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سیاسی

وطن امروز شماره 2521

اخبار
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:

روحانی دعوت خبرگان را رد کرد

پوتین و اردوغان به تهران میآیند

رئیسجمه��وری ترکی��ه قرار اس��ت برای
شرکت در نشست مشترک سران ایران ،روسیه
و ترکیه درباره س��وریه ۱۶ ،ش��هریور به تهران
بیاید .به گزارش تس��نیم ،رجب طیباردوغان
برای شرکت در نشست مشترک سران  3کشور
ایران ،روسیه و ترکیه به تهران میآید .این خبر
را دفتر ریاس��تجمهوری ترکیه منتشر کرد.
کرملین پیشتر اعالم کرده بود والدیمیر پوتین،

رئیسجمهوری روس��یه نیز در این نشست در
تهران ش��رکت خواهد کرد .س��ران  3کش��ور
ایران ،روس��یه و ترکیه قرار اس��ت در نشست
مشترکشان در تهران تحوالت سوریه را مورد
بررس��ی قرار دهند .این نشس��ت در شرایطی
برگزار میشود که قرار است نشستی مشابه با
حضور سران ترکیه ،روسیه ،آلمان و فرانسه در
استانبول برگزار شود .یکی از دستور کارهای آن
نشست نیز بررسی تحوالت سوریه است.

تصاویر  2قاضی متخلف منتشر شد

حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای
در جریان یکصد و س��یامین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی
خود با اعالم اس��امی  2نفر از قضات متخلف
تصریح کرد :رئیس شعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری
 ۲اصفه��ان به ن��ام محمود س��عادت ،فرزند
حسینعلی به اتهام فساد اخالقی پروندهاش در
دادگاه عالی قضایی مطرح و به سلب صالحیت
قضایی و انفصال دائم از شغل قضاوت محکوم
ش��د که این رای ،چون اعتراض ش��ده بود در
تاریخ  22مرداد امسال قطعی شد .معاون اول
دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف
دیگر نیز افزود :مجید ش��کاری ،فرزند خسرو
رئیس ش��عبه  ۱۰۲۴دادگاه کیفری  ۲تهران
به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی
محکومیت پیدا ک��رد و حکمش قطعی و به
سلب صالحیت قضایی و بازخرید محکوم شد
و رای نیز قطعی اس��ت .خبرگزاری میزان روز
گذشته تصاویر این دو قاضی معزول را منتشر
کرد.

روحانی امروز در مجلس
به سؤاالت نمایندگان پاسخ میدهد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
گف��ت :رئیسجمهور س��اعت  ۸صب��ح فردا
 سهشنبه  -برای پاسخ به سواالت نمایندگاندر صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
اکبر رنجبرزاده در گفتوگو با مهر ،با اشاره به
جلسه امروز مجلس برای سوال از رئیسجمهور
گفت :رئیسجمهور س��اعت  ۸صبح سهشنبه
برای پاس��خگویی به س��واالت نمایندگان در
صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
وی ادام��ه داد :م��دت جلس��ه س��وال از
رئیسجمهور یک س��اعت و نیم است که یک
س��اعت رئیسجمهور و نیم ساعت نمایندگان
سوالکننده برای سخنرانی فرصت دارند .عضو
هیات رئیسه مجلس تاکی��د کرد :نمایندگان
با حف��ظ آرامش ،پاس��خهای رئیسجمهور و
س��واالت وکالی ملت را گ��وش خواهند داد و
درباره پاسخهای رئیسجمهور رای میدهند.

اخبار

گزارش «وطنامروز» از پشتپرده خریدهای نظامی مسألهدار
در رژیم پهلوی

فرمانده کل سپاه:

اِف مرگ!

بسیاری از مشکالت کشور قابل حل است

جنگندهکوثرکه30مردادماهامسالرونماییشد

س��خنگوی مجلس خب��رگان رهب��ری با
تشریح برنامه های اجالسیه آینده خبرگان ،از
دعوت رؤس��ای قوای س��هگانه برای حضور در
ای��ن اجالس جهت پیگیری مش��کالت مردم
و ارائه گزارش اقدامات انجام ش��ده خبر داد و
گف��ت روحانی اعالم کرد مع��ذور از حضور در
این اجالسیه است .به گزارش تسنیم ،آیتاهلل
سیداحمد خاتمی در نشست خبری دیروز که
در دبیرخانه مجلس خبرگان برگزار شد با بیان
اینکه از رؤسای  3قوه دعوت شده با حضور در
این اجالس��یه توضیحاتی درباره اقداماتی که
برای رفع مش��کالت اقتصادی انجام شده ارائه
کنند ،گفت 2 :هفته پیش رئیسجمهور  -که
نماینده مردم تهران در خبرگان است  -اعالم
کرد معذور از حضور در این اجالسیه است ولی
ما علت عذر ایشان را نفهمیدیم .به اعتقاد ما این
یک فرصت خوب است تا در این اجالسیه که با
حضور بزرگان کشور برگزار میشود ،توضیحاتی
در رابط��ه با اقدامات اقتصادی بیان ش��ود .وی
ادامه داد :رئیس قوهقضائیه و رئیس قوه مقننه
قول دادند تشریف بیاورند .هیچکس در مجلس
خبرگان به دنبال مچگیری نیست.

سهشنبه  6شهریور 1397

سانحهاخیرجنگنده F5وآمارتیمسارآذربرزینازایجکتهایمرگبارF5
گ�روه سیاس�ی :روز یکشنبه یک فروند جنگنده
 F5م��دل  Eمتعل��ق به نیروه��ای هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران در حوالی پایگاه شکاری
دزفول دچار س��انحه شد و خلبان آن به شهادت
رسید .خلبان این جنگنده سرهنگ خلبان شهید
منوچهر فتاحی بود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،اگر چ��ه در ابتدا
اعالم ش��د این جنگنده س��قوط کرده اما امیر
سرتیپ دوم شاهین تقیخانی ،سخنگوی ارتش
با تکذیب خبر سقوط اعالم کرد :این هواپیما در
واقع فرود یا نشستن س��خت یا به عبارتی هارد
لندینگ داش��ته و صرفا از ناحیه چرخها آسیب
دیده اس��ت .در گزارش رواب��ط عمومی پایگاه
هوایی دزفول نیز توضیحات تکمیلی درباره این
س��انحه آمده است .در این گزارش تصریح شده
اس��ت :پیش از ظهر امروز [یکشنبه] یک فروند
هواپیمای  F5پایگاه هوایی دزفول در حین پرواز
آموزش��ی و هنگام نشستن به علت نقص فنی
دچار سانحه ش��د که با مهارت تحسینبرانگیز
یکی از خلبانان ،در حاش��یه باند پرواز به زمین
نشست .در این س��انحه که منجر به ش��هادت
یکی از خلبانان ش��د ،هواپیما با مهارت خلبان
دیگ��ر تحت کنت��رل قرار گرف��ت و با کمترین
آس��یب در حاش��یه باند پرواز متوقف ش��د .بر
اساس گزارشات منتشر شده ،دلیل شهادت این
خلبان مربی ،نقض سیستم ایجکت بوده است.
بر اس��اس گزارش��ات ،تنها دقایقی بعد از پرواز،
هواپیما دچار نقص فنی شده و خلبان هواپیما
را تا نزدیکی باند کنترل میکند .شهید منوچهر
فتاحی اقدام به ایجکت میکند اما چتر ایشان باز
نمیش��ود و با زمین برخورد میکند و به درجه
رفیع شهادت نایل میآید .هنوز اطالعات رسمی
و موثق درباره شهادت این خلبان منتشر نشده
اس��ت و تنها دلیلی که درباره شهادت منوچهر
فتاحی منتشر شده ،نقص سیستم ایجکت بوده
اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،نقص سیستم
ایجکت ،یکی از رایجترین اشکاالت مهم درباره
جنگندههای  F5است .جنگندههایی که در زمان
رژیم پهلوی خریداری شد و حرف و حدیثهای
فراوانی درباره پشتپرده خرید آنها مطرح شد.
■■آمار تیمسار آذربرزین از ایجکتهای مرگبار

تیمسار ش��اپور آذربرزین ،مع��اون عملیات و
جانشی��ن نیروی هوای��ی ارت��ش در دوران رژیم
شاه ،افشاگریهای تکاندهندهای درباره سیستم
خرید جنگافزارهای نظامی در دربار مطرح کرده
است .آذربرزین میگوید خریدهای نظامی بویژه
گروه سیاس�ی :آی��تاهلل آملی
قضایی
الریجانی ،رئیس قوهقضائیه بر
رس��یدگی قانونی ،دقیق و عادالنه به پروندههای
مفاس��د اقتص��ادی تاکید کرد .ب��ه گفته رئیس
دستگاه قضا ،برخی اظهارنظرها در زمینه سرعت
عمل در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی
غیرکارشناسی است و قوهقضائیه درگیر مسائل
احساس��ی و تبلیغات��ی نخواهد ش��د .بهگزارش
اداره کل رواب��ط عموم��ی قوهقضائی��ه ،آیتاهلل
آملیالریجانی در جلسه مسؤوالن عالی قضایی
در س��خنانی از تالشه��ای دولت در جهت رفع
مشکالت م��ردم قدردانی ک��رد و در عین حال
ی��ادآور ش��د :اداره صحیح ،منطق��ی ،عقالنی و
کارشناسانه کشور پهناوری مانند ایران اسالمی،
کار س��ادهای نیست؛ بویژه در زمانی که دشمن
از هر سو به این کشور نظر کرده و با تمام قدرت
به می��دان آمده تا انقالب و م��ردم را به اضطرار
بین��دازد و به تسلیم وادار کند .وی با بیان اینکه
مردم همواره در برابر این فشارها مقاومت کردهاند،
افزود :در چنین ش��رایطی دولت و رئیسجمهور
محترم وظایف سنگینتری بر عهده دارند و کشور
برای رسیدن به اهداف خود نیاز به تدبیر منطقی
و اج��رای صحیح ام��ور دارد .نمیت��وان گرفتار
روزمرگی شد و با اتخاذ تصمیمات آنی و لحظهای،
به گونهای مدیریت کرد که مردم متضرر شوند.
در ای��ن زمینه ،همه قوا باید همکاری کنند ولی
طبیعتاً بار عظیم اجرایی کشور و مسؤولیت آن بر
عهده دولت محترم است .آیتاهلل آملیالریجانی
با بی��ان اینکه بیکاری و مش��کالت اقتصادی از
مهمتری��ن مسائ��ل و دغدغهه��ای اصلی مردم
در حال حاضر اس��ت ،این ش��رایط را برای مردم
«کمرشکن» توصیف کرد و گفت :ما نمیگوییم
همه مشکالت ناش��ی از تصمیمات دولت است
اما تردید هم نداریم که تدبیر ،رکن اساس��ی کار
دولت اس��ت و بسیاری از مشکالت نیز ناشی از
سوءتدبیرهاس��ت .رئیس قوهقضائیه خاطرنشان
کرد :ما ضمن تشکر از تالشهای دولت ،شخص
رئیسجمهور محترم و همه کارکنان دستگاههای
اجرایی ،از دولت محترم میخواهیم در چارچوب
تأکیدات و فرمایشهای مقام معظم رهبری ،به
مقابله مدبرانه با تحریم بپردازند که البته اقدامات

جنگندهها بر اس��اس اولویتها و نیازسنجیهای
دفاعی و رزمی نبوده ،بلکه صرفا «رش��وه» عامل
تعیینکننده بوده است .آذربرزین در گفتوگویی
که سال  88با حسین دهباشی ،مستندساز داشته،
درب��اره خرید جنگنده  F5در زمان پهلوی اظهار
داش��ت :س��ری اولی ک��ه  F5خریدیم نخستین
جنگافزاری بود که نی��روی هوایی ایران پولش
را داد .قب��ل از آن ه��ر چه بود کمک نظامی بود.
F5نخستین هواپیمای سوپرسونیکی بود که به
نیروی هوایی آمد .آذربرزین افزودF5 :ها اش��کال
داش��ت .بال هواپیما بسیار کوچک بود ،به همین
دلیل برای خلبانهای کمتجربه بسیار مشکل بود
ب��ا این هواپیما بپرند ،چ��ون فکر میکردند مثل
هواپیماهای دیگر بال پهن دارد و...
آذربرزی��ن در ادام��ه درب��اره تبع��ات مرگبار
هواپیمای  F5برای ایران تصریح کرد :طی مدت
زمانی که این جنگنده را در اختیار داش��تیم(در
دوران پهل��وی)  17مورد خلبانه��ا از آن با چتر
نج��ات پریدند که هر  17مورد کشته ش��دند! به
خاطر سیستم ایجکت.
■■کاسبی شاه با خریدهای بنجل!

ش��اپور آذربرزین در ادامه اظهاراتش به فساد
دربار در خریدهای بیضابطه نظامی اشاره کرد.
او درب��اره فرآیند خری��د جنگافزارهای نظامی
اظه��ار داش��ت :تشریفات خری��د جنگافزار در
ای��ران با کشورهای دیگر به کل��ی متفاوت بود.
در کشورهای دیگر بودجه را بر اساس تقدمها و
ماموریتها و نیازها تعیین میکردند و وزیر جنگ
مسؤول آن کار بود .هزینهها نیز با تایید مجلس
تخصیص داده میش��د .وزیر جنگ در قبال این
تخصیصها و نیازها مسؤولیت داش��ت و باید در
این مورد به مجلس جواب میداد .بودجه ارتش
ایران به این شکل تعیین نمیشد .نه تقدمها مبنا
بود و نه بر اساس نیازها تعیین میشد .در ایران
ارتشبد حسن طوفانیان را معرفی کرده بودند (از
طرف دربار) برای خرید جنگافزارها برای ارتش
ایران .این بزرگترین اشکالی که داشت این بود
که موقعی که میخواست جنگافزاری خریداری
کند یا حتی بررسی بکند؛ با نیروها به هیچ عنوان
صحبتی نمیکرد و مستقیما مساله را به ش��اه
مملکت میگفت و شاه هم دستور خرید را میداد.
موقع��ی که همه کارهای خرید انجام میش��د،
نیروه��ا را در جریان قرار میدادند! س��وال این
است :چطور شد طوفانیان را برای این کار انتخاب
کردند .کسی نمیدانست ولی همیشه این جواب
بود که طوفانیان خ��وب میتواند با آمریکاییها

چرا ساخت جنگنده بومی کوثر در دستور کار قرار گرفت؟
صبح روز  30مردادماه در مراسمی به مناسبت روز صنعت دفاعی ،نخستین پرواز رسمی هواپیمای
جنگنده آموزش�ی  -رزمی با نام «کوثر» ،در حضور حس�ن روحانی ،رئیسجمهور از مبدأ فرودگاه
مهرآباد تهران انجام ش�د .این نخس�تین رونمایی جنگنده کوثر بود که یک دستاورد بینظیر در
صنعت دفاعی ایران در حوزه هوایی به حس�اب میآید .به گزارش «وطنامروز» ،اگرچه حمالت و
ش�ائبهافکنیهای زیادی در فضای مجازی علیه این جنگنده بویژه به خاطر شباهت پلتفرم آن به
اف  5انجام شد اما نکته مهم درباره این جنگنده ایرانی این بود که به قول امیر حاتمی ،وزیر دفاع
تماما ساخت داخل و جزو فناوریهای روز دنیا است .اما شاید مهمترین امکانات کوثر نسبت به اف
 5امنیت سیستم پرتاب خلبان یا همان ایجکت باشد .صندلی پرتابشونده خلبان و ارابه فرود 2
قطعه بس�یار حساس و استراتژیک دیگر هستند که با بومیسازی کامل در کشور روی هواپیمای
کوثر نصب شدهاند .به گزارش مشرق ،صندلی پرتابشونده خلبانان از نوع «صفر صفر» بوده ،یعنی
میتواند حتی در س�رعت صفر و ارتفاع صفر نیز اقدام به خارج کردن خلبان از جنگنده کند .این
موضوع باعث شده جنگنده آموزشی کوثر برخالف اف  ،5پرنده امن خلبانان آموزشی و نیز رزمی
باش�د .از دیگر اتفاقات مهمی که در پروژه کوثر رخ داده ،میتوان از نصب «موتور توربوجت بومی
اوج» روی جنگنده کوثر نام برد؛ اوج نخس�تین موتور جت س�اخت ایران اس�ت که همتای موتور
 J-85ب ه ش�مار میرود و متخصصان کش�ورمان آنقدر به این محصول اطمینان داشتهاند که حاال
آن را برای نخستین بار روی یک جنگنده سوار کردهاند .موتور توربوجت ملی اوج ،قابلیت عملکرد
پروازی تا ارتفاع  50هزار پا را دارا بوده و مجهز به سامانههای متعددی است که در شرایط مختلف
عملیاتی و آبوهوایی از توانمندی باالیی برخوردار است و قابلیت نصبروی انواع پرندههای با وزن
برخاست حداکثر  10تن را داراست .غیر از موتور که شاید مهمترین بخش جنگنده و قلب آن است،
متخصصان کشورمان تغییرات بسیار زیادی نسبت به جنگنده اف  5روی کوثر انجام دادهاند که از
آن جمله میتوان به تبدیل نمایشگرهای بسیار قدیمی آنالوگ به دیجیتال چندمنظوره (،)MFD
تبدیل س�ایت نشانهگیری قدیمی به س�ایت مدرن دیجیتال ( ،)HUDنصب کامپیوتر محاسبات
بالستیک ،ارتقای رادار جنگنده و تبدیل آن به یک رادار پیشرفته چندمنظوره کنترل آتش جهت
باالبردن کشف اهداف و تهدیدات ،نصب سامانه نقشه متحرک هوشمند روی جنگنده و ...اشاره کرد.

صحبت کن��د .این مبنای انتخاب طوفانیان بود.
طوفانیان موقعی که برای خرید تجهیزات نظامی
میرفت مذاکره میکرد؛ زیاد چانه نمیزد .اهل
چانه نبود .هر چه آمریکاییها میگفتند طوفانیان
قبول میکرد و خب! آمریکاییها این سیستم را
دوست داش��تند .آذربرزین در ادامه اظهاراتش
درب��اره خرید هواپیماهای  F14نیز تصریح کرد
این هواپیم��ا به دلیل محدودیت مانور جنگی و
اینکه صرفا یک هواپیمای تدافعی برای حفاظت
از ناوها بوده ،از س��وی کارشناسان نیروی هوایی
ارتش مورد تایید قرار نگرفت و خود او به عنوان
معاون عملیات نیروی هوایی ارتش پس از حضور
در آمریکا و مشاهده این جنگنده ،گزارشی را در
مخالفت با خرید این جنگنده به دربار و شاه ارائه
کرد .به گفته آذربرزی��ن ،خرید  F14حدود 30

آیتاهلل آملی در جلسه مسؤوالن عالی قضایی با اشاره به دادگاههای مفاسد اقتصادی اخیر:

محاکمهها عادالنه و غیراحساسی است

مثبت��ی نیز در ای��ن زمینه
انجام شده ،اگرچه بهتر بود
زودت��ر چنی��ن تصمیماتی
اتخاذ میش��د .امروز دالرها
و سایر ارزهایی که در اختیار
جمهوری اسالمی است نباید
صرف امور غیرضرور ش��ود .از سوی دیگر ،دولت
باید بحث معیشت و اقتص��اد مردم را به صورت
جدی با بهکارگیری اف��راد خبره و بهرهمندی از
فکر و خرد جمع��ی بهبود بخشد و ما معتقدیم
کشوری که دارای این حجم باال از س��رمایههای
مادی ،اجتماعی و انسانی اس��ت و مردم آن 40
س��ال پای آرمانهای خود ایستادهاند با تدبیر و
عقالنیت قادر اس��ت مشکالت خود را حل کند.
آیتاهلل آملیالریجانی در ادامه با اشاره به اقدامات
اخیر دس��تگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاس��د
اقتصادی ،تصریح کرد :همانگونه که به مردم عزیز
وع��ده داده بودیم ،تمام قدرت و ظرفیت خود را
برای رس��یدگی به پروندههای مربوط به مفاسد
اقتصادی اخیر بسیج کردهایم و با استجازه از رهبر
معظم انقالب و پاس��خ مثبت ایشان ،با س��رعت
بیشت��ری در حال رس��یدگی به ای��ن پروندهها
هستیم.

■■در پروندههای مفاس�د اقتص�ادی به زمان
منطقی نیاز داریم

رئیس قوهقضائی��ه در ادامه از برخی اظهارات
غیرکارشناسی درباره رس��یدگی به پروندههای
مفاس��د اقتصادی گالیه کرد .وی تأکید کرد :به
ضرس قاطع ب��ه همه مردم عزیز عرض میکنم
که قوهقضائی��ه با قاطعیت در این مسیر حرکت
میکند و برای رسیدگی عادالنه به پرونده کسانی
که به امانات م��ردم خیانت کردهاند و با دریافت
ارز دولتی دست به سودجوییهای کالن زدهاند
ی��ا از طرفی با احتکار اجن��اس و کاالها ،مردم را
در مضیق��ه قرار دادهاند ،تمام توان خود را به کار
بسته است.
آی��تاهلل آملیالریجانی به بیان چند نکته در

همی��ن زمین��ه پرداخت و
خاطرنشان کرد :مردم عزیز
و دلس��وزان کش��ور توج��ه
داشته باشند که قوهقضائیه
صرفاً براساس موازین قانونی
و ش��رعی عم��ل میکند و
مدت زمان رسیدگیها وابسته به انجام بسیاری از
تحقیقات فنی و پیچیده است ،زیرا به عنوان مثال،
پروندهای در قالب بیش از  100جلد در دس��ت
رسیدگی است که این پرونده متهمان متعددی
دارد و تم��ام امور مالی هر یک از متهمان باید به
صورت دقیق بررسی ش��ود و اموالی را که به نام
آنان است یا به نام دیگران ثبت کردهاند ،شناسایی
کنیم و درباره آنها تصمیم بگیریم .چنین روندی
نیازمند یک زمان منطقی است ،اگرچه بر تسریع
در رس��یدگیها تأکید داریم و استجازه اخیر از
مقام معظم رهبری نیز دقیقاً برای تحقق همین
امر بوده است .رئیس قوهقضائیه با انتقاد از برخی
اظهارات غیرکارشناسی در زمینه سرعت عمل در
رس��یدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی اخیر،
اظهار کرد :ما نمیتوانیم بدون بررسیهای دقیق
و قانونی ،در فضایی احساس��ی ،کاری ظاهری و
ص��وری انجام دهیم و حکم��ی فراخور تبلیغات
صادر کنیم ،لذا هیچ کس نباید چنین توقعی از
دستگاه قضا داشته باشد.

■■برخی فضای کش�ور را آماده موجس�واری
خود دیدهاند

آی��تاهلل آملیالریجانی با بیان نکتهای دیگر
در زمینه رس��یدگیها گف��ت :مسؤوالن محترم
قضایی و قضات ش��ریف توجه داش��ته باش��ند
که ما در برهه حساس��ی قرار داریم و به واسطه
برخی سودجوییها ،اعتماد مردم در بخشهایی
مخدوش شده است .متأسفانه برخی نیز که خود
س��الها در باالترین مناصب کش��ور مسؤولیت
داش��تهاند و امروز باید بزرگترین پاس��خگوی
ش��رایط فعلی باش��ند ،فضا را آماده موجسواری
دیدهان��د و چهره مخال��ف و اپوزیسیون به خود

درص��د از توان دفاعی ای��ران را کاهش میداد و
این در حالی بود که کارشناس��ان نیروی هوایی
ارتش خواس��تار خرید جنگنده  F15بودند ،چرا
که معتقد بودند توان نظامی ایران در هوا را بیش
از  100درصد افزایش میداد.
آذربرزی��ن البت��ه تصری��ح ک��رد در نهای��ت
کارشناسان ش��رکت س��ازنده ( F14گرومن) به
ایران آمدند و ب��دون دعوت از فرماندهان نیروی
هوای��ی ارتش ،خرید  70فرون��د  F14با رضایت
شاه انجام شد .آذربرزین البته در ادامه خاطراتش
نقل کرد بعدها به دلیل شکایت کمپانی سازنده
( F14مک دانل) ،رئیس کمپانی سازنده  F14در
دادگاه اعتراف کرد برای خرید  70فروند جنگنده
 ،F14به طوفانیان  28میلیون دالر رش��وه داده
است!
گرفتهاند؛ چنانکه میبینیم پیاپی سخنانی علیه
نظام و بویژه دستگاه قضا بر زبان میآورند و غافلند
که مردم بصیر و فهیم ما آنها را میشناس��ند و
غوغاساالری آنان را نیز دیدهاند ،بریز و بپاشهای
آنها را هم دیدهاند .رئیس قوهقضائیه تأکید کرد:
قض��ات و مسؤوالن محترم قضای��ی بدون آنکه
تحت تأثیر این فضاس��ازیها ق��رار بگیرند باید
در مدار انص��اف و عدالت حرکت کنند ،زیرا این
قبیل رجزخوانیها زیاد است اما قاضی و مسؤول
قضایی باید با ش��کیبایی ،اعتدال و انصاف رفتار
کند و خدای ناک��رده برخی اظهارات و اهانتها
نباید موجب ش��ود از مدار ع��دل و انصاف خارج
ش��ویم .آیتاهلل آملیالریجانی در بیان سومین
نکته خود تأکید ک��رد :یک متهم حتی اگر بعد
از رسیدگیها تبدیل به بزرگترین محکوم شود
و سنگینترین مجازات نیز برایش در نظر گرفته
ش��ود ،دارای حقوقی اس��ت که این حقوق باید
رعایت شود و نباید فراتر از مجازات قانونی مورد
تع��دی و ظلم قرار گیرد یا خدای ناکرده کرامت
انسانی او مخدوش شود.
■■کرامت انسانی متهمان باید حفظ شود

آی��تاهلل آملیالریجانی بر لزوم حفظ کرامت
انسان��ی متهمان نیز تاکید ک��رد .وی در اینباره
گفت :ممکن است همین متهمان مجازاتهای
بسیار سنگینی هم برایشان در نظر گرفته شود و
به دستگاههای حاکمیتی نیز ظلم کرده باشند اما
نباید ظلم این افراد موجب شود ما کار نادرست
انجام دهیم .اتهام هرکس در چارچوب قانون و در
جای خود باید رس��یدگی شود اما مسأله حقوق
متهمان و رفتار توأم با کرامت انسانی از اهمیت
بسی��ار باالیی برخوردار اس��ت که باید با جدیت
م��ورد توجه قرار گی��رد و رعایت ش��ود .رئیس
قوهقضائی��ه در پای��ان از تالشهای همه کسانی
که در فضای س��نگین تبلیغاتی دشمن و برخی
هیاهوهای رسانهای در رسیدگی به پروندههای
اخیر به ش��کل جهادی و ش��بانهروزی مشغول
هستند بویژه قضات دادسراها و دادگاهها ،معاون
اول قوهقضائیه ،دادس��تان کل کشور ،دادس��تان
تهران ،رئی��سکل دادگستری اس��تان تهران و
روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر
کشور تشکر و قدردانی کرد.

آیین تکری��م و معارفه فرمانده
نی��روی دریای��ی س��پاه روز
گذش��ته ب��ا حض��ور س��ردار
سرلشکر پاس��دار محمدعلی
جعف��ری ،فرمانده کل س��پاه
پاس��داران انقالب اسالمی و جمعی از فرماندهان
و مسؤوالن در ج��وار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)
در مشهد مقدس برگزار شد .به گزارش سپاهنیوز،
سرلشکر جعفری در این مراسم با تاکید بر اینکه
بحمداهلل امروز نیروی دریایی سپاه به عنوان یک
نیروی قوی ،مقت��در و بازدارنده به تمام معنا در
خلیجف��ارس و تنگه هرم��ز ایفای نقش میکند،
اظه��ار ک��رد :توانمندیهای این نی��رو به لحاظ
فناوری ،تاکتیکها و استراتژیها بهروز و متناسب
با پیشرفت فناوریها و در باالترین س��طح بوده
و این مهم در نیروی دریایی س��پاه بخوبی انجام
ش��ده است .وی در ادامه خاطرنشان کرد :شرایط
انقالب پیچیده و حساس است و همه دلسوزان و
عالقهمندان به نظام و انقالب اس�لامی نسبت به
وضعیت فعلی و بویژه ش��رایط اقتصادی دغدغه
داش��ته و نگرانند؛ دشمن با توجه به وجود زمینه
س��وءتدبیرها و ضعف مدیریتی و فرصتی که این
شرایط را ایجاد میکند ،تحریمهایی را اعمال کرده
تا با فشار از این طریق بتواند اس��تفاده بیشتری
را ببرد اما بسی��اری از مشکالت جاری کشور در
همین ش��رایط فشار دش��من با نگاه درس��ت به
مسائل قابل حل است.

دیدار وزیر دفاع با بشار اسد

وزیر دفاع جمهوری اس�لامی ایران در جریان
سفر به س��وریه با رئیسجمهور این کشور دیدار
و گفتوگ��و کرد .به گزارش روابط عمومی وزارت
دفاع ،وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در جریان
سفر به سوریه با رئیسجمهور این کشور دیدار و
گفتوگو کرد .امیر سرتیپ حاتمی در این دیدار با
تبریک پیروزیهای غرورآفرین نیروهای مقاومت
و ارتشسوریه بر تروریستها اظهار داشت :نهتنها
مردم منطقه ،بلکه مردم جهان مدیون مبارزاتی
هستند کهدر سوریه علیه تروریستها انجام شده
اس��ت .وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با بیان
اینکه «همانند دوره بحران و جنگ با تروریستها
که کن��ار ملت و دولتس��وریه بودی��م در دوره
بازسازی این کشور نیز آمادگی مشارکت داریم»،
تصریح کرد :بخش خصوصی جمهوری اسالمی
ایران از توانمندیها و ظرفیتهای خوبی در این
زمینه برخوردار اس��ت و میتواند آنها را در دوره
بازسازی سوریه بهکار گیرد.

انتخابات شورای مرکزی اعتماد ملی
مورد تأیید وزارت کشور نیست

دبیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب وزارت کشور
با اشاره به بررسی گزارش مجمع عمومی حزب
اعتم��اد ملی در جلسه ای��ن کمیسیون گفت:
انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسی این
حزب باید مجددا برگزار شود .به گزارش ایسنا،
بهرام سرمد ،مدیرکل سیاسی وزارت کشور در
نشست خبری با اشاره به طرح گزارش مجمع
عمومی حزب اعتماد ملی در این جلسه اظهار
کرد :انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد
ملی با قان��ون جدید م��ورد تأیید کمیسیون
م��اده  ۱۰قرار گرفت اما با توجه به بروز برخی
اش��کاالت در فرآیند انتخاب اعضای ش��ورای
مرکزی و بازرس��ی حزب ،مقرر شد ظرف یک
ماه از تاریخ ابالغ مجددا مجمع عمومی حزب
اعتماد ملی با حضور نمایندگان کمیسیون ماده
 10احزاب از جمله آق��ای امیری اصفهانی به
عنوان نماینده دادستانی در کمیسیون ،حسین
کمالی به عنوان نماینده احزاب در کمیسیون و
پروانه مافی به عنوان نماینده مجلس ش��ورای
اسالمی در کمیسیون و همچنین ناظر وزارت
کشور برگزار و اعضای شورای مرکزی و بازرسی
این حزب انتخاب شوند.

محاکمه علنی  ۱۹توزیعکننده ارز
در بازار آزاد

نخستین جلسه محاکمه  ۱۹متهم به توزیع
ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی ،امروز ساعت
 ۹صب��ح در ش��عبه دوم دادگاه ویژه به صورت
علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار میشود.
به گزارش میزان ،ریاس��ت ای��ن دادگاه را
حجتاالسالم س��یداحمد زرگر برعهده دارد.
بنابر این گزارش ،مطابق تحقیقات انجام شده
این متهمان  2500میلیارد تومان گردش مالی
داشتهاند.
گفتنی است ،در جلسه امروز هر  ۱۹متهم
به همراه وکالیشان در دادگاه حضور خواهند
یاف��ت و کیفرخواس��ت آنها از س��وی نماینده
دادستان قرائت میشود.

