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رای زنجانی 16 فروردین ابالغ می شود
وکیل مدافــع بابک زنجانی از ابــاغ رأی ۲۳۰ صفحه ای موکلش در روز ۱۶ فروردین ماه توســط دادگاه خبر داد. رســول 
کوهپایــه زاده اظهار کرد: ۱۶ فروردین ماه برای یادداشــت بــرداری از رأی ۲۳۰ صفحه ای زنجانی بــه دادگاه می رویم و 
یادداشت برداری از رای آغاز می شود. وی افزود: قطعا این امر زمان بر خواهد بود و دادگاه مساعدت الزم را خواهد داشت 
تــا ما بتوانیم رأی صادره را به صورت کامل مطالعه و یادداشــت کنیم و پس از ابــاغ رأی به صورت کامل، ۲۰ روز فرصت 
داریم تا اعتراض خود را تقدیم دادگاه کنیم. کوهپایه زاده یادآور شد: قطعا الیحه اعتراضی خود را تقدیم دادگاه می کنیم و 

مرجع تجدیدنظر نیز دیوان عالی کشور است. او همچنین یادآور شد موکلش در تعطیات نوروز به مرخصی نیامده است.
گفتنی است پرونده بابک زنجانی در سال 94 در دادگاه انقاب مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم اعدام برای سه متهم این پرونده شد که البته 
رای صادره قطعی نشده است. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی االرض 
از طریق اخال در نظام اقتصادی کشور، کاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲4 فقره اسناد بانکی و صورت 

حساب های بانکی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک ها. 
محســنی اژه ای در نشست خبری خود در ۱۶ اسفندماه ســال 94 اعام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه 
شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی االرض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه دادگاه عاوه 

بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد
موسوی الری وزیر کشور در دوره اصاحات درخصوص ابطال آرای مینو خالقی منتخب این دوره از مجلس در اصفهان 
گفت چنین امری امکان پذیر نیست و پیش از این نیز اتفاق نیفتاده است. موسوی الری گفت: بعد از برگزاری انتخابات و 
تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیأت های نظارت و اجرائی نمی توانند ورود 
پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در این باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر 
منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر منتخبان است که تعیین کننده است.  وی تصریح کرد: درواقع بعد از تأیید سامت 
انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند 

و مسیر برود. الری با بیان اینکه وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه همه منتخبان و ازجمله خانم خالقی را به مجلس بفرستد، تاکید کرد: 
اصًا امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی عده ای سالم و رأی 
یک نفر را باطل اعام کرد.  موسوی الری با اشاره به اینکه اصًا بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است، یادآور شد: موضوع این است که بعد از برگزاری 
انتخابات نمی شــود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود، حرف ما درباره این روند از منظر 
قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبارنامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را 
طی کند. او در ادامه تاکید کرد: همه کســانی که به برگزاری یک انتخابات نظام مند معتقد هستند، نباید از این رویداد تلقی به قلیل کنند. همه هم وزارت 

کشور، هم کانون وکا و هم حقوق دانان باید وارد عمل شوند. نباید تنها بحث فرد مطرح باشد. بلکه باید این رفتار از حیث قانونی مورد توجه قرار بگیرد.

به جای افتادن به جان هم، 
در مقابل اجانب هم صدا 

شویم
علی الریجانی ظهر امروز در دیدار نوروزی با کارکنان 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در زمان اعمال 
تحریم ها، مســائل و مشــکاتی به ویژه باال رفتن 
هزینه تولیــد و بروز برخی مشــکات دیگر در حوزه 
تولید ایجاد شد، گفت: در مذاکرات هسته ای هدف 
اصلی این بود که تحریم ها برداشته شده، این مسئله 
سنگی بود که غربی ها بر سر راه ملت ایران انداختند 
و خوشبختانه در سال گذشــته همه همت کردند تا 

این سنگ برداشته شد.
الریجانی با اشــاره بــه امکان اعمــال تحریم های 
جدید ادامه داد: ما می توانیــم آمریکایی ها را از در 
بیرون کنیــم، اما آنها به دنبال وارد شــدن از پنجره 
هســتند تا از راه های دیگری تحریم ها را علیه ملت 
ایران اعمال کنند که این مســئله نشان دهنده لزوم 
 اهمیت هوشــیاری، رصــد و مراقبــت از اقدامات 

آنها است.
رئیس قوه مقننه کشــورمان تاکید کرد: در شــرایط 
کنونــی همــدل و یکصدا بــودن در داخل کشــور 
در مقابــل دشــمنان امــر مهمی اســت و این بدان 
معناســت که به جای آنکــه افراد به جــان یکدیگر 
بیفتند باید در مقابل اجانب همصدا باشند، از این رو 
این ایســتادگی و یکصدا بودن موجب شد که غربی 
ها در مذاکرات هســته ای عقب نشــینی کنند. در 
شــرایط کنونی نیز غربــی ها مدام به دنبــال ایجاد 
ماجراهای جدیدی هســتند که قطعًا ما برای مقابله 
 با این اقدامات به همدلی، ایســتادگی و اســتقامت 

نیاز داریم.
الریجامــی در واکنــش بــه اظهــارات و ادعاهای 
کشــورهای غربــی درخصوص مســئله موشــکی 
کشــورمان افــزود: غربــی هــا در چنــد روز اخیر 
ادعاهایی را مطرح و اعام کرده اند که آزمایشــات 
موشــکی ایــران باید در شــورای امنیــت مطرح و 
بررسی شــود که این نشــان دهنده آن است که در 
این اقدامات ســوءنیت وجــود دارد. رئیس مجلس 
شــورای اســامی افزود: ادعاها و مســئله سازی 
جدید غربی ها نشــان دهنده آن اســت کــه آنها یا 
تازه از خواب بیدار شــده یــا به دنبــال بهانه گیری 
جدیــد هســتند، زیــرا هیچکدام از موشــک های 
بالســتیک تولید شــده از ســوی ایران، برای حمل 
کاهک هســته ای طراحی نشــده انــد، بنابراین 
ماجراجویــی هــای جدید غربــی ها هیــچ مبنای 
 حقوقی نداشته و تنها یک جنجال آفرینی تبلیغاتی 

است.
وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی با توجه به اینکه 
غربی ها بــه دنبــال ماجراجویی در رابطــه با ایران 
هستند تصریح کرد: باید حواس ها را بسیار جمع کرد 
و دقت نظر بیشتری داشته باشیم تا دشمنان نتوانند 

از پنجره وارد شوند. 
رئیس مجلــس در ادامه با تاکید بر اقتصاد مقاومتی 
گفت: در مجلس نیز باید مســئله اقتصاد مقاومتی 
و درون زا اولویــت نخســت کارها و اقدامات باشــد 
و در ایــن رابطه باید حواشــی را کاهــش دهیم. وی 
تاکید کــرد: در این خصــوص نماینــدگان محترم 
در مجلس نهــم و دهم باید اولویــت تصمیم گیری 
هــای کان را روی اقتصاد در کشــور قــرار دهند و 
مســائل دیگر کنار گذاشته شــود. البته در کشوری 
که مســائل مختلف در آن وجود داشــته و هر کدام 
از آنهــا در جــای خود ارزشــمند اســت و همچنین 
درگیــری هــای مختلــف در منطقــه و صحنه بین 
 الملل باید یک دسته بندی و اولویت بندی در کارها 

صورت بگیرد.

مذاکره، موشک و اقتصاد مقاومتی
مروری بر بیانات نوروزی رهبر انقالب اسالمی

رهبر انقاب اســامی در دو ســخنرانی خود در تعطیات عید نوروز، مســائل 
مهمی را بیان کردند. آیت الله خامنه ای در ســخنرانی خود در روز اول فروردین 
در جمع مردم مشهد از برنامه آمریکا برای پیگیری برجام های ۲ و ۳ گفتند و در 
این خصوص هشدار دادند. ایشان همچنین در سخنرانی دیگری در روز یازدهم 
فروردین در جمع مداحان طرح این موضوع که روزگار موشــک گذشته است را 
گاهی یا خیانت خواندند و آن را شبیه به اظهارات اعضای دولت موقت  نتیجه ناآ

در اوایل انقاب خواندند. 

آمریکا به دنبال برجام های بعدی است
آیت الله خامنه ای رهبر انقاب اسامی در اولین روز از سال نو در اجتماع زائران 
و مجاوران حرم مطهر رضوی)ع(، گفتند: در مقطع کنونی، امریکاییها به دنبال 
تزریق تفکر خاصی در میان نخبگان جامعه و سپس افکار عمومی کشور هستند 
مبنی بر اینکه ملت ایران بر سر یک »دو راهی« قرار دارد و چاره ای جز انتخاب 
یکی از این دو راه ندارد! ایشان خاطرنشان کردند: براساس این تفکر خاص، با 
دولتی همچون امریکا باید کنار آمد و با قبول تحمیل های آن، از برخی »مواضع، 

اصول و خطوط قرمز« صرف نظر کرد.
رهبر انقاب اسامی با بیان اینکه در توافق اخیر هسته ای نیز که مورد تأیید قرار 
گرفت و مذاکره کنندگان کشورمان نیز مورد قبول بودند، همین اتفاق افتاد و در 
مواردی، وزیر محترم امور خارجه به من گفت: »ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز 
را حفظ کنیم«. افزودند: این یعنی وقتی طرف مقابل دولتی مثل امریکاســت، 
کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی مســائلی است که انسان به 
آنها پای می فشارد. ایشان با تأکید بر اینکه عده ای نیز در داخل کشور این تفکر 
خطرناِک وجود دو راهی دروغین را قبول دارند و به دنبال قبوالندن آن به دیگران 
هستند، گفتند: این افراد می گویند همانطور که توافق هسته ای، »برجام« نام 
گرفت، گفتگو با امریکا در موارد دیگر و حتی موضوع قانون اساســی کشور می 
تواند »برجام های ۲ و ۳ و 4« باشــند تا با ایــن گفتگوها و توافق ها، مردم راحت 

زندگی کنند و مشکات آنان حل شود.
آیت اللــه خامنه ای با تأکید بــر اینکه در صورت قبول ایــن تفکر خاص، زیاده 
خواهی های امریکا و عقب نشــینی در مقابل او در این حد نیز متوقف نخواهد 
شد، افزودند: در ادامه این روند تدریجی، جمهوری اسامی ایران طبعًا باید به 
امریکاییها توضیح دهد که چرا ســپاه پاسداران و نیروی قدس را تأسیس کرده 
است، چرا باید سیاستهای داخلی با موازین شــرع تطبیق داده شوند، چرا باید 

سه قوه براساس شریعت اسامی عمل کنند و چرا شورای نگهبان قوانین مغایر 
با شرع را تأیید نمی کند؟ ایشان افزودند: بر مبنای این »تحلیل و تفکِر دشمن 
خواســته«، اگر ملت ایران بخواهد از شــر امریکا راحت شــود باید از محتوای 

جمهوری اسامی، مفاهیم اسامی و امنیت خود دست بردارد.

آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند
رهبر انقاب اســامی بعد از تبیین ابعاد مختلف این تحلیل خاص، به آسیب 
شناسی آن پرداختند و خاطرنشــان کردند: از مواردی که در این تحلیل نادیده 
گرفته می شود این است که هرگونه توافق با امریکا به معنای ناگزیر بودن ایران 
به انجام تعهدات و بد عهدی و خدعه و تقلب امریکا در انجام تعهدات این کشور 

است که این مسئله را اکنون به عینه می بینیم و این یعنی »خسارت محض«.
آیت الله خامنه ای در اثبات این مســئله به توافق هسته ای به عنوان یک نمونه 
اشاره کردند و گفتند: در همین توافق نیز امریکاییها به آنچه وعده داده بودند، 
عمل نکردند و به تعبیر وزیر محترم امور خارجه، بر روی کاغذ تعهداتی را انجام 
دادند اما در عمل و از طریق راههای انحرافی مانع از تحقق آن تعهدات شدند. 
ایشان افزودند: اکنون با وجود توافق هسته ای، همچنان معامات بانکی ما 
دچار مشکل است و پولهای ایران نیز بازگردانده نشده است زیرا کشورهای غربی 

و کشورهای تحت تأثیر آنها، از امریکاییها هراس دارند.
رهبر انقاب اسامی گفتند: »رژیم مستبد و طاغوتی پهلوی« مهمترین سنگر 
امریکا در ایران بود اما انقاب اسامی، حکومت پادشاهی و حاکمیت شخصی 
را ریشه کن کرد و بجای آن سنگر مستحکمی به نام »حاکمیت مردم« را بنا نهاد. 
ایشان خاطرنشان کردند: امریکاییها اکنون با برنامه ریزی و با استفاده از ابزار 
دیپلماسی، به دنبال آن هستند تا سنگرهایی را که تخریب شده بود، ترمیم کنند 
و سنگرهای انقاب را از بین ببرند. رهبر انقاب اسامی در ادامه سخنانشان 
منظور صریح خود را از کلمه دشمن »امریکا« دانستند و افزودند: سیاستمداران 
امریکایی و وزارت خزانه داری این کشور از یک طرف تحریم را با روشهای خاص 
و پیچیده، عمًا حفظ می کنند و با دشــمنی محض از تهدید به تحریم ســخن 
می گویند و از طرف دیگر در کاخ سفید سفره هفت سین می اندازند و با روشهای 

»بچه گول زن«، در پیام نوروزی برای اشتغال جوانان ما دلسوزی می کنند!
آیت الله خامنه ای افزودند: چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، 
نامزدهای انتخابات، با یکدیگر در بدگویی به ایران، مسابقه گذاشته اند، ضمن 
اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی به همین تعهدات اندک برجام 

هم پایبند باشد، آن وقت هر گاه از دشمنی امریکا سخن گفته می شود عده ای 
در داخل پریشان و مضطرب می شوند.

چطور می گویید روزگار موشک گذشته است؟
آیت الله خامنه ای صبح روز چهارشــنبه ۱۱ فروردین در سالروز میاد حضرت 
فاطمه زهــرا )س( در دیدار جمعی از مداحان و ذاکران، با اشــاره به اســتفاده 
دشمنان انقاب از همه ابزارهای قدیمی و پیشرفته برای خصومت با ایران تأکید 
کردند: آنها از »گفتگو، مبادالت اقتصادی، تحریم، تهدید نظامی و هر وسیله 
دیگر« برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند و ما نیز باید در همه این زمینه 

ها، توان مقابله و دفاع داشته باشیم.
ایشان، توان نظامی را بیشترین تکیه گاه مستکبران برای زورگویی به ملت ایران 
خواندند و با طرح یک سئوال اساسی افزودند: در این اوضاع جنگل وار جهانی، 
اگر جمهوری اســامی صرفًا به دنبال مذاکره و مبادله اقتصادی و حتی علم و 
فناوری برود اما توان دفاعی نداشته باشد آیا حتی دولت های کوچک نیز به خود 

اجازه تهدید ملت ایران را نخواهند داد؟
آیت الله خامنه ای با انتقاد شدید از کسانی که روزگار و دنیای فردا را دنیای مذاکره 
می دانند و نه موشک خاطرنشــان کردند: روزگار، روزگار همه چیز است وگرنه 
به راحتی و به صراحت حق ملت را خواهند خورد. ایشان افزودند: اگر این حرف 
گاهی باشد  گاهی گفته شــده باشد یک مسئله اســت اما اگر از روی آ از روی ناآ
خیانت است. رهبر انقاب، نمایش موشکهای پیشرفته و دقیق سپاه پاسداران 
را موجب خرسندی ملتهایی خواندند که از امریکا و رژیم صهیونیستی، دلشان 
خون اســت اما کاری از دستشان بر نمی آید. ایشان افزودند: دشمنان مدام در 
حال تقویت توان نظامی و موشکی خود هستند در این شرایط چطور می گوییم 

روزگار موشک گذشته است؟
آیــت الله خامنه ای این حرفها را شــبیه حرفهای برخــی اعضای دولت موقت 
دانســتند که اوایل انقاب می گفتند جنگنده های اف – ۱4 را که خریده ایم به 
امریکا پس بدهیم، به دردمان نمی خــورد! رهبر انقاب افزودند: در آن موقع 
ایستادگی و افشاگری کردیم و چندی بعد که صدام به ایران حمله کرد معلوم شد 
چقدر به این ابزارهای دفاعی نیاز داریم. رهبر انقاب با تأکید مجدد بر موافقت 
خود با ابزار دیپلماسی و مذاکره سیاسی بجز چند استثنا افزودند: طوری تبلیغ 
نکنند که انگار با گفتگو مخالفیم، ما می گوییم باید قوی و هوشیار مذاکره کرد 

تا سرمان کاه نرود. 

واکنش روزپیگیری روز

عربستان نگذارد حج به روابط سیاسی پیوند بخورد
نماینــده ولــی فقیــه درامورحــج و زیارت گفــت: مقام های ســعودی در روزهــای آینــده در مورد ســفرهیات حج ایــران به عربســتان تصمیم گیــری کنند. قاضی عســکر سرپرســت حجــاج ایرانی با 
بیــان اینکــه بعثه مقام معظــم رهبری و ســازمان حج و زیارت براســاس رســالت خود تاکنــون تمام تــاش خود را بــکار برده اند تــا حج امســال در زمان مقرر انجام شــود، اظهــار کرد: اما متاســفانه 
تاخیر ایجاد شــده توســط عربســتان بــرای انجام مذاکــرات مقدماتی و فراهم شــدن مقدمــات حج مانند آمــوزش ، تامین مســکن ، حمــل و نقل ، تغذیــه و غیره به معنای آن اســت که نمــی خواهند 
 حــج انجام شــود. وی بااشــاره بــه اینکــه وزیرخارجه عربســتان اعام کرده اســت مســئله حــج از روابط سیاســی دو کشــور جداســت افــزود: آنچــه در عمل مشــاهده می شــود مغایر با ایــن گفته 

سعودی ها است. 
قاضی عسکر خاطرنشان کرد: اگر در روزهای آینده گفت وگو های طرفین انجام نشود، شرایط برای برگزاری حج مطلوب بسیار دشوار خواهد شد. وی اضافه کرد: درحج امسال مشکل از طرف مقابل است، 

ما در چند سال گذشته تاش کرده ایم حج به روابط سیاسی دو کشور پیوند نخورد و آنها نیز پذیرفته بودند و حج هم بخوبی انجام می شد اما شرایط در سال جاری به عکس آن تبدیل شده است.

سیاسی


