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ﺧﺒﺮ

رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ایســنا :رئیسجمهوري روز شــنبه در دیدار سفرا و رؤســاي نمایندگيها و
ســازمانهاي خارجي مقیم تهران ،با تأکید بر اینکه جمهوري اســالمي ایران
ميتواند دروازهاي براي ورود خاورمیانه به پارادایم جدید باشــد ،گفت» :ایران
داراي امنیت باال ،وحدت و روابط دوســتانه و مسالمتآمیز با اقوام و مذاهب
گوناگــون بوده و نیز از معادن بســیار غني و جایگاه جغرافیایي ممتاز و انرژي
کافي برخوردار اســت و براي ســرمایهگذاري در بخشهاي مختلف ازجمله
نفت ،گاز و پتروشیمي آمادگي دارد و همه این ظرفیتها فرصت بسیار مناسبي
براي کشورهاي جهان به منظور حضور و سرمایهگذاري در ایران است« .حسن
روحاني با تأکید بر اینکه جمهوري اســالمي ایران راهحل کشــورهاي منطقه
را صرفا سیاســي ميداند ،عنوان کرد» :راهحل نظامي و مداخلههاي خارجي

و ســرازیرکردن سالح ،راهحل مناسبي براي حلوفصل مشکالت نیست و باید
مشکالت منطقه از طریق گفتوگو و روشهاي سیاسي به ثبات و امنیت کامل
برسد« .او گفت» :اگر کشوري تصور ميکند از طریق تقویت تروریسم ،مداخالت
خارجي یا بمباران کشــورهاي همســایه ميتواند به نتیجه مطلوب برسد ،در
خطا و اشتباه است و جمهوري اسالمي ایران آمادگي دارد براي برقراري ثبات
و امنیت در منطقه بیش از گذشته فعال باشد؛ البته در این راستا همکاري همه
کشــورها ضروري است .امروز شاهد روابط سهجانبه و چندجانبه کشورها در
منطقه هســتیم و چنین روابطي را به نفع صلح و ثبات در منطقه ميدانیم«.
روحانــي با تأکید بر اینکه برجام مدل بســیار مهمي با رویکرد صلحآمیز براي
حلوفصل مسائل و مشکالت جهان است ،افزود» :این رویکرد ميتواند منطقه

و جهان را از امنیت و روابط اقتصادي بیشتر و بهتر و همکاريهاي مؤثرتر براي
حلوفصل معضالت منطقه و جهان منتفع کند .ميخواهم بهصراحت بگویم
اگر طرفین برجام و بهویژه آمریکا به تعهدات خود پایبندي کامل داشتند ،امروز
شــاهد منطقهاي امنتر و روابط سیاسي بهتري در جهان و منطقه بودیم« .او
با بیان اینکــه اگر برجام بهطور کامل اجرائي و عملیاتي ميشــد ،ایران براي
آنکه در سایر مســائل پیچیده و مهم با دیگران وارد گفتوگو شود آماده بود،
گفت» :اگر رفتار آمریکا یک بازي سیاســي نباشد و تصمیم براي کنارکشیدن از
این تعهد بینالمللي داشــته باشد ،بهصراحت ميگویم که یک خطاي بزرگ
استراتژیک اســت و تاریخ و جهان شــاهد خواهند بود که بزرگترین خطاي
آمریکا در روابط سیاسي با جهان و بهویژه با منطقه ما خواهد بود«.

خبر خودکشي در اوین
 ۴انجمن علمي کشور در نامهاي به رئیسجمهوري خواستار پیگیري مرگ دکتر کاووس سیدامامي شدند
شــرق :هنوز گزارشهاي متفــاوت از بازدید نمایندگان
مجلــس از اوین و ماجراي خودکشــي ســینا قنبري و
جــوان دیگري در زندان اراک جمعوجور نشــده که خبر
ميرسد کاووس ســیدامامي ،از فعاالن محیط زیست و
استاد جامعهشناســي ،در زندان خودکشي کرده است.
نمایندگان مجلس یا شوکهاند یا هنوز خبر را نشنیدهاند.
مســئوالن دولتي توییتهاي کنایهدار ميزنند و فضاي
مجازي گنگ و پرابهام اســت .کاووس سیدامامي پیش
از انقالب به آمریکا رفت .سال  ۵۸استاد جامعهشناسي
دانشــگاه جنديشــاپور اهــواز بــود .در دوران جنــگ،
داوطلبانــه به آبادان رفت و جنگیــد و ترکش خورد .در
بســیاري از دانشــگاههاي ایران ازجمله دانشــگاه امام
صادق تدریس و دانشــجویان زیادي را تربیت کرد .حاال
خبر فوت او خیليها را شوکه کرده؛ مسئله تا آنجا پیش
رفته کــه چهار انجمن علمي مطرح کشــور در نامه به
رئیسجمهوري خواستار رسیدگي شخص او به ماجراي
مرگ سیدامامي شدهاند .غالمحسین اسماعیلي ،رئیس
دادگستري استان تهران ،در حاشیه راهپیمایي  ۲۲بهمن
در واکنش به خبر بازداشت فعاالن محیط زیست ،با تأیید
این موضوع به ایلنا گفته» :چون هنوز پرونده در مرحله
اولیه تحقیقات اســت ،اطالعرســاني دراینباره موکول
ميشــود به زماني که تحقیقات تکمیل شود .انشاءاﷲ
پس از کاملشدن تحقیقات ،اطالعرساني انجام خواهد
شد« .او همچنین افزوده» :جمعي از کساني که اطالعاتي
را جمعآوري میکردند و به بیگانگان ميدادند ،شناسایي
و برخيها دســتگیر شــدند و برخيها ممکن است در
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 ایلنا :مرکــز ماهر متعلق به ســازمان فناوری
اطالعــات با پیگیری حمله ســایبری به ســایت
روزنامه قانــون ،روزنامه آرمان و روزنامه ســتاره
صبح ،نتیجه بررســیهای انجامشــده را منتشــر
کرده اســت؛ مرکز ماهر ،با اعــالم اینکه به دلیل
مشــترکبودن مجری و تولیدکننــده نرمافزار ۳۰
ســایت خبری کشــور که روزنامه آرمان ،قانون و
ستاره صبح شامل این ســایتها هستند ،از ادامه
وجــود تهدید نفوذ برای این ســایتهای خبری و
لزوم پیشگیری و افزایش ظرفیتهای امنیتی خبر
داده است.
گزارش مرکز ماهر در بررســی حمالت سایبری
به ســایتهای خبری به این شــرح اســت» :در
آســتانه برگزاری راهپیمایی باشکوه  ۲۲بهمنماه
در روز شــنبه مورخ  ۲۱بهمنماه حدود ساعت ۲۰
الــی  ۲۲اخباری در خصوص حمله به تعدادی از
پورتالها و وبســایتهای خبری منتشر و باعث
ایجاد نگرانیهایی در ســطح جامعه شــد .مرکز
ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موضوع
را ســریعا مورد بررســی قرار داده و اقدامات فنی
الزم را در ایــن خصــوص به عمــل آورد .جهت
اطالع و رعایت نکات مهــم مطرح در این زمینه،
توضیح اجمالــی حمله فوق در گــزارش حاضر
آمده است.
وبســایتهای خبــری که مــورد حمله قرار
گرفتهاند شــامل :روزنامه قانــون ،روزنامه آرمان،
روزنامه ســتاره صبح بوده که در مرکز داده تبیان
و مرکز داده شــرکت پیشتاز میزبانی شدهاند .گروه
فنی مرکز ماهر اقدام به شناســایی نقاط اشتراک
سیستمهای هدف نموده و در این فرایند مشخص
گردیده که تمامی این سامانهها توسط یک شرکت
و در بســتر سیستم عامل ویندوز با سرویسدهنده
وب  IISو زبان برنامهنویســی  Net.ASPتوســعه
داده شدهاند.
شــرکت تولیدکننــده نرمافزار این ســامانهها
مجــری بیش از  ۳۰وبســایت خبری در کشــور
میباشــد که نفوذگران از ایــن حیث به مجموعه
اهداف مناسبی دست پیدا نمودند.
تهدید اخیر کماکان برای این ســایتها وجود
دارد و الزام است سریعا تمهیدات امنیتی مناسب
را اعمال نمایند«.
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آینده دستگیر شوند« .در همین حال ،دادستان تهران نیز
از شناســایي و دستگیري چند متهم مرتبط با یک پرونده
جاسوسي خبر داده است.
دعوت به امید و مبارزه با یأس
کاووس سیدامامي به روایت دوستانش مردي سرشار
از امیــد و پویایي بود .در ویدئــوي کوتاهي از او به تاریخ
خرداد  ،۹۳در جمع دوســتداران محیط زیست اینطور
سخن گفته» :عدهاي مدام میگویند با این دولت و با این
شــرایط نميشــود کاري کرد و مدام براي شما آیه یأس
ميخواننــد .گروه دوم به حکومت و اینها کاري ندارند و
ميگویند ما ایرانيها و هزار منفيبافي درباره ما ایرانيها
و فرهنگ ما .ميخواستم بگویم از این منفيبافيها ناامید

نشــویم .گرچه ما گروه کوچکي هســتیم ،اما مسئولیت
اجتماعــي داریم و با وجود همــه مخالفخوانيها باید
کارمان را انجام دهیم« .ویدئوي منتشرشده از سیدامامي
 ۳۸ثانیه اســت و کوتاه؛ باقي مطالب سخنان دوستان و
آشنایان است درباره شخصیت و منش او.
جعفريدولتآبادي ،دادســتان تهران ،به میزان خبر
داده» :این افراد –بازداشتشدگان اخیر -در قالب اجراي
پروژههاي علمي و محیطزیســتي نسبت به جمعآوري
اطالعــات طبقهبندي کشــور در حوزههاي اســتراتژیک
اقدام ميکردند که با هوشــیاري و رصد اطالعاتي یکي
از نهادهاي امنیتي کشــور ،دستگیر و از سوی دادستاني
تهران بازداشــت شــدهاند« .حسامالدین آشــنا ،رئیس
مرکز استراتژیک ریاستجمهوري ،از مقامهاي مسئولي
اســت که در فضاي مجازي به مرگ سیدامامي واکنش
نشــان داده .او در توییتر خود چنین نوشــته» :قاضيها
و دادســتانها و ضابطهــا و بازپرسهــا و بازجوها نه
معصومانــد ،نه بيخطــا و نه خالي از حــب و بغض.
همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروري است ،اعمال
نظارت بر رفتار با متهمان و محکومان هم ضروري است.
مصیبــت یک مرتضوي براي یک کشــور کافي بود؛ او را
تکثیر نکنیم« .اشاره آشنا و ذکر نام مرتضوي پس از مرگ
ســیدامامي علت دارد؛ ســعید مرتضوي ،قاضي پرونده
پرســروصداي زهرا کاظمي ،خبرنــگار کانادایي -ایراني
بود که در بیســتم تیر  ،۱۳۸۲بعد از  ۱۸روز بازداشت ،در
زندان اوین درگذشت .او هنگام ناآراميها و اعتراضهاي
دانشــجویي در خــرداد  ،۱۳۸۲به جــرم عکسبرداري
هنگام تجمع برخي از خانوادههــاي زندانیان در مقابل
زندان اوین بازداشت شد .بازداشت کاظمي تحت نظارت
سعید مرتضوي ،دادستان وقت تهران ،انجام شد.
چرا فعال محیطزیستي باید اوین برود؟
تماس بــا تمام نمایندگان فراکســیون امید میســر
نیســت .برخي خاموشاند و برخي در دسترس نیستند.
عبدالرضا هاشــمزایي ،رئیس ســني مجلــس دهم ،به
»شرق« ميگوید» :خبرهاي پیاپي خودکشي از اوین مردم
را ناامید ميکند .پس وظیفه ســازمان زندانها چیست؟
چرا این همه اســترس و بياعتمادي به جامعه و افکار
عمومي تزریق ميشود؟ چه کسي پاسخگوي فشار رواني
ناشي از این مرگها بر افکار عمومي است؟«.
هاشــمزایي از شنیدن خبر شوکه است .تندتند حرف
ميزند .لحني عصبانــي دارد .حرفهایــش را اینطور
ادامه ميدهــد »اصال مســئوالن بفرمایند فعال محیط
زیست را چه به زندان؟ چه به جاسوسي؟ چه به اوین؟
ابعاد جاسوسي این روزها بسیار مدرن شده و فرد و افراد
الزم ندارد .از هوا با دوربین عکس ميگیرند .کاري نکنیم
که مردم براي فعالیــت جهت حفاظت یوزپلنگ ایراني
هم دچار نگراني و ترس و مســائل امنیتي شــوند .اینها
هزینههاي زیادي دارد و سرمایههاي اجتماعي و اعتماد
عمومي را به باد ميدهد«.
مرگ شوکآور
غالمرضا حیدري ،نماینده عضو فراکســیون امید هم
در توییترش نوشته »شنیدن خبر مرگهاي مبهم زندانیان
در اوین نگرانکننده اســت .انتشار خبر مرگ مبهم دکتر
کاووس ســیدامامي ،استاد دانشــگاه و از فعاالن محیط
زیســت ،در زندان اوین شوکي دوباره بود .ضروري است
رئیــس محترم قــوه قضائیه بهعنــوان قاضيالقضات،
موضوع را پیگیري کنند و به افکار عمومي نگران ،پاسخ
دهند« .مهران ســیدامامي ،پســر کاووس سیدامامي در
اینســتاگرامش وضعیــت مبهم خاکســپاري پدرش را
چنین اعالم کرده است» :بهدلیل نامشخصبودن شرایط
خاکســپاري درحالحاضر قادر به دادن اطالعات دقیق
دراینباره نیســتیم .احترام به انســاني که سراســر عمر
پربــارش به همنوع و زیســتگاهش خدمــت کرد حکم
ميکند که همه عالقهمندان بتوانند در این مراسم شرکت
کنند .عذرمان را بپذیرید اگر این اطالعات درحالحاضر از
دستمان خارج است .به محض روشنشدن شرایط ،زمان
و مکان خاکسپاري اعالم خواهد شد«.

مســئوالن اویــن در برابــر جــان زندانیــان
مسئولیتپذیر باشند
فاطمه سعیدي ،تنها زني که همین چند روز پیش در
هیئت بازدید از زندان اوین حضور داشت نیز چنین توییت
کرده» :فارغ از مســئله چرایي بازداشــت فعاالن محیط
زیست ،مســئوالن زندان اوین باید در برابر جان زندانیان
مسئولیتپذیر باشــند .چطور در مدتي کوتاه دو زنداني
در زندان اوین خودکشــي ميکنند؟« .انتقادها به انتشار
خبر خودکشي کاووس سیدامامي به نمایندگان مجلس
و مقامهاي رسمي ختم نشــد .او استاد جامعهشناسي
مبــرزي در ایران بود که ســالها به تربیت دانشــجویان
همت گماشــته و حاال جاي خالياش بیش از هر زمان
دیگري حس ميشــود .چهار انجمن جامعهشناســي
ایــران ،علوم سیاســي ایــران ،مطالعات صلــح ایران و
انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات در نامه به
حسن روحاني از او خواســتهاند پیرو تأکیدش بر حقوق
شهروندي اینبار پیگیر ماجراي مرگ سیدامامي در زندان
اوین باشد .آنها در این نامه چنین نوشتهاند» :همانگونه
که آگاه هستید ،خبر درگذشت جناب آقاي دکتر کاووس
ســیدامامي موجــب بهــت و حیرت جامعــه علمي و
نیز فعاالن محیط زیســت کشــور شده .ایشــان عالوه بر
آنکه استادي نامآشــنا ،دانشمندي ممتاز و جانباز جنگ
تحمیلي بود ،به گواهي همکاران و دانشجویان ،انساني
شریف و اخالقگرا به شمار ميرفت .او همواره مشارکت
مؤثري در فعالیتهاي علمي و پژوهشــي انجمنهاي
علمي کشور و اقدامات خیرخواهانه داشت .با توجه به
این واقعیات ،اخبار و شــایعات منتشرشده درباره دالیل
دستگیري و مرگ ایشان در باور نميگنجد«.
داوطلب جبهه آبادان
یکي از دوســتان ســیدامامي درباره او نوشته است:
»کاووس ســیدامامي پس از دریافت کارشناسي ارشد در
امور بینالملل از دانشگاه اوهایو به ایران بازميگردد .در
سال  ۱۳۵۸در دانشگاه جنديشاپور اهواز جامعهشناسي
تدریس ميکند .در بحبوحه اغتشاشات اوایل انقالب ،با
جمعي از استادان و براي حفاظت از دانشجویان گروهي
را تشــکیل ميدهد .با همســرش مریم ممبیني ،آشــنا
ميشــود و در خردادمــاه  ۱۳۵۹ازدواج ميکند .فرزند
نخستینش ،رامین ،در شکم مادر است که ارتش عراق در
شهریور  ۱۳۵۹به خاک ایران و شهر اهواز حمله ميکند.
ســیدامامي داوطلب ميشود و به جبهه آبادان ميرود.
همســر و فرزندش به بوشهر ميروند .در اسفندماه روي
پل خرمشــهر ترکش ميخورد و براي مــداوا به تهران
اعزام ميشود .همسرش در تهران به او ملحق ميشود.
بالفاصله پس از مداوا به دانشگاه بازميگردد .رامین در
بوشهر در فروردینماه  ۱۳۶۰زاده ميشود«.
اینگونــه رنجهــا جامعــه را مضطــرب و نگران
ميکند
در نامه چهار انجمن علمي کشــور به حسن روحاني
همچنین آمده است » :مرگ کاووس سیدامامي ابهامات
و ســؤاالت زیــادي را پدیــد آورده .انجمنهــاي علمي
براساس مسئولیت علمي و صنفي ،خود را حافظ هویت
و منزلت اعضاي اجتماع علمي ميدانند ،ازاینرو انتظار
دارند مســئوالن امر درباره این رویداد تلخ و جبرانناپذیر
پاســخگوي نگرانيهاي افکار عمومــي ،بهویژه اجتماع
علمي کشــور باشــند« .آنها همچنین در نامه به رئیس
جمهوري تأکید کردهاند» :حضرتعالي بهعنوان مسئول
اجراي قانون اساسي که همواره نسبت به تدوین و اجراي
کامل منشور حقوق شهروندي نیز حساسیت داشتهاید ،در
پیشگاه وجدان جامعه دانشگاهي مسئول ایضاح و رفع
اینگونــه رنجهاي ناگوار و متوالي هســتید که جامعه را
نگران و مضطرب ميسازد .حداقل انتظار ما این است که
براساس این مسئولیت ،براي بررسي جدي و پیگیري مؤثر
و پاســخگوکردن نهادهاي درگیــر در این ضایعه دردناک
اقدام عاجل و مؤثر به عمل آورید« .اســتادان برجســته
عضو این چهار انجمن علمي مطرح کشور همچنین تأکید
کردهانــد» :تداوم نگاههاي امنیتي بــه نهادهاي آموزش
عالــي و فعالیتهاي علمــي و بینالمللي و بيتوجهي
بــه قوانیــن و آییننامههاي مربوط به آیین دادرســي ،با
شعارهاي دولت تدبیر و امید همخوان نیست و نتیجهاي
جــز یأس و بدبیني ندارد« .روز گذشــته خبر آمد که کاوه
مدني ،معاون آموزش و پژوهش ســازمان محیط زیست
بازداشت شــده و ســاعاتي بعد روابط عمومي سازمان
این خبــر را تکذیب کرد .محمود صادقي اما در توییترش
نوشــت »در جریان پیگیريهایم مطلع شدم کاوه مدني
بازداشت شده است« .خبر خودکشيها نخست در جریان
تجمعات اخیر ديماه در ایران رســانهاي شد .یک مورد
ســینا قنبري در زندان اوین بــود و مورد بعدي جواني در
زندان اراک .البته ســازمان زندانهــا در اطالعیهاي تأکید
کرد »فردي که در اراک اقدام به خودکشي کرده در زندان
نبوده و در اختیار ضابطان قانوني قرار داشته است«.

ملت سربلند ایران
عزم و بصیرت شما حادثهاي بزرگ
و خیرهکننده آفرید
 در پــی حماســه راهپیمایی مردم در ســالروز
پیروزی انقالب اسالمی مقاممعظمرهبری ،دیروز
پیامی صادر کردند .متن پیام به شرح زیر است:
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
ملت عزیز و سربلند ایران! امروز عزم و بصیرت
شما حادثهی بزرگ و خیرهکنندهئی آفرید .عظمت
گران
راهپیمائــی امروز شــما که به نظِر محاســبه ِ
دقیق ،از ســالهای پیش پرجمعیتتر و پرشــورتر
بود ،پاســخ قاطع و دندانشــکنی به بیگانگان و
دشــمنان و سستعهدان داد .دشــمن با تکیه بر
تص ّور ناقص و باطل خود از ایران و ایرانی ،همهی
توان و تالش تبلیغــی خود را بر این متمرکز کرده
بود که  ۲۲بهمن امسال را بیرونق و احیاناً به ضد
خود تبدیل کند.
شــما عمالً زنده و پویا بــودن انقالب را به رخ
آنان کشــیدید و پایبندی به آرمانهای امام راحل را
با شــعارهای خود و با حضور گرم خود ،با صدای
بلند فریاد کردید .نهیب ملت ایران دشــمن را به
عقب میراند و عزم راســخ او معادالت غلط آنان
را به هم میریزد .مســئوالن کشور قدر این پدیدهی
بینظیر را بدانند و با اســتقامت کامل و روحیّهی
انقالبی و عمل جهادی به ملت عزیز خدمت و از
آرمانهای انقالب دفاع کنند .آینده متعلق به ملت
بیدار و بصیر ماســت ،ما مسئوالن باید بکوشیم از
ملت عقب نمانیــم .وال تهنــوا و التحزنوا و انتم
األعلون ان کنتم مؤمنین
والسالم علیکم و رحمت اﷲ
بیست و دوم بهمن ۱۳۹۶
سید علی خامنهای

بیانیه  ۱۰۶۲نفر از هنرمندان و
نخبگان در محکومیت تجاوز ترکیه
 هــزارو  ۶۲نفــر از هنرمنــدان ،دانشــگاهیان،
فعــاالن اجتماعــی و خبرنــگاران در بیانیــهای
حمالت اخیر ترکیه به مناطق کردنشــین ســوریه
را محکــوم و از مردم عفریــن حمایت کردند .این
بیانیــه حمله ترکیه به عفرین را پیامد ناکامیهای
سلسلهوار دولت اردوغان »در تمام سیاستهای
داخلی ،منطقهای و بینالمللی« دانسته و فرمان
رئیسجمهور این کشــور مبنی بر حمله به خاک
ســوریه را »برهمزدن پروســه آشــتی با ُکردها و
پیشگرفتــن راه جنــگ و خونریــزی« اعالم کرده
است .امضاکنندگان این بیانیه خواستار همصدایی
مردم و سازمانهاي سراسر جهان با مردم بیگناه
ســوریه ،اعمال فشــار بر دولتها و سازمانهای
بینالمللــی برای پایــاندادن به جنگ و کشــتار
مردم ســوریه و ارســال کمک تمام سازمانهای
مردمنهاد و مدافع حقوق بشــر بــه مردم بیگناه
عفرین شدهاند.
در انتهــای این بیانیه خطاب بــه دولتمردان
ترکیه آمده است» :به دولتمردان ترکیه و شخص
اردوغــان اعالم میکنیم که عفرین تنها نیســت«.
نــام امضاکنندگان این بیانیه در روزنامه »شــرق«
محفوظ است.
بقایی:

با نظر احمدینژاد به  ۱۶نفر از
اعضای دولت دهم پاداش داده شد
 ایلنا :حمیــد بقایی ،معــاون اجرائی دولت
احمدینژاد ،شــنبه بعد از پایان سومین جلسه
رسیدگی به اتهاماتش ،گفت :درباره ادعای نهاد
ریاســتجمهوری صحبت کردیــم و گفتیم در
زمان دولت دهم بــه دلیل زحماتی که اعضای
دولت کشیده بودند ،با نظر رئیسجمهور به ۱۶
نفــر از اعضای دولت به دلیــل اینکه اضافهکار
نگرفتند و برای ســفرهای استانی حق مأموریت
نگرفتــه بودند ،پاداشــی داده شــود .او افزود:
بعدا قســطهای این پاداش در صندوق شهیدان
رجایی و باهنر تســویه شــد؛ متأســفانه بعد از
رویکارآمدن دولت یازدهم اعضای این دولت از
جمله آقای جهانگیری به صورت غیرقانونی این
صندوق را تصرف کرده و وجوه شخصی ما را که
در صندوق بود به نفع خودشــان ضبط کردند.
بعد از این اقدام در صندوق شــهیدان رجایی و
باهنــر علیه ما اعالم جرم کردنــد و گفتند اینها
اختالس کردهاند.

در عدالت سیاسی
نمرهمان  ۲۰است
 ایلنا :مشــاور عالی نظامی فرمانده کل قوا با
اشاره به گذشت  ۴۰سال از وقوع انقالب اسالمی
گفــت :قاعدتا بعد از  ۴۰ســال از انقــالب نباید
انتظار داشــته باشیم در همه امور موفق باشیم.
به خاطر اینکــه انقالب متکی به اندیشــههای
مردم ،اندیشــههای نخبگان و رأی مردم اســت.
ما آزادی را جزء اصول انقالب میدانیم .باید در
چالش بین افکار مختلف به عدالت در کشورمان
برسیم .سردار فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال
که چه نمــرهای به عدالت اقتصــادی میدهد،
افــزود :مــن از نظر خودم به عدالــت اقتصادی
بیــش از نمــره  ۱۳نمیدهم اما مــا در عدالت
سیاسی نمرهمان  ۲۰است.

