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پرونده شکایت از احمدی نژاد همچنان در مرحله استعالم
سرپرســت دادگاه کیفری یک استان تهران محسن افتخاری درباره وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد رییس دولت 
دهم، اظهار کرد: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعالم از مراجع مختلف قرار دارد. وی با بیان اینکه دلیل طوالنی 
شدن روند رسیدگی به این پرونده پاســخ هایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کرده ایم، تاکید کرد: محتویات پرونده 

ایشان باعث طوالنی شدن روند رسیدگی شده است و این طوالنی شدن ارتباطی به سمت ایشان ندارد.
گفتنی است در روزهای پایانی خرداد 92 از سوی دفتر شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضاریه ای به دست محمود 
احمدی نژاد رییس جمهور وقت رســید تا پنجم آذر ماه 92 در دادگاه حاضر شــود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون 

اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد در پنجم آذر ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری 
استان تهران تشکیل شــد، اما وی به دالیل نامعلوم از حضور در دادگاه امتناع کرد. دادگاه بعدی 16 دی آن سال بود که تشکیل نشد. محسنی اژه ای 
16 دی ماه 92 در پاســخ به چرای این مسئله گفت: وقت اعالم شده وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای 
رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می گویند شما در فالن روز به دادگاه بیایید، اما در وقت 
نظارتی، پرونده آماده رســیدگی نیســت. مثال استعالمی شده یا کســی را به عنوان مطلع دعوت کرده اند. از آن زمان تاکنون هرگاه درخصوص پرونده 
احمدی نژاد از مسئوالن سوال پرسیده شده است پاسخ این بوده که این پرونده همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم 

یا قرار نهایی نشده است.

یارانه سه دهک باالی جامعه حذف می شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس علی رغم مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک باالی جامعه، با 125 رای 
موافق، یارانه سه دهک باالی جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند. 
بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره 14 الیحه بودجه 94 کل کشور دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی سرپرست 
خانوار سه دهک باالی جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند 

و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه 95 به این گروهها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می شود.
بر این اســاس 1- یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد ساالنه آنها حداقل 350 میلیون ریال معادل رقمی 

حدود 3 میلیون تومان در ماه باشد 2- نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی 
و دولتی و غیر دولتی، پزشــکان و دندانپزشــکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و کلیه 
کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی، و همه دریافت کنندگان 
حقوق و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی که درآمد ساالنه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد، 4- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان 
شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب 
بانک ها و بیمه ها و موسســات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی ساالنه آنها بیش از 350 میلیون ریال 
باشد، 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور 6 – کلیه اشخاصی که در سه دهک باالی درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند قطع خواهد شد.

»آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند« یعنی 

آمریکا قدر قدرت نیست
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مان ر مصاحبه 
ای با روزنامه خراســان با بیان اینکه ما باید از همه 
ابزارهای خود همزمان اســتفاده کنیــم تا بتوانیم 
برای خود در این شــرایط گذار، حوزه قدرت و نفوذ 
پیدا کنیم و به فرموده رهبری سهم خود را بگیریم، 
گفت:  ما ســهم جــدی داریم. ما االن بــه عنوان 
کنشــگری هســتیم که در ســطح جهانــی مطرح 
هســتیم و نباید خود را کوچک کــرده و در حد یک 
کنشــگر منفعلی که فقط ایستاده تا مانع از تحمیل 
دیگران شود ببینیم. وی با اشاره به اینکه ما خیلی 
از این مسائل بزرگتر هستیم، یادآور شد: آن قسمت 
میراث خودبــاوری ما که از امام بــه ارث بردیم که 
فرمودنــد: »آمریکا هیچ غلطی نمــی تواند بکند« 
هم حاصل فهم درست از این است که آمریکا قدر 
قدرت نیست. قدر قدرت یعنی همان هژمون. دوم 
اینکه مــا هم برای خود قدرتی هســتیم و باید خود 

را باور کنیم.
ظریف در ادامه با بیان اینکه مقاومت، رفتار منطقه 
ای ما و حمایت ما از مستضعفین یکی از بزرگترین 
عوامل قدرت ماســت، گفت: لذا اصال ایجاد یک 
اختالف بین منافع ملی و منافع آرمانی از ریشه غلط 
اســت. وی با بیان اینکه حســن نصرالله ، رمضان 
عبــدا... و دیگران همــه گفتند تو یــک بهانه را که 
برای حمله به کل مقاومت اســتفاده می شد از آن 
ها گرفتی، گفت: من احساس می کنم باید وظیفه 
خــودم را انجام بدهــم و آثارش را هم مــی بینیم. 
جمهوری اســالمی در دنیا عزتمند است و دیگران 
و محــور مقاومت احترام باالیی به ما می گذارند اما 
برخی دوستان در کشــور دارند ما را در چشم مردم 
خودمان ذلیل می کنند و متأســفانه صدا وســیما 
هم برخــی مواقع این طوری اســت. نمی دانم چه 
اصراری اســت که برخــی می خواهند مــردم ما را 

تحقیر کنند.
ظریــف در بخش دیگری از این گفت و گو در پاســخ 
به اینکه گفته اســت بــا آمریکا در مســائل دیگر هم 
مذاکره می کنیــم، گفت: من آن جمله را نگفتم. آن 
چیزی که گفتم تقریبا کلمه به کلمه آن چیزی است 
که رهبــری فرمودند. گفتم اگر آمریکایی ها نشــان 
بدهند که جدی هستند ممکن اســت ما سایر موارد 

را بررسی کنیم. 
وزیر امور خارجه درخصــوص فضای پس از برجام 
و نگرانــی های رهبر انقالب با بیــان اینکه نفوذ در 
دنیا یک واقعیت اســت و بازی امروز دنیا بازی نفوذ 
و آســیب پذیری اســت، تاکید کرد: هر چند شــما 
بتوانید از آســیب پذیری کم کرده و بــه نفوذ اضافه 
کنید بیشتر موفق می شــوید. این کار نیازمند رفتار 
همراه بــا ابتکار اســت و نه رفتار عکــس العملی و 
تدافعی. باید طراحی داشته باشید و ما در حال انجام 
این طراحی هســتیم لذا بنده هم معتقدم پسا برجام 

بسیار مهمتر است. 

مهمان ُرمی
نخست وزیر ایتالیا در صدر هیئتی 250 نفری وارد تهران شد

متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا در صدر یک هیات 250 نفری سیاسی و اقتصادی 
صبح سه شنبه با استقبال وارد تهران شد تا دولت روحانی وارد دومین هفته شلوغ 
دیپلماتیک خود شــود. دیدار با دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی و 
دیگر مقام های بلندپایه ایران، توســعه همکاری هــای اقتصادی و تجاری دو 
کشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شرکت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی در 
ایران از اهداف سفر رنتزی بیان شده است.  در این سفر وزیر آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها، برخی معاونان وزارتخانه ها، روسای موسسه بیمه ضمانت صادرات 
»ساچه«، شرکت نفت »انی« و اتحادیه صنایع »کنفیندوستریا«، موسسه تجارت 
خارجی »ایچه« ، نمایندگان شرکت های کوچک و متوسط، صاحبان صنایع و 
مدیران ارشد بانک های بزرگ ایتالیا نخست وزیر این کشور را همراهی می کنند.

 تالش برای تبدیل شدن به 
نخستین شریک تجاری ایران در اروپا

ایتالیا در پی توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی در تکاپو برای تبدیل 
شدن به نخستین شریک تجاری ایران در اروپا است و سفر وزیران امورخارجه، 
امور زیربنایی، توسعه اقتصادی و کشــاورزی به ایران حاکی از تالش رم برای 
بازســازی روابط با تهران اســت.  تبادل هیات های دولتی و تجــاری میان دو 
کشور نیز در سال 1394 افزایش چشمگیری داشت. آغاز فرآیند برداشته شدن 
تحریم های بین المللی علیه ایران در نتیجه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی، 
صاحبان صنایع در ایتالیا را امیدوار کرده است تا به جایگاه پیشین خود به عنوان 

نخستین شریک تجاری ایران در اروپا بازگشته و آلمان را پشت سر بگذارند. 
در پی ســفر دکتر روحانی به رم توافق های متعددی به ارزش 17 میلیارد یورو به 
امضا رسید و نخست وزیر ایتالیا هم در جریان این دیدار با تاکید بر اینکه در ایران 
فرصت های زیادی برای شــرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی وجود دارد 
اظهار کرد: این تنها آغاز راه است و بخش های زیادی از انرژی تا بهداشت وجود 

دارد که دو کشور می توانند در آن فعالیت بیشتر انجام بدهند.
بر اســاس گزارش موسســه آماری »یوروســتات« مبادالت تجــاری ایتالیا با 
جمهوری اســالمی در ســال 2014 میالدی از مرز یک میلیارد یورو گذشــته 
است و این کشــور پس از آلمان دومین شــریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا 

به شمار می رود.

گفتنی اســت امروز در جریان سفر ماتئو رنتزی نخســت وزیر ایتالیا به تهران، 
ایران و ایتالیا 7 ســند همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند. این اسناد 
در دو بخش دولتی و خصوصی با حضور حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانی رییس جمهوری اســالمی ایران و ماتئو رنتزی نخســت وزیر ایتالیا به 

امضا رسید.
از جمله اســناد امضا شــده می توان به یادداشــت تفاهم همــکاری در زمینه 
گردشگری و فعالیت های فرهنگی، تفاهم نامه همکاری صنعتی، بین وزارت 
نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همچنین چهارچوب همکاری راه 

آهن جمهوری اسالمی ایران و راه آهن دولتی ایتالیا اشاره کرد.
یادداشــت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شــرکت ملی صادرات گاز ایران، 
یادداشــت تفاهم همکاری بین شــرکت فرودگاه های ایران و شرکت فرودگاه 
های میالن ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت کارگاز سیستم ایران 
و شــرکت دانیلی ایتالیا در زمینه تولید انواع مفتول، میلگرد و تســمه مورد نیاز 
صنایع خودرو از دیگر اســنادی است که بین ایران و ایتالیا امضا شد. همچنین 
ســند همکاری در زمینه برپایی نمایشــگاه های بین المللی امروز بین ایران و 

ایتالیا به امضا رسید.

تاکید بر تحکیم روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه و پس از استقبال رسمی 
از نخست وزیر ایتالیا در کاخ سعدآباد نشست خبری مشترکی با حضور نخست 
وزیر ایتالیا داشت. روحانی در این نشست ایتالیا را دوست قدیمی و ارزشمند ایران 
توصیف و خاطرنشــان کرد: در دوران سخت و حتی هنگام تحریم مواضع این 
کشور نسبت به دیگر کشورها متفاوت بوده است. رییس جمهوری تصریح کرد: 
در مذاکرات 1+5 گرچه ایتالیا عضو این گروه نبود اما با انتخاب خانم موگرینی 

این کشور سهم و نقش خود را در موفقیت این مذاکرات ایفا کرد.
روحانی بــا بیان اینکه پس از اجــرای برجام و پایان یافتن تحریم ها نخســتین 
ســفرش به اروپا به ایتالیا بود و امروز در کمتر از سه ماه نخست وزیر این کشور از 
ایران دیدن می کند، گفت: هم ســفر من به رم و هم سفر نخست وزیر ایتالیا به 
تهران هر دو پیام روشــنی برای اراده دو دولت در زمینه روابط و توسعه روابط در 
زمینه اقتصــادی، علمی و فرهنگی بین دو کشــور دارد.  وی ادامه داد: ایتالیا 

قبل از تحریم به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود و ما 
امروز هم می خواهیم این کشور نقش سابق خود را ایفا کند.

روحانی به گفت و گوهای خود با نخســت وزیر ایتالیا در زمینه در زمینه اســالم 
هراسی اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد دنیا بداند ادیان آسمانی از جمله اسالم 
هیچ رابطه ای با ترور و تروریسم ندارد وهمه ادیان آسمانی پیام آور صلح، محبت، 
دوســتی وهمزیستی مسالمت آمیز میان انســان ها هستند. رییس جمهوری 
خاطرنشان کرد: در این زمینه مخصوصا برای قرابت و نزدیکی بین مسیحیت 
و اســالم و تنفر هر دو دین از ترور، افراط و خشونت مقرر شد همکاری های دو 

کشور شروع شود و ادامه پیدا کند.
ماتئو رنتزی نیز در این نشست ضمن تشکر از محبت بیکران رییس جمهوری و 
هیات دولت جمهوری اسالمی ایران، افزود: دوستی بی شائبه میان ملت ایران 
و ایتالیا همواره وجود داشــته اســت. رنتزی به روابط عمیق جمهوری اسالمی 
ایران و ایتالیا در دوران نخست وزیران مختلف ایتالیا اشاره کرد و افزود: توافق 

هسته ای حول محور اعتماد متقابل شکل گرفته است و محسوب می شود. 
رنتزی در بخشی از سخنان خود با اشاره به فعالیت شرکت دانیلی ایتالیا و آشنایی 
رییس جمهوری اسالمی ایران با این شرکت اظهار داشت: به مزاح باید بگویم 
که مدیرعامل این شرکت پیراهنی مشابه پیراهن مقام های رسمی ایران به تن 
کردند که کراوات ندارد و این نشان از نوع همکاری های صمیمانه موجود بین 

دو کشور در سده های مختلف به خصوص در زمینه فوالد دارد.
نخســت وزیر ایتالیا در ادامه گفت: یکی از این فرازها که از اهمیت و حساسیت 
باالیی برخوردار اســت همانا بخش مرتبط با حقوق بشر و صیانت از این حقوق 
است؛ در این زمینه ما دیدگاه جنابعالی را دنبال می کنیم مبتنی بر این که پرهیز 
از خشونت، افراطی گری و اعتقاد راسخ در این زمینه که ادیان جهت ایجاد صلح 

و آرامش میان بشریت شکل گرفته اند.
وی همچنین با اشاره به سخنان روحانی درخصوص اسالم هراسی اضافه کرد: 
هستند افراد و شــهروندانی در کشورهایی بسیار حتی در کشورهای اروپایی که 
اعتقاد بر این دارند که مفهوم اســالم و اســالمی بودن و گرویدن به این دیدگاه 
همانا دست یازیدن به خشــونت و افراط گرایی است. ما باید با چنین دیدگاهی 
مبارزه کنیم، یکی از ابزارهای کارآمد برای مبارزه با چنین دیدگاهی همانا ابزار 

فرهنگی است.

دیدبان مجلسپیگیری روز

ارتش ما هیچ وقت غافلگیر نمی شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش در مورد رصد فعالیت ها در منطقه اظهار داشــت: ارتش هم اکنون تمام فعالیت هایی که در منطقه صورت می گیرد را رصد می کند و در صورت لزوم با آنها برخورد می کند و مردم ما نیز 
بدانند که ارتش ما هیچ گاه غافلگیر نمی شود. سردار امیر پوردستان تاکید کرد: وضعیتی که امروز در منطقه حاکم است، به صورت جنگ های نیابتی است و ارتش ما نیز برای این کار آمادگی کامل را دارد. ما خط 
مرز 40 کیلومتری ترســیم کردیم و اگر هر تهدیدی به این خط قرمز نزدیک شود، با آن برخورد می کنیم و با هیچ کشوری تعارف نداریم. وی در مورد یگان های ارتش نیروی زمینی ادامه داد: قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء اکنون یک آسمان امن برای پرواز هواپیماها ایجاد کرده و نیروی هوایی ارتش نیز کارهایی انجام دادند تا هیچ کس نتواند به آسمان ایران تجاوز کند. نیروی دریایی نیز در این زمینه ضمن دفاع 
از مرزهای آبی ایران و نشــان دادن اقتدار نیروی دریایی توانسته با برقراری امنیت در اسکورت کشــتی های تجاری در آبهای بین المللی پرچم ایران را بیش از پیش برافراشته نگهدارد. امیر پوردستان در 
ادامه اظهار داشــت: همه این اقتدارهای یگان های ارتش از انقالب اســت و امروز ارتش در کنار سپاه پاسداران دو بازوی قدرتمند نظام و به عنوان ذوالفقارهای اسالم آماده هستند تا هرگونه تهدیدی 

علیه اسالم را پاسخ دهند. ما برای دفاع از اسالم مرز نمی شناسیم و آماده ایم در هر نقطه ای که مقام معظم رهبری دستور فرمایند صالبت ایران را به اثبات برسانیم.

سیاسی


