
پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و 
محمد رجبی که در دیوان عالی تأیید شده بود، حاال 
پس از مدت ها در اختیار وکالی متهمان قرار گرفته 
است؛ پرونده ای که هرچند درباره حوادث آبان ماه 
است، اما آن گونه که سخنگوی قوه قضائیه گفته 
بازداشت این افراد در پی »سرقت مسلحانه« انجام 
شده است؛ سرقتی که به گفته بابک پاک نیا، وکیل 
امیرحسین مرادی، »رضایت بی قید و شرط« شاکی 
خصوصی آن هم گرفته شده است. پاک نیا با اشاره 
به این موضوع که کار روی پرونده را از همین امروز 
آغاز کرده ایم، می گوید:  »قرائت پرونده تا هفته آینده 
ادامه خواهد داشت.« اما موضوعی که او بسیار به آن 
امیدوار است، توقف حکم اعدام است. او می گوید: 
»مطمئنیم با نواقصی که در پرونده وجود دارد، اعاده 
دادرسی خواهد شد و حکم اعدام لغو می شود.« 
گفت وگوی »شهروند« را با این وکیل دادگستری 

درباره این پرونده در ادامه می خوانید.
   

خ  آیا اتفاق جدیدی در پرونده این سه نفر ر
داده است؟

بله؛ ما از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال 
ماده 477 را کردیم و بسیار امیدواریم مورد موافقت 
درخواست  بتوانیم  تا  بگیرد  قرار  رئیسی  جناب 
قوه  امروز  خوشبختانه  کنیم.  ارایه  را  تکمیلی تر 
قضائیه همکاری خوبی با ما داشت و همان گونه که 
از پیش وعده داده بودند، پرونده را در اختیار هر سه 

وکیل قرار داده اند و ما مشغول خواندن آن هستیم. 
فکر می کنم تا هفته آینده قرائت آن ادامه خواهد 

داشت.
قرار  وکال  اختیار  در  امروز  تا  پرونده  چرا 

نگرفته بود؟
این سوالی است که باید قوه قضائیه به آن پاسخ 
دهد و از نظر حقوقی تخلفی آشکار است. ما از ابتدا در 
این پرونده وکالت داشتیم، اما نتوانستیم پرونده را 

مطالعه        کنیم.
تا همین جایی که پرونده را خوانده اید چه 
نکاتی در آن وجود دارد که بتوانید بر پایه آن اعاده 

دادرسی انجام  دهید؟
تا همین جا باید بگویم پرونده بدون وکیل در 
حضور  هم  تسخیری  وکالی  حتی  و  بوده  دادسرا 
نداشته اند. من از ابتدا وکیل این پرونده بودم و عزل 
هم نشده ام، اما دعوتی از من برای حضور در دادگاه 
نشده است؛ همین نکته کافی است تا بتوان بر پایه 
آن اعاده دادرسی انجام داد. نکته دیگری که وجود 
دوربین های  از  تصویری  هیچ  که  است  این  دارد 
مداربسته وجود ندارد که نشان دهنده آتش زدن 
توسط موکالن ما باشد و پرونده تنها مبتنی بر اقاریر 

متهمان است.
 اقراری که ظاهرا بعدا تکذیب کردند؟

بله؛ در جلسه دادگاه هیچ اقراری صورت نگرفته 
و موکل من، امیرحسین مرادی، همه اقاریر خود را در 

مرحله دادسرا پس گرفته است.

تا چه حد امیدوارید اعاده دادرسی انجام و 
دستور توقف حکم اعدام صادر شود؟

 مطمئنم لغو حکم را خواهیم گرفت. به نظر من 
با توجه به نواقص متعددی که در پرونده وجود دارد، 
باید اعاده دادرسی شود. ما تقاضای اعاده دادرسی را 
تقدیم دیوان می کنیم و توقف اجرای حکم را خواهیم 

گرفت. 
سخنگوی قوه قضائیه گفته آنها در سرقت 
مسلحانه بازداشت شده اند و »از اراذل و اوباشی 
جنایت  به  دست  اغتشاشات  در  که  بوده اند 
زده اند«. نظر شما به عنوان وکیل در این پرونده 

چیست؟
صحبت های سخنگوی محترم قوه قضائیه در 
این مورد اغراق شده است. سخنگوی محترم از لفظ 
یک  تنها  اما  کرده،  استفاده  سرقت شده  اموال 
موبایل بوده و شاکی خصوصی هم رضایت بی قید و 
شرط داده است. پیش از این گفته می شد این سه 
نفر در اغتشاشات بازداشت شده اند، اما من توضیح 
دادم که آنها به دلیل ارتکاب جرم عمومی بازداشت 
شده اند و پس از چک کردن موبایل آنها، مشخص 
شد در حوادث آبان ماه شرکت داشته اند. همین 
مسأله نشان می دهد آنها عناصر مهمی نبوده اند. 
اصوال عناصر مهم طی عملیات پیچیده اطالعاتی 
بازداشت می شوند، نه اینکه به دلیل جرم دیگری 
بازداشت شوند و بعد مشخص شود در حوادث 

حضور داشته اند.

رئیس جمهوری با اشاره به مخالفت های صهیونیسم، ارتجاع و تندروهای 
آمریکا با توافق برجام گفت: »ایران ثابت کرد کشوری صلح طلب است.«

حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت با اشاره به سالروز نهایی شدن 
توافق برجام اظهار کرد: »ایران کشوری صلح طلب است و ما نشان دادیم پروژه 
آمریکا برای امنیتی سازی ایران بی اساس است. البته از آغاز حرکت برای توافق 
برجام مثلث شومی شامل صهیونیست، ارتجاع و تندروهای آمریکا مخالف بودند 

و همه تالش  آنها این بود که چنین توافقی به نتیجه نرسد.«
او با بیان اینکه صهیونیست ها و یکی از سران ارتجاع در حین مذاکرات به اروپا 
رفتند تا توافقات را بر هم بزنند، خاطرنشان کرد:   »آنها در این توافق تأخیر ایجاد 
کردند. قرار بود توافق آذرماه ۱۳۹۳ انجام شود، ولی تا تیرماه  سال ۱۳۹4 به تأخیر 
افتاد. در مجموع ناموفق بودند و این توافق نهایی شد، اما این مثلث شوم راه 
خود را ادامه داد.«او بیان کرد: »بعد از اینکه ایران و دوستان ایران از  سال ۱۳۹5 
از توافق برجام منتفع شدند، این مثلث شوم با قدرت بیشتری به میدان آمد. 
رژیم آمریکا هم در توهم بود و تندروها در این کشور ترسیم درستی از رفتار خود 
نداشتند. هدف آنها این بود که شکستن توافق برجام را به گردن ایران بیندازند، 
یعنی در قبال حرکت آمریکا، ایران کل برجام را کنار بگذارد و آنها بگویند که ایران 
از برجام خارج شده است، اما هوشمندی ایران این بود که اجازه نداد این توطئه 
محقق و ایران مقصر جلوه داده شود. از  سال ۱۳۹7 آمریکا تعهدات سیاسی، 
اخالقی و حقوقی خود را زیر پا گذاشته بود. البته دولت فعلی آمریکا و کاخ سفید 
نمی تواند معیاری برای این توافق باشد، زیرا آنها از همه توافقات بین المللی خود 
از جمله آب و هوا، بهداشت جهانی و یونسکو بدون دلیل خارج شدند. امروز همه 
دوستان آمریکا و بخش بزرگی از ملت آمریکا قبول دارند که حرکات دولت آمریکا 
به ضرر خود آنهاست.«رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دستاوردهای ایران از 
برجام محفوظ مانده است، تصریح کرد: »طی سالیان دراز تبلیغ می کردند که ایران 
تعهدات خود را زیر پا می گذارد، اما ما نشان دادیم این حرف ها بی اعتبار است و 
فعالیت هسته ای ایران در چارچوب مقررات بین المللی است. این دستاورد تا 

پایان تاریخ باقی می ماند که این تبلیغات علیه ایران بی اساس بوده است.«
روحانی خاطرنشان کرد: »آنها همچنین سکویی به اسم فصل هفت منشور 
سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنیت درست کرده بودند تا بتوانند امنیت 
ایران را در خطر قرار دهند. ما این سکو را تخریب کردیم و هیچ کس نمی تواند 
در حوادث بعدی ایران را  سرزنش کند، زیرا ایران در چارچوب حقوق و عرف 
بین المللی و معیارهای اخالقی حرکت کرده و اگر دیگران تخلف داشتند، بدان 

معنا نیست که ایران مقصر است.«

از  آن حفظ یکی دیگر  آزمایش دیگری پیش  رو داریم و  ادامه داد: »ما  او 
دستاوردهای این توافق یعنی پایان تحریم تسلیحاتی ایران است. ما با دقت 
آن را در نظر داریم. ۱+4 باید بداند فقط بحث منافع ایران یا روابط ایران یا اروپا یا 
همسایگان خود نیست، بلکه بحث حفظ حقوق بین المللی، چندجانبه گرایی 
و ارزش توافق بین المللی مطرح است. اگر با دقت عمل نکنند و تحت تأثیر 
آمریکا باشند به حقوق و مقررات بین المللی و چندجانبه گرایی ضربه اساسی 
وارد می شود که به ضرر همه خواهد بود.«رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا در 
حرکات سیاسی و حقوقی خود شکست خورده است، اظهار کرد: »امیدواریم با 
هوشیاری کشورها و ۱+4 آمریکا همچنان ناموفق باشد و شاهد جبران اقدامات 
۱+4 باشیم.« روحانی تأکید کرد: »ایران تسلیم زور و فشار قدرت های بزرگ و آمریکا 
نبوده و نخواهد شد. ایران در طول دو  سال گذشته منزوی نشده و منزوی 

نخواهد شد.«
رئیس جمهوری با اشاره به جلسه اخیر شورای حکام درباره ایران و تالش 
آمریکا برای ایجاد اجماع علیه ایران گفت: »آمریکایی ها به خوبی مشاهده کردند 
که در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. در جمع شورای حکام حدود ۹ تا 
۱0 کشور با توطئه آنها مخالفت کردند و تسلیم آنها نشدند. دو کشور بزرگ روسیه و 

چین نیز در برابر این حرکت خالف مصلحت جامعه بین الملل ایستادگی کردند.«
روحانی تصریح کرد: »ایران منزوی نشده و نخواهد شد و حرکت های توسعه ای 
ایران شاید ُکند شود، اما متوقف نخواهد شد. همه  طرح هایی که امروز پیش 
می بریم و در طول این هفته ها افتتاح می شود و همه  طرح هایی که افتتاح 
خواهدشد، نشان این است که آنها به اهداف خود دست نخواهند یافت. در این 
شرایط، فشار و سختی برای مردم عزیزمان ایران هست و متأسفانه آمریکایی ها 
همواره علیه منافع ملت ایران در طول دهه های گذشته و مخصوصا در سال های 
اخیر پافشاری کردند، اما هرگز به اهداف مورد نظرشان نخواهد رسید.«او با بیان 
بودیم،  تحریم  و  فشار  سخت ترین  در  که  ماهی  چند  و  سال  دو  طی  اینکه 
خوشبختانه با ایستادگی و مقاومت مردم، فداکاری کارآفرینان، صنعتگران، 
کشاورزان و همه خدمتگزاران به ملت، در  سال ۹۸ کارنامه خوبی داشتیم، 
خاطرنشان کرد: »در  سال ۹۸ هم توانستیم در پایان  سال تورم را نسبت به ماه های 
قبل کاهش دهیم و هم رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت بود. رشد کشاورزی 
ما باالی ۸ درصد بود و در صنعت نیز رشد خوبی داشتیم. ان شاءاهلل امیدواریم 
امسال هم با وجود مضاعف شدن سختی ها باز هم در زمینه صنعت کشاورزی و 
برخی بخش های خدماتی شاهد رشد و کنترل فشار هایی که در کشور وجود دارد، 

باشیم.«
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کشــوری صلح طلب است ایران 

 جوزپ بورل:  
ایران باید بتواند از منافع اقتصادی 

برجام بهره مند شود
در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
که در پنجمین سالروز امضای برجام  یادداشتی 
منتشر شد، به جوانب مختلف اهمیت برجام اشاره 
و بر ضرورت حفظ آن تأکید کرد.به گزارش ایسنا، 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در یادداشتی درباره اهمیت برجام که در پنجمین 
پراجکت  خبری  پایگاه  در  آن  امضای  سالروز 
سیندیکیت منتشر شد، گفت:  »امروز برجام از 
سوی جبهه های مختلفی تحت فشار است. من به 
این باور رسیده ام که اقدام برای حفظ آن نه تنها 
ضرورت دارد بلکه فورا باید انجام شود. ۱۲ سال طول 
کشید تا ایران و جامعه جهانی اختالفات شان را کنار 
بگذارند و به توافق دست پیدا کنند. اگر برجام از بین 
برود، هیچ انتخاب جایگزین جامع یا موثر دیگری 
وجود ندارد.« بورل در ادامه اظهار کرد: »برجام تنها 
موفقیتی نمادین نیست. این توافق وعده هایش را 
است.  شده  ثابت  بودنش  کارآمد  و  کرده  عملی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به واسطه دسترسی 
بی سابقه ای که این توافق ایجاد کرد، توانست ۱5 
گزارش پی در پی در بازه زمانی ژانویه ۲0۱۶ تا ژوئن ۲0۱۹ 
ارایه کند، مبنی بر اینکه ایران به تمامی تعهداتش در 
توافق عمل کرده است.«او با اشاره به خروج آمریکا از 
این توافق و اعمال دوباره تحریم هایش درباره ایران 
از این  ایران با وجود متأثر شدن  متذکر شد که 
تحریم ها، پس از این اقدام آمریکا، به مدت ۱4 ماه 
»من  گفت:  او  بود.  پایبند  برجام  به  کامال  هنوز 
به عنوان هماهنگ کننده کنونی برجام به همکاری با 
تمام اعضای باقی مانده در برجام و  جامعه جهانی 
برای حفظ این توافق ادامه خواهم داد.« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه ایران 
پس از کاهش تعهدات برجامی اش در چند مدت 
اخیر باید به پایبندی کامل به برجام بازگردد، بیان کرد: 
»البته الزم است ایران بتواند از منافع اقتصادی در 
نظر گرفته شده در برجام بهره مند شود. با وجود 
از  حفاظت  برای  اقداماتی  این،  از  پیش  اینکه 
فرامنطقه ای  تحریم های  برابر  در  شرکت هایمان 
آمریکا انجام داده ایم، اروپا می تواند کارهای بیشتری 
برای رضایت ایران در زمینه تجارت قانونی انجام 
دهد.« بورل افزود: »اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد تا 
میان کشورهای درگیر در این توافق پل  ارتباطی 
ایجاد و شکاف ها را کمتر کند. من بر این باورم که اگر 
آن  کامل  اجرای  از  و  کنیم  را حفظ  برجام  بتوانیم 
مطمئن شویم، این توافق می تواند سنگ بنای 
پرداختن به دیگر نگرانی های مشترک، ازجمله موارد 

مرتبط با امنیت منطقه باشد.«

 رایزنی ظریف با وزیران خارجه 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان

در پی بروز درگیری های اخیر میان نیروهای آذری و 
ارمنی، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر 
آذربایجان و  دیروز با وزیران امور خارجه جمهوری 
ارمنستان به صورت جداگانه رایزنی و گفت وگو کرد. به 
گزارش ایسنا، در این تماس های تلفنی، محمدجواد 
ظریف ضمن توصیه به طرفین برای خویشتنداری و 
مسالمت آمیز  حل وفصل  برای  گفت وگو  آغاز 
برای  را  ایران  آمادگی جمهوری اسالمی  اختالفات، 

کمک به پایان دادن به تنش ها اعالم کرد.

 اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
از تأسیسات هسته ای نطنز بازدید می کنند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت:   »قرار است تعدادی از اعضای 
این کمیسیون از تأسیسات هسته ای نطنز بازدید 
کنند.« ابوالفضل عمومی روز گذشته، چهارشنبه، در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرار است این بازدید روز 
از  »تعدادی  گفت:  شود،  انجام  تیر  سی ام  دوشنبه 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ازجمله  کشور  از مراکز هسته ای  برخی  به  مجلس 
سایت نطنز خواهند رفت.« سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: »نمایندگان ضمن بازدید از روند فعالیت های 
هسته ای کشور به موضوع حادثه نطنز هم توجه 
خواهند داشت.« به گزارش ایرنا مجتمع هسته ای 
پنجشنبه،   بامداد  نطنز  در  روشن  احمدی  شهید 
دوازدهم تیرماه، دچار حادثه شد. بهروز کمالوندی، 
این باره  در  ایران،  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
گفته بود که این حادثه در یکی از سوله ها که در فضای 
باز و فاقد مواد هسته ای بود، رخ داد، همچنین این 
سایت غیرفعال و عاری از مواد رادیواکتیو  و نیروی 

انسانی بوده ولی خسارت هایی در بر داشته است.
 

 
ابوالقاسم سرحدی زاده درگذشت

ابوالقاسم سرحدی زاده، وزیر پیشین کار و امور 
شورای  مجلس  ادوار  نمایندگان  از  و  اجتماعی 
در  قلبی  ایست  اثر  بر  شب  شنبه  سه  اسالمی، 
هفتادوپنج سالگی درگذشت. صابر سرحدی زاده 
صبح چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا با تأیید خبر 
درگذشت پدرش گفت:   »او پس از تحمل دوره ای 
در  قلبی  ایست  اثر  بر  گذشته  شب  بیماری 
بیمارستان لواسانی تهران دارفانی را وداع گفت.« 
شادروان سرحدی زاده، دبیرکل و بنیان گذار حزب 
اسالمی کار  و از مبارزان علیه دستگاه ستم شاهی، 
در نیمه اول دهه ۱۳40 خورشیدی به دلیل فعالیت 
در حزب ملل اسالمی بازداشت و روانه زندان شد. او 
در ادوار سوم، پنجم و ششم نمایندگی مردم تهران را 
در مجلس شورای اسالمی بر عهده داشت و در 
کار و امور  دولت نخست وزیر دوران جنگ، وزیر 
اجتماعی بود. سرحدی زاده همچنین سمت هایی 
چون عضویت در شورای سرپرستی و قائم مقامی 
سرپرستی  شورای  ریاست  و  مستضعفان  بنیاد 

زندان ها را نیز بر عهده داشت.
  

واعظ آشتیانی:  
تنوع نامزدهای اصولگرایان در انتخابات 

ریاست جمهوری زیاد است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: »برخالف 
آنچه برخی اصالح طلبان بیان می کنند که در انتخابات 
که  دارم  اعتقاد  من  داشت،  نخواهند  حضور 
اصالح طلبان حضور جدی خواهند داشت. البته من 
معتقدم حضور این جریان سیاسی در انتخابات و 
نمی خواهیم  ما  است.  خوب  سیاسی  عرصه 
انتخابات تک قطبی باشد.« امیررضا واعظ آشتیانی، 
سیاستمدار اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی، در گفت وگو با ایلنا در خصوص نحوه 
حضور جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری 
 سال آینده گفت: »پیش بینی من این است که تنوع 
کاندیدا در جریان اصولگرایی زیاد خواهد بود، منتها 
آنها بتواند اقبال  از  مهم این است که کدام یک 
عمومی را به خود جلب کند.«او ادامه داد: »همچنین 
در این زمینه نکته ای وجود دارد و آن این است که 
جامعه در گام دوم انقالب به سمت نیروهای جدید، 
انقالبی، کارآمد، شجاع و عملگرا می رود؛ یعنی ما نیاز 
داریم که نیروهایی با این شاخصه هایی که عرض 
کردم، داشته باشیم؛ افرادی که به ارزش ها و منافع 
نظام و انقالب پایبند باشند و در مواقع ضروری در 
و  خارجی  سیاست  داخلی،  سیاست  عرصه های 
عمل  حتی  و  موضع گیری  شجاعانه  اقتصادی 
کنند.«عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در ادامه در 
نیافتن اصالح طلبان در  یا  خصوص حضوریافتن 
آنچه برخی  آتی اظهار داشت: »برخالف  انتخابات 
اصالح طلبان بیان می کنند که در انتخابات حضور 
نخواهند داشت، من اعتقاد دارم که اصالح طلبان 
حضوری جدی خواهند داشت. البته معتقدم حضور 
این جریان سیاسی در انتخابات و عرصه سیاسی 
خوب است. ما نمی خواهیم انتخابات تک قطبی 
باشد.« او ادامه داد: »انتخابات باید فضایی فراهم 
کند که نیروهایی که قابلیت رأی آوری دارند از هر دو 
جناح ورود کنند و تصمیم با مردم است، اما نکته 
مهم و قابل توجه در انتخابات این است که شعارها 
باید به گونه ای مطرح شود که در عمل هم شدنی و 
تحقق پذیر باشد؛ نه اینکه به نحوی شعار و وعده 
برعکس  عملکرد  انتخابات  از  بعد  و  شود  داده 

شعارها باشد.«
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت: 

پاک نیا، وکیل یکی از متهمان آبان ماه در گفت وگو با »شهروند« خبر داد:  

مطمئنــم لغــو حکم اعــدام را خواهیم گرفت
   بعــد از مدت ها به پرونده متهمان دسترســی یافتیم

رئیس جمهوری با اشاره به 
جلسه اخیر شورای حکام 
درباره ایران و تالش آمریکا 
برای ایجاد اجماع علیه 
ایران گفت: »آمریکایی ها 
به خوبی مشاهده کردند 
که در دستیابی به اهداف 
خود ناموفق بوده اند. در 
جمع شورای حکام حدود 
۹ تا 10 کشور با توطئه آنها 
مخالفت کردند و تسلیم 
آنها نشدند. دو کشور بزرگ 
روسیه و چین نیز در برابر 
این حرکت خالف مصلحت 
جامعه بین الملل ایستادگی 
کردند«

تا همین جا باید بگویم 
پرونده بدون وکیل در 
دادسرا بوده و حتی وکالی 
تسخیری هم حضور 
نداشته اند. من از ابتدا 
وکیل این پرونده بودم و 
عزل هم نشده ام، اما دعوتی 
از من برای حضور در دادگاه 
نشده است؛ همین نکته 
کافی است تا بتوان بر پایه 
آن اعاده دادرسی انجام داد. 
نکته دیگری که وجود دارد 
این است که هیچ تصویری 
از دوربین های مداربسته 
وجود ندارد که نشان دهنده 
تش زدن توسط موکالن ما  آ
باشد و پرونده تنها مبتنی 
بر اقاریر متهمان است


