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پيشخوان

پرونده

روحان�ي :نباي�د اج�ازه دهيم آتش تنش�ي
جديد در منطقه شعلهور شود

نماين�دگان از پاس�خهاي وزي�ر ارتباطات
قانع شدند

روس��اي جمهور اي��ران و روس��يه در گفتوگويي
تلفن��ي آخرين تح��والت بينالملل��ي ،منطقهاي،
اوضاع س��وريه و چگونگ��ي همكاريه��ا و روابط
دوجانبه تهران -مسكو را مورد بررسي قرار دادند.
روحاني در اي��ن تماس حمل��ه امريكا ،فرانس��ه و
انگليس ب��ه س��وريه را اقدام��ي تجاوزكارانه و در
راس��تاي روحيه دادن به تروريس��تهاي شكست
خورده در اين كشور عنوان كرد و گفت :اگر تجاوز
و نقض آش��كار قواني��ن بينالمللي به س��ادگي و
بدون پرداخت هيچ هزينهاي از س��وي عامالن آن
امكانپذير شود ،بايد شاهد بيثباتيهاي جديدي
در نظام بينالملل و منطقه باشيم.
وي با اش��اره به اينك��ه امريكا و برخي كش��ورهاي
غربي نميخواهند كه اوضاع س��وريه به راحتي به
ثبات دايمي برس��د ،گفت :بايد ب��راي حل بحران
سوريه بر سرعت عمل در اقدامات خود بيفزاييم و
در اين راستا جمهوري اسالمي ايران آمادگي دارد
تا همكاريهاي خود با روسيه را در چارچوبهاي
دوجانبه و سهجانبه افزايش دهد.
روحان��ي تاكي��د ك��رد :متاس��فانه همزم��ان ب��ا
تنشآفرينيه��اي جدي��د در منطق��ه ،رژي��م
صهيونيستي دست به اقدامات تجاوزكارانه جديد
عليه مردم فلس��طين زده و اين در حالي است كه
نبايد اجازه دهيم آتش تنش��ي جدي��د در منطقه
شعلهور شود.
«والديمي��ر پوتين» ،رييسجمهوري فدراس��يون
روس��يه نيز با اش��اره به اينكه ايران و روس��يه در
بس��ياري از مس��ائل و موضوع��ات منطق��هاي و
بينالمللي ديدگاه مش��تركي دارن��د ،گفت :حمله
امريكا و كش��ورهاي غربي به س��وريه با هربهانهاي
نقض فاحش قوانين بينالمللي اس��ت و اين اقدام
امريكا و متحدانش چيزي ج��ز جنايت بينالمللي
و تج��اوز نب��وده و بهانه كاربرد س��الح ش��يميايي
در س��وريه بياس��اس و خالف واقع اس��ت .پايگاه
اطالعرساني رياستجمهوري

در جلسه علني روز يكشنبه دو س��وال دو نماينده
از آذري جهرمي پرسيده ش��د .اولين سوال درباره
دليل جايگزين ش��دن ق��رارداد نگهداري ش��ش
م��اه زودتر از موع��د و حجم��ي ش��دن قراردادها
ب��ود .س��وال دوم ناظر به س��رانجام پ��روژه ارتقا و
توس��عه انتقال برنامه پنجس��اله پنج��م ارتباطات
كه قرارداد آن در س��ال  90-91بس��ته شده بود،
مطرح شد .اين سواالت مربوط به حميده زرآبادي
نماينده قزوي��ن و فاطمه حس��يني نماينده تهران
بود كه نماين��دگان با  98راي مواف��ق كه  87راي
مخال��ف و  7راي ممتنع از مجم��وع  205نماينده
حاضر در مجلس قانع ش��دن خود را از پاس��خهاي
وزير اعالم كردند .ايسنا

طرح اتفاق�ات  88در تعريف رجل سياس�ي
سليقهاي است

«معصومه ابت��كار» ،مع��اون امور زن��ان و خانواده
رييسجمه��ور در خص��وص پيگيريه��اي طرح
حمايت از آزادي زن��ان زنداني سرپرس��ت خانوار
گف��ت :آخرين گ��زارش در اين خص��وص هنوز به
دستمان نرس��يده زيرا كار مشتركي بين سازمان
زندانها و س��تاد ديه است .اس��تقبال خوب بوده و
خيلي از كس��اني كه در اولوي��ت اول بودهاند ،آزاد
ش��ده يا آزاد ميش��وند .معاون امور زنان و خانواده
رييسجمهور در خصوص تعريف رجل سياسي از
س��وي ش��وراي نگهبان اظهار كرد :خداراشكر كه
اين طرح شامل بانوان نش��د! در واقع نظرمان اين
اس��ت كه موضوع كم��اكان به دليل ب��ار مفهومي
كلمه رجال ،كه قابل تفس��ير اس��ت و جاي بحث
زيادي دارد ،ادامه داشته باشد.
ابت��كار در پاي��ان در خص��وص يك��ي از بندهاي
تعريف رجل سياس��ي كه مربوط ب��ه اتفاقات 88
اس��ت ،اظهار كرد :اين هم بحثي سليقهاي است و
هركسي تفسيري در اين موضوع دارد .اين موضوع
با اتهامزني ،تفسير و سليقه سازگار نيست .موضوع
قانون است و بازگشت به قانون و موازين اسالمي.
برنا
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از آن هم با انتش��ار جوابيه اعالم كرد از «طرف اجراي
اح��كام هيچگونه احضار ي��ا دعوتي از اي��ن جانب يا
ضامن به عمل نيامده »...بعد از آن هم به گفته نعمت
احمدي ،وكيل دادگستري آخرين بار عكسي از او در
بازار آهن منتش��ر و مشخص ش��ده كه در اين زمينه
مشغولفعاليتاقتصادياست.
حاال س��وال اين جا اس��ت كه چطور ممكن اس��ت
مقام��ات قضايي هي��چ اطالعي از س��عيد مرتضوي
نداشتهباشند؟ چرا در مورد اين پروند سكوت قضايي
پيش گرفتهاند؟ يا به قول مصطف��ي ترك همداني،
وكيل كارگران ش��اكي از مرتضوي چطور هيچ كدام
از  9محافظ كه بر اساس دس��تورالعمل شوراي عالي
امنيت ملي هر ش��يفت  3نفر از مرتضوي محافظت
ميكردند از او بيخبرند؟ چه آنك��ه پيش از اين يك
منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفتهبود مرتضوي
تح��ت مراقبت اس��ت و در زمان مش��خص اقدامات
مقتضي انج��ام خواهد گرفت .در اين ميان س��كوت
قضايي بيش از هر چي��ز بر احتمال متواري ش��دن
مرتضويدامنميزند.
سوال از وزير كشور و دادگستري

احمدين�ژاد عقالنيت سياس�ي خ�ود را از
دست داده است

محمد نبي حبيبي در پايان نشس��ت دبيران حزب
موتلفه اس��المي با اش��اره به نامه  43نفر از وزراي
دولت احمدينژاد به انحرافات او گفت :متاس��فانه
احمدينژاد عقالنيت سياسي خود را از دست داده
است و با آن همه مس��تندات از جرايم بقايي ،هنوز
از او دفاع ميكند .او در مس��ير انح��راف تنها مانده
اس��ت و حاضر نيس��ت نصيحت هي��چ ناصحي را
بپذيرد .وي اظهار ك��رد :احمدينژاد عمال بهانه به
فتنهگران ميدهد تا به توطئههاي خود عليه نظام
استمرار ببخشند  .ايلنا

نظرات خود
را برای ما
پيامککنيد
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گزارشي از آخرين وضعيت
پروندههاي مرتضوي

تحتتعقيب

گرچه ق��وه قضاييه در م��ورد سرنوش��ت مرتضوي
س��كوت پي��ش گرفته اس��ت ام��ا به نظر ميرس��د
نماين��دگان در مورد اين پرونده حساس��يت ويژهاي
دارند .عالوه بر مصطفي كواكبيان ،نماينده تهران كه
امروز در مجلس در مورد احتمال فرار مرتضوي تذكر
داد ،فاطمه سعيدي ،نماينده عضو فراكسيون اميد در
توييتر خود خبر داد كه «وزراي دادگستري و كشور را
به مجلس فراميخوانم تا در مورد عدم تحويل سعيد
مرتضوي به زندان توضيح دهن��د .اگر حكم نهايي و
ابالغ شده بايد اجرا شود».
س��عيدي در توضيح اين توييت ب��ه «اعتماد» گفت:
به دليل اينكه تنها رابط قوه قضاييه و مجلس و دولت
وزير دادگستري و وزارتخانه متبوع است نيز به مجلس
دعوت ميش��ود تا در مورد پرونده مرتضوي كه ابعاد
وسيعيداشتهتوضيحدهد.
در اي�ن مرحل�ه نميتواني�م اق�دام قانون�ي
انجامدهيم

امينجاللي/ايرنا

مرجانزهراني
مجرم گريخته است؟ پاسخ به اين سوال
قطعي نيس��ت .هن��وز براي ش��اكيان،
وكال و نهادهاي قضايي ذيربط مس��جل نشده است
كه دادستان س��ابق و مجرم امروز متواري شده يا نه.
با اين حال «مشترك مورد نظر در دسترس نيست»،
وضعيت اين روزهاي دادستان سابق تهران است .نه
تلفن همراه و نه خودش در دس��ترس نيستند .نه در
دسترس خبرنگاران ،نه در دسترس دادسراي اجراي
احكام.
س��خنگوي قوه قضاييه گفته اس��ت «حكم جلبش
صادر ش��ده اما هنوز متاس��فانه گيرش نياوردهاند».
حسامالدين آش��نا ،مش��اور رييسجمهوري سعيد
مرتضوي را حامل رازهاي سر به مهر فراواني ميداند
كه «ب��دون او تاريخ قضاي��ي ايران در ط��ول بيش از

يك دهه پنهان خواهد ماند» و هش��دار داده كه مبادا
كه پرونده س��عيد مرتضوي به سرنوش��تي مش��ابه
محمود خاوري دچار شود كه بعد از اختالس  3هزار
ميلياردي راهي كانادا شد و از اعمال قانون گريخت يا
حتي مهدي عزيزيان كه در زمان رياست سيد ابراهيم
رييسي به سمت معاونت عمراني توليت آستان قدس
انتخاب ش��د و پس از طرح اتهام اختالس در مورد او
متواريشد.
مصطفي كواكبيان ،نماينده مجل��س هم از حكمت
اين عدم برخورد گفته و از قوه قضايه س��وال پرسيده
كه «ش��ما ميگوييد در عدم برخورد با احمدينژاد
حكمتي است .حاال كه سعيد مرتضوي هم دستگير
نميشود ،آنهم حكمتي دارد؟» حكمتي كه اولينبار
غالمحسين محسنياژهاي در نشست پرسش و پاسخ
با دانشجويان به زبان آورد و وقتي با اين سوال مواجه
ش��د كه چرا با احمدينژاد برخ��ورد قضايي صورت

نميگيرد پاس��خ داد كه اين ع��دم برخورد حكمتي
دارد .ح��اال گويي اين حكمت تس��ري پي��دا كرده و
همكار س��ابق و عزيز ك��رده احمدين��ژاد در تامين
اجتماعيهممشمولقانون«حكمت»ميشود.
اما به نظر ميرسد در مورد س��عيد مرتضوي چيزي
فراي «حكمت» در ميان اس��ت چرا كه دسترسي به
مرتضوي به راحتي يافتن احمدينژاد نيست كه هر
پنجش��نبه راهي ام��امزاده صالح ميش��ود تا همراه
طرفدارانش ب��راي «زندانيان مورد ظل��م قرار گرفته
دعا بخوانند ».يا روزهاي شنبه براي مصلحتانديشي
راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شود .مرتضوي
مدتي است خانهنشين ش��ده و ممنوعيت حضور در
مناصب دولتي و قضايي دارد .آخرين بار اس��فند 96
مرتضوي گفته بود كه «در خانه و مشغول استراحت
است» ،همان زمان كه اخباري مبني بر اجراي حكم
س��عيد مرتضوي و معرفي او به اوين منتشر شد .بعد

«معاونت در قتل»« ،تحصيل مال نامشروع»« ،قتل
ش��بهعمد»« ،تصرف غيرقانوني پس��ت سرپرستي
تامين اجتماعي»« ،بازداشت غيرقانوني»« ،افترا» و...
اتهامات رديف شده قاضي مرتضوي است كه از برخي
تبرئه شده و براي برخي ديگر قرار است مجازات شود.
با اين ح��ال مصطفي ترك همدان��ي ،وكيل تعدادي
از كارگران تحت پوش��ش س��ازمان تامين اجتماعي
معتقد است همين االن و درست زماني كه مرتضوي
ناپدي��د ش��ده در صورت��ي ك��ه مرتض��وي متواري
شدهباشد در مورد پروندهاي كه او بر عهده دارد هيچ
اقدامي قانوني نميتوان انجام داد .چرا كه پرونده فعال

گفتوگو

وكيل خانواده روحاالميني با اشاره به ناپديد شدن سعيد مرتضوي :
آرزوفرش�يد|س�عيدمرتضويبهدوس�ال
حبسمحكومش�دهاماهنوزدستگيرنشده
اس�ت.اظهاراتاخيرمحس�نياژهايمبني
براينكهاودردس�ترسنيس�تاينش�ائبه
راايجادك�ردهكهاحتم�االپرون�دهاونيزبه
سرنوش�تپروندهخ�اوريدچارش�دهوكار
بهزندانوتحملحبسنميرس�د.ش�اكيان
پرون�دهووكاليآنه�اام�ابهاينس�ادگيها
قصدكوت�اهآمدنندارندوع�زمخودراجزم
كردهاندتااي�نراهرات�اپايانادام�هدهند.
ميرمجيدطاهري،وكيلخانوادهروحاالميني
درگفتوگ�وب�ا«اعتم�اد»تاكي�دميكن�د
ك�هازاج�رايعدال�تناامي�دنيس�تندوبه
پيگيريهايخودادامهميدهند.
برايس�عيدمرتضويدرپرون�دهكهريزك
وثيقهياقراركفالتصادرشدهاست؟
تا جايي كه اطالع دارم در بخش��ي از پرونده كه به
دادسراي اجراي احكام آمده وثيقه ملكي ندارد .در
مورد اينكه در بخشهاي ديگر كفيل گذاشته باشد
مطمئن نيستم چون پرونده به دادگاه ارجاع شد.
آخرينوضعيتپروندهچيست؟
اين پرون��ده در مرحله دادس��را ب��ود و چندين بار
رفت و آمد داش��ت .آخرين وضعي��ت ارجاع پرونده
به ش��عبه  2اجراي احكام دادسراي كاركنان دولت
بود .هفت��ه قبل كه ب��ا قاضي صحبت ك��ردم گفت
پرونده دست سرپرست شعبه است .قاضي نيز فقط
بدل پرونده را داش��ت و قول داد كه از سرپرس��ت
پيگيري كند.
منظورت�انپيگي�ريموضوعدس�تگيري
است؟
بله ،ما خيلي در اين مورد پيگي��ر بوديم و اعتراض
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گزارشگفتوگو

ايراد ش�وراي نگهب�ان ب�ه اليح�ه پالرمو به
دليل غلط در ترجمه متن اصلي

الهيار ملكشاه با اش��اره به نشست ديروز كميسيون
قضايي مجل��س گفت :در نشس��ت ام��روز اعضاي
كميس��يون نماين��ده خ��ود را ب��راي عضويت در
كميسيون ويژه بررسي اليحه اصالح و دايمي شدن
قانون مديريت خدمات كش��وري انتخ��اب كردند و
بدينترتيب محمدعلي پورمخت��ار براي اين منظور
از س��وي اعضاء انتخاب ش��د .وي اف��زود :در ادامه
جلس��ه اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران
به كنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرايم سازمان يافته
فراملي) اعاده ش��ده از سوي ش��وراي نگهبان مورد
بحث و بررس��ي قرار گرفت .ايراد شوراي نگهبان به
اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون پالرمو اين بود كه
متني كه دولت به عنوان اليحه پيش��نهادي ترجمه
كرده و آن را به مجلس تقديم كرده با متن اصلي آن
تطابق نداش��ته و داراي اختالفات زيادي است و در
همين راستا الزم است تا دولت در ارايه لوايح خود به
مجلس دقت الزم را داش��ته باشد تا اين اتفاق نيفتد
چرا كه م��ا به اليحهاي ك��ه از ط��رف دولت ميآيد
اعتماد ميكنيم .بر همين اساس مقرر شد تا نامهاي
خطاب به رييسجمهور بنويسيم و از وي بخواهيم
كه اين موضوع را بررسي كند و ترجمه صحيح متن
به مجلس ارايه شود .فارس

سياست

3

انتظاري غير از اين نداشتيم

كرديم كه چرا زمان برده و تس��ريع نميش��ود .در
س��امانه ثنا (ثبتنام الكترونيك قضايي) ثبت شده
كه ضابطي��ن قضايي پيگي��ر ماجرا هس��تند .البته
من تا آخ��ر هفت��ه پيگيريهاي بيش��تري خواهم
داشت اما فعال بيشترين اطالع را از وضعيت پرونده
دادستان دارد و ميتواند بيان كند.
باتوج�هبهاينك�هگفتهش�دهمرتضويدر
دس�ترسنيس�توروندجلباوبامش�كل
مواجهش�دهاس�ت؛رويهپيگي�ريموضوع
چيس�توش�ماچهاقداماتيانجامخواهيد
داد؟
رون��د كار در پروندهها و دادس��راهاي معمولي كه
بحث كالهبرداري يا ج��رم و جنايت ديگري مطرح
اس��ت ،به اين صورت اس��ت كه حكم جل��ب را در
اختيار شاكي قرار ميدهند و با راهنمايي و هدايت
ش��اكي به محل مراجعه و متهم را دس��تگير كرده
و تحتالحفظ به مح��ل اجراي اح��كام يا مرجعي
كه دس��تور داده ش��ده؛ ميبرند .در پرونده س��عيد
مرتضوي ي��ا پروندههايي كه در م��ورد مقامات در
دادس��راي كاركنان دول��ت مطرح ميش��ود ،رويه
ديگري وجود دارد.
چهرويهاي؟
رويهاي برخ��الف رويه معم��ول .من كه ب��ه دفتر
سرپرس��ت مراجعه كرده و در اين باره جويا ش��دم،
گفتند خودم��ان مراحل كار را انج��ام ميدهيم .ما
اعالم آمادگي كرديم كه اگر كمكي الزم اس��ت در
جلب مرتضوي انجام دهيم ام��ا گفتند كه خودمان
انجام ميدهيم.
توضي�حندادن�دك�هخودش�اندقيقاچه
اقداميانجامخواهندداد؟
گفتند كه از كانالهاي خودمان پيگيري ميكنيم.
پرونده حتي در اختيار قاضي اجراي احكام نيس��ت

گفتندكهازكانالهايخودمانپيگيري
ميكنيم.پروندهحت�يدراختيارقاضي
اجراياحكامنيس�توعمالشعبه2نيز
پرون�دهرادرح�دسيس�تميومث�لما
پيگيريميكند.
ماانتظارنداش�تيمكهق�دمرنجهكرده
وبهدادس�رابيايندوبگويندكهآمدهامتا
اعمالقانونشوم.
افكارعموميخواس�تارتعيينتكليف
مسالههستند
و عمال ش��عبه  2نيز پرونده را در حد سيس��تمي و
مثل ما پيگيري ميكند.
پسش�ماغيرازاينمراجعههاوس�والدر
موردنتيجهپيگيريهايآنان،راهينداريدو
اقدامينميتوانيدانجامدهيد؟
من فك��ر ميكنم كه اگ��ر قرار باش��د اقدامي انجام
ش��ود حتما خودش��ان ميتوانند انج��ام دهند .به

هر ح��ال ضابطين زبده دارند .وقت��ي كه پروندهاي
خاص ميش��ود خيلي س��ريع ميتوانن��د متهم را
دستگير كنند و فكر نميكنم كه مساله پيچيدهاي
باش��د مگر اينكه خود فرد بخواهد مس��اله س��خت
ش��ود .البته ما از آقاي مرتضوي انتظاري غير از اين
نداشتيم.
پسمنتظربوديدكهكاربهاينجابرسد؟
ما انتظار نداش��تيم كه قدم رنجه كرده و به دادسرا
بيايند و بگويند كه آمدهام تا اعمال قانون شوم.
چ�رااي�نانتظ�اررانداش�تيد؟درجريان
پروندهاظهاراتيدراينبارهكردهبود؟
مجادالتي ك��ه در مراحل دادرس��ي صورت گرفت
باعث شد كه ما او را بيش از شما به عنوان خبرنگار
و مردم بشناسيم .بر اساس همين شناخت مشخص
بود كه مرتضوي به راي صادره تمكين نخواهد كرد.
اينشناختوعلمبهعدمتمكينمرتضوي
درمراحلدادرس�ي،ش�ماراناامي�دنكردو
پروندهرات�اامروزپيگي�ريكردي�د.ازاين
مرحلهب�هبع�دوب�اتوجهب�هاع�الماينكه
مرتضويدردس�ترسنيس�تچقدراميدوار
هستيدكهاينپروندهبهنتيجهبرسد؟
اين تا پايان پيگيري ميش��ود زيرا اكنون غير از اينكه
خانواده روحاالميني پيگير هس��تند و ما نيز به عنوان
وكيل وظيفه خود را انجام ميدهي��م ،افكار عمومي
خواس��تار تعيين تكليف مس��اله هس��تند .خيليها
ميگويند كه ممكن نيس��ت اين كار به پايان برس��د
اما خودتان مشاهده ميكنيد كه ما يك روند طوالني
هشت ساله را سپري كرده و حتي در دادسراي نظامي
نيز حكمهاي س��نگيني براي متهم��ان گرفتيم .در
اين بخش نيز هر س��ه قاضي محكوم شدند از انفصال
گرفته تا حبس .با توجه به همين نتيجه به دست آمده
بهاجرايعدالتاميدواريمونااميدنشدهايم.

در دادگاه تجديدنظر اس��ت و تا مشخص شدن حكم
نهايي امكان اقدام قانوني و بازدارندهاي براي شاكيان
وجود ندارد.
او به «اعتماد» گفت كه در جريان دادگاه بارها تشديد
ق��رار و همچني��ن درخواس��ت ممنوعالخروجي را
درخواست داده اس��ت كه ترتيب اثر داده نشد« .حاال
هم دس��ت ما به جايي بند نيس��ت تا دادگاه تجديد
نظر تكليف را مش��خص كند» ترك همداني توضيح
داده اس��ت كه در تحقيقات مقدماتي پرونده تامين
اجتماعي براي سعيد مرتضوي قرار خفيفي صادر شد
كه با عمل مجرمانه س��نخيت نداشت .در نهايت هم
يك كارمند دولت و يك نفر ب��ا پروانه حمل و نقل به
عنوانكفيلمعرفيشدهاند.
البته او معتقد اس��ت كه ناپديد شدن مرتضوي مثل
گذشته احتماال يك شوي تبليغاتي براي فضاسازي
است همانطور كه يك بار براي راهپيمايي اربعين از
كشور خارج ش��د .به گفته ترك همداني در آن زمان
هم به دستگاههاي ذيربط قضايي معترض شديم كه
چرا در شرايطي كه ممنوعالخروج بوده از كشور خارج
ش��ده كه به ما گفتند مدت زمان ممنوعالخروجي او
به پايان رس��يده بوده اس��ت .اين وكيل دادگستري
همچنين در مورد روند قانون��ي اجراي حكم توضيح
داد كه در هر پرونده كيفري كه در دادس��را تشكيل
ميشود مقام قضايي رس��يدگيكننده مكلف است
اگر احتم��ال ف��رار و تواري مته��م وج��ود دارد قرار
متناس��ب با عمل مجرمانه صادر كند .اگر پروندهاي
با موضوع قتل باش��د تنها قراري ك��ه ميتوان صادر
كرد قرار بازداش��ت موقت اس��ت و ص��دور هيچ قرار
ديگ��ري قانوني نيس��ت .اگ��ر پروندهاي ب��ا موضوع
اختالس يا كالهبرداري باشد قرار صادر شده برابر يا
حتي چند برابر قرار تاميني يا وثيقه اس��ت .در مورد
جراي��م پايينتر هم مث��ل توهين يا افت��را قرارهايي
خفيفت��ر همچون ق��رار كفالت صادر ميش��ود كه
براي مثال يك كارمند دولت به عنوان ضامن معرفي
ميش��ود .خفيفترين قرار هم ق��رار آزادي متهم به
قيد سوگند است .مصطفي تركهمداني همچنين
يادآور ش��ده كه وقتي پرونده براي اج��راي حكم به
دادسراي اجراي احكام ميرود به متهم اطالعرساني
ميش��ود ،ابالغ هم ديگر دستي نيس��ت و به صورت
الكترونيكي انجام ميش��ود و كس��ي نميتواند ادعا
كند ك��ه حكم يا ابالغي��ه را نديده اس��ت چون همه
اطالعات در سامانه ثبتنام الكترونيك قضايي وجود
دارد .بنابراين بع��د از ابالغ اجراي اح��كام اگر متهم
تمكين نكند دادس��را مخير اس��ت ك��ه حكم جلب
صادر كند و از طريق نيروي انتظامي او را جلب كند.
همچنين دادس��را ميتواند احضاريهاي براي ضامن
متهم بفرستد تا خود را به دادس��را معرفي كند و در
غير اين صورت ضمانت ضبط شده به مزايده گذاشته
ميش��ود و مراحل قضايي بعدي در اي��ن مورد طي
خواهدشد.

گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس قرائت شد

تخلفات نفتي 27هزار ميليارد توماني
دولت احمدينژاد

عليرضاكيانپور|نخس�تينجلس�هعلن�ياين
هفتهبادس�توركاريدربارهتخلف�اتنفتيدولت
احمدينژادكلي�دخورد.زمانيك�همحمدمهدي
مفتح،سخنگويكميسيونبرنامهوبودجهمجلس
گزارشاينكميسيوندربارهبرخيتخلفاتنفتي
درس�الهاي87تا92راقرائتكردوابعادديگري
ازچندپروندهتخلفنفتيدردول�تاحمدينژاد
روش�نش�د.البتهاينگزارشهمنتوانس�تنظر
تمامنمايندگانراجلبكندوازقضاچندنماينده
اصولگرايمجلسهمچوننادرقاضيپوروعليرضا
سليمينسبتبهعدمبرخوردبامتخلفاننفتيدر
دولتقبلتذكردادند.همزمانعليرضارحيمينيز
ازجمعاصالحطلبانمجلسبهاينگزارشواكنش
نش�اندادودرنهاي�تباوجوداص�رارمحمدجواد
ابطحي،نمايندهعضوجبههپايداريخمينيشهر
مبنيبرلزومتوجهبهپيش�نهادهايارايهشدهدر
انتهايگزارش،عليالريجاني،رييسمجلستاكيد
كردكهنيازيبهاينمسالهنبودهودرنتيجهپيگيري
نحوهوچگونگياعمالمجازاتمتخلفانازس�وي
مجلس،متوقفشدياحداقلصحبتيازارجاعاين
گزارشبهمراجعقضاي�يبهمياننيامد.اتفاقيكه
جايگاهحقوقياينگزارشرامحلسوالقراردادو
برايناساس،براييافتنپاسخاينسوالوسواالتي
ازايندس�ت،بهس�راغمحمدجوادفتحي،عضو
كميسيونقضاييوحقوقيمجلسرفتهونظرات
ايننمايندهاصالحطلبم�ردمتهراندرمجلسرا
جوياشديم.

محمدجواد فتحي در گفتوگو با «اعتماد»:

گ�زارش تخلف�ات نفت�ي دول�ت احمدين�ژاد
بهمراجعقضاييارجاعشود

بهطوركل�يجايگاهاينگزارشكميس�يون
برنامهوبودجهمجلسبهلحاظحقوقيكجاست
وچهتاثي�ريدرروندرس�يدگيب�هتخلفات
دارد؟

اهميت اين گزارش بهلحاظ حقوقي حداقل اين است كه
دادستان از وقوع تخلف و ارتكاب اعمال خالف قانون مطلع
شدهودرنتيجهمكلفبهتعقيبپروندهاست.بااينحساب
دادس��تاني بايد موضوع را به يكي از شعب بازپرسي ارجاع
دهد و هركس كه درخصوص اين ن��وع جرايم و تخلفات
در مظان اتهام است ،بايد تحت تعقيب قرار گيرد .هرچند
كه معتقدم مجلس هم بايد اين گزارش را براي پيگيري و
تعقيببهدستگاهقضاييارجاعدهد.
برخينمايندگاننس�بتبهگ�زارشونحوه
تهيهومستنداتآنانتقادداشتند.جالبآنكه
برخينمايندگاناصولگ�راهمچونقاضيپور
نس�بتبهعدماش�ارهبهناماحمدين�ژاددر
گزارشاعتراضداشتند.
گزارش ناقصي بود و به نظر من هم گزارش كاملي نبود .اما
سوال مهم اين است كه آيا واقعا كميسيون برنامه و بودجه
بهعنوانتهيهكنندهگزارشدچارمصلحتانديشيشدهيا
اينكه واقعا اطالعات بيشتري به دست نياوردهاند؟ شخصا
درحال حاضر نميتوانم به اين س��وال پاسخ بدهم .اما اگر
مصلحتانديشي بوده ،درست نيست و هركس كه نسبت
به بيتالمال دس��تدرازي ميكند ،حتما بايد با قاطعيت
مورد برخورد قرار گيرد تا دستش از بيتالمال قطع شود
و اگر هم كه مصلحتانديشي در كار نبوده و واقعا اطالعات
بيشتري نداشتهاند ،الزم است دادستان و دستگاه قضايي
جبران كنند؛ چرا كه دست دادس��تان براي دستيابي به
اطالعات موث��ر در رقم خوردن اين تخلف كامال گش��وده
است .
آيا اساس�ا نويس�ندگان اي�ن گزارش ب�ه طور
مشخص كميسيون برنامه و بودجه در مقام صدور
حكم هستند؟
خير ،كميس��يون برنامه و بودجه مجلس صرفا موظف به
شرح ماوقع و ارايه گزارش اس��ت و ادامه روند رسيدگي و
تعقيبپروندهطبيعتابرعهدهدستگاهقضايياست.
اينكه در برخي بخشها ب�ه عنوان مثال تاكيد
ش�ده ،فالن مبلغ تخلف از چه طريقي و چگونه
جبران شود بر چه اساسي ذكر شده است؟
همانطور كه عرض كردم هرگونه الزامي مس��تلزم صدور
حكمازسويدادگاهصالحهاست.
درصورت�ي كه قرار ب�ه جبران اين خس�ارات
هنگفت مالي به بيتالمال باش�د ،اين مساله بايد
از چه منبعي جبران شود؟
قطعا كساني كه بهنوعي از اين تخلفات مالي ذينفع شدند
بايد توسط دس��تگاه قضايي شناسايي ش��ده و اين مبالغ
سوءاستفادهماليازآنهابازپسگرفتهشود.

سال
87

جزيياتتخلف

مبلغقطعيتخلف
بهتومان

وارداتبنزينونفتگاز
2هزارميلياردو992ميليون
بيشازمجوز

88

وارداتبنزينونفتگاز
بيشازمجوز

4هزارميلياردو601ميليون

89

وارداتبنزينونفتگاز
بيشازمجوز

4هزارميلياردو419ميليون

نتيجهقضايي

توضيحات

محكوميتمسووالن

باوجودموافقتمجلسباوارداتنفتبهمبلغ
3هزارميليونتومان(نصفپيشنهادنوذري،وزيرنفت)
درحاليكهقيمتنفتخامنسبتبهسالقبلافزايش
دوبرابريداشت،درنهايتدولتاقدامبهوارداتبيشاز
سقفكرد.

محكوميترييسجمهوروقت

همزمانباممنوعيتدولتازاستفادهازمنابعبودجهبراي
پرداختيارانهوارداتبنزينوتالشنافرجامميركاظمي
(وزيرنفت)برايارايهمتممبودجه،دولتبايدبهگونهاي
عملميكردكهنيازبهپرداختيارانهبهاينمنظورنباشد
امادرنهايتوارداتبهمبلغيبيشازسقفانجامشد.

ميركاظمي(وزيرنفت)درنامهبهاحمدينژاد،بااشارهبه
زمانبربودجهروندتصويببودجه،خواستارمجوز
قرائتگزارشتخلفدرصحنمجلسوارجاع
رييسجمهوريشدهورييسدفتروي(مشايي)
بهقوهقضاييه/همچناندرحالبررسي
درپاسخمينويسدكهستادتدابيرويژهاقتصادي
بهوزارتنفتمجوزبدهد.

عدمتسويهبهاي
10هزارميلياردو968ميليون
بنابودبهايبنزينونفتگازدريافتيازپتروشيميهاازمحل
ميعاناتگازيتحويلي
بهايبنزينونفتگازدريافتي عالوهبردرجدرگزارشتفريغ90و ،91منابعداخليشركتمليپااليشوپخشتسويهشودكه
بهشركتهاي
ازپتروشيميهاباميعانات پروندهتخلفسال90شركتملينفتبه درآنزمانچنيننشد.بااينحالقرارشددربودجهسال
90و91
پتروشيميبابتتحويل
گازيتحويلي
ديوانمحاسباتارسالومنتجبهرايشد96 .مبلغيكهتسويهنشدهبودازطريقتهاترباميعاناتگازي
موادافزودنيتحويليبه
تهاترشود.
تحويليجبرانشود.
شركتپااليشوپخش

مبلغتخلفبابتمابهالتفاوتفروشداخليفرآوردههاي
عدمتسويهحساب
گزارشبهدادسرايديوانمحاسباتارسالو
نفتيباقيمتفوبخليجفارسدرسالهاي86تا88
86تا 88فيمابيندولتوشركت 3هزارميلياردو203ميليون
منتجبهرايازسوياينديوانشد.
بودهاست.
ملينفت

90و91

عدمتسويهبدهي633
ميلياردتومانينيروي
انتظاميبهشركتملي
نفت

657ميليارد

درصورت�ي كه ف�رد متخلف ،ش�خص رييس
دولت نهم و دهم باشد ،چطور؟!
تفاوتي ندارد .هر كس كه مرتكب تخلف شده و نقشي در
وقوع اين خسارات به بيتالمال شده ،حتما فارغ از پست
و مقام فعلي و قبلي و شخصيت سياسي ،مسوول جبران
خساراتاست.
باوج�ود آنك�ه در اي�ن گ�زارش از برخ�ي
مس�ووالن وقت ازجمله رس�تم قاس�مي ،مسعود
ميركاظمي يا سردار احمديمقدم نام برده شد،
اشارهاي به نام مسووالني همچون احمدينژاد
نشد؛علتچيست؟
دستگاه قضايي اگر در تعقيب موضوع به اين نتيجه برسد
كه اين افراد نيز به عنوان مسبب يا مباشر دخالت داشتند،
حتما بايد ع��الوه بر مج��ازات آنها ،درخص��وص جبران
خس��ارات اقدام كند .قوانين و مقررات در اين رابطه كام ً
ال

درشهريور91تفاهمنامهايميانرستمقاسمي(وزارت
تشكيلدادگاهدرسازمانقضايي
نفت)سرداراحمديمقدم(نيرويانتظامي)،احمد
نيروهايمسلحورستمقاسمي(وزير
قلعهباني(شركتملينفت)وابوالفضلقنبرپور(بنياد
نفت)واحمدقلعهباني(مديرعاملشركت
تعاونناجا)بهمنظورخريدمستقيمماهيانهحداقل
ملينفت)تبرئهوسرداراحمديمقدم
10ميليونبشكهنفتخامبهدرخواستشركت
(فرماندهنيرويانتظامي)موظفبه
پتروتيماانرژيبهارزشتقريبييكميليارددالر(ماهانه)
پرداخت18524042دالربهحساب
بدوننيازبهمجوزبانكيمنعقدميشودامادرادامهاين
خزانهداريوانفصالموقتازخدمت
شركتازانجامتعهداتخودبازميماندودرنتيجهدرپي
محكوموبههمراهچندنفرازمديرانديگر
فروش2محمولهنيرويانتظاميچندصدهزارميليون
درزنداناست.
تومانيبهشركتملينفتبدهكارميشود.

روشن و صريح اس��ت و بر اين اس��اس ،عالوه بر مجازات،
حتماً بايد نسبت به جبران خس��ارت و اعاده اين اموال به
بيتالمالاقدامشود.
ادامه پيگيري قضايي از چه قرار خواهد بود؟
ادامه روند از اين قرار است كه بايد اين گزارش به دستگاه
قضاييارجاعشودوايندستگاهنسبتبهرسيدگيقانوني
اقدام كند .دس��تگاه قضايي بر اين اساس تشكيل پرونده
خواهد داد و پس از صدور حكم ،جبران خسارات نيز انجام
ميشود.
احيانا دادس�تان ديوان محاس�بات يا س�ازمان
بازرسيدرجايگاهصدورحكمنيست؟
اين دس��تگاهها درواقع ضابط قضايي هس��تند .سازمان
بازرسي كل كشور ضابط است و بايد گزارشهاي خود را به
دادستان ارايه كند و اين دادستان است كه ميتواند دستور
تعقيبراصادركند .

در واكنش به گزارشهاي قبلي تاكيد ميشد
اين پولها ب�ه عن�وان يارانه به مل�ت پرداخت
ش�ده اس�ت .آيا اين توجيه منطق�ي و حقوقي
است؟
اين موارد بايد ازسوي دادس��تان مورد بررسي قرار گيرد.
گاهي فردي مرتكب عملي مجرمانه ميشود و گاهي يك
تخلفاداريصورتميگيرد.ياممكناستسوءمديريتي
تخلفاداريباشد،نهعملمجرمانه.بايدبيناينهاتفكيك
قائلشدودادستاننيزچنينتفكيكيقائلميشود.بااين
حالاگرجرميانجامشود،حتمابايدمحكومعليهرانسبت
به جبران خسارت ملزم كنند و اگر هم تخلف اداري صورت
گرفته باشد و اين تخلف قابلقبول باش��د و صرفاً بهدليل
برداشت متفاوت آن مدير از آن قانون ،چنين اتفاقي افتاده
و پولي نيز به جيب خودش نرفته باشد ،صرفا بابت تخلف
مجازاتخواهدشد.

