراي استیضاحشــده
خود را براي مقابله با توطئههاي دشــمن در جنگ
و جلوگیــري از طــرح ســؤال از رئیسجمهــور ،در

بهوجودآمدن این شــرایط سخت ،نقش اساسي ایفا
کردهاند« .جبهه پایــداري احتماال براي اینکه متهم
به دشمني یكسویه با یك جریان نشود از میان شش
بند بیانیه خود که دولت ،مجلس و اصالحطلبان را
نواختــه ،در یك بند هم نقد آرامي بــه قوه قضائیه
داشته و نوشــته اســت » :بيتردید دستگاه قضائي
نقــش بســزایي در مبارزه با مفســدان سیاســي و
اقتصادي و امنیتي دارد .سستي و ضعف در برخورد
با مفســدان کالن و اخاللگــران بازار ارز و ســکه و
کاالهاي اساســي این وضعیت اســفناک را به دنبال
داشــته اســت ...قاطعیت در برخورد با این عناصر
و دســتگیري این اوبــاش و اراذل اقتصادي ،فوریت
دســتگاه قضائي است .از این رو پیشــنهاد ميشود
در شرایطي که دشمن رســما جنگ اقتصادي ،علیه
انقالب اســالمي آغاز کرده ،با تشکیل دادگاه انقالب
اقتصادي و انتخاب قضات انقالبي ،این عناصر فاسد
را به دادگاههاي صالحه بسپارند«.
تمجید از پوتین
ایــن بیانیــه در ادامــه ،بــه تمجیــد از پوتیــن
رئیسجمهوري فعلي روســیه پرداخته و آن را مثالي
موفق در زمینه بازگشــت به درون دانســته» :ملت ما
بایــد بدانند نه انتخــاب گورباچف و نه یلتســین هیچ
کدام نتوانســت به سازندگي و سروســاماندادن کشور
شــوروي کمکي کند ،لیکن بازگشت به درون و تکیه بر
اقتصــاد علمي که به انتخاب پوتین انجامید توانســت
روســیه را مجددا بازســازي و به قدرتي بزرگ در برابر
دیگــر قدرتهاي غربي قرار دهد .امــروز نباید بگذاریم
پروژه یلتسینسازي در کشــور ما تکرار شود؛ بلکه باید
از هماکنون ضمن بهرهبردن از ظرفیتهایي که جریان
معتقد به گفتمان انقالب اسالمي در اختیار دارد ،ضمن
رفع مشکالت مردم و کمک براي تقویت کارآمدي نظام
جمهوري اسالمي ،کشــور را در جهت عبور با کمترین
هزینه از دوران حاکمیت غربگرایان یاري نماییم«.

روایت »طالیی« از برخورد گازانبری در سال ۸۲

ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺣﮑﻢ ورود ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻮى را ﺻﺎدر ﮐﺮد؟
روایت جدیــدی از ماجرای برخــورد گازنبری را
ســردار مرتضی طالیی در مصاحبهاش با خبرگزاری
تســنیم مطرح کرد .روایتی که در آن حسن روحانی
را بــه عنوان دبیر وقت شــورای عالــی امنیت ملی،
مســئول حکم ورود نیروی انتظامی در حوادث کوی
دانشــگاه  ۱۸تیر  ۸۲معرفی میکنــد .طالیی در این
مصاحبه انگشــت اتهــام را از محمدباقــر قالیباف
برداشته و به سوی حسن روحانی نشانه میرود .به
این ترتیب ،مرتضی طالیی ،رئیس پلیس تهران بزرگ
فرماندهاش یعنــی محمدباقر قالیباف را در ماجرای
کوی دانشگاه تبرئه کرد.
مرتضی طالیی در این گفتوگو درباره ســخنانی
کــه نامزدهــای ریاســتجمهوری در مناظرههای
ریاســتجمهوری ســال  ۹۲و  ۹۶دربــاره برخــورد
گازانبری با دانشــجویان و لولهکردن آنها در حوادث
کوی دانشگاه و ســالگردهای آن گفته بودند ،چنین
توضیح داده است» :نمیشــود تاریخ را عوض کرد.
در جلســهای با حضور روحانــی ،مصطفی معین و
وزیر کشور به پلیس ابالغ کردند که وارد کوی شود و
اختیار دادند که برای جمعکردن موضوع وارد کوی
شود .گزارشی که از چندین شب حوادث شهر تهران
ارائه شــده بــود که زندگی مردم مختل شــده و این
گزارشها به شورای امنیت و وزارت کشور میآمد و
دستگاهها بررسی میکردند ،احساس شد ادامه این
وضع مصلحت نیســت و به پلیس دستور دادند که
ورود کنیم و عناصر مخل نظم را دستگیر کنیم.«...
طالیی در پاســخ به این پرسش تســنیم مبنی بر
اینکه »شــخص آقــای روحانی موافــق این حرکت

بود؟« گفته» :این مصوبه بود؛ یعنی جمع موافق این
حرکت بود و دبیر جلســه آقای روحانی بود .فردای
آن روز دکتر قالیباف من را خواســت و گفت »اجازه
ورود به کوی داده شده اما شما تدبیر خودت را عمل
کــن هرچند ما قصد ورود به کــوی نداریم« .من هم
علیرغم این اجازه از این مصوبه اســتفاده نکردم و
ماندم تا لحظهای که دانشجویان خودشان از پلیس
خواســتند وارد کوی شــود .آنچه به قالیباف نسبت
داده شــده بود جفا به نیروی انتظامی و کسانی بود
که یک ماه شبانهروز در خیابانها بودند» .گازانبری«
را خود دوســتان آن جلســه تصمیم گرفتند هرچند

آن هــم اجازه قانونی بود اما متأســفانه یک مصوبه
قانونی طبقهبندیشده را افشا کردند«.
ابهام درباره مصوبه ورود پلیس به کوی
آنچه روشــن است این اســت که گویا برای ورود
پلیس به کوی مصوبهای وجود داشته ،اما مشخص
نیست این مصوبه برای شورای امنیت کشور بوده یا
شورایعالی امنیت ملی .در طول مناظرات انتخاباتی
 ۹۲و  ۹۶چنین به نظر میرســید دعوا بر سر مصوبه
ورود به کوی از سوی شورای عالی امنیت ملی بوده،
اما مرتضی طالیی قبــال ادعا کرده بود که مصوبه با
پیشنهاد وزیر وقت علوم یعنی مصطفی معین و گویا

از سوی شورای امنیت کشور صادر شده بود.
طالیــی در آذرمــاه ســال  ۹۶در مصاحبهای با
برنامه دستخط درباره مصوبه ورود پلیس به کوی
در ســال  ۸۲چنین گفته بود» :به آنها )دانشجویان(
میگفتم چند شــب گذشــته ما اینجا هســتیم و اگر
قرار بود عملیات کنیم برای ما کار ســادهای بود که
شما را دســتگیر کنیم .این زمان  ۲۰روز طول کشید.
روز بیســتم به بعد بود که تقریبا  ۱۰تیر ماه میشــد.
موضوع در ســطح شــورای امنیت رفت و این بحث
ادامــه یافت که بایــد چه کرد .آن زمــان وزیر علوم
پیشــنهادی دادند و شــورای امنیت مصوب کرد که
در این شــرایط پلیس به داخل کوی ورود پیدا کند تا
موضوع را جمع کند .بعــد از اینکه این مصوبه آمد
با ایــن حال من آن زمان هم از دکتــر قالیباف اجازه
گرفتم گفتم این مصوبه هســت اما اجازه بدهید که
ما با روندی که پیش میرویم مدت کوتاهی فرصت
دهید ببینیم کــه نظریهای را دنبال میکنیم و اینکه
فاصله بین پلیس و دانشجو را برداریم.«...
ظریفیان تکذیب کرد
غالمرضا ظریفیــان ،معاون وقت وزارت علوم در
گفتوگویی که با ســایت بهارنیوز داشت ،این ادعا را
پیشتر یعنی ســال  ۹۲و بعد از مناظرات انتخاباتی
ریاســتجمهوری تکذیب کــرده و گفته بــود» :در
ســال  ۸۲دهها جلسه تشکیل شــد که آقایان معین،
پزشــکیان ،موســویالری و یونســی بودنــد ،در آن
جلسات تمام تالش این بود که حادثه کوی دانشگاه
تکرار نشود.
ادامه در صفحه ۱۵

برای ارائه پیام مقام معظم رهبری
و رئیسجمهوری

والیتی به دیدار پوتین میرود
 شرق :مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری،
امروز در صدر هیئتی با سفر به مسکو با رئیسجمهور
روســیه دیدار میکنــد .به گزارش فــارس ،علیاکبر
والیتــی در این ســفر حامــل دو پیام از ســوی مقام
معظم رهبری و حســن روحانی برای والدیمیر پوتین
رئیسجمهور روسیه است .سخنگوی وزارت خارجه
درخصوص این ســفر گفت» :قرار است آقای والیتی
ســفرهایی به مسکو و پکن داشــته باشند که سفر او
به مسکو در رأس هیئتی متشــکل از مقامات وزارت
خارجه انجام میشــود« .بهرام قاسمی افزود» :پس
از خطای راهبــردی رئیسجمهــور آمریکا و خروج
این کشــور از برجام ،جمهوری اسالمی ایران تصمیم
گرفت با اعزام تعدادی از فرســتادگان ویژه که حامل
پیام مقامــات عالیرتبــه جمهوری اســالمی ایران
هســتند ،دیدگاهها و مواضع کشورمان را در قبال این
رفتار خودخواهانه و خالف موازین بینالمللی آمریکا
برای ســایر کشورها تشــریح کند« .قرار است پوتین و
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در تاریخ بیستوپنجم
تیرماه با هم دیدار داشــته باشــند .بر همین اســاس
خبرگــزاری »بلومبرگ« چندیپیش مدعی شــد که
رؤســای جمهور آمریکا و روســیه ،احتمــاال درباره
عقبنشینی »نیروهای تحت حمایت ایران« از سوریه
توافق میکنند .به گزارش ایلنا بهگفته بلومبرگ ،این
اطالعات حاکی از آن است که نقش ایران در سوریه
محور نشست دو رئیسجمهوری خواهد بود.
پروانه سلحشوری:

حداقل  ۲دانشجو
هنوز در بازداشت هستند
 ایلنا :پروانه سلحشوری با اشاره به صدور احکام
ســنگین برای برخی دانشــجویان بازداشتشده در
جریان ناآرامیهای دیماه سال گذشته و پس از آن،
گفت» :فهرستی از دانشــجویان بازداشتشده پس
از وقایــع دیماه  ۹۶تاکنون تهیه شــده که تعدادی
بالغ بر  ۱۵۰نفر اســت« .نماینده اصالحطلب مردم
تهران در ادامه همچنین از تهیه یک فهرست ۱۷نفره
از دانشــجویانی که در دادگاه محکوم شدهاند ،خبر
داد و گفت» :درحالحاضر مشــخصات  ۱۷نفر را در
اختیار داریم که در دادگاه بدوی به مجازات محکوم
شدهاند و البته این تعداد فقط مربوط به دانشجویان
بازداشتشــده چند دانشــگاه مشــخص اســت و
متأســفانه هنوز خبری از وضعیــت پرونده قضائی
دانشــجویان بازداشــتی دیگر دانشــگاهها نداریم«.
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس ،نقش وزارت
اطالعات دولت در بسیاری از پروندههای دانشجویان
بهعنــوان ضابط قضائــی را انکارنشــدنی خواند و
گفــت» :وزارت اطالعات در پرونــده قضائی برخی
دانشــجویان نقــش دارد؛ بنابراین دولــت و وزارت
اطالعات باید دراینباره توضیح دهند« .سلحشوری
گفــت» :بنا بــر اطالعاتی که به ما رســیده اســت،
همچنان حداقل دو دانشــجو در بازداشــت هستند.
همچنین اخباری از وجود یک دانشــجوی بازداشتی
دیگر شنیدهایم و در حال بررسی موضوع هستیم«.
توضیح محسن رضایي درباره تأخیر در رسیدگي
به »اصالح قانون شوراها«

مهلت رسیدگي به پرونده
سپنتا نیکنام را تمدید کردیم
 شــرق :انتقــادات صورتگرفته به عــدم تعیین
تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام ،عضو زرتشتي شوراي
شــهر یزد ،در جلســات مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام ،دبیر این مجمع را بر آن داشــت تا در اینباره
توضیحاتي دهــد» .طرح اصالح قانون شــوراها« از
زمستان سال گذشــته به مجمع تشخیص مصلحت
ارجاع شده اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
قرار بود این مجمع شــنبه گذشته بخشي از این طرح
دوفوریتي مجلــس را که اصالح قانون تشــکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب
شهرداران را بررســي و تعیینتکلیف ميکند ،بررسي
کند که بــه گفته یکي از اعضا ،زمان به بررســي این
طرح نرســید و موضوعــات مهمتــري مانند الیحه
پالرمــو ،برخي مباحث سیاســي و اقتصادي دیگر در
اولویت قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،محسن رضایي،
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،در توضیحي
با بیــان اینکه براي حل پرونده ســپنتا نیکنام مهلت
رســیدگي به این پرونده را تمدیــد کردیم ،اعالم کرد:
»در فرودین مهلت سه ماهه رسیدگي به پرونده سپنتا
نیکنام تمام شــده بود ،اگر رســیدگي به آن را تمدید
نميکردیم نظر شوراي نگهبان قطعي و از دستور کار
مجمع خارج ميشد .با پیشنهاد اینجانب و موافقت
آیتاﷲ شاهرودي تمدید رسیدگي انجام شد که طبق
آییننامه حداکثر یک ســال ميتواند باشــد« .رضایي
همچنین در ادامه یادآور شد» :حل این نوع اختالفات
به رأي دو سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز
دارد ،به همین دلیل دو هفته پیش بین دو کمیسیون
حقوقي و سیاسي مجمع جلسهاي مشترک گذاشتیم
تا نظرات آنها به هم نزدیکتر شــود .این همه فضاي
شایعهپراکني و غوغاساالري که فرصتطلبان سیاسي
درميآوردند ،باعث نگرانيهایي اســت .این افراد با
دروغپردازي ،محیط عقالنــي تصمیمگیري را هدف
قــرار دادهاند ،برخي از آنها نه به ایران رحم میکنند،
نه به مردم و نه به اقلیتها و با سیاســيکاري فقط
دنبال منافع خود هستند«.

