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سیاسی

وطن امروز شماره 2499

اخبار

پرونده شهرام جزایری
به تهران احاله شد

حجتاالس�لا م والمس��لمین
محس��نیاژهای ،س��خنگوی
قوهقضائیه در حاشیه نشست
مسؤوالن عالی دستگاه قضایی
در رابطه ب��ا آخرین وضعیت
پرونده شهرام جزایری گفت :پرونده این فرد به
تهران احاله شده و قرار است در تهران پیگیری
شود .به گزارش فارس ،وی افزود :این موضوع از
جنبههای مختلف مثل اقدام به خروج از کشور
و چگونگی آن و همچنین بحث پرداخت رشوه
و اف��رادی که آنجا هم��راه وی بودهاند و هویت
و ارتب��اط آنها ب��ا موضوع ،نیاز به بررس��ی دارد.
معاون اول دستگاه قضا افزود :همچنین نسبت
به ماهیت موضوع ،هم با توجه به س��ابقه قبلی
ای��ن فرد در فرار و هم درباره برخی پروندهها که
داشته است ،ضرورت داشت این پرونده در تهران
رس��یدگی شود ،لذا این درخواست مطرح شد و
اکنون با احاله این پرونده موافقت ش��ده است و
ادامه رس��یدگی در تهران خواهد بود .وی درباره
اینکه آیا متهم هم به تهران منتقل ش��ده است،
گفت :طبیعتا پرونده که به تهران احاله میشود،
متهم هم با پرونده به تهران احاله میشود.

سؤال از رئیسجمهور تا پایان هفته
در مجلس قرائت میشود

عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی
از قرائت س��وال از رئیسجمهور تا پایان هفته
در مجلس شورای اسالمی خبر داد .علیاصغر
یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :سوال
از رئیسجمهور هفته قبل با حضور نمایندگان
آقای روحانی در کمیسیون اقتصادی مطرح و
گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به هیاترئیسه
مجلس شورای اس�لامی ارائه شده است .وی
با بیان اینکه س��وال از رئیسجمهور  ۹۰امضا
دارد ،گفت :این سوال همراه با محورها تا پایان
هفته در صحن علنی مجلس شورای اسالمی
قرائت خواهد ش��د -مشروط به اینکه آن زمان
تعداد امضاها از  ۷۴امضا کمتر نش��ود -و پس
از آن رئیسجمه��وری یک ماه فرصت دارد در
صحن علنی مجلس شورای اسالمی حاضر شود
و به این سواالت پاسخ دهد .عضو هیاترئیسه
مجلس شورای اسالمی در پایان گفت کاهش
تع��داد امضای س��وال از رئیسجمهور پس از
قرائ��ت آن در صحن علن��ی تاثیری در مطرح
شدن آن نخواهد داشت.

تأکید رئیس سازمان بسیج بر برخورد
انقالبی با مفسدان اقتصادی

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت :مردم
خواس��تار برخ��ورد قاطع و انقالبی با مفس��دان
اقتصادی هس��تند و قطع��اً از اقدام��ات انقالبی
دستگاه قضایی حمایت میکنند .به گزارش ایسنا،
سردار غالمحسین غیبپرور در حاشیه دیدار با
فرماندهان نواحی مقاومت بسیج استانهای تهران
و البرز با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید صرفاً
به ارائه گزارش درباره تشکیل پروندههای مبارزه با
فساد اقتصادی بسنده کند ،اظهار داشت :آرزوی
آحاد مردم این اس��ت که دولت و دس��تگاههای
مختلف اقدامات مؤثر و جدی برای عبور کش��ور
از مشکالت اقتصادی انجام دهند و این اقدامات
باید برای مردم ملموس باش��د .وی با بیان اینکه
نباید ب��ه زالوصفتان اقتصادی اج��ازه جوالن در
فضای کنونی را داد ،تأکید کرد :دستگاه قضایی
باید جلوی این افراد محکم بایستد و مطمئن باشد
مردم به عنوان مهمترین سرمایه انقالب و نظام ،از
دستگاه قضایی پشتیبانی میکنند و مردم منتظر
نتایج اقدامات انقالبی دولت و برگش��ت ثبات به
اقتصاد کشور هستند.

تعیین شرایط سنی و مدرک تحصیلی
کاندیداهای ریاستجمهوری

ش��رایط س��نی و م��درک تحصیل��ی
کاندیداهای ریاس��تجمهوری در کمیسیون
ش��وراهای مجلس تعیین ش��د .محمدجواد
کولیوند در گفتوگو با تسنیم ،اظهار داشت:
شرایط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
از سوی شورای نگهبان به  2بخش عمومی و
اختصاصی تقسیم شده که این شورا ،شرایط
اختصاص��ی را تعیین ک��رده و بخش عمومی
را ه��م به مجلس واگذار کرده اس��ت که این
شرایط شامل سن ،مدرک تحصیلی ،سالمت
جس��مانی و ...اس��ت .وی از تعیین ش��رایط
عمومی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
از سوی این کمیس��یون خبر داد و گفت :در
این شرایط عمومی ،سن را برای کاندیداهای
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ،حداکثر  75و
حداقل  40س��ال و مدرک تحصیل��ی را نیز
دکت��را و کارشناسیارش��د تعیی��ن کردهایم.
رئیس کمیس��یون شوراهای مجلس در پایان
خاطرنشان کرد :این شرایط عمومی که تعیین
شده ،باید در قالب الیحه قانون جامع انتخابات
بررس��ی و در صحن پارلمان ب��ا رأی اکثریت
نمایندگان تصویب و تعیین شود.

سهشنبه  9مرداد 1397

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی درمصاحبه با«وطن امروز»
از بانک بزرگ اطالعاتی ایرانیان چندتابعیتی گفت

گاوصندوق وزارت خارجه

اخبار

بازداشت اعضای  3گروه
مرتبط با داعش در سال جاری

معاون امنیتی وزارت کش��ور از شناس��ایی و
بازداشت  3گروه مرتبط با داعش در سال جاری
خبر داد .حس��ین ذوالفقاری ،مع��اون امنیتی و
توگو با تسنیم ،در
انتظامی وزارت کش��ور در گف 
پاس��خ به سوالی درباره تحرکات عناصر مرتبط با
ک تروریستی داعش در داخل کشور گفت:
گروه 
 3گروه در س��ال جاری که قصد اقدامات ایذایی
در داخل کشور را داشتند مورد رصد و شناسایی
نیروه��ای اطالعاتی و امنیتی ق��رار گرفتند .وی
افزود :با کار مداوم اطالعاتی هر س��ه گروه قبل از
اینکه طراحیهای خود را عملیاتی و اجرایی کنند،
توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی دستگیر شدند.

دسیسه جدید برای بلوکه
پولهای ایران

احمدرضا مس�عودی 26 :تیرماه امس��ال وزیر امور
خارجه خانم پروین فرشچی را به عنوان سفیر ایران
در فنالند انتخاب و وزارت امور خارجه این انتصاب
را اعالم کرد.
این انتخاب در حالی انجام ش��ده که فرشچی
س��ابقه دیپلماتی��ک نداش��ته و پی��ش از ای��ن
معاون محیطزیس��ت دریایی س��ازمان حفاظت
محیطزیست بوده است .نداشتن سابقه دیپلماتیک
خانم س��فیر اعتراض و انتقاد کارشناسان را از این
انتص��اب موجب ش��د ام��ا ماج��رای بیتجربگی
فرش��چی ،بالفاصله با ش��ائبهها درب��اره تابعیت
مضاعف او کنار رفت.
بالفاصله بعد از اینکه خبر انتصاب فرشچی اعالم
شد ،رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای
اسالمی از مسؤوالن دوتابعیتی در گفتوگویی اعالم
کرد فرش��چی جزو لیست دوتابعیتیهاست و قبال
در جلس��های هم با این فرد مالقات داش��ته که با
انتصاب او به س��مت سفیر ،این ماجرا برای اعضای
کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی مهمتر
شده است.
ام��ا در مقاب��ل این ادعا ،فرش��چی  28تیرماه
یعن��ی  2روز پ��س از انتش��ار خب��ر انتصابش به
عنوان س��فیر ایران در فنالند با انتش��ار بیانیهای
کوتاه به ادعای داش��تن تابعیت مضاعف خود به
گونهای «دوپهلو» جواب داد .او در اینباره گفت:
«اگر کس��ی دوتابعیتی باشد هیچ وقت سفیرش
نمیکنن��د ،بلکه فرد را از هر ش��غل دولتی کنار
میگذارن��د ،بنابراین م��ن اگ��ر دوتابعیتی بودم
دولت چنین تصمیمی درب��اره ادامه فعالیت من
نمیگرفت و ارتقای رتبه پیدا نمیکردم .با افتخار،
ایرانی بودن را به هر هویت و تابعیتی ترجیح داده
و از خداون��د متعال برای نماینده محترم مجلس
شورای اسالمی جناب آقای کریمیقدوسی پرهیز
از اتهامات و اظهارات نادرست را آرزومندم».
حش��متاهلل فالحتپیش��ه نیز همان روز در
گفتوگ��و با خان��ه ملت اظهار کرد« :مس��ؤوالن
وزارت امور خارج��ه توضیح دادند که در این باره
اس��تعالمهای چندگانهای گرفته ش��ده ،یکی از
این اس��تعالمها از وزارت اطالع��ات بوده که این
وزارتخانه اس��تعالم مثبتی درباره خانم فرشچی
داده اس��ت .این بدان معناست که ایشان تابعیت
مضاعف ندارد».
ب��ر اس��اس اظهارات فالحتپیش��ه ،اس��تناد
وزارت امور خارجه برای نداشتن تابعیت مضاعف
فرش��چی ،تاییدیه وزارت اطالعات بوده است .این
در حالی اس��ت که عملکرد مدیریت فعلی وزارت
اطالع��ات در موضوع دوتابعیتیه��ا همواره مورد
انتقاد نمایندگان مجلس بوده است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه هم البته در
همان ایام موضوع تابعیت مضاعف فرشچی را رد
و تصریح کرد :بررسیهای به عمل آمده در وزارت
امور خارجه و وزارت اطالعات نشان میدهد ایشان
تابعی��ت یا مج��وز اقامت از هیچ کش��ور خارجی
ندارند.
آی��تاهلل آملیالریجان��ی ،رئیس
قضا
قوهقضائی��ه روز گذش��ته در
س��خنانی با اشاره به نابس��امانیهای اخیر در بازار
ط�لا و ارز ،تاکید کرد با اخاللگران نظام اقتصادی
قاطعانه برخورد خواهد شد و هیچگونه مسامحهای
انجام نخواهد شد .به گزارش «وطنامروز» ،رئیس
دستگاه قضا همچنین درباره نوع برخورد با مفسدان
اقتص��ادی این نکت��ه را یادآوری ک��رد که قوانین
فعلی کافی اس��ت و دس��تگاه قضای��ی هیچ وقت
فراتر از ش��رع و قانون عم��ل نخواهد کرد .آیتاهلل
آملیالریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی
در این زمینه و گزارشهای معاون اول قوهقضائیه
به مردم ،اظهار کرد :مردم مطمئن باشند دستگاه
قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدان اقتصادی و
اخاللگران بازار مالی نخواهد داش��ت .در قانون نیز
تکلیف اخاللگران روشن شده و در برخی موارد نیز
اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فیاالرض بوده
و مجازات آن مشخص است .قوهقضائیه در اجرای

نما
ماجرای یک میلیون و  200هزار پرونده چیست؟
ی�ک میلیون و  200ه�زار پرونده از ایرانیان دوتابعیتی در وزارت امور خارجه وجود دارد؛ این را رئیس کمیته
تحقیق و تفحص از مسؤوالن دوتابعیتیها مطرح کرده است .موضوعی که واکنش وزارت خارجه به آن ضروری
است .آیا این تعداد پرونده درباره ایرانیان دارای تابعیت مضاعف در وزارت خارجه موجود است؟ منابع وزارت
ی چیس�ت؟ با توجه به اینکه
امور خارجه برای ایجاد یک بانک اطالعاتی بزرگ درباره ش�هروندان دوتابعیت 
حضور مسؤوالن دوتابعیتی در مناصب مهم از دغدغههای اصلی کشور و نمایندگان مجلس بوده ،قاعدتا بانک
اطالعاتی که در اختیار وزارت امور خارجه اس�ت میتواند در این حوزه راهگش�ا باشد .اما نکته دیگر درباره
مکانیسم و فرآیندی است که وزارت امور خارجه از طریق آن به این بانک اطالعاتی درباره دوتابعیتیها دست
یافته اس�ت .قطعا این فرآیند میتواند در سایر حوزهها نیز کارگشا باشد و گره دستیابی به تابعیت مضاعف
توسط مسؤوالن را باز کند .این موضوع در حوزه امنیتی نیز بسیار گرهگشا خواهد بود.

■■نمایندگان:مطمئنباشیدتابعیتمضاعف دارد

با وجود تکذیبیهه��ای وزارت امور خارجه اما
نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس
معتقدند خانم فرشچی تابعیت مضاعف دارد .آنها
بر این گفته خود محکم ایس��تادهاند .نمایندگان
عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی
ع�لاوه بر اینکه ماج��رای دوتابعیتی بودن پروین
فرش��چی را تایید کردند ،درباره اوضاع نابس��امان
وزارت ام��ور خارجه نیز به ابع��اد نگرانکنندهای
اشاره کردند.
جب��ار کوچکین��ژاد ،عضو کمیت��ه تحقیق و
تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرینکارت
در گفتوگو با «وطن امروز» با اش��اره به اظهارات
رئیس این کمیته (جواد کریمیقدوس��ی) مبنی
بر تابعیت دوگانه فرش��چی ،سفیر جدید ایران در
فنالند گفت :اینکه رئیس کمیته تحقیق و تفحص
به ص��ورت مصداقی به تابعی��ت دوگانه یک فرد
اشاره میکند ،حتما مس��تند ،قطعی و بر اساس
مدارک متقن اس��ت .وی در پاس��خ به این سوال
که لیس��ت  100نفره این کمیته از دوتابعیتیها
چگونه حاصل ش��ده است ،خاطرنشان کرد :بنده
و س��ایر اعضای کمیته تحقیق و تفحص از منابع
مختلف اطالعات��ی تحقیق ک��رده و این گزارش
را ک��ه در آن هیچ خدش��های وارد نیس��ت ،تهیه
کردهایم .عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
همچنی��ن درباره تکذی��ب دوتابعیتی بودن خانم
فرش��چی توس��ط وزارت امور خارجه ،گفت :ما و
همه مردم ش��اهد بودهایم ک��ه وزارت اطالعات و
وزارت ام��ور خارجه پی��ش از این نیز مدام تاکید
و بیانی��ه صادر میکردند ک��ه هیچ دوتابعیتی در
دولت نداریم در حالی که ما به یقین رس��یدهایم
در دولت ،مدیران دوتابعیت��ی داریم و اتفاقا زیاد
هم هستند .ادعای دولتیها هم در این باره کذب
است .این تکذیبها یک نقطه ضعف برای دولت
بویژه برای وزارت امور خارجه است .مسؤوالن باید
این مس��ائل را ش��فاف با مردم در میان بگذارند.
کوچکینژاد در پاس��خ به این سوال که در میان
روایته��ای مختلف و بعضا متض��اد نمایندگان
و دول��ت درب��اره دوتابعیتیها ،چگون��ه میتوان
حقیقت را دریافت ،گفت :جمعبندی کمیسیون
امنیت ملی یک جمعبندی کارشناس��انه و متقن
اس��ت ،چرا ک��ه عالوه ب��ر نمایندگان م��ردم در

مجلس ،مس��ؤوالن دولتی هم میتوانند در آنجا
حضور پیدا ک��رده و از خود دف��اع کنند .برآیند
تمام این جلس��ات میش��ود گزارش کمیته که
خدش��هناپذیر اس��ت .وی در پایان تصریح کرد:
تصور ما این اس��ت که تعداد دوتابعیتیهای این
دولت خیلی بیشتر از این رقمهاست و ما به دنبال
شناس��ایی آن افراد هم هستیم ،چرا که هر چند
گرفتن تابعیت دوگانه برای عموم شهروندان جرم
نیست اما حضور دوتابعیتیها در مسؤولیتهای
دولتی خطرناک است و به همین خاطر باید هم
دستگاه مربوط و هم دستگاهی که جواب استعالم
را اش��تباه داده ،پاسخگو باش��ند و قوه قضائیه به
تخلف آنها ورود کند.
■■پروندههایی که خاک میخورد!

رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و تفح��ص از مدیران
دوتابعیت��ی اما روایت قابلتاملت��ری درباره وضعیت
پرون��ده دوتابعیتیه��ا مط��رح ک��رده اس��ت .جواد
کریمیقدوسی در گفتوگو با «وطن امروز» با اشاره به
موضوع معرفی پروین فرشچی به عنوان سفیر ایران در
فنالند و بحث دوتابعیتی بودن وی ،به ارائه توضیحاتی
پرداخت و گفت :روند کاری کمیته کامال مش��خص
و شفاف اس��ت اما عدهای ظاهرا قصد دارند شیطنت
کنند؛ بر اساس قانون برای تحقیق و تفحص از مدیران
دوتابعیتی و فرزندان آنها مجلس مصوبهای ویژه گذراند
و بر اس��اس آن که قبال به تفصیل بیان شده ،کمیته
تحقیق و تفحص س��یر قانونی را طی و گزارش خود
را به دادس��تانی ارائه کرده اس��ت .وی ادامه داد :هیچ
موضوعی مانند تحقیق و تفحص ،سیر قانونی طوالنی
ندارد که نش��اندهنده اهمیت آن است؛ همه نهادها
حتی قوه قضائیه و س��ازمان اطالعات س��پاه موظف
هستند اگر اطالعاتی دارند با کمیته همکاری کنند.
کریمیقدوسی تاکید کرد :در روند کاری خود
ش��اهد همکاری همه نهادها و سازمانها بودیم اما
متاس��فانه وزارت اطالع��ات و وزارت امور خارجه
همکاری الزم را نداش��تند و به ط��ور مثال وقتی
به مرکز اس��ناد وزارت امور خارجه مراجعه کردیم
تا اس��تعالم انجام ش��ود ،ما را به مکانی بردند که
یکمیلی��ون و  200ه��زار پرون��ده از ایرانیه��ای
دوتابعیتی در آن وجود داش��ت و گفتند بگردید تا
مطلب مورد نظرتان را پیدا کنید!
رئی��س کمیته تحقی��ق و تفح��ص از مدیران
دوتابعیتی با انتقاد از رفتار وزارت امور خارجه ،گفت :ما

آیتاهللالریجانی در جلسه مسؤوالن عالی قضایی:

هیچ تسامحی با اخاللگران بازار مالی نخواهد شد
این مج��ازات تردید نخواهد
کرد و سراغ کسانی که از این
التهابات سوءاستفاده میکنند
خواه��د رف��ت .البته مقصود
اصلی برخورد با کسانی است
که پش��تپرده این التهابات
هس��تند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر،
اقدام به خرید ارز و س��که در سطح وسیع کردهاند.
رئیس قوهقضائیه همچنین تاکید کرد :با این وجود،
توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانهها
باش��د .قوهقضائیه نمیتواند ب��رای مدیریت فضا،
هر روز س��خنی ولو بیپایه و اساس بگوید .کار ما
رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است .ما
کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی میگوید

باید اع��دام کنی��د و دیگری
میگوید باید تس��امح کنید.
دس��تگاه قضایی نه میتواند
بیجهت کسی را اعدام کند،
نه میتواند تسامح غیرقانونی
ب��ه خرج ده��د .البت��ه توقع
تسریع در رسیدگیها توقع به جایی است و تالش
میکنیم حتی اگر نیاز بود ،برای عبور از برخی موانع
بروکراتیک در مسیر رسیدگیها ،اجازات خاصی را
از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری
دریاف��ت کنیم منتها فعال قوانین موجود را در این
زمینه کاف��ی میدانیم و هیچگاه فراتر از ش��رع و
قانون عمل نخواهیم کرد .آیتاهلل آملیالریجانی در
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمههای

اعتراض کردیم که چرا این اسناد به صورت سیستمی
آماده نشده که در جواب ما گفتند پول نداریم! این
در حالی اس��ت که وظیف��ه وزارت امور خارجه این
اس��ت که توسط کنس��ولگریها و نمایندگیهای
خ��ارج اطالع��ات را جم��عآوری و ثب��ت کن��د.
وی در ادام��ه گفتوگ��وی خود با «وط��ن امروز»
افزود :ما جلس��ه اول هم که ن��زد آقای علوی ،وزیر
اطالعات رفتیم گفت اصال مدیر دوتابعیتی نداریم
ام��ا بعدا دیدی��م قضیه آق��ای دریاصفهانی پیش
آم��د .یکی از کارهای دریاصفهان��ی این بود که از
جلس��ات خصوصی با ظریف فیلمبرداری میکرد
ک��ه وزارت اطالعات منکر قضیه ب��ود و موضوع را
انکار میکرد اما در جلسه کمیسیون امنیت ملی از
سازمان اطالعات سپاه آمدند و فیلم را برای آقایان
پخش کردند .کریمیقدوسی در پاسخ به این سوال
که سند دوتابعیتی بودن فرشچی از کجا به دست
شما رسیده است؟ پاس��خ داد :درباره موضوع خانم
فرشچی باید گفت  4معاون سازمان محیطزیست
مانند معاونت مش��ارکتهای مردمی و معاونت آب
و خاک وضعیت یکسانی داشتند .در ماجرای کاوه
مدنی آمدند و گفتند او دانش��مند بزرگی اس��ت و
دوتابعیتی هم نیست که بعدا هم مساله او افشا شد،
ب��ه مدنی گرا دادند و او از ای��ران رفت و دیدیم که
س��اکن انگلیس شد .کاوه مدنی از  20سال قبل در
انگلیس بوده است .وی با بیان اینکه با بیانیه وزارت
امور خارجه در ماجرای فرشچی حرف حق تکذیب
ش��ده اس��ت ،گفت :متاس��فانه وزارت امور خارجه
نیویورکیها ع��ادت دارند تکذی��ب کنند ،مثال ما
اعالم کردیم فرزند آقای ظریف دوتابعیتی است اما
تکذیب کردن��د ،در حالی که وی در آمریکا به دنیا
آمده و طبق قانون اصالت خاک آمریکا ،شناسنامه
و پاسپورت آمریکایی میگیرد.
■■وزارت ام�ور خارجه :قطع ًا س�فیر دوتابعیتی
نداریم

در شرایطی که ابعاد تازهتری از اوضاع نامناسب
وزارت امور خارجه رس��انهای میشود ،روز گذشته
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه دوباره
ماجرای دوتابعیت��ی بودن فرش��چی را انکار کرد.
قاسمی در پاسخ به سوالی درباره هشدار نمایندگان
مجلس ب��رای خروج مدی��ران دوتابعیتی و برنامه
وزارت ام��ور خارجه در این زمین��ه و اینکه آیا در
میان سفرای جدید انتخاب شده ،افراد دوتابعیتی
هستند؟ بیان کرد :دوتابعیتی که سفیر نمیشود.
وی افزود :بحث دوتابعیتی بودن بحث عجیبی در
کش��ور شده و متاسفانه برخی ناآگاهانه آمار ،عدد،
رقم و لیست منتشر میکنند در حالی که نهادها و
ارگانهای امنیتی آن را تکذیب میکنند و متاسفانه
درباره س��فرای جدید ما هم مطرح ش��د که دروغ
محض و یک افترا بود .سخنگوی وزارت امور خارجه
ادامه داد :همه ارگانهایی که در کشور از مسؤولیت
برخوردار میشوند ،قبل از دریافت حکم درباره آنها
تحقیق میش��ود و ما چنین افرادی را نه در وزارت
ام��ور خارجه داریم و نه بین س��فرا و قطعا چنین
چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر
تصریح کرد :رئیسجمهوری و وزیر خارجه ایاالت
متحده ،سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام
جمهوری اسالمی و مسؤوالن کشورمان داشتهاند.
انسان تعجب میکند چگونه مسؤوالن یک کشور
مدعی پیشرفت و قدرت ،میتوانند به این سخافت
مبتال ش��وند .رئیسجمهوری این کش��ور ،انسان
متوهمی است که رفتارش غیرعقالنی است و مدام
مشغول تهدید و ارعاب است .آیتاهلل آملیالریجانی
خاطرنش��ان کرد :وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات
و نس��بتهای سخیف و سراس��ر کذبی را متوجه
مسؤوالن جمهوری اسالمی و مراجع معظم تقلید
کرده ،سخنانی که در سطح منحطترین سایتهای
ضدانقالب خارجنشین بوده است .همه این سخنان
و اظهارات نازل ،ناشی از ضعف و استیصال کشوری
اس��ت که فاقد اقتدار واقعی اس��ت و خ��ود را در
تحوالت غرب آسیا و هزینههایی که برای پیشبرد
اهدافش در این منطقه کرده بود ،بازنده میبیند.

آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی ب��رای بلوکه
پوله��ای ایران دسیس��های جدی��د راه انداخته
و ش��کایتی را درباره حمایت از تروریس��م علیه
ته��ران مطرح کردهاند .به گ��زارش مهر ،روزنامه
جروزالم پس��ت از همکاری یک شرکت حقوقی
اسرائیلی با افرادی در آمریکا و طرح شکایت علیه
ایران خبر داد .این افراد مدعیاند قربانی اقدامات
ای��ران در خارج از مرزها هس��تند .ای��ن روزنامه
چاپ س��رزمینهای اشغالی در توضیح این خبر
مینویسد :شکایتی در واشنگتن علیه ایران و بانک
سرمایهگذاری اروپا به دلیل ارتباط با تهران مطرح
شده است .بانک سرمایهگذاری اروپا بازوی مالی
اتحادیه اروپایی است که به موجب مصوبه جدید
پارلمان اروپا ملزوم به ارائه خدمات به ایران حتی
در شرایط تحریم است .در متن شکایت ادعایی
علی��ه این بانک و ای��ران آم��ده ارتباطات بانک
س��رمایهگذاری اروپا با ایران س��بب تامین مالی
حمالت تروریستی شده اس��ت .شاکیان پرونده
ثبت شده علیه ایران در آمریکا تاکید دارند بانک
سرمایهگذاری اروپا «باید همه داراییهای ایران در
این بانک را اعالم کرده و آن را برای دادن غرامت
به خانوادههای قربانیان ترور تحویل دهد»!

ریشه تالطم ارزی
شخصی در خارج از کشور است

عل��ی الریجان��ی ،رئی��س
مجلس ش��ورای اسالمی روز
گذشته در نشست فراکسیون
شفافس��ازی و سالمس��ازی
اقتص��اد و انضب��اط مالی در
س��خنانی گفت :قوهقضائیه باید با افراد مفسد
برخورد کند .الریجانی خاطرنشان کرد :ممکن
است از نظر آیین دادرسی روال این کار طوالنی
باشد که متناس��ب با این زمان میتوان شرایط
ویژهای قائل ش��د که اینها با مفس��دان برخورد
جدی کنند .باید با قوهقضائیه هم صحبت کرد تا
پرونده اینها زودتر چه در مجلس و چه در شورا
پیگیری شود تا ما با افرادی که در اقتصاد کشور
اخالل ایجاد میکنند ج��دا از تدابیر اقتصادی
برخورد کنیم .به گزارش فارس ،رئیس مجلس
گفت :یکی از این موارد را که پیگیری کردیم به
این نتیجه رسیدیم شخصی که به صحنه تالطم
ارزی ورود کرد اصل و ریشه او در کشور دیگری
بود .او در ارتباط با آن کش��ور این کارها را انجام
میداد ،البته من نمیگویم همه اینها مانند قصه
این فرد بود اما ریش��هها هم درآمده است .وی
خاطرنش��ان کرد :باید قب��ول کنیم در مصافی
هستیم که ابعاد مختلف دارد ،لذا قوهقضائیه هم
باید در این قضیه برخورد خیلی قاطعانه و انقالبی
داشته باشد و اگر همه اینها دست به دست هم
دهد ،شرایط بهبود خواهد یافت.

پیام تسلیت سپاه درپی درگذشت
عباس دوزدوزانی

در پ��ی درگذش��ت عب��اس دوزدوزان��ی از
نخس��تین فرماندهان س��پاه و نماین��ده ادوار
مجلس ش��ورای اس�لامی ،روابط عمومی کل
سپاه پاسداران انقالب اس�لامی در اطالعیهای
این مصیبت را تس��لیت گفت .در این اطالعیه
آمده است :درگذشت مرحوم عباس دوزدوزانی
از مبارزان نس��توه و پیش��تاز نهضت اسالمی،
پیشکسوتان سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و
عموم عالقهمندان آن یار دیرین انقالب و نظام را
متاثر و متالم ساخت .بیشک تالشهای سترگ
او در تاس��یس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
نقشآفرینی به عنوان یکی از فرماندهان این نهاد
انقالبی و مردمی در مقطع حساس و تاریخساز
آغازین س��ال اس��تقرار نظام مقدس جمهوری
اس�لامی ایران و س��پس ایفای مسؤولیتهای
خطیر در س��مت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و نیز نمایندگی مردم در  3دوره مجلس شورای
اس�لامی برای همیشه در حافظه تاریخی ملت
ایران ماندگار خواهد بود .روابط عمومی کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی این ضایعه را به خانواده
مکرم دوزدوزانی و عموم مصیبتدیدگان تسلیت
ع��رض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحوم رحمت واس��عه الهی و برای بازماندگان
معزز صبر و شکیبایی مسالت میکند.

