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  روایت منبع آگاه قضایی از تناقضات دادگاه حمید نوری  

حکم سیاسی با پشتیبانی منافقین در سوئد

یک منبع مطلــع قضایی درباره 
اینکــه »چقدر روند دادرســی 
حمید نوری عادالنه بوده است« 
به همشهری گفت: آقای نوری ابتدا که بازداشت 
می شود تا 4ماه اجازه اطالع دادن به خانواده اش 
را نداشــته اســت. خانواده آقای نوری تا اواخر 
اسفندماه1398اطالع نداشتند که ایشان زنده 
است یا اصال چه اتفاقی برای ایشان افتاده است. 
طبق قوانین حقوقی خود سوئد به محض اینکه 
فردی در هر نقطه ای بازداشــت شــود، دولت 
موظف اســت زمــان و محل بازداشــتش را به 
خانواده اش اطالع دهد. این در تمام دنیا وجود 
دارد و جزو قوانین پذیرفته شده همه دنیا ازجمله 
ایران است. نکته بعدی به ارتباط ایشان با دنیای 
خارج از سلول انفرادی برمی گردد. ایشان بخش 
عمده ای از این 2سالی که بازداشت بوده است، 
اجازه مالقات حضوری با خانواده اش را نداشته 
است. خانواده ایشــان چندبار به هر نحوی که 
شده خودشــان را به سوئد می رســانند که باز 
سیستم قضایی ســوئد اجازه مالقات نمی دهد. 
آقای نوری 2سال از مجموع 2سال و نیمی که در 
زندان بوده اجازه مالقات حضوری نداشته است 
و این در شــرایطی بوده که روند دادگاه ایشان 
هم شروع شده بود. نکته سوم اینکه آقای نوری 
در روند دادرســی اجازه قرائت کیفرخواست را 
که جزو حقوق اولیه متهم اســت، نداشته است. 
کیفرخواست به زبان ســوئدی در اختیار ایشان 
گذاشته می شود، بعد ایشان درخواست مترجم 
می کند و این اتفاق به درستی نمی افتد. از طرف 
دیگر چشم ایشان ضعف شــدید بینایی داشته 
به طوری که امکان مطالعه اوراق را نداشته است 
و چندبار درخواست چشم پزشک کرده که این 
امکان هم به ایشان داده نمی شود. حتی در یکی 
از جلساتی که ایشان قصد مطالعه کیفرخواست 
را داشــته، وقتی اعتراض می کند که مترجم و 
عینک نیاز دارد، توسط پلیس سوئد ضرب و شتم 
شدید می شود. آقای نوری این مسئله را در جلسه 
دادگاه هم مطرح می کنــد، ولی قاضی توجهی 
نمی کند. نکته مهم تر از همه اینکه در روند این 
نزدیک به90جلسه دادگاهی که سیستم قضایی 
سوئد تاکنون برای ایشــان برگزار کرده، حدود 
90شاهد از اعضای سابق منافقین و اعضای الحق 
منافقین آمده اند و علیه آقای نوری در این پرونده 
شــهادت داده اند. حتی سیســتم قضایی سوئد 
2هفته کل ســاختار دادگاه ایشــان را به کشور 
آلبانی و اردوگاه منافقین منتقل کرد تا از تعدادی 
شــهود در آنجا شــهادت بگیرد؛ چراکه برخی 
از این افراد امکان رفت وآمد به اروپا به واســطه 
اعالن های قرمزی که پلیس برایشان صادر کرده 
است را  ندارند. سیستم قضایی سوئد هزینه کرد 
و کل مســئوالن دادگاه را به آلبانی منتقل کرد. 
به رغم اینکه 90شاهد علیه ایشان در این پرونده 

شــهادت داده اند، تعداد قابل توجهی از شــهود 
قرار بود به نفع ایشان شهادت بدهند که وکالی 
خانوادگی آقای نوری با این شــهود جلســاتی 
را برگزار کرده  بودند؛ از دادگاه خواســته شده 
بود تا اینها هم شــهادت بدهند، ولی این امکان 
هم فراهم نشــد و نگذاشــتند حتی یک شاهد 
)از افرادی که ادعا می شــود در آن مقطع آقای 
نوری زندانبان منافقین بوده است( نکاتی را برای 
دادگاه بیان کند. اجازه داده نشد شهود تخصصی 
و غیرتخصصی به نفع آقای نوری شهادت بدهند. 
نکته دیگر اینکه وکالی ایشان از ابتدا تسخیری 
و حکومتی بودند. از طرف دیگر وکالی خانوادگی 
ایشان امکان دسترسی به پرونده، امکان مالقات 
با آقای نوری و کمک به روند دفاعی ایشان را پیدا 
نکردند. اصل بی طرفی رسیدگی کننده نیز رعایت 
نشد. دادستان سوئد که اعالم جرم کرده مطلقا 
این اصل را رعایت نکرده است و نه تنها نگذاشت 
شهود در دفاع از ایشان در جلسه دادگاه حضور 
پیدا کنند که خودش هم مواضع تندی از همان 
ابتدا علیه آقای نوری داشــت که این  حکایت از 
قضاوت دادستان علیه آقای نوری داشته است. از 
طرف دیگر برخالف قوانین جزایی خود سوئد، از 
ابتدا که آقای نوری بازداشــت شد، یک کمپین 
رسانه ای علیه ایشان در سوئد و کل اروپا و فضای 
رسانه ای غرب ایجاد شد که این خالف دادرسی 

عادالنه و بی طرفانه است.

تالش های ایران در پرونده
این فرد مطلع درباره اقدامات جمهوری اسالمی 
در قبــال این پرونده گفت: جمهوری اســالمی 
تمام تالشــش را کرد تا در وهله اول دسترسی 
کنسولی به آقای نوری داشــته باشد که همین 
دسترســی کنســولی هم در یک روند سخت و 
محدودی اتفاق افتاد. درخواست شد برای ایشان 
وکیل انتخاب شود که سیســتم قضایی سوئد 
اجازه نداد و به ایشان وکیل را تحمیل کردند. از 
طرف دیگر تالش شد وکالی خانوادگی به آقای 
نوری دسترسی داشته باشند که این امکان هم 
فراهم نشد. سعی شــد برای خانواده تسهیالتی 

درنظر گرفته شــود تا بتوانند بــا آقای نوری در 
سوئد مالقات داشــته باشند که سیستم قضایی 
باز هم اجازه نداد. تمام اقدامات حقوقی، قضایی 
و کنسولی که ایران می توانست در پشتیبانی از 
ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی که مورد ظلم 
قرار گرفته انجام دهد صورت گرفت؛ حاال بخشی 
محقق شده و بخشی انجام نشده است و بخشی 

تا حدودی پیش رفته است.

مستندات متناقض منافقین
او درباره اســتنادات منافقین در جلسه دادگاه 
و اعتبار این اســناد نیز توضیح داد: در سراســر 
این اسنادی که علیه ایشان ارائه شده تناقضات 
عجیبی وجود دارد که حتی در خود دادگاه مورد 
اعتراض بخشی از منافقین و گروهک های چپ 
مارکسیســت که در این دادگاه حضور داشتند، 
قرار گرفــت. به عنوان مثال خانمی در جلســه 
دادگاه ادعا کــرد که آقای نــوری در اعدام پدر 
ایشان دســت داشــته و 2یا 3محل را به عنوان 
محل اعدام پــدرش اعالم کــرد؛ یک بار گفت 
آقای نــوری در فرایند اعدام پــدرش در زندان 
اوین دست داشــته اســت، یک بار دیگر گفت 
آقای نوری در زندانی در قزوین حضور داشــته 
اســت که مطلقا محل خدمت آقــای نوری در 
طول مدت خدمت در قوه قضاییه قزوین نبوده 
است. یک بار دیگر هم ادعا شد ایشان در زندان 
گوهردشت کرج )رجایی شــهر( اقدام به اعدام 
کرده اســت. تناقضاتی از این دست در پرونده 
زیاد بود. ادعایی هم که مطرح شد، مطلقا مستند 
نبود. افرادی مستقیما ادعاهایی را مطرح کردند 
و برخی به عنــوان خانواده بعضــی از زندانیان 
دهه60منافقین ادعاهایــی را مطرح کردند که 
آقای نوری در همان مدت کوتاهی که در جلسه 
دادگاه وقت در اختیارش گذاشــته شد، به همه 
آنها پاسخ داد. مجموع وقتی که سیستم قضایی 
برای این پرونده گذاشت حدود 550ساعت یعنی 
90جلسه 5ساعته بود. عمده این وقت به شهادت 
شــهود علیه آقای نوری، قرائت کیفرخواســت 
ایشان و صحبت های وکالی منافقین در پرونده 

علیه ایشان گذشت. آقای نوری شاید در مجموع 
15ساعت فرصت دفاع داشت که به صورت مداوم 
نبوده، بلکه به صورت پراکنده، پرسش و پاسخ و 
دفاع خود ایشان بوده است. یعنی 28برابر آقای 
نوری طرف مقابل اجازه حمله داشــته اســت. 
حق دفاع آخــر هم که امری پذیرفته شــده در 
سیستم های قضایی اســت از ایشان سلب شده 
است. طی روزهای آینده آخرین جلسات دادگاه 
است و انتظار می رفت فرصت دفاع آخر به ایشان 
داده شود که چنین نشــد. افراد ادعاهایی را از 
خاطرات خودشان مطرح می کنند که با ادعای 
سایر افراد تناقض دارد و تاریخ هایش تناقض های 
عجیب و غریبی را نشــان می دهد کــه با دوره 

مسئولیت آقای نوری همخوانی ندارد.

سوئدی ها همکاری نمی کنند
او در پاسخ به این ســؤال که آیا ایران معاضدت 
قضایی یا معاهده استرداد مجرمان با سوئد دارد 
که بتواند از آن در پرونده نوری استفاده کند، گفت: 
چنین تفاهمنامه هایی وجود ندارد و شــرایطش 
فراهم نیست. سوئد به هیچ وجه همکاری نمی کند. 
نکته مهم این است که همه شواهد و قرائن نشان 
می دهد در طول این 2سال و نیم از آبان1398تا 
االن این پرونده برای سوئدی ها یک سوژه سیاسی 
و تبلیغاتی است. ســوئدی  ها بخش عمده ای از 
قوانین حقوقی خودشان را رعایت نکردند. اینکه 
ما انتظار داشته باشــیم در قالب تفاهمنامه بین 
کشورها مسئله را پیگیری کنیم اتفاق نمی افتد؛ 
البته ما با ســوئد این تفاهمنامه ها را نداریم، ولی 
مطلقا در تحویل متهمان به ما همکاری نمی کنند. 
سوئدی ها یک پروژه سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی 
را پیش می برند که خیلی هم برای آن هزینه مالی، 
سیاسی و رسانه ای کرده اند؛ خیلی بعید است در 
این زمینه با ما همکاری کنند. ســوئدی ها قصد 
دارند منطبق با همــان برنامه ریزی ای که از قبل 

کرده اند کار را پیش ببرند.
این چهــره مطلــع همچنین در پاســخ به این 
سؤال که »آیا حکم حبس در بستر همین پروژه 
تبلیغاتی است یا درنهایت نقض می شود؟« گفت: 
براســاس ســناریویی که توضیح دادم احتمال 
تأییدش باالســت. آنها دنبال این هستند که در 
این پرونده حکم سنگینی برای آقای نوری صادر 
شود تا جمهوری اســالمی در پرونده ماجرای 
منافقین و اعدام های ســال1367محکوم شود. 
احتمال تأیید این درخواست دادستان باالست 
ولی پیش بینــی می کنیم اگر هم تأیید نشــود 
دادگاه برای آقای نوری حبس بلندمدتی صادر 
کند. با توجه به شــرایط باالی سنی آقای نوری 
حبس بلندمدت نیز برای ایشــان حکم همان 
حبس ابد را دارد. این مســئله چون یک سناریو 
اســت و مطلقا دادرســی عادالنه در کار نبوده، 
پیش بینی اتفاق خوبی را در این پرونده نداریم. 

قضایی

کشورحیاطخلوتتروریستها
منبع مطلع قضایی درباره »پشت پرده فشارهای سیاسی« پرونده ادعایی حمید نوری با توجه 
به اینکه سوئد در مسائل سیاسی بی طرف جلوه می کند، توضیح داد: اتفاقا اینطور نیست. سوئد 
سال هاست یکی از پایگاه های اصلی منافقین است. مرکز تجمع و حیاط خلوت بخش عمده ای از 
جریان های قدیمی منافقین و جریان های فعلی گروهک منافقین، سوئد است که مورد حمایت 
این کشور هستند. آقای چعب، رهبر گروهک تروریستی حرکت النضال یا االحوازیه که ازجمله 
بر سر حمله تروریستی مراسم رژه 31شهریور سال1397اهواز دارد محاکمه می شود، سال ها 
مقیم سوئد بوده است. زمانی که حمله تروریستی اهواز انجام می شد، آقای حبیب اسیود چعب 
از استکهلم سوئد این عملیات را فرماندهی می کرد. سوئد به این فرد تابعیت این کشور را داده 
بود و مستقیما مورد حمایت دستگاه امنیتی سوئد بود. گروهک های تروریستی دیگری نیز 
هستند که مورد حمایت سوئد هستند. سوئد در همراهی با فضای ضد جمهوری اسالمی ایران 
طی سال های اخیر کم نگذاشته است. البته تنها خود سوئد در این فضا فعال مایشاء نیست؛ در 
مرحله اول متأسفانه اتحادیه اروپا در موضوعات حقوق بشری به شدت علیه جمهوری اسالمی 
فضاسازی و کار تبلیغاتی و سیاسی و حقوقی می کند و از طرف دیگر ارتباط سوئد با آمریکا و 

جبهه نیز کامال مشخص است. 

مکث

متن کامل این 
گفت و گو را 

در همشهری 
آنالین بخوانید.

پرده برداری رئیس مجلس از خط 
تخریب ها

قالیباف: مجلس در این دو ســال کارهای بزرگی انجام 
داده اســت؛ بنابراین تالش زیادی می کننــد که عنوان 

»مجلس انقالبی« را تخریب کنند

رئیس مجلس دیروز پیش  از آغاز جلســه علنی، در جلســه ای 
غیررسمی و در جمع تعدادی از نمایندگان نکاتی را درباره سفر 
چند تن از اعضای خانواده اش بــه ترکیه مطرح کرد که از پروژه 
تخریبی خبر داد که در روزهای اخیر به دنبال پیشبرد مقاصد سوء 

سیاسی خود بوده  است.
توضیحات محمدباقر قالیباف درحالی است که در روزهای اخیر 
شرکت ترکیه ای »اسکای لند« که ادعا می شد اعضای خانواده 
رئیس مجلس اقدام به خرید ملک در اســتانبول از این شرکت 
کرده اند، با صدور اطالعیه ای شایعه های مطرح شده درباره فروش 
ملک به داماد قالیباف را تکذیب و اعالم کرد هیچ داد و ســتدی 
با امیررضا و محمد بحیرایی نداشــته  است؛ »بدینوسیله اعالم 
می دارد اخبار درج شده در برخی کانال های شبکه های مجازی 
مبنی بر خرید واحد مسکونی لوکس از اسکای لند استانبول از 
سوی شهروندان ایران، امیررضا بحیرایی و محمد بحیرایی، به 
هیچ وجه واقعیت ندارد و امیررضــا بحیرایی و محمد بحیرایی 

هیچ گونه داد و ستدی با این شرکت نداشته اند.« 
 براساس روایت ایسنا از نشست دیروز، قالیباف تأکید کرد که از 
ابتدا با انجام این سفر مخالف بوده  است؛ »اما درنهایت تصمیم 
گرفتند این ســفر را بروند، طبیعی بود که مــادر هم باید برای 
مراقبت از دختر بــاردار همراه آنها می رفــت.« وی افزود: برای 
خرید هم داستان ســرایی ها کردند که اینقــدر کاال زیاد خرید 
کرده اند که باعث درگیری در کانتر فرودگاه شده و برای تخریب 
هشتگ  ســازی کردند تا احساســات مردم را جریحه دار کنند؛ 

درحالی که همه اینها دروغ بود.
قالیباف با بیان اینکه برخی معتقد بودند با توجه به اینکه این سفر 
شخصی بوده و از بیت المال هم سوءاستفاده صورت نگرفته است؛ 
بنابراین نیاز به موضع گیری هم نیست، اما او به خانواده اش تأکید 
کرده از مردم عذرخواهی کنند: عده ای به دنبال پروژه ســازی از 
این خطا بودند تا بتوانند اهداف سیاســی خود را دنبال کنند. 
اطالعات آشکار و پنهان جای تردید نمی گذارد که این پروژه ای 
برای تخریب سیاســی بوده اســت. رئیس مجلس با طرح این 
ســؤاالت که »واقعا از خصوصی ترین مسائل زندگی خانوادگی 
ما که نزدیک ترین افراد به ما از آن خبر نداشتند، چگونه خبردار 
شدند؟« و »اطالعات محرمانه چگونه در زمان اندک در اختیار 
آنها قرار داده شده ؟« ادامه  داد: مجلس در این دو سال کارهای 
بزرگی انجام داده است؛ بنابراین تالش زیادی می کنند که عنوان 
»مجلس انقالبی« را تخریب کنند. این تخریب ها هزینه ایستادن 
در جهت خواست مردم است. هرگاه کاری برای مردم انجام دادیم 

و سمت مردم ایستادیم، پروژه سازان دست به کار شدند.
قالیباف تصریح  کرد: از روزی که آقا مجلس را انقالبی خواندند، در 
داخل و خارج شروع کردند به تخریب مجلس. هدف این است که 
انقالبی بودن مجلس را تحت الشعاع قرار دهند. این مورد آخر هم 
در همان راستاست. فقط این بار وارد حریم خصوصی شدند. نشان 
می دهد که دیگر هیچ حد و مرزی قائل نخواهند بود. وی با بیان 
اینکه برای نخستین بار نیست مرا تخریب می کنند و آخرین بار هم 
نخواهد بود، اضافه  کرد: این روزها دستگاه های امنیتی اقدام های 
خوبی برای روشن شدن ابعاد ماجرا انجام دادند و من هم برای 
حفظ شأن و جایگاه مجلس تا آخر مسئله را پیگیری خواهم کرد. 
آنچه باید برای ما مهم باشد، این است که نگذاریم این حاشیه ها 

ما را از کار برای مردم بازدارد.

تفاهم تهران - ریاض نزدیک است؟
در روزهای اخیــر پیگیری مذاکــرات تهران و ریــاض برای 
ازســرگیری روابط دوجانبه، به یکــی از مهم ترین بحث های 
محافل سیاسی و رسانه ای منطقه تبدیل شده است و اظهارنظر 
اخیر نخست وزیر عراق درباره گفت وگوهای انجام شده مبنی بر 
اینکه »تفاهم میان تهران و ریاض نزدیک اســت«، از تحوالت 
جدیدی در این عرصــه خبر می دهد. به گزارش همشــهری، 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق اخیرا در گفت وگو با نشریه 
»الصباح«، بر »گشــایش واقعی« در روابط کشورهای منطقه 
تأکید و حصول توافق در گفت وگوهای تهران و ریاض را در آینده 
نزدیک، نمودی بر این ادعا ارزیابی کرده است؛ موضوعی که بغداد 
در ماه های اخیر نقش آفرینی ویژه ای در پیشبرد آن داشته است.
برخالف 4دور مذاکــره قبلی که چشــم انداز روشــنی را در 
مقابل پیشبرد مذاکرات دوجانبه قرار نمی داد، به نظر می رسد 
دوطرف در دور پنجم که در نخستین روز اردیبهشت ماه جاری 
برگزار شد، به تفاهم های قابل توجهی دست یافته اند که بنا به 
ادعای برخی منابع خارجی و البته داخلی، مسیر پیش رو برای 

ازسرگیری روابط تهران - ریاض را روشن تر از قبل کرده است.
برهمین اساس هم بود که نخست وزیر عراق با بیان اینکه مطمئن 
هستیم توافق میان ایران و عربستان نزدیک است، تأکید کرد 
این کشور در تحقق تفاهم میان کشورهای منطقه و تحقق ثبات 
منطقه ای منافع مستقیم دارد. الکاظمی همچنین تأکید کرد: 
ما به دلیل اینکه روابط خوبی با دو کشــور و طرف های مختلف 
منطقه ای و بین المللی داریم، توانســتیم فضای گفت وگوهای 
مثبت را در خــاک عراق ایجاد کنیم که بســیاری از آنها اعالم 
نشده است.ازسوی دیگر سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
نیز در روزهای اخیر با اشاره به جزئیاتی از گفت وگوهای اخیر 
میان تهران و ریاض، از توافق دوطرف بر »نقشه راه« مذاکرات 
آینده خبرداد. ایرج مسجدی درباره این نقشه راه عنوان کرد که 
هردو طرف پیشنهادهایی دراین زمینه داشتند که بعد از جلسه 
پنجشنبه گذشته در بغداد، درباره آن توافقی حاصل و تبدیل به 

نقشه راهی برای آینده شد.
وی البته چشم انداز بازگشایی سفارتخانه های دوطرف را منوط 
به روند مذاکرات دانســت و تأکید کرد که گفت وگوهای بعدی 
مشخص می کند که سفارتخانه های ایران و عربستان بازگشایی 
خواهد شد یا نه. مسجدی تصریح کرد: در دور اخیر مذاکرات، 
مهم این بود که طرفین برای آینده، چارچوب توافقی داشــته 
باشند که به نتیجه رسید و این خود مالک مثبتی است که راه 

آینده را برای تهران و ریاض روشن می کند.

حسنکاظمیقمی
نماینــدهویــژهرئیسجمهــوردرامــور

افغانستان
نشــان افغانســتان اخیــر حــوادث
میدهداشغالگراندرجبرانشکست
درمقابلملتافغانستانتالشدارند
بهکمکمــزدورانتروریســتخــوداز
جملــهداعش،فتنــهوآشــوبقومی-
مذهبیایجادکنند.زمانآنفرارسیده
تــاحاکمــانبــاتشــویقوبهرهگیــریاز
همــهظرفیتهــایملــیونخبگانــی،
برایکشــوریامنســعیکننــد؛زمان

محدوداست./فارس

حسنشجاعیعلیآبادی
رئیسکمیسیوناصل۹۰مجلس

بهصــورتجــدیپرونــدهتــرکفعــل
دولتمــردانســابقرابررســیکــردهو
نتایــجآنرااعــالمخواهیــمکــرد.
درحالحاضــرحــدود۷۰۰هــزارامضــا
دربــارهمحاکمــهحســنروحانــیبهما
واصلشدهومابهسهمخودمانپیگیر
بررســیتــرکفعلهــایرئیسجمهور
ســابقهســتیم.البتــهپیگیریهــای
کمیســیوناصــل۹۰،ازدســتگاههای
نظارتــیدیگــررفــعتکلیــفنمیکند.

/مهر

رضاتقیپورانوری
نمایندهمجلس

یکــیازمباحــثشــفافیت،نحــوه
رئیســه هیــأت جلســههای اداره
اســتکــههماکنونبــدونخبرنــگارو
پشــتدرهایبســتهصــورتمیگیرد
وصورتجلســهنیــزاعــالمنمیشــود.
هیأترئیسهمجلسسخنگویرسمی
دارد،امــااخبــاررســمیازجایگاههای
غیررســمیاعــالممیشــودکــهایــن

موضوعنیزموردانتقاداست./ایرنا

نقل قول خبر

دیپلماسی

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت نادر طالب زاده 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت پژوهشگر 
و هنرمند انقالبی آقای نادر طالب زاده را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
با تأسف خبر درگذشت پژوهشگر و هنرمند انقالبی و 
پرتالش و پرانگیزه آقای نادر طالب زاده رحمت اهلل علیه 
را دریافت کردم. به خانواده و بازماندگان و همکاران و 
دوستان ایشان صمیمانه تســلیت عرض می کنم و از 
خداوند متعال رحمت و مغفــرت و پاداش نیک برای 
خدمات باارزش فرهنگی و رســانه ای ایشان مسئلت 

می نمایم.

   دستور ویژه رئیس جمهور به وزیر کشور 
رئیس جمهور، مســئوالن مربوط، به ویژه وزیر کشور 
را مکلف کرد نســبت به کنترل تردد افراد از مرزها و 
به خصوص مرزهای شرقی کشور نهایت دقت و نظارت 
را داشته باشــند تا از ورود افراد مبتال جلوگیری شود. 
به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی همچنین در نشست 
دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از حضور 
شکوهمند مردم روزه دار کشورمان در راهپیمایی روز 
قدس، افزود: ارزیابی ها حکایت از این دارند که با بهبود 
وضعیت شــیوع کرونا در کشــور و کاهش قابل توجه 
شاخص های مربوط به ابتالی این بیماری، امسال هم 

آمار شرکت کنندگان افزایش داشته  است.

   پیشنهاد تمدید یکســاله اجرای برنامه 
ششم توسعه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیشنهاد 
تمدید یکساله اجرای برنامه ششم، یکی از عوامل اصلی 
تأخیر در تدوین برنامه هفتم را تغییر دولت عنوان کرد. 
غالمرضا مصباحی مقدم  با اشاره به آخرین وضعیت 
تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به تسنیم 
گفت: سیاســت های کلی برنامه هفتم هم اکنون در 
دستور کار کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت 
قرار دارد و بر همین مبنا هر کمیســیون، مسئولیت 

بررسی تعدادی از بندهای سیاست ها را به عهده دارد.

رهبری

خبرهای کوتاه

گزارش

درخواست 233نماینده از 2نهاد اطالعاتی
نمایندگان مجلس در بیانیه ای 

مجلس
از وزارت اطالعات و ســازمان 
اطالعات سپاه خواستند برای 
شناسایی و برخورد با طراحان و 
مجریان تخریب قوه مقننه اقدام کنند. به گزارش 
ایرنا، در این بیانیه آمــده: مجلس یازدهم که از 
ســوی رهبر معظم  انقالب، »مجلس انقالبی« 
توصیف شده و مسئولیت امیدآفرینی از جانب 
معظم له بر دوش آن نهاده شد، در طول 2سال 
گذشــته بیش از پیش بینی ها مــورد هجمه و 
تخریب دشــمنان خارجی و بدخواهان داخلی 
بوده و هر روز به بهانه ای، مورد حمله قرار گرفته 
 اســت. در ادامه این بیانیه تأکید شده  است:  در 
این 2ســال گاهی در مســائل مربــوط به یک 
نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی یک طرح 
یا قانون و در تازه ترین آنها نیز به صورت هدفمند 

به تخریب ریاست محترم مجلس پرداختند و در 
بسیاری اوقات، کلیت مجلس مورد هجمه قرار 
گرفت که شاید در طول 40ســال گذشته این 
حجم از تخریب و حمله، بی ســابقه بوده باشد. 
گویی حمایــت رهبر بزرگــوار انقالب و تالش 
شــبانه روزی نمایندگان موجب شــده دشمن 
خارجی، غــرب زدگان و متحجران داخلی تمام 
همت خود را بر تخریــب این مجلس بگذارند تا 
کم کاری دولت و مجلس گذشته از جانب مردم 
فراموش و مانع امیدواری مردم شود. از همین رو، 
ضمن تشکر از همه دست اندرکاران به ویژه وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه در حفظ 
امنیت کشور، از وزیر اطالعات و رئیس سازمان 
اطالعات سپاه تقاضا داریم طراحان و مجریان 
این پروژه های تخریب را شناسایی کنند و با آنها 

برخورد الزم صورت گیرد.

دادستانی سوئد اخیرا برای حمید نوری، کارمند بازنشسته 
با عنوان اتهامی و ادعایی قتل عمد و مشارکت در اعدام های 
دهه1360تقاضای حکم حبــس ابد کــرد؛ پرونده ای که 
منافقین مهم ترین عوامل ســاخت و پرداختش بوده اند و با 
پشتیبانی سوئد و جلب فشارهای سیاسی توانستند اغراض 
کینه جویانه خود را در این پرونده جلو ببرند. یک منبع آگاه 

قضایی در گفت وگو با همشهری با اشاره به اینکه سوئدی ها 
حدود90جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار کرده اند، این 
پرونده را سیاسی و امنیتی دانست. او توضیح داد: براساس 
ادعاهای بخشی از اعضای ســابق گروهک منافقین و البته 
چهره های سیاسی و اپوزیســیون دیگر که حمید نوری را 
به عنوان زندانبان خودشان در دهه 60معرفی کردند، در روندی 

موفق شدند سیستم قضایی سوئد را هم در این پرونده همراه 
کنند و حکم جلب آقای نوری صادر شود. این جریان 2سال و 
نیم به درازا انجامیده است. آقای نوری آبان ماه 98هنگام ورود 
به استکهلم بازداشت می شود. تمام این مدت در سلول انفرادی 
بوده است و بعد هم روند دادگاه ایشان شروع می شود که تا 

االن 88جلسه دادگاه برای ایشان برگزار شده است.


