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سیاسی
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اخبار
با حکم حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای

حجتاالسالم رستمی رئیس نهاد
نمایندگی رهبری در دانشگاهها شد

حض��رت آی��تاهلل العظمی خامن��های رهبر
حکیم انقالب اسالمی طی حکمی حجتاالسالم
مصطف��ی رس��تمی را به عن��وان رئی��س نهاد
نمایندگی در دانشگاهها منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن حکم رهبر معظم انقالب
اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

جناب حجتاالسالم آقای شیخ مصطفی
رستمی دامت توفیقاته
اکن��ون ک��ه پ��س از ی��ک دوره فعالیت
ارزش��مند و پرثم��ر ،جناب حجتاالس�لام
آقای محمدیان از ریاس��ت نهاد نمایندگی در
دانش��گاهها کنارهگیری کردهاند ،ضمن تقدیر
و تش��کر فراوان از تالش دلس��وزانه و سلوک
مهربانان ه ایش��ان ،جنابعال��ی را که از فضالی
ج��وان و پرانگیزه و آش��نا و مرتبط با محیط
دانشگاه میباشید ،به پیشنهاد شورای نهاد ،به
ریاست نهاد مزبور منصوب میکنم.
دانشگاه مهمترین مرکز تولید و گسترش
و افزایش دانش و دانش��مند اس��ت و همت و
تعهد و تالش مبارک اس��تادان و مدیران این
مرکز حساس ،ترسیمکننده چشمانداز آینده
کشور و رقمزننده سرنوشت ملت است .حضور
علمای دین و فضالی روش��نبین حوزههای
علوم دینی در کنار اس��تاد و دانشجو و مدیر
دانش��گاهی ،باید بتواند – به توفیق و هدایت
الهی – خروجی مطل��وب این تالش مبارک
و تعهد اخالقی را تضمین کند و دانش��گاه را
پرورش��گاه انسانهای بزرگ و مدیران کارآمد
آینده کشور و دانشآموختگان صالح و فرزانه
و پرکار و پرنش��اط سازد؛ انشاءاهلل .الزم است
مجموعهه��ای مرتبط از جمله ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی و وزارتهای علوم و بهداشت
و مدیران مؤسس��ات آموزش عالی حمایت و
همکاری الزم را با این نهاد معمول دارند.
توفیق همگان را از خداوند متعال مس��ألت
میکنم.
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«تهران» میزبان اجالس سران
ایران ،روسیه و ترکیه

اجالس س��هجانبه ایران ،روسیه و ترکیه روز
جمعه با حضور رؤسای جمهور  3کشور در تهران
برگزار خواهد ش��د .به گزارش تس��نیم ،سومین
نشست سران جمهوری اسالمی ایران ،روسیه و
ترکیه درباره تحوالت سوریه ،روز جمعه شانزدهم
شهریورماه جاری در تهران برگزار میشود .پیشتر
اعالم ش��ده بود این اجالس قرار اس��ت در شهر
تبریز برگزار شود اما در نهایت تصمیم بر این شده
اس��ت این اجالس مهم از تبریز به تهران منتقل
ش��ود .اجالس س��هجانبه ایران ،روسیه و ترکیه
یک روزه و با حضور رؤسای جمهور  3کشور و در
سطح سران روز جمعه در تهران برگزار میشود.
همراه هر یک از روسای جمهوری ،تعدادی از وزرا
ه��م به تهران خواهند آمد و لذا عالوه بر موضوع
اجالس ،مذاکرات دوجانبهای بین روسای جمهور
و هیاتها نیز انجام خواهد شد .اجالس نخست
س��ران  3کشور در سوچی روسیه و اجالس دوم
نیز در آنکارا برگزار شده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه:

پیشنهادهای اروپاییها کافی نیست

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه گف��ت:
پیش��نهادهای متع��ددی از اروپاییه��ا دریافت
کردی��م اما این پیش��نهادها کافی نیس��ت و ما
هن��وز ضمانته��ا و تعه��دات الزم و عمل��ی را
دریافت نکردهایم .به گزارش مهر ،بهرام قاسمی،
سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه نشست
پیام  40سالگی انقالب اسالمی در آینه دیپلماسی
رس��انهای درباره آخرین روند مذاک��رات ایران با
اتحادیه اروپایی درباره برجام در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه مذاکرات ادامه دارد و پیشنهادهای
متعددی دریافت کردهایم ،گفت :این پیشنهادها
کافی نیس��ت و م��ا هنوز ضمانته��ا و تعهدات
الزم و عملی را دریاف��ت نکردهایم .وی افزود :ما
منتظریم پیشنهادهای عملی دریافت کنیم که
از ضمانتهای الزم اجرایی برخوردار باشند ،بعد
از دریافت این پیشنهادها ایران تصمیم مقتضی را
درباره موضوع برجام خواهد گرفت.
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جان کری :هیچ کشوری مجبور به انجام کاری که ایران در توافق هستهای انجام داده ،نبوده است

بیسابقههای برجام به نفع آمریکا

گروه سیاس�ی :مقام��ات دولت اوباما
بارها در اظهارات ش��فاهی و مکتوب
تاکید کردهاند ایران در برجام تعهدات
بیسابقهای داده است .آنها بارها تکرار
کردهاند رژیم بازرس��یهای حاکم بر
ایران که با برجام ایجاد ش��ده اس��ت
نمونه مشابهی ندارد و برخی تعهدات
ایران نیز بدون تاریخ انقضاس��ت .در
جدیدترین اظهار نظ��ر ،جان کری،
وزی��ر خارج��ه اوباما که برج��ام در
زم��ان حضور او امضا ش��د ،بار دیگر
به تعهدات بیسابقه ایران اشاره کرد.
او البته اینبار با غلظت بیشتری این
موض��وع را مطرح کرده اس��ت .جان
کری تاکید کرد :هیچ کشوری مجبور
به انج��ام کاری که ای��ران در توافق
هس��تهای انجام داده ،نبوده اس��ت.
جان کری ،وزیر اسبق خارجه آمریکا
در برنام��ه Face the Nation
شبکه سیبیاس به اظهارنظر درباره
برج��ام و تالشهای دولت اوباما ب��رای این توافق
پرداخت .در بخش��ی از این مصاحب��ه خبرنگار از
کری پرسید :شما زمان و تالش بسیار زیادی برای
توافق با ایران صرف کردید تا برنامه هستهای ایران
را تعلیق کنید اما ترامپ گفت این بدترین توافقی
اس��ت که تاکنون دیده است .کری در پاسخ گفت:
بله! اما گفتن این مساله بهمعنی درست بودن آن
نیست .این سختترین نوع توافق بر اساس بازرسی،
حس مس��ؤولیت ــ چیزی که ایران نیازمند انجام
آن اس��ت ــ بههمراه بیشترین میزان نظارت برای
طوالنیترین دوره زمانی اس��ت .وی ادامه داد :هیچ
کشوری مجبور نبوده [برای پایبندی به یک توافق]
کارهایی را انجام دهد که ایران برای پایبند ماندن
به این توافق (برجام) انجام داد ،بعد ما از آن خارج
میش��ویم؟ وزیر اس��بق خارجه آمریکا اشاره کرد
که چین ،فرانس��ه ،آلم��ان و انگلیس بعد از خروج
ترامپ از برجام ت�لاش کردهاند آن را حفظ کنند.
کری گفت :وزیر دفاع وی [ترامپ] فکر میکرد باید
این توافق حفظ شود .وزیر خارجهای که ترامپ از
ش��رش خالص شد نیز فکر میکرد باید این توافق
حفظ شود .نهادهای اطالعاتی او فکر میکردند این
توافق باید حفظ شود .واقعیت این است که توافق
(هس��تهای) نتیجه میدهد .وی درباره تالشهای
پنهان خود برای حفظ برجام پس از روی کار آمدن
ترامپ که باعث خشم وی شده بود نیز گفت :سعی
داشتم آنچه منطق درست حکم میکرد ادامه یابد.

در هفتمی��ن جلس��ه دادگاه
قضایی
رس��یدگی ب��ه اتهام��ات باقری
درمنی ،پس از استماع سخنان نماینده دادستان
درباره افس��اد ف��یاالرض ،متهم به دف��اع از خود
پرداخ��ت .در ابتدای هفتمین جلس��ه محاکمه
حمید باقریدرمنی متهم فساد اقتصادی ،نماینده
دادستان با اجازه قاضی صلواتی پشت تریبون قرار
گرفت و در باب مطرح بودن اتهام افساد فیاالرض
در ای��ن پرونده اظهار کرد :از منظر فقهی محاربه
قسمی از افس��اد فیاالرض است و احکام محاربه
در قسم افساد فیاالرض در کتب فقهی به رشته
تحری��ر درآمده اس��ت .وی به م��اده  ۲۸۶قانون
مجازات اسالمی مصوب سال  ۹۲اشاره و تصریح
کرد :تخصی��ص این ماده در س��ال ۹۲به معنای
عدم جرمانگاری افس��اد ف��یاالرض پیش از این
سال نیست و در قوانینی همچون قانون مبارزه با
مواد مخدر ،قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و
اختالس مصوب  ۶۸و قانون جرائم نیروهای مسلح
و ...به این موضوع اش��اره ش��ده است .به گزارش
مهر ،نماینده دادستان تاکید کرد :وجه شبه تمام
موارد در بحث افس��اد ف��یاالرض ایجاد اخالل و
ناامنی در سطح گسترده در جامعه است و عنوان
افس��اد فیاالرض با رکن رکین اخالل در س��طح
گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد ،بنابراین قانون سال
 ۹۲نهتنها در مقام تاس��یس یک عنوان مجرمانه
جدید نیست ،بلکه س��عی کرده به اختالفهای
موجود در این موضوع پایان دهد .نماینده دادستان
در ادامه به ادعای متهم مبنی بر حقوقی بودن این
پرونده و اینکه هیچگونه جعلی از سوی وی محقق
نش��ده ،اش��اره کرد و گفت :با توجه به اس��ناد و
مدارک مستند ،جعل اسناد به متهمو شرکای وی
منتسب است و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید
ادعای خود را مستندا ارائه کند .وی همچنین به
اعتراض متهم درباره میزان ارزشگذاری پاالیشگاه
اش��اره کرد و گفت :در حال حاضر با توجه به ادله
دانشگاه مدیرگروه علوم سیاس��ی دانشگاه
ش��هید بهش��تی ،لغو جلسه دفاع
دکت��رای بحثبرانگی��ز حس��ین فریدون را رس��ما
تایید کرد .سیدمحمدعلی حسینیزاده ،مدیر گروه
علوم سیاسی دانشگاه ش��هید بهشتی در گفتوگو
با تسنیم ،درباره لغو جلس��ه دفاع حسین فریدون،
ب��رادر رئیسجمهور که قرار بود صبح روز گذش��ته
برگزار ش��ود ،اظهار داش��ت :یکی از داوران جلس��ه
ش آمده بود که به همین
دفاع ،مش��کلی برایش پی 

از هم میگسست» .وی افزود« :بعد از
آنکه ایران در ابتدا راهکار سیاس��ی را
رد کرد ،ایاالت متحده جامعه بینالملل
را برای اعمال تحریم علیه ایران بسیج
کرد و نش��ان داد کش��ورهایی که به
تعهدات هس��تهای خود عمل نکنند،
با تبع��ات روبهرو خواهند ش��د .بعد
از مذاکراتی فش��رده ،ای��ران پذیرفت
تکتک راههایش به سمت یک سالح
هس��تهای را مسدود کند و حاال ایران
تحت جامعترین رژیم بازرس��یهایی
اس��ت که تاکنون برای نظارت بر یک
برنامه هس��تهای ،م��ورد مذاکره قرار
گرفته است .به بیان دیگر ،جهان با این
توافق ،از دستیابی یک کشور دیگر به
بمب اتم جلوگیری کرد .ما برای کسب
اطمینان از اجرای تعهدات از س��وی
ایران ،همچنان هوشیار باقی خواهیم
ماند».

م��ن نظرم را گفت��م و از حقم برای صحبت کردن
استفاده میکنم .وی درباره اصرار طرف آمریکایی
بر ادامه مذاکرات در برجام و امتیازدهی به ایرانیها
نیز گفت :تأسفبار است که او بیشتر اوقات نمیداند
درباره چ ه چیزی صحبت میکند.

■■امتیازدهی پیشپیش در برجام!

همانطور که اشاره شد این نخستینبار نیست
که وزیر اسبق خارجه آمریکا به دستاوردهای دولت
متبوعش از قبل برجام افتخار کرده و آن را بیسابقه
عنوان میکند .کری سال گذشته نیز در یادداشتی
که روزنامه واشنگتن پست آن را منتشر کرد ،نوشت:
ایران در توافق هس��تهای (برجام) پیش��اپیش همه
امتیازات��ش را پرداخت کرد .او همچنین تاکید کرد
نظارتهای بیس��ابقه بر برنامه هستهای این کشور
هرگز منقضی نمیشود .کری در بخشی از یادداشتش
نوشت« :وقتی من نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱۳
وزیر ام��ور خارجه ایران را مالقات ک��ردم ،ایران به
چرخه کامل س��وخت هستهای دس��ت پیدا کرده
و زرادخان��های از اورانیوم که قابل غنیس��ازی برای
ساخت  ۱۰تا  ۱۲بمب بود ،ساخته بود و در سطحی
که اندکی پایینتر از سطح تسلیحاتی بود ،غنیسازی
میکرد» .کری همچنین تصریح کرد«تحریمهای
فلجکننده علیه ایران» سرعت حرکت ایران از یکصد
سانتریفیوژ به هزاران دستگاه را متوقف نکرده بود .او
نوشت :تنها مذاکره میتوانست این برنامه را متوقف
ک��رده و آن را به عقب برگرداند .وزیر خارجه دولت

اوباما همچنین در پاسخ به اظهارات مقامهای دولت
ترامپ مبنی بر اینکه برجام امتیازات را پیش��اپیش
به ایران اعطا کرده ،نوش��ته است« :چه دستاوردی
داش��تیم؟ بر خالف برخی گزارشها ،این ایران بود
که مجبور بود پیش��اپیش [امتیازاتش را] پرداخت
کن��د .قبل از برخ��ورداری ایران از نخس��تین دالر
ف تحریمها ،آژانس تأیید کرد این کش��ور ۹۷
تخفی 
درصد از ذخایر اورانیوم خ��ود را نابود ،قلب رآکتور
اراک را تخریب و غنیسازی اورانیوم در سایت فردو
را متوقف کرده است و بیش از  ۱۳۰۰۰سانتریفیوژ
را برچیده و برنامهاش را در معرض نظارت ش��دید
قرار داده است.
■■رژیم بازرسی بیسابقه

توصیف دس��تاوردهای بیسابقه آمریکا از توافق
ب��ا ایران تنها به کری ختم نمیش��ود .باراک اوباما،
رئیسجمه��ور س��ابق آمریکا نیز فروردی��ن  95در
یادداشتی در روزنامه واشنگتنپست به این موضوع
اش��اره کرده بود .اوباما در بخش��ی از این یادداشت
نوش��ته بود« :م��ا در حال تقویت رژی��م جهانیای
هستیم که از گسترش تسلیحات هستهای جلوگیری
کند .ما توانستیم جامعه بینالملل را علیه گسترش
تسلیحات هستهای ،بویژه در ایران ،متحد کنیم .یک
ایران مجهز به سالح هستهای تهدیدی غیرقابل قبول
برای امنیت ملی ما و متحدان و ش��رکای ما ایجاد
میکرد .این امر همچنی��ن با به راه انداختن رقابت
ی در خاورمیانه ،رژیم جهانی عدم اشاعه را
تسلیحات 

برگزاری هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقریدرمنی

پوست کلفت :چوب اشتباهاتم را خوردهام

موجود در پرونده ،ارزش پاالیش��گاه همان است
که در کیفرخواس��ت آمده و پاالیشگاهی که فاقد
خوراک اس��ت ارزش آن فق��ط ارزش بنا و زمین
موجود اس��ت و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید
با ادله اثبات کند .وی به یکی دیگری از تناقضات
متهم در دفاعیات اشاره کرد و گفت :متهم عنوان
کرده بده��ی باقیمانده وی  ۵۲میلی��ارد تومان
اس��ت ،در حالی که در صورتجلس��ه  ۲۵آذر ۹۳
در شعبه س��وم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده
که ۱۶۰میلیارد تومان بده��ی دارد و تعهد کرده
ای��ن مبلغ را پرداخت کند .وی همچنین به یکی
دیگر از ادعاه��ای متهم مبنی بر عدم دخالت در
جعل اس��ناد اش��اره و تصریح کرد :در برگه ۲۵۳
کیفرخواس��ت ،رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان
کرده که باقریدرمنی در جریان اخذ ضمانتهای
فاقد اعتبار بوده است .نماینده دادستان تاکید کرد:
دفاعیات متهم در جلس��ات قبلی بیشتر در قالب
حواشی بوده و دفاعیات ارائه شده از سوی متهم از
نظر مدعیالعموم مستند نبوده است.
در ادامه هفتمین جلس��ه رسیدگی به دادگاه
اتهامات حمید باقریدرمنی ،متهم پس از کسب
اجازه از دادگاه در جایگاه حضور یافت و به دفاع از

خودپرداخت.باقریدرمنیبهفعالیتهایاقتصادی
خود در گذشته اشاره و تصریح کرد :دهههای  70و
 80واحدهای تولیدی کوچک با سرمایههای ۲۰۰
تا  ۳۰۰میلیونی داش��تم .بس��یار زحمت کشیدم
به طوری که از  ۲۴س��اعت در روز  ۲۰ساعت کار
میکردم .آقای نصیری  ۱۰۰میلیارد تومان اموال به
نامش است ،چطور است که من شدم شریک این
آدم اما خودم چیزی ندارم .وی ادامه داد :موقعی که
شخصی در زندان است افسر نگهبان مربوط همه
نامهها را تایید نمیکند ،بنده نیز نامه تعهدآوری در
این دوران ننوشتم و اموالی هم که میگویید مربوط
به بنده است مربوط به سالهای  ۸۹و  ۹۰نیست
و برای قبل از آن است؛ زمانی که من ریالی بدهی
هم به بانک نداش��تم .امالکی در دهه  ۸۰خریدم
که اگر آنها نبود بای��د گدایی میکردم .قاضی بار
دیگ��ر درباره فرار (ج .م) به ترکیه از متهم توضیح
خواست که باقریدرمنی گفت« :اتفاقا من از ابتدا
مخالف فرار از مجموعه بودم و اگر قرار بر فرار بود،
خودم فرار میکردم .نمیدانم بدهی میلیاردی که
صداوس��یما از آن میگوید چیست ،فقط میدانم
اشتباه بزرگی کردهام و چوب آن را هم خوردهام».
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت :شما اموالی

جلسه دفاع حسین فریدون لغو شد
دلیل جلسه دفاع آقای حسین فریدون لغو شد .وی
در تشریح علت لغو جلسه دفاع برادر رئیسجمهور
گفت :هیات داوران رساله دکترا  7نفر هستند .استاد
راهنما 2 ،اس��تاد مشاور و  3داور پایاننامه و نماینده
کمیته تحصیالت تکمیلی که حضور داوران و راهنما
و یکی از مشاوران الزامی است و بهدلیل غیبت یکی

از داوران ،جلس��ه لغو شد .براساس مشاهدات عینی
خبرنگار تس��نیم مستقر در دانشگاه شهید بهشتی،
حسین فریدون حدود ساعت  6:30صبح در دانشکده
علوم سیاسی حضور یافته بود و حراست دانشکده از
صبح زود مانع حضور دانشجویان در دانشکده میشد
و از آنها میخواست برای انجام کارهای اداری خود،

■■تعهدات دائم ایران!

«ارنس��ت مونیز» وزیر سابق انرژی آمریکا نیز از
دیگر مقامات دولت اوباماس��ت که از دستاوردهای
بیس��ابقه این کش��ور در برجام سخن گفته است.
دائمی بودن برخی تعهدات ایران در برجام از جمله
موضوعاتی اس��ت که مونیز به آن اشاره کرده است.
یعنی بخش��ی از همان تعهداتی ک��ه جان کری در
مصاحبه خود در برنامه  Face the Nationمعتقد
اس��ت هیچ کشوری نمونه آن را متعهد نشده است.
دیماه س��ال گذشته «ارنس��ت مونیز» وزیر سابق
ان��رژی آمریکا که یکی از اعضای تیم مذاکرهکننده
این کشور برای حصول توافق هستهای «برجام» بود،
مطالبی در دفاع از این توافق در شناسه کاربریاش
در توئیتر منتشر کرد .مونیز در واکنش به انتقادات
برخی مخالفان برجام در آمریکا که معتقدند تعهدات
ایران در این توافق نباید تاریخ انقضا داش��ته باشد،
نوش��ت« :مخالفان توافق [هستهای] ایران ،اهمیت
تعه��دات زوالناپذیر ای��ران را کم جلوه میدهند یا
نادیده میگیرند» .مونیز ،منع دائمی برنامه تسلیحات
اتمی ،پایبندی دائمی به تدابیر راستیآزمایی اضافی
در پروت��کل الحاقی و الزام ب��رای خارج کردن تمام
سوخت مصرفش��ده رآکتور اراک را  3تعهد ایران
برشمرد که با پایان [مدت] برجام منقضی نمیشود.
وزیر انرژی دولت باراک اوباما ،رئیسجمهور س��ابق
آمری��کا در ادامه خاطرنش��ان ک��رد« :کانون اصلی
توافق هس��تهای [با] ایران ،بندهای بیسابقه درباره
راستیآزماییهایبینالمللیاست».
را به نام دیگران زدید ،این اموال به نام چه کسانی
اس��ت؟ متهم در پاسخ گفت« :دقیقا همه افراد را
یادم نمیآید ،آقای مس��لمی ،محمد فخاریتبار و
کیانوش افش��ین کسانی هستند که اموالی به نام
آنها شد اما بعدها حتی جواب تلفن بنده را ندادند.
من ممنوعالمعامله بودم که ام��وال را به نام اینها
زدم» .نماینده دادستان در واکنش به این سخنان
متهم گفت :در عجبم که ادعا میکنید نمیدانید
اموال را به چه کسانی منتقل کردید ،مگر میشود
فهرست اموال غیرمنقول را یادتان نباشد؟ نماینده
دادس��تان توضیح داد :ش��ما اموال را به نام آقایان
محم��د و عباس فخاریتبار ،محمد باقری ،مجید
سیدبخت ،فرزاد سیدبخت ،جواد باقری و میزانی
زدی��د که مته��م در واکنش به س��خنان نماینده
دادس��تان گفت :این افراد حت��ی جواب تلفن مرا
هم نمیدهند .قاضی صلواتی در پاس��خ به متهم
گفت :شما اسامی را کامل بگویید آنها جواب تلفن
بازپرس را میدهند .قاضی در ادامه خطاب به متهم
گفت :آقای حمی��د باقریدرمنی! برادرتان مجید
باقریدرمنی که مدیرعامل یکی از شرکتهای شما
بود کجا فرار کرده اس��ت .چرا متواری شده است؟
متهم در پاسخ گفت :من هم از این شخص دلخورم
و اطالعی از اینکه کجاست ندارم .قاضی صلواتی در
ادامه همچنین به میزان بدهی مالیاتی متهم اشاره
و تصریح کرد :حس��ب اعالم سازمان امور مالیاتی
ش��ما  ۷۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارید ،چرا
میگویید بدهی ندارم؟ متهم گفت« :از این موضوع
بیخبرم» .قاضی خطاب به متهم گفت :آیا اموالی
را که به نام دیگران کردید به نامتان بازمیگردانید؟
متهم در پاسخ گفت« :واقعا نمیدانم» .باقریدرمنی
در ادامه با اش��اره به سوابق اختصاصی خود گفت:
« ۱۴۶فروشگاه داشتم .نمایندگی یکی از برندهای
لوازم خانگی خارجی را در اختیار داشتم ،عالوه بر
این  ۱۵۶برگ سبز با ارزش بسیار باالیی در اختیار
داشتم و برای همه اینها زحمت کشیدم».
از س��اعاتی دیگر به دانشکده مراجعه کنند .مدرک
دکترای حس��ین فری��دون دارای تخلفات تحصیلی
بود که کمیس��یون آموزش مجلس شورای اسالمی
سال  95کمیتهای  3نفره (سید محمدجواد ابطحی،
کارن خانل��ری و محمد قمی) را مامور بررس��ی این
مساله کرد و در نهایت این کمیته اعالم کرد تخلف
تحصیلی برادر رئیسجمهور محرز ش��ده است اما با
ریاست محمدرضا عارف بر کمیسیون آموزش ،پرونده
تحصیلی وی مسکوت ماند.

گزارش
یک ماه پس از هشدارهای اقتصادی  3مرجع
تقلید ،آیتاهلل نوریهمدانی از دولت انتقاد کرد

مراجع گلهمندند

تداوم ش��رایط ب��د اقتص��ادی و افزایش
روزاف��زون قیمت کاال و اجن��اس در بازار که
با عدم نظارت دستگاههای دولتی نیز همراه
شده اس��ت ،اعتراض دوباره برخی مراجع را
برانگیخت .دقیقا یک ماه پیش بود که مراجع
تقلید در حمایت از مطالبات اقتصادی مردم،
از بیتدبیری دولت انتقاد کرده و خواس��تار
برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی شده بودند.
یک م��اه پیش ،آیتاهللالعظمی نوریهمدانی
بخش عم��دهای از وضعیت نابس��امان فعلی
را نتیج��ه س��وءمدیریت دول��ت دانس��ته و
تصری��ح کرد بارها چه ب��ه صورت خصوصی
و چه ب��ه صورت عمومی از دولت خواس��ته
و حت��ی خواهش کرده که نس��بت به تامین
معیش��ت مردم اهتمام داش��ته باشد اما این
خواس��ته محقق نشده است .آیتاهللالعظمی
مکارمش��یرازی نیز در س��خنرانیها و بیانیه
خود ،به مصادیق نابس��امانیهای اقتصادی و
ناتوانی مدیریت اقتصادی دولت اش��اره کرده
و خواس��تار برخورد جدی دس��تگاه قضایی
با مفس��دان اقتصادی ش��د .آیتاهللالعظمی
صافیگلپایگانی هم طی س��خنانی با اش��اره
به برخی موارد سوءمدیریت اقتصادی ،توجه
به اقش��ار تهیدس��ت جامعه را م��ورد تاکید
قرار داد.
با این حال بیتوجهی دولت و مس��ؤوالن
اجرایی به این هش��دارها و ت��داوم اوضاع بد
اقتصادی و لجامگسیختگی قیمتها موجب
ش��د تا این هش��دارها تکرار ش��ود .حضرت
آیتاهلل نوریهمدانی روز گذشته در سخنانی
ضعف مدیریتی را بزرگترین مش��کل کشور
دانست و با تأکید بر اینکه بارها به مسؤوالن
تذک��ر دادیم اما اق��دام اثرگ��ذاری نکردند،
خواستار برخورد س��ریع و قاطع با مفسدان
و محتکران شد.
به گزارش رس��ا ،حضرت آیتاهلل حسین
نوریهمدانی از مراجع تقلید در دیدار جمعی
از اعضای گروههای خودجوش جهادی تهران
با ابراز نگرانی از وضعیت نامناس��ب معیشتی
م��ردم اظهار داش��ت :امروز م��ردم ما از نظر
معیش��تی در وضعیت نامناس��ب هستند و
قش��ر ضعیف جامعه از زندگ��ی روزانه خود
درمانده ش��دهاند ،چرا مسؤوالن اقدام عاجل
نمیکنند؟
وی ادامه داد :چرا با مفسدان و محتکران
برخ��ورد جدی نمیش��ود؟ ع��دهای از وضع
پیشآم��ده سوءاس��تفاده ک��رده و در عرضه
اجناس به مردم س��ختگیری میکنند ،این
افراد باید بدانند هر کس��ی به مردم و همنوع
خ��ود ظل��م کن��د در دنیا و آخ��رت عقوبت
سختی خواهد داشت.
حض��رت آی��تاهلل نوریهمدان��ی ضعف
مدیریت را بزرگترین مشکل کشور دانست
و ابراز داش��ت :متأس��فانه هیچ اش��رافی بر
قیمتها نیس��ت ،بنده خودم خرید شخصی
را انج��ام میده��م و میبینم که هر روز یک
قیم��ت بر اجن��اس وجود دارد؛ ای��ن زجر و
مش��کالت م��ردم را خودم لم��س میکنم و
اینجور نیست فقط گزارش بگیرم ،بلکه خودم
به درون بازار میروم.
وی عن��وان ک��رد :مردم میآین��د و گله
میکنند و نامههای فراوانی داریم ،مردم عزیز
بدانن��د و از مراجع گله نکنند چرا س��کوت
کردهاید ،ما مکرر از مس��ؤوالن خواس��تیم و
خواهش کردیم ولی متاسفانه اقدام عاجل و
اثرگذار ندیدیم.
مرجع تقلید ش��یعیان خاطرنش��ان کرد:
البته متاس��فانه صداوسیما تذکرات مراجع و
علما و حوزه را انع��کاس نمیدهد به همین
دلی��ل گمان برخ��ی مردم این اس��ت که ما
س��کوت میکنیم درحالی ک��ه رهبر معظم
انقالب و مراجع و حوزه بیش از همه ناراحت
این وضعیت هستند.
وی اضاف��ه ک��رد :انس��ان ش��رمنده این
مردمی میش��ود که در همه حال از نظام و
انقالب حمایت میکنند ولی در این وضعیت
معیشتی قرار گرفتهاند .بار دیگر از مسؤوالن
تقاض��ا میکنم بهعنوان ی��ک طلبه از حوزه
علمیه قم که همانطور که رهبری فرمودند قوا
باید با هم متحد باش��ند و از مسائل اختالفی
و حاش��یهای پرهیز کنند .ب��ا تکیه بر خدا و
بعد توان داخلی باید مش��کالت مردم را حل
کرد .حض��رت آیتاهلل نوریهمدانی با تأکید
بر اینکه نباید تس��لیم فشارهای دشمن شد،
گفت :به جوانان عرض میکنم که میتوانند
این فشار دش��من را تبدیل به فرصت کنند،
آینده این انقالب انشاءاهلل با همت و تالش و
توکل روشن است.

