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پیام

در پرونده «ریيسدولتهاي نهم و دهم» همچنان ادله جمعآوري ميشود

دور باطل احمدينژاد

هم کرده بود اما ترجيح داد به جلسه دادگاه با بهانه عدم رويت احضاريه نرود .از آن آذرماه
وقايعاتفاقيه« :هنوز اقدام قضايي درمورد احمدينژاد صورت نگرفته است» اين را روز
حاال چهار سال و هفت ماه ميگذرد اما خبر جديدي از پرونده محمود احمدينژاد نيامده
گذشته سخنگوي قوهقضایيه آن هم در روزهايي که محمود احمدينژاد هر روز گستره
جز اتهاماتي که سخنگوي دستگاه قضا ميگويد به پرونده او اضافه ميشود .آخرين خبري
اقدامات عجيبوغريبش را گستردهتر از قبل ميکند ،گفته است اما قيد «هنوز» که اژهاي
که از پرونده احمدينژاد آمده بود ،اين بود که اين پرونده در وقت احتياطي قرار دارد و حاال
بهکار برده يک جمله تکميلکننده هم دارد .او به اظهارات اين روزهاي احمدينژاد اشاره
سخنگوي دستگاه قضا گفته که مشغول جمعآوري ادله جديد هستند؛ ادلهاي که مشخص
کرده و گفته که به اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي ميشود؛ رسیدگيای که
نيست جمعآوري آنها چقدر قرار است طول بکشد.
نحوه آن هنوز مشخص نيست و معلوم نيست آينده پرونده احمدينژاد به کجا خواهد
مفاد پرونده احمدينژاد چه بود؟
انجاميد .روز گذشته غالمحسين محسنياژهاي درباره خبري که محمدرضا باهنر دو
هرچند بعدها مشخص شد که احمدينژاد عالوهبر مجلس پنج شاکي خصوصي
روز پيش درمورد دستگيري احتمالي احمدينژاد داده بود ،پاسخ داد .به گزارش ايسنا،
هم داشته اما شاکي اصلي او مجلس بود که بهدليل نافرمانيهاي احمدينژاد از اجراي
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به پرسشی درمورد آخرين وضعيت پرونده
برخي قوانين از او شکايت کرده بود .برايناساس تخلف احمدينژاد در تشکيلندادن
احمدينژاد و همچنين نام ه اخيرش و صحبتهاي باهنر در مجمع تشخيص مصلحت
وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير به مجلس ،يکي از محورهاي شکايت
نظام درباره دستگيري او گفت« :دراينباره چندينبار صحبتهايي داشتم که
از احمدينژاد بود .همچنين شکايت شرکت راهآهن شهري تهران و حومه
قاعدتا براي شما و مردم قانعکننده نبوده است ».محسنياژهاي در ادامه گفت:
در آبان  ١٣٨٩به کميسيون اصل  ،٩٠سومين پرونده شکايت از دولت محمود
«اين پرونده غيرازآنکه به آن اتهامات ديگري افزوده شده ،اقدام عملي ديگري
احمدينژاد را رقم زد .اين شکايت بر اجرانشدن قانون استفاده از تسهيالت
به معناي احضار ،تفهيم اتهام و بازداشت صورت نگرفته؛
ذخيره ارزي براي حملونقل ريلي و عمومي شهرها از سوي دولت تاکيد
البته باز هم مسائلي از سوي فردي اتفاق افتاده که قبال
ميکرد .تهيهنکردن اساسنامه شرکتهاي تابعه وزارت نفت هم از
مسئوليت بزرگي در کشور داشته و متاسفانه صحبتها
ديگر موارد شکايت مجلس از محمود احمدينژاد بود .درواقع
و حرفهايي ميزند که در آن خالفشرع و قانون وجود
احمدينژاد ،تلي از قوانين اجرانشده را از دولت خود بر جاي
دارد ».سخنگوي قوهقضایيه تاکيد کرد« :انشاءاهلل اين
گذاشته بود اما بخشي از اين قوانين اجرانشده صداي
مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي ميشود لکن
مجلس را درآورد تا مجلس از دولت وقت شکايت کند .اين
در پرونده موردنظر ،غيراز جمعآوري ادله بيشتر ،هنوز
اما فقط بخشي از پرونده محمود احمدينژاد است .فياض
اقدام قضايي به معناي احضار ،تفهيم اتهام يا بازداشت
شجاعي ،دادستان ديوان محاسبات امسال در
صورت نگرفته است».
گفتوگويي که با روزنامه اعتماد داشت ،اعالم
چهار سال و  9ماه پيش بود که يک احضاريه
احمدينژاد :پيشنهادم را به راي مردم بگذاريد
کرده بود که هفت حکم قطعي از سوي ديوان
از شعبه  76دادگاه کيفري استان تهران به مقصد
وقایعاتفاقيه :پنج روز پس از آنکه نامه محمود احمدينژاد خطاب
محاسبات عليه محمود احمدينژاد صادر شده
نهاد رياستجمهوري ارسال شد؛ احضاريهاي
به مقاممعظمرهبري منتشر شده ،او در يادداشتي از واکنشها به
که اين احکام براي قوهقضایيه هم صادر شده
که در آن قيد شده بود محمود احمدينژاد بايد
نامهاش انتقاد و درخواست کرد «به جاي واکنشهاي عصبي،
است .با اين همه ،خبري از اقدام عملي در
در پنجم آذر همان سال به اين دادگاه برود تا
پيشنهادهاي مرا به رفراندوم بگذاريد» .به گزارش خبرآنالين در
پرونده احمدينژاد هنوز منتشر که نشده هيچ
درمورد شکايت مجلس و يک شاکي خصوصي
بخشي از يادداشت محمود احمدينژاد آمده است« :کنارهگيري
بلکه او نامه مينويسد و در آن خواهان برکناري
پاسخ دهد .تصوير احضاري ه روي سايت پايگاه
ي هستند و برگزاري
يا برکناري مديراني که مردم از آنان ناراض 
ریيس قوهقضایيه هم ميشود .بااينحال ،سال
اطالعرساني دولت وقت قرار گرفت تا احمدينژاد
انتخابات پيش از موعد ،يک راهحل شناختهشده در دنيا براي
 96در حالي رو به اتمام است که جز يک احضار
و اطرافيانش حسابي ،هم از مجلس بهعنوان
تامين نظر مردم و حفظ اساس کشورهاست .اين امر ،منافاتي
نافرجام در چهار سال پيش ديگر هيچ خبري
شاکي انتقاد کنند و هم از فشارهاي احتمالي به
با راي اوليه ندارد و درواقع احترام به مردم و رجوع مجدد به آرای
از پرونده احمدينژاد وجود ندارد و بايد ديد
دولت وقت بگويد .با اين همه پنجم آذر  92که فرا
همان مردم است.
قوهقضایيه در رسيدگيهاي جديدش به چه
س دولت نبود
رسيد هرچند احمدينژاد ديگر ریي 
مواردي برخورد ميکند.
و نهتنها احضاريه را ديده بود بلکه آن را منتشر

گپ

هادي غفاري در گفتوگو با وقايعاتفاقيه:

حاميان احمدينژاد از مردم عذرخواهي کنند

نامه محمود احمدينژاد
سعيدشمس
به مقام معظم رهبري
خبرنگار گروه سیاسی
در روزهاي اخير بسيار
حاشيهساز شده است .اين نامه واکنشهاي متفاوتي
به همراه داشته است .هادي غفاري ،عضو شوراي
مرکزي مجمع «نيروهاي خط امام» با بيان اينکه
«بياعتنايي به کارهاي احمدينژاد باعث شده تا
پوست کلفت شود و هر چه دلش ميخواهد بگويد»
يادآور شد« :اين رفتار دستگاه قضايي باعث ميشود تا
مردم فکر کنند ،همه ميتوانند آتش به اختيار باشند و
به موازين نظام بياعتنايي بکنند و هر طور که دلشان
ميخواهد عمل کنند ».متن گفتوگوي «وقايعاتفاقيه»
با هادي غفاري را درباره تحرکات ریيسدولتهاي
نهم و دهم در ادامه ميخوانيد:
***
در سالهاي اخير اين پرسش بارها از سوي مردم
مطرح شده است که چرا بهصورت قضايي با اقدامات
دو دهه اخير محموداحمدينژاد برخوردي صورت
نميگيرد .اين مسئله چه دليلي ميتواند داشته
باشد؟

اين آقا عادت به جنجال و دردسر درست کردن براي
کشور دارد و من تعجب ميکنم که چرا قوهقضایيه
کاري بهکارش ندارد؟ بياعتنايي به کارهاي احمدينژاد
باعث شده تا او پوست کلفت شود و هر چه دلش
ميخواهد بگويد .اين رفتار دستگاه قضايي باعث
ميشود تا مردم فکر کنند ،همه ميتوانند آتش به
اختيار باشند و به موازين نظام بياعتنايي و هر طور که
دلشان ميخواهد عمل کنند .درحاليکه همه ميدانند
اين نوع هرجومرج در نظام مقدس اسالمي محلي از
اعراب ندارد.
به نظر شما نه بهعنوان يک چهره سياسي ،بلکه
بهعنوان يک شهروند عادي تکليف سيستم قضايي
با مديراني چون محمود احمدينژاد که پروندهاي
اتهامي متعددي دارند چيست؟

اين فرد بدون اينکه به حرفهايش اعتقادي داشته
باشد ،با هدف براندازي هر چه دلش ميخواهد را به
زبان ميآورد و اصال و ابدا به فکر اصالح امور نيست.

اواگر واقعا معني عدالت و آزادي را ميفهميد ،در همه
آن سالهايي که حيثيت کشور را بر باد داد ،بايد در
عمل هم درست رفتار ميکرد .بيني و بيناهلل يک ذره
عدالتطلبي و حقخواهي را در شخصيت او نميبينم
و بههميندليل معتقدم که نظام بايد برخورد الزم را با
او داشته باشد زيرا اگر در غيراينصورت باشد ،مردم
و بهويژه نسل جوان و بهويژه دختر و پسرهاي جوان
به بسياري از باورهايشان نسبت به نظام و انقالب
شک ميکنند .همين چند روز پيش مقام معظم
رهبري اينطور فرمودند که در اجراي عدالت کوتاهي
داشتيم که يکي از کوتاهيها ،همين اهمال در مواجهه
با تخلفات اين آقا است که آشکارا کمر همت به تخريب
نظام بسته است و انگارنهانگار که مسئوالن مربوطه
قضايي بايد با تخريبکنندگان نظام برخوردي جدي
داشته باشند .اگر حرفهاي احمدينژاد را يک فردي
عادي يا چهرههاي کم نفوذ سياسي يا استاد دانشگاه
زده بودند ،تا حاال  60بار کله پا شده بودند! چنين
رفتاري باعث ميشود که مردم فکر کنند ،ضعيفکشي
ميشود.
احمدينژاد با چه هدفي اين مسير را انتخاب
کرده است؟

محمود احمدينژاد آدم پيچيده و بسيار خود
شيفتهاي است که متاسفانه از برخيها هم نقاط
ضعفي در دست دارد و بههميندليل فکر ميکند که با
چماق کردن آنها ،ميتواند هر کاري را انجام بدهد تا از
اين طريق مطرح و اسمش در رسانهها باشد .همين
خودنمايي باعث ميشود که به دادگاهي که خودش
دعوت ميشود ،نرود و براي حضور در دادگاه اين و آن
جنجال و سروصدا بهپا کند.
احمدينژاد چقدر شانس دارد که به عرصه
سياسي برگردد؟

بازگشت احمدينژاد به سياست؟
اصال و ابدا! اگر شرايط هم اجازه
چنين کاري را بدهد ،منِ
هادي غفاري و همه فرزندان
انقالب محال است که
چنين اجازهاي را بدهيم.

مگر ميشود ،کسي که ارکان نظام را مسخره ميکند
و آن را زير سؤال ميبرد ،بتواند برگردد و کارهاي خراب
گذشتهاش را بازهم تکرار کند؟
در چنين شرايطي ،مدافعان احمدينژاد که بعضا
چهرههاي سرشناس و موثري بودند چه موضعي بايد
بگيرند؟

همه کسانيکه شبانهروز تالش کردند تا چنين
آدمي به قدرت برسد ،همه بايد از مردم عذرخواهي
کنند و پاسخ دهند که چرا متوجه نشدند که از
چهکسي اينقدر حمايت ميکنند؟ من در سال 65
فهميدم که احمدينژاد چه تحفهاي است ،يادم ميآيد
که او هرکاري براي مخالفت با خط اماميها انجام
ميداد و برابر انجمن اسالمي دانشگاه علم و صنعت
موضعگيري ميکرد .سوال من از آقايان اين است که
سال  65متوجه نشدند ،سال  70متوجه نشدند ،سال
 78متوجه نشدند ،سال  84متوجه نشدند و بدتر از
همه چرا سال  88و بعد از آن مناظرههاي جنجالي
متوجه نشدند که احمدينژاد نيت خير نميتواند
داشته باشد؟
البته برخي از مدافعانش اينطور ميگويند که
رويکرد احمدينژاد بعدا به کلي تغيير کرد.

نخير؛ اصال چنين چيزي قبول نيست و بيشتر
يک بهانهتراشي است .آقايان بهجاي اينکه توجيه
کنند ،بهتر است که بابت اشتباه بزرگشان از مردم
پوزش بطلبند و بدانند که شأن کسي با اين کار
پايين نميآيد .وقتي امام علي(ع) به مردم ميگفت
که مرا نصيحت کنيد ،چرا ما قبول اشتباهمان را دون
شأن خودمان بدانيم؟ باالتر از ائمه که نيستيم .پس
بهتر است که بيايند ،بگويند اشتباه کرديم و مطمئن
باشند که ايرانيها اينقدر مرام دارند که از خطايشان
بگذرند .امام صادق(ع) فرمودهاند که مومن
از يک سوراخ دوبار گزيده نميشود.
وقتي به نيروهاي بيريشهاي که
معلوم نيست ،از کجا آمدهاند و
هدفشان چيست ،اعتماد ميکنيم
معلوم است که موي دماغ ميشوند
و ضرر پشت ضرر ميزنند.
پس بايد از اين به بعد دقت
کنيم تا احمدينژادهاي ديگر
فرصت خيانت به دست
نياورند.

تقريظ رهبر انقالب
بر کتاب «سرباز
کوچک امام(ره)»
متن تقريظ حضرت آيتاهلل سيدعلي خامنهاي
بر کتاب «سرباز کوچک امام(ره)» منتشر
شد.
در اين کتاب ،خاطرات دوران اسارت مهدي
طحانيان در سنين نوجواني در زندانهاي رژيم
بعث عراق ( ۱۳۶۱تا  )۱۳۶۹روايت شده است .به
گزارش پايگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري
در متن اين تقريظ آمده است:

بسمهتعالي
سرگذشت اين نوجوان شجاع و باهوش و
صبور در اردوگاههاي اسارت ،يکي از شگفتيهاي
دفاع مقدس است؛ ماجراهاي پسربچ ه سيزده
چهاردهسالهاي که نخست ميدان جنگ و سپس
ميدان مقاومت در برابر ماموران درندهخوي بعثي
را با رفتار و روحيهاي اعجابانگيز ،آزموده و از هر
دو سربلند بيرون آمده است .دل بر مظلوميت
او ميسوزد ولي از قدرت و تحمل و صبر او پر
ميکشد؛ اين نيز بخشي از معجز ه بزرگ انقالب
اسالمي است .در اين کتاب ،نشانههاي خباثت و
ِ
لئامت ماموران بعثي آشکارتر از کتابهاي مشابهي
است که خواندهام .بههرحال اين يک سند باارزش از
دفاع مقدس و انقالب است؛ بايد قدر دانسته شود.
خوب است سستپيمانهاي مغلوب دنياشده،
نگاهي به امثال اين نوشت ه صادقانه و معصومانه
بيندازند ،شايد رحمت خدا شامل آنان شود.

چهره  -خبر

سخنگوي قوه قضایيه:

از اعمال
محدوديتهاي جديد
براي خاتمي بيخبرم
وقايعاتفاقيه :غالمحسين محسني اژهاي
ميگويد که از محدوديتهاي جديد سيدمحمد
خاتمي ریيسجمهور پيشين کشورمان بيخبر

ناآرامیهای خیابان
پاسداران

است .اين درحالي است که سيد محمد خاتمي
شنبه شب براي خروج از منزل با ممانعت
نيروهاي امنيتي مواجه شده بود .روز گذشته
سخنگوي دستگاه قضا پاسخگوي مسائل
بسياري بود .از ماجراي ناآراميهاي خيابان
گلستان هفتم پاسداران که منجر به درگيري و
کشتهشدن تعدادي از افراد شده بود تا ماجراي
فوت يک نفر به غيراز ماموران که گفته ميشود
مشخص نيست از دراويش بوده است يا خير؟
او در مورد حسابهاي قوهقضایيه و نظارتپذير
شدن آنها نيز توضيحاتي داد .گزيدههاي
اظهارات محسنياژهاي را در ادامه به نقل از ايسنا
بخوانيد:

با کمال تاسف عدهای قانونشکن و فرقهگرا و افرادی که تظاهر به دیانت میکنند،
آمدند و در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند ،در بین مردم ایجاد نگرانی و ترس
کردند و مردم از کسبوکارشان بازماندند .تعرض مستقیم به پاسداران شد و
تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در اثر شرارت داعشگونه این مجرمین شهید
شدند که تسلیت میگویم بعدازظهر  30بهمن حادثه رخ داد ،چهارشنبه گذشته
کیفرخواست پرونده یکی از این افراد که واضح بود و اعتراف داشت صادر شد و
پنجشنبه به دادگاه ارسال شد و در کمترین زمان ممکن محاکمه او شروع میشود.
ما نهایت تلاشمان را میکنیم که رعایت شود و از انصاف و حق دور نشود و نهفقط در
مورد این فردی که افرادی را شهید کرده بلکه تمام کسانی که در این جرم و جنایات
شرکت و مباشرت داشتند ،تحت تعقیب قرار گرفته یا میگیرند و محاکمه میشوند.
غیراز ماموران یک نفر فوت شده است اما خبر ندارم که این فرد شناسایی شده
جزو آشوبگران بوده یا فرد دیگری بوده است ،تنها میدانم کسی که در بیمارستان
بوده بعدا فوت کرده است.

آخرین وضعیت پرونده
گزارشی را دادهاند که در حال رسیدگی است .در مورد قائممقام نیز حضور ذهن
تخلفات مالی قائممقام
ندارم که در پرونده ،کیفرخواست صادر شده است یا نه یا به دادگاه رفته است یا خیر.
شهردار سابق
درباره این پرونده یک نفر که عنوان استادی هم داشته خودکشی میکند و این
موضوع در داخل و خارج بازتاب دارد ،آنچه از صداوسیما پخش شده را ندیدم اما اگر
پرونده «کاووس
چنین اتفاقی بیفتد و رسانه ملی به آن نپردازد همه گله میکنند .اگر کسی دستگیر
سیدامامی»
شود و اعلام نشود باز گلایه میشود یا وقتی شایعاتی مطرح میشود مردم خواهان
اطلاعرسانی در مورد عنوان اتهامی هستند.
مجازات در نظر گرفته ما یک دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یک تشویق به فساد و فحشا داریم که
مجازاتش سنگین است و تا  10سال زندان دارد اما چنانچه اینها نباشد و فعل
شده برای افرادی
که به حجاب اعتراض حرامی را مرتکب شود که خود دو نوع است و گاهی در ملاءعام و گاهی در خفا انجام
میشود که تفاوت میکند.
داشتند
این مسئلهای که شما میگویید را بنده نشنیدهام .این موضوع مربوط به دادسرای
ویژه روحانیت است و اطلاعی ندارم .علیالقاعده احکام صادر شده تمدید میشود
ممانعت از خروج
سیدمحمد خاتمی از اما از این موردی که شما درباره شب گذشته میگویید هیچ خبری ندارم .معمولا تا
الان احکام تمدید میشده ،در این مورد بهویژه چون حکم مربوط به دادسرای ویژه
خانهاش
روحانیت است اطلاعی ندارم.
مصوبه مجلس مبنیبر
اصلا حسابها شخصی نبوده و از قبل هم نظارتپذیر بوده است .کاملا همه ابعاد این
اجازه به قوهقضاییه
حسابها روشن است که قبلا هم توضیح کامل داده شده است .نمایندگان نیز کاملا
برای دریافت سود از
در جریان قرار گرفتهاند.
حسابهایش

پرونده متهمان ارزی

هنوز پرونده به دادگاه نرفته و تحقیقات ادامه دارد .حساب حدود  91نفر مسدود
شده ،حسابهای آنها حدود  37میلیارد تومان موجودی داشت ه که مسدود شده
است؛ البته در برخی از رسانهها مطالبی منتشر شده بود که در آن گردش مالی را با
موجودی قاطی کرده بودند .موجودی در حسابهای مسدود شده حدود  37میلیارد
تومان است اما گردش مالی این  91نفر خیلی بیشتر است.

توضیح

تصحیح و پوزش

وقایعاتفاقیه :در گزارش روز یکشنبه روزنامه
وقایعاتفاقیه گزارشی با عنوان «تنهایی
احمدینژاد» منتشر شد که در آن اظهارات
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام به اشتباه به نقل از سیدمحمود هاشمی

شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت
نظام بنا بر آنچه خبرگزاریها نقل کرده بودند
منتشر شده بود .هرچند که این خبر بعدا در
خبرگزاریها مورد تصحیح قرار گرفت اما روزنامه
وقایعاتفاقیه ضمن پوزش از خوانندگان اعالم
میکند که اظهارات کنایه آمیزی که به نقل از
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر
شده بود از سوی محسن رضایی در جلسه
مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده
بود.
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