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سیاسی

وطن امروز شماره 2531

اخبار
حجتاالسالم منتظری در بازدید از نمایشگاه
صنایعدفاعی:

صنعت دفاعی سرمشقی برای همه
مسؤوالن باشد

دادس��تان کل کش��ور با بیان اینکه صنعت
دفاع��ی باید سرمش��قی برای س��ایر بخشهای
نظام باشد ،گفت همه مسؤوالن باید در راستای
خدمت به مردم ،کشور و انقالب تمام توان خود
را ب��ه منصه ظهور برس��انند .به گ��زارش روابط
عمومی وزارت دفاع ،حجتاالسالم محمدجعفر
منتظری و هیأت همراه با حضور در نمایش��گاه
صنایع دفاعی ،از جدیدترین دستاوردهای صنعت
دفاعی در حوزههای هوایی ،دریایی ،الکترونیک
تسلیحات ،خودرویی ،مهمات ،رزم زمینی و ...بویژه
جت جنگنده کوثر بازدید کرد .وی در این بازدید
با تجلیل از دستاوردهای ارزشمند صنعت دفاعی
بویژه جت جنگنده کوثر -جدیدترین دس��تاورد
هوایی کش��ور -برای همه کارکنان وزارت دفاع و
دانشمندان و متخصصان این وزارتخانه برای تداوم
چنین حرکتهایی آرزوی توفیق کرد .دادستان
کل کش��ور گفت :امیدواریم این خدمات ارزنده،
به ی��اد ماندنی و بس��یار قابل تقدی��ر به عنوان
سرمش��قی ب��رای همه دس��تاندرکاران س��ایر
بخشهای نظام جمهوری اس�لامی ایران مورد
توجه قرار گیرد.

اتفاقات بصره به ضرر جریان
آمریکایی و سعودی در عراق شد

کارش��ناس مس��ائل سیاسی
ب��ا بیان اینکه ه��دف جریان
آمریکای��ی و س��عودی ایجاد
ش��کاف بی��ن ملته��ای
ای��ران و عراق اس��ت ،تاکید
ک��رد با اتفاقات��ی که در بص��ره رخ داد ظرفیت
ای��ن جریان مح��دود و به ضرر آنها تمام ش��د.
س��یدمحمد مرندی در گفتوگو با مهر ،درباره
تعرض به س��اختمان کنسولگری ایران در شهر
بصره عراق اظهار داش��ت :در هفتههای اخیر به
صورت ناگهانی ش��اهد حجم زیادی از مطالب
در شبکههای اجتماعی و رسانههای فارسیزبان
معان��د علیه عراق و مردم این کش��ور بودیم .از
طرفی ب��ه طور همزمان در برخی ش��بکههای
عربی تالش میشود با انتشار مطالب منفی علیه
ایران ،بین دولت و ملتهای ایران و عراق ایجاد
اختالف کنن��د .وی افزود :اتفاقاتی که در بصره
رخ داد و تعرضی که به س��اختمان کنسولگری
جمهوری اسالمی ایران در این شهر شد ،به ضرر
جریانی که قصد ایجاد اختالف بین  2کشور را
داشت تمام شد ،چراکه عکسالعمل بسیار تندی
در میان محافل مختلف عراق بهوجود آمد و این
اتفاقات را به جریانهای مورد حمایت سعودیها
و آمریکاییها نسبت میدهند.

ردپای عوامل خارجی
در حادثه بصره پررنگ است

حس��ین امیرعبداللهی��ان،
دس��تیار ویژه رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی در ام��ور
بینالملل ،با انتش��ار مطلبی
در فضای مجازی ،نس��بت به
حادثه حمله به کنسولگری ایران در بصره عراق
واکنش نشان داد .به گزارش مهر ،امیرعبداللهیان
در ای��ن مطلب آورده اس��ت :در حادثه به آتش
کشیدن سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در بصره ،رد پای عوامل خارجی و جنگافروزان
در منطقه پررنگ است .وی تصریح کرد :اجازه
داده نخواهد ش��د ش��یعه انگلیس��ی و وهابیت
سعودی ،عراق را به آشوب بکشانند .روابط تهران
و بغداد راهبردی است.

واکنش قاسمی به ادعای بحرینیها

س��خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
ب��ه ادع��ای وزارت کش��ور بحری��ن مبنی بر
بازداش��ت  14تبعه ایرانی ب��ا گذرنامه جعلی،
گف��ت تاکنون هیچ س��ند و مدرک��ی در این
زمینه به مقامات ذیصالح ایرانی ارائه نش��ده
اس��ت .به گزارش ف��ارس« ،بهرام قاس��می»
ادعای وزارت کش��ور بحرین مبنی بر بازداشت
 14شهروند ایرانی را که به گفته این وزارتخانه
با گذرنامههای آس��یایی و جعل��ی و با نامهای
غیرحقیقی وارد بحرین شدهاند ،به دلیل عدم
وجود هرگونه اطالعات بیش��تر غیرقابل تأیید
و اتکا خواند .وی افزود :صرف اینکه ادعا ش��ده
افراد مزبور اصالتا ایرانی هس��تند و با گذرنامه
جعلی وارد بحرین شدهاند ،قابل اثبات نیست
و تاکنون هیچ س��ند و مدرکی توس��ط هیچ
منبع و کانال��ی درباره ایرانی ب��ودن این افراد
به مقامات ذیصالح ایرانی ارائه نش��ده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال با
اشاره به اینکه ایران و بحرین چندین سال است
هیچگونه رابطهای ندارند ،خاطرنشان کرد :به
همین خاطر هیچ روادیدی توسط دولت منامه
برای شهروندان ایرانی صادر نمیشود و اصوال
هیچگونه مبادالتی بین  2کشور برقرار نیست
و امکان س��فر ش��هروندان ایرانی به این کشور
وجود ندارد.

دوشنبه  19شهریور 1397

روایت جان کری از ساعتهای منتهی به توافق برجام در هتل کوبورگ وین

چگونه ظریف را گول زدیم!

جان کری ،وزیر اس��بق خارجه آمریکا
و رئی��س تیم مذاکرهکنن��ده آمریکایی در
مذاک��رات  5+1و ای��ران بهتازگ��ی کتاب
خاطرات خود را منتشر کرده است .در فصل
هجدهم این کتاب ماجرای مربوط به توافق
هس��تهای با ایران شرح داده شده است .به
گ��زارش «وطنامروز» ،در بخش��ی از این
کتاب جان کری ساعتهای آخر منتهی به
توافق برجام را روایت کرده و در آنجا توضیح
داده است چگونه توانسته جواد ظریف را با
یک اقدام ساده ،راضی به توافق کند .جان
کری روایت کرده است با وجود اینکه برخی
مطالب مورد نظر ایران در این توافق محقق
نشده بود اما ظریف راضی به امضای توافق
ش��د به این ش��رط که دول��ت آمریکا یک
امتیاز جدید به ایران بدهد .کری میگوید
او نی��ز ماجرای «نهچندان مهم» خروج  12ایرانی از
فهرست تحریمهای آمریکا که پیشتر در دستور کار
وزارت خزانهداری آمریکا قرار داشت را به عنوان یک
امتیاز جدید به ظریف نش��ان داد و ظریف نیز توافق
را پذیرفت! به عبارتی جان کری روغن ریخته را نذر
امامزاده کرد و ظریف در حالی که تعدادی از مطالبات
مهم ایران در توافق لحاظ نشده بود ،با تصور گرفتن
یک امتیاز جدید ،توافق برجام را پذیرفت .کری ماجرا
را اینط��ور ش��رح میدهد« :هر روز میگذش��ت اما
ظریف هنوز قادر نبود خودش را به جایی برساند که
بله بگوید .عصر  ۱۳جوالی که هفدهمین شب حضور
ما در وین ب��ود ،ظریف ،الوروف و فدریکا موگرینی،
مسؤول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپایی را به
اتاق آمریکا در کوبورگ دعوت کردم .فدریکا جایگزین

سپاه پاسداران همانطور که پیش
قضا
از این وعده داده بود ،در پاسخ به
حرکت تروریستی  31تیر در مریوان که به شهادت
 11نفر انجامید ،روز شنبه با موشکهای فاتح ،مقر
تروریس��تها در کردستان عراق را مورد اصابت قرار
داد .سردار سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرمانده کل
سپاه ماه گذشته با اشاره به  11شهید امنیت پایدار که
تیرماه امسال در منطقه مریوان توسط تروریستها
به شهادت رس��یدند ،اظهار داشت :ضربهای که در
پاسخ به این حرکت تروریستی میزنیم هموزن این
 11ش��هید خواهد بود .فرمانده کل سپاه همچنین
تاکید ک��رده بود :باید کاری کنی��م تا دیگر حضور
گس��تاخانه این تروریس��تها در کش��ورمان تکرار
نشود .در همین راستا سپاه پاسداران روز گذشته در
اطالعیهای عملیات موشکی اخیر علیه محل استقرار
و جلس��ه س��ران یکی از گروهکهای تروریس��تی
را تش��ریح کرد .در این اطالعیه آمده اس��ت :در پی
ش��رارتهای ماههای اخیر گروهکهای تروریستی
وابس��ته به استکبار جهانی از اقلیم کردستان عراق
علیه مناطق م��رزی جمهوری اس�لامی ایران که
با اع��زام تیمهای متعدد تروریس��تی ،ایجاد ناامنی
و ارتکاب اعمال خرابکارانه ،س��لب امنیت و آرامش
مردم غیور اس��تانهای آذربایجان غربی ،کردستان
و کرمانش��اه را دنبال میکردند و با هوش��مندی و
آمادگی رزمندگان نیروی زمینی س��پاه از جمله در
عملیاتهای هفتههای گذش��ته در مناطق مرزی
مری��وان و کامیاران ضربات مهلکی را دریافت کرده
بودند ،تنبیه و برخورد با متجاوزان در دس��تور کار
سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت و متعاقباً

کاترین اشتون شده و همان موقع به شناخت خوبی
از ظریف و الوروف رسیده بود .با پاهای درب و داغانم
که روی یک صندلی گذاشته شده بود نشسته بودم
و داش��تیم به حرفهای ظریف گوش میکردیم که
داشت دالیل خودش را درباره اینکه چرا توافقی که
ما در حال حرکت به س��متش بودیم به اندازه کافی
برای ایران خوب نب��ود ،یکییکی عالمت میزد.»...
به گزارش فارس،کری در ادامه به کنایه الوروف به
ظریف مبنی بر نداش��تن اختیار توافق اشاره کرد و
گفت با پادرمیان��ی او این ماجرا فیصله یافت .وزیر
وقت خارجه آمریکا سپس میگوید« :در حالی که
ت�لاش میکردم ظریف را آرام کنم به او گفتم :این
را میدانم که س��رگئی نمیخواس��ت به تو توهین
کند .ساعتهای سخت و طوالنی را صرف این کار

سپاه پاسداران در اطالعیهای نسبت به تکرار شرارت از سوی گروهکهای تروریستی هشدار داد

جزئیات سیلی سخت

مقر تروریس��تها در اقلیم کردس��تان عراق نشان
داد ،موش��کهای ش��لیک ش��ده از نوع فاتح بود.
موش��کهای مایل پرتاب فاتح ،دقیقترین موشک
ایرانی است که در انواع فاتح 300( 110کیلومتر)،
فاتح500( 313کیلومتر) ،فاتح مبین (500کیلومتر)
و ذوالفق��ار ( 700کیلومتر) ،خلیجف��ارس و هرمز
(دریایی 300-کیلومتر) تولید شده است .طبق آنچه
قبال اعالم شده ،موشک فاتح 110دارای سرجنگی
ب��ه وزن  500کیلوگرم اس��ت .در عملیات س��ال
گذشته سپاه علیه تروریستها در دیرالزور سوریه
نیز از موشکهای قیام و ذوالفقار (از خانواده فاتح)
استفاده شده بود.

■■شلیک از فاصله  220کیلومتری

با بیاعتنایی س��ران این گروهکها به هشدارهای
جدی مسؤوالن اقلیم کردستان عراق ،مبنی بر عزم
جمهوری اس�لامی برای برچیدن پایگاههای آنان و
ضرورت پایان بخش��یدن به ش��رارتها و اقدامات
تجاوزکارانه و تروریس��تی ضد ایران اسالمی ،یگان
موش��کی نیروی هوافضای س��پاه با مشارکت یگان
پهپادی نیروی زمینی سپاه ،روز شنبه  ۱۷شهریورماه
در یک عملیات موفق ،محل استقرار و جلسه سران
یکی از گروهکهای پلید و جنایتکار و مرکز آموزش
تروریستهای وابس��ته را با  7فروند موشک زمین
به زمین کوتاه ب��رد ،مورد هدف قرار داد .به گزارش
س��پاهنیوز ،در ادامه این اطالعیه تصریح شده است:
بر اساس گزارشات موثق و مستند دریافتی در این
عملیات ،این مرکز توطئ��ه علیه امنیت ملی ایران
منهدم و دهها تن از س��ران و عناصر مهم عملیاتی

حجتاالسالم والمسلمین محسنی
امنیت
اژهای ،معاون اول قوهقضائیه شامگاه
ش��نبه با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» ابعاد
مختلف فس��اد ارزی اخیر و کوتاهی بانک مرکزی در
این باره را تش��ریح کرد .موضوع قابل تامل در سخنان
معاون اول دس��تگاه قضا هش��داری اس��ت که وزارت
اطالعات فروردین ماه امس��ال به معاون اول و مسؤول
دفتر رئیسجمهور درباره نحوه توزیع سکه داده است.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای
در بخش��ی از سخنان خود گفت :مشکالت اقتصادی
وجود دارد و مردم هم در سختی هستند اما مشکالت
بیش از آنچه هست توسط برخی تریبونها القا میشود.
این مقام مسؤول در دستگاه قضایی افزود :یکی از علل
مشکالت اقتصادی ،فشار بیحدوحصر دشمنان است
که بخشی تحریمها و بخشی نیز جنگ روانی دشمن
اس��ت ،ضمن اینکه بخشی از مش��کالت نیز بهدلیل
کمکاری ،فس��اد ،خیانت ،بیانگیزگ��ی ،بیتدبیری و
س��ادهنگریهای داخلی است که باعث بروز مشکالت
شده است .محس��نیاژهای ادامه داد :بیتدبیریهای
داخلی ه��م حتماً درصد قابل توجهی در مش��کالت
اقتص��ادی نقش دارد و تنها نمیت��وان به تحریمها و
جنگ رسانهای دشمن برای بروز مشکالت اقتصادی
اس��تناد کرد ،البته نمیتوانم درصدی بگویم سهم هر
یک در بروز مشکالت چقدر است .سخنگوی قوهقضائیه
راجع به اقدامات هماهن��گ دولت و قوهقضائیه برای
برخورد با مفس��دان گفت :اقدامات سازمان اطالعات
سپاه ،وزارت اطالعات و ناجا بهعنوان ضابطان دستگاه
قضایی در برخورد با مفسدان بینظیر بود و در پرونده
وحید مظلومین و دس��تگیری میثم رضایی ،ضابطان
دستگاه قضایی مانع فرار متهمان شدند.

خود به س��ؤالی درباره پرون��ده مظلومین و اینکه آیا
خرید س��که جرم اس��ت یا خیر ،پاس��خ داد .وی در
اینباره گفت :سلطان سکه یا همان مظلومین بهدلیل
خرید سکه محاکمه نمیشود ،ضمن اینکه سیاست
بانک مرکزی که در این ش��رایط بدون س��قف سکه
فروخت درست نبود ،زیرا ممکن است خیلی از افراد
بخواهند س��که را قاچاق کنند و ذخیره کش��ور را به
خارج ببرند که این یک بحث است و بحث دیگر این
است که اگر فرد منشأ پولش مشکل نداشت و سکه
خرید ،مش��کلی ندارد ولی فردی را س��راغ داریم که
از بان��ک با قرارداد مدنی  7میلی��ارد وام میگیرد اما
برخالف قرارداد سکه میخرد که اشکال دارد .معاون
اول دستگاه قضا تصریح کرد :مظلومین بهدلیل خرید
و ف��روش عمده و غیرمجاز ارز و خ��ارج کردن آن از
کشور محاکمه میشود .محسنی اژهای همچنین از
تحت تعقیب قرار گرفتن برخی مسؤوالن دولتی در
پروندههای اخیر خبر داد و گفت :در همین مس��ائل
ارزی ،مع��اون ارزی بان��ک مرکزی مورد تحقیق قرار
گرفت و رئیس بان��ک مرکزی هم مورد تحقیق قرار
گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و
مشخص شده فساد وجود دارد .به گزارش تسنیم ،وی
افزود :همچنین ع��دهای از مدیران و کارمندان بانک
مرک��زی و وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت را که در
وقوع فساد نقش داشتند دستگیر کردیم و تحقیقات
از این افراد برای به نتیجه رسیدن پروندهها ادامه دارد.

معاون اول قوهقضائیه در بخش دیگری از سخنان

اژهای همچنین به وجود شواهد قطعی از دخالت

■■محاکمه سلطان سکه به دلیل خرید سکه نیست

کردهای��م و حاال قابل درک اس��ت که تنشها اوج
گرفت ه اس��ت .ما تصور نمیکنیم کار دیگری باشد
ک��ه بتوانیم انجام بدهیم .توافق اینجاس��ت .لحظه
حقیقت فرارس��یده؛ میخواه��ی آن را بپذیری یا
ردش میکنی؟ بعد از چند لحظه ،اذعان کرد آماده
پذیرفتن توافق است؛ فقط -از میان چندین موردی
که مطالبه کرده بود -یک چیز دیگر میخواست تا
توافق را از دیدگاه خودش منصفانه کند ...با سرعت
هر چ��ه تمامتر به اتاق بغلی رفت��م .رابرت مالی از
ش��ورای امنیت ملی [آمریکا] ،ج��ان فاینر و وندی
ش��رمن آنجا منتظر تازهتری��ن خبرها بودند .گفتم
«چیزی پی��دا کنید که بدون هزینهتراش��ی برای
ما و بدون اینکه ذرهای در مس��ائل اساسی تغییر
ایجاد شود باعث شود او (ظریف) بتواند مشکالت

را پشتس��ر بگذارد .تنها مانعی که االن
وجود دارد همین اس��ت .نظری دارید؟»
ن��گاه ک��ردم و دیدم که همه ش��انه باال
میاندازند» .در کتاب آمده است« :کریس
بکمایر ،کارشناس مسائل تحریمی ما با
احتیاط ش��روع به صحب��ت کرد و گفت:
«یک چیزی هست »...خزانهداری آمریکا
از قبل آماده شده بود نام  ۱۲نفر از کسانی
را که در فهرست ایرانیهای تحت تحریم
قرار داشتند از این فهرست خارج کند .ما
آن موق��ع ،از این تصمی��م برای لحظهای
مثل حاال صرفنظ��ر کردیم و این کارتی
بود که ایاالت متح��ده در جیب عقب ما
گذاشته بود .حاال وقتش بود که آن را بازی
کنیم .کریس توصیه کرد« :اینها آدمهای
چندان اثرگذاری نیس��تند .ممکن است
[خروج این افراد از فهرست تحریمها] کافی نباشد».
اما من میدانستم چیزی که اهمیت داشت ژست
این مسأله و احترام گذاشتن به تصمیمهای سختی
بود که ایرانیها گرفته بودند .عصایم را قاپیدم و به
سمت در رفتم .دوباره وارد اتاقی شدم که سرگئی
و ج��واد در آن نشس��ته بودند .به ج��واد گفتم ما
میخواهیم برای اینکه کار را به خاتمه برس��انیم،
یک گام دیگر برداریم .فهرست اسامیای که آماده
بودیم آنها را از تحریمها خارج کنیم را به او دادم و
پرسیدم« :توافق تمام است؟» بعد از نیمهشب بود
و فرصت یا انرژی زیادی برای جش��ن گرفتن باقی
نمانده بود .بعد از آنکه با هم دس��ت دادیم ،به اتاقم
برگشتم و در آنجا با رئیسجمهور تماس گرفتم تا
خبر را به او برسانم.

گروهک به هالکت رس��یده و زخمی ش��دند .این
عملیات قاطع و ویرانگر نشان داد فرزندان ملت ایران
در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و سایر نیروهای
مسلح و نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور ،مصمم
ب��ه صیانت از مرزه��ا و تمامیت ارض��ی جمهوری
اسالمی ایران و دفاع از آرمانها و اهداف بلند انقالب
اس�لامی بوده و اجازه نخواهند داد تروریس��تهای
اجیر ش��ده سازمانهای جاسوس��ی بیگانه ،امنیت
مثالزدنی کشور را به مخاطره اندازند .سپاه پاسداران
همچنین در این اطالعیه تاکید کرد در صورت تکرار
شرارت و شیطنت از سوی گروهکهای تروریستی
و ضدانقالب ،آنها با پاسخهای سختتر و کوبندهتر
سپاه مواجه خواهند شد.
■■موشکهای شلیکشده از نوع «فاتح »110بود

آنچه خبر سیما از عملیات موشکی سپاه علیه

معاون اول قوهقضائیه با اشاره به مسائل ارزی اخیر:

از داللها به عراقچی رسیدیم
تحقیقات از سیف ادامه دارد

■■نقشآفرینیبیگانگاندرتصمیمسازیها

دشمنان در برخی تصمیمس��ازیها اشاره کرد .او در
ادامه سخنان خود گفت :مظلومین سال  91دستگیر
و پروندهای برای وی تشکیل و کیفرخواست برای او
صادر شد اما حراس��ت و اداره حقوقی بانک مرکزی
به دادگاه ش��فاهاً و کتباً گفتند این فرد با نظر بانک
مرکزی خرید و فروش کرده و به همین دلیل دادگاه،
مظلومین را محکوم نکرد اما بعدا ًمشخص شد حراست
بانک مرکزی رش��وه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار
گرفتند .محسنیاژهای ادامه داد :آذر سال گذشته هم
بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوش��ت که افرادی
بهصورت شبکهای ارز خارج میکنند .نیروی انتظامی
هم وارد شد و افرادی را شناسایی کرد که یکی از افراد
متهم همین مظلومین و پسرش بود .این مقام عالی
قضایی اضافه کرد :نیروی انتظامی در بررسی کف بازار
هم به ساالر آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسید
که معامالت «فردایی» داشتند .دوباره بانک مرکزی و
وزارت اطالعات گفتند «اقدامات افراد مزبور با دستور
ما بوده» که البته وزارت اطالعات توضیحاتی داد اما از
بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم .محسنیاژهای در
پاسخ به این سؤال که آیا در فسادهای اخیر بیگانگان
و سرویسهای خارجی هم نقش دارند یا خیر ،اظهار
کرد :تردید نکنید دس��ت بیگانه در برخی گرانیها و
مشکالت اقتصادی وجود دارد ،یعنی حتماً در تشدید
و ایجاد مشکالت ،بیگانه دخیل است اما اثبات رابطه
بین عوامل داخلی و بیگانگان سخت است .وی توضیح
داد :گاه یک نفر اجیر میشود و برخی تصمیمسازیها
برای مدیران میکند .درباره تصمیمس��ازی قرائن و

عملی��ات روز ش��نبه س��پاه پاس��داران علی��ه
تروریستها ،توسط یگان موشکی نیروی هوافضای
س��پاه انجام شده است و همزمان پهپادهای نیروی
زمینی سپاه پاسداران نیز در آن مشارکت داشتهاند.
تصاویر و فیلمهایی که توس��ط تروریستها از این
عملیات موشکی منتشر شده است ،نشان میدهد
موش��کها با دقت بسیار باال به اهداف اصابت کرده
و منجر به هالکت بس��یاری از سران و نیروهای این
گروهک تروریس��تی شده است .به گزارش تسنیم،
این عملیات از فاصله  220کیلومتری انجام شده و
موشکها از این فاصله به سوی هدف شلیک شده و
به هدف اصابت کردهاند .در این عملیات ،پهپادهای
رزمی -شناسایی نیروی زمینی سپاه پاسداران تمام
عملیات را تحت رصد داشتهاند و به طور زنده تصاویر
اصابت موش��کها به اهداف را از باالی س��ر اهداف،
برای مرکز فرماندهی ارسال کردهاند.
شواهد داریم اما سوءنیت فرد مشخص نیست.

■■وزارت اطالعات هشدار داده بود

محسنیاژهای به نامه هشدارآمیز وزارت اطالعات
درباره نحوه پیشفروش س��که نیز اشاره کرد .معاون
اول قوهقضائیه گف��ت :وزارت اطالعات  30فروردین
امس��ال نام��های خط��اب به آق��ای واعظ��ی رئیس
دفت��ر رئیسجمهور و آقای جهانگی��ری معاون اول
رئیسجمه��ور نوش��ت و در آن پیرامون نحوه توزیع
سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله
ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده و خواسته بود در
رابطه با این سیاست تجدیدنظر شود و رونوشتی هم از
این نامه به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی فرستاد .معاون
اول قوهقضائیه افزود :آنچه برای ما مش��خص ش��ده
این اس��ت که شواهد و قرائنی مبنی بر نقشآفرینی
بیگانگان در رابطه با تصمیمس��ازی غلط وجود دارد.
محسنیاژهای در ادامه درباره برخورد دستگاه قضایی
با دانهدرشتها اظهار کرد :ابتدا باید ببینیم منظور از
دانهدرشت چهکسی است؛ آیا دانهدرشت کسی است
که میزان اختالس��ش زیاد است؟ آیا کسی است که
منصب باالی��ی دارد؟ آی��ا منظور از دانهدرش��تها،
آقازادهها هستند؟ ضمن اینکه ما از افراد پایینتر به
دانهدرش��تها و به نقطه مرکزی میرسیم .این دالل
را باید بگیریم تا آرامآرام به آن باالتری برس��یم .االن
ما رسیدیم .مثال رفتند در سبزهمیدان .رفتند در فالن
پاس��اژ .یک دالل را گرفتن��د .او میگوید برای آقای
مظلومین خری��د و فروش میکنم .دیگری میگوید
برای س��االر آقاخان داللی میکند .س��االر آقاخان را
دستگیر میکنند .سوال شد آقای ساالر آقاخان ،این
می��زان ارز را از کجا آوردی��د؟ گفت از آقای عراقچی
گرفت��م .آقای عراقچی به من گفت .آقای عراقچی را
گرفتن��د .آقای عراقچی مطالبی را مط��رح کرد و بر
همین اساس از آقای سیف تحقیق به عمل آمد.

اخبار
با ارسال نامهای به شورای نگهبان

مجمع تشخیص الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی را رد کرد

آیتاهلل محمود هاشمی شاهرودی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامهای
به شماره  96810/0101در تاریخ  4شهریورماه
به آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر ش��ورای نگهبان
مغایرته��ای یکی دیگ��ر از لوای��ح چهارگانه
درخواستی  FATFیعنی الیحه اصالح قانون
مب��ارزه با پولش��ویی با بنده��ای  13 ،7و 22
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،بندهای 1
و  11سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری،
بند  1سیاس��ت کلی امنیت قضایی و بند 14
سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعالم کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،عباسعلی کدخدایی،
قائممقام دبیر ش��ورای نگهبان هم با ارس��ال
نامهای به ش��ماره  97/102/6783در تاریخ 7
ش��هریورماه به علی الریجانی ،رئیس مجلس
شورای اس�لامی با اش��اره به این نامه مجمع
تش��خیص مصلحت نظام درباره الیحه اصالح
قانون مبارزه با پولشویی ،نظر این مجمع درباره
ای��ن الیحه را «جهت اق��دام الزم» به مجلس
ارسال کرد .بر اساس این گزارش ،کارگروه ویژه
اقدام مالی  FATFدر قالب بندهای  24و 27
«برنامه اقدام» ،درخواست کرده بود ایران قانون
مبارزه با پولش��ویی را اص�لاح کند .در همین
راستا ،دولت الیحه اصالح این قانون را تهیه و به
مجلس ارسال کرد.

اعالم جزئیات تخلفات تحصیلی
حسین فریدون برای نخستینبار

محمدمه��دی زاه��دی ،رئی��س س��ابق
کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات مجلس در
گفتوگو با تس��نیم ،برای اولینب��ار جزئیاتی
جدید از تخلفات انجام شده در پرونده تحصیلی
برادر رئیسجمهور را اعالم کرد .وی در همین
زمینه اظهار داش��ت :یقیناً براس��اس محتوای
گزارشات رسیده به کمیسیون و همچنین برخی
مستنداتی که آقای ابطحی عضو کمیته  3نفره
بررسی پرونده تحصیلی برادر رئیسجمهور ارائه
کرده ،ورود آقای حسین فریدون به دوره دکترا
آن هم به یکی از دانش��گاههای بزرگ کش��ور،
بر اساس فش��ارهای سیاسی و بهعبارتی رانت
سیاس��ی و اعمال قدرت بوده است .وی با بیان
اینکه نحوه ورود برادر رئیسجمهور به پردیس
دانشگاه شهید بهشتی نکته اختالفی در گزارش
کمیته 3نفره این کمیس��یون بود ،افزود :بنده
بهعنوان رئیس سابق کمیسیون این  2گزارش را
مطالعه کرده به این نتیجه رسیدم که الزم است
این  2گزارش تجمیع شود .این تجمیع در حال
آماده شدن بود که ریاست کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی تغییر کرد و
دکتر عارف در این س��مت جایگزین بنده شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اعالم اینکه
در ح��ال حاضر این گزارشها در کمیس��یون
موجود اس��ت و آقای عارف میتواند آنها را در
کمیسیون مطرح کند ،یادآور شد :رئیس فعلی
کمیس��یون مس��ؤول جمعبندی نهایی و ارائه
گزارشها برای رأیگیری در صحن کمیسیون
اس��ت .زاهدی با ابراز اینکه محمدجواد ابطحی
و آق��ای قم��ی بهعنوان رئیس کمیت��ه  3نفره
هر کدام گزارش��ات جداگانهای را به کمیسیون
ارائه کردهاند ک��ه در گزارش آقای قمی برخی
مستندات نادیده گرفته شده است ،گفت :برای
مثال بر اساس مستندات و گزارشاتی که وجود
داش��ت گروه علمی که آق��ای فریدون قرار بود
در آنجا ادامه تحصیل دهد رسماً با این موضوع
مخالفت کرده و امضای اعض��ای گروه موجود
اس��ت اما هیچ مستندی دال بر اینکه گروه با
تحصیل وی موافقت ک��رده ،وجود ندارد .وی
ادامه داد :مستندات دستی مبنی بر فشار برای
ورود حسین فریدون به دانشگاه وجود دارد که
در آن بهصراحت به این موضوع اش��اره نشده
اما مضمون آن این است که آقای فریدون در
دانشگاه پذیرفته شود ،این در حالی است که
گروه دانشگاه پذیرنده با این موضوع مخالفت
کرده است و با این تصمیم دیگر کار تمام بوده
و حق نداش��تند دوباره با اعمال فشار از باال و
از درون وزارتخانه ،به هیات رئیسه دانشگاه و
از آنج��ا به گروه باعث ش��وند در نهایت تحت
این فشارها رئیس گروه اعالم کند مانعی برای
این موضوع وجود ندارد ،این در حالی اس��ت
ک��ه هیچگاه در عرف دانش��گاه چنین چیزی
وجود ندارد ،بلکه گروه است که تصمیمگیری
میکن��د .نماینده کرم��ان در مجلس تصریح
کرد :یکس��ری مس��تندات در گ��زارش آقای
ابطحی وجود دارد ک��ه آن مدارک در اختیار
آق��ای قمی نبود و همین مس��تندات نش��ان
میدهد فشار از بیرون یعنی از سوی وزارتخانه
به دانشگاه بوده است.

