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سیاسی

وطن امروز شماره 2718

اخبار

بندر چابهار از تحریم آمریکا
معاف شد

رئیسمجلس:

اروپا هیچ اقدامی درباره تعهداتش
در برجام انجام نداد

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :با
وجود گذش��ت  ۱۰روز از فرص��ت  2ماهه ایران
به اروپاییها برای اجرای تعهدات برجامیش��ان
هن��وز هیچ اقدام عملی از س��وی آنان در اینباره
مشاهده نشده است .مجلس شورای اسالمی صبح
دیروز سهشنبه نشست غیرعلنی به ریاست علی
الریجانی داش��ت .در همین زمینه ،حس��ینعلی
حاجیدلیگان��ی ،نماینده مردم شاهینش��هر در
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با فارس،
با اشاره به نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس
گفت :رئیس مجلس در این نشس��ت عنوان کرد
اروپاییها در طول حدود یک سال گذشته از زمان
خ��روج آمریکا از برجام اقدام عمل��یای را درباره
مس��ائل بانکی در قالب برجام صورت ندادهاند و
مهلت  2ماهه ایران ب��ه آنها در واقع یک فرصت
مجدد برایش��ان به ش��مار م��یرود .وی افزود:
الریجانی گفت با وجود گذشت  10روز از فرصت
 2ماهه به اروپاییها برای انجام اقدام عملی درباره
تسهیل امور بانکی برای ایران در قالب برجام هنوز
اقدام عملی از جانب آنها مشاهده نشده که البته
 50روز دیگر آنها برای این کار فرصت دارند.

عدم خرید نفت ایران
توسط اروپا سیاسی است

رئی��س ش��ورای راهب��ردی
روابط خارجی ب��ا بیان اینکه
شرکتهای اروپایی هنوز هم
میتوانند از ایران نفت بخرند،
گفت :برخی از آنها هیچ منافعی
در آمریکا ندارند و به نظر میرسد عدم خرید نفت
از س��وی آنها تصمیمی سیاسی است .به گزارش
فارس ،سیدکمال خرازی که به پاریس سفر کرده،
با «لوئی امبر» خبرنگار روزنامه لوموند گفتوگو
کرد .خبرنگار لوموند با بیان اینکه اروپاییها خرید
نفت از ایران را متوقف کردهاند و اینس��تکس نیز
به ش��ما اجازه میدهد فقط محص��والت و اقالم
بشردوس��تانه دریافت کنید ،از خرازی پرسید آیا
این برای ش��ما کافی اس��ت؟ که وی پاس��خ داد:
ش��رکتهای اروپایی هنوز هم میتوانند از ایران
نفت بخرند .برخی از آنان هیچ منافعی در آمریکا
ندارند و لذا ترسی از تحریمها ندارند .ایتالیا و یونان
خریدهای نفتیش��ان را متوقف کردند ،در حالی
که آمریکا برای آنها معافیتهایی از تحریمها قائل
شده بود .این نشان میدهد این تصمیم (نخریدن
نفت) سیاسی است.

به شورای امنیت برویم
برجام از بین میرود

س��خنگوی س��ازمان انرژی
اتم��ی گف��ت اگ��ر اتحادیه
اروپای��ی موضوع هس��تهای
ای��ران را به ش��ورای امنیت
بب��رد ،برج��ام از بین خواهد
رفت و هر واکنش��ی از س��وی تهران محتمل
اس��ت؛ از جمله خروج از این توافق .به گزارش
فارس ،بهروز کمالوندی در گفتوگو با ش��بکه
پرستیوی ،گفت :اگر اتحادیه اروپایی ،موضوع
هستهای ایران را به شورای امنیت ببرد ،در واقع
این معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمیکنم
دیگر این معاهده پا برجا بمان��د .وی اقدامات
اروپاییها برای حفظ برجام از قبیل راهاندازی
اینس��تکس یا  SPVرا ناکاف��ی و فاقد کارایی
خواند و افزود :اگر اتحادیه اروپایی این مس��اله
را به ش��ورای امنیت ببرد ،در واقع این معاهده
از بین خواه��د رفت و فکر نمیکنم دیگر این
معاهده پا برجا بماند .جمهوری اسالمی ایران،
قطعا اقدامات جدی و محکمی را برای احقاق
حق ملت خود انجام خواهد داد و هر واکنشی
محتمل است .این واکنش ممکن است خروج
از برجام یا هر چیز دیگری باشد ،بنابراین ،این
مساله باید بین سران کشورهای عضو حل شود.

تکذیب ادعای رویترز درباره شرط
ایران برای ادامه برجام

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه گف��ت:
نقطه نظرات و مطالبات بحق ایران در نامه ۱۸
اردیبهش��ت رئیسجمهور به سران کشورهای
باقیمانده در برجام به وضوح و با صراحت بیان
شده است .به گزارش مهر ،سیدعباس موسوی
در پاسخ به پرسشی درباره ادعای رویترز مبنی بر
گرهزدن ماندن در برجام از سوی ایران با فروش
یک و نیم میلیون بش��که نفت در روز ،ضمن
رد این خبرس��ازی اظهار داشت :نقطه نظرات
و مطالبات بحق ایران در نامه  ۱۸اردیبهش��ت
رئیسجمهور کش��ورمان به سران کشورهای
باقیمانده در برجام به وضوح و با صراحت بیان
شده است .موسوی خاطرنشان کرد :پرداختن
به اینگونه خبرسازیها و گمانهزنیهای ناقص
و غیردقیق در فضای رسانهای و عمومی نه تنها
سازنده نیست بلکه میتواند به تخریب فضای
مورد نیاز برای یک دیپلماسی جدی در شرایط
کنونی منجر شود.

چهارشنبه 25اردیبهشت 1398

الی��س ولز ،مع��اون وزیر خارج�� ه آمری��کا در دیدار با
صالحالدین ربانی ،سرپرس��ت وزارت خارج ه افغانس��تان،
از موافقت واش��نگتن با درخواست کابل مبنی بر معافیت
بن��در چابهار از تحریمه��ای آمریکا خب��ر داد .به گزارش
ایرن��ا ،صالحالدین ربانی نیز در این دیدار با اش��اره به روند
مذاکرات صلح افغانس��تان ،اجماع داخل��ی و منطقهای را
برای دس��تیافتن به صلح پایدار در این کشور با اهمیت
خواند .گفتنی اس��ت چند روز پیش نیز مدیر سابق شبکه
الجزیره از مستثنا کردن عراق درباره تحریمهای ایران خبر
داده بود .وی با اش��اره به سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به
عراق در صفحه توئیتر خود نوش��ته بود :آنچه درباره سفر
پمپئو به عراق در رسانهها پخش شد خالف واقعیت است؛
پمپئو حامل پیام آتشبس برای ایران بود .تمام آنچه آمریکا
میخواهد الحاقیهای به توافق هس��تهای است و نه لغو آن.
ترامپ میخواهد طرف توافق خودش باشد نه اوباما و تاکید
دارد خواهان جنگ نیس��ت .عراق هم از مجازات تخطی از
تحریمهای ایران به شکل مخفیانه مستثنا شده است.

الف جدید بولتون درباره اعزام نظامیان بیشتر
به غرب آسیا هم مانند دیگر نقشههای او
جدی گرفته نشد

قمپزنافرجام
ترامپ سریع تکذیب کرد

گ�روه سیاس�ی :روزنامه نیویورکتایم��ز آمریکا که
نزدی��ک به ح��زب دموکرات این کش��ور اس��ت در
تازهترین گزارش خود مدعی شد در جلسه اخیری که
در شورای امنیت ملی آمریکا برگزار شده ،طرحی به
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا
داده ش��ده که بر اس��اس آن ،این کشور میتواند در
ش��رایط الزم  120هزار نیروی نظامی برای مقابله با
ایران به منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) اعزام کند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،بر اس��اس گزارش
این روزنامه ،پنجش��نبه هفته گذشته که در جلسه
ش��ورای امنیت ملی آمریکا که در کاخ سفید برگزار
شد ،طرح «پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع
آمریکا درباره نحوه مقابله با ایران به جان بولتون ارائه
ش��د .این طرح پس از آن آماده شد که جان بولتون
چندی پیش بر اس��اس یک برنامه روتین ،از وزارت
دفاع آمریکا خواست برنامه به روز شده تقابل با ایران
را به شورای امنیت ملی این کشور ارائه کند .پنجشنبه
هفته گذشته شاناهان طرح اولیه خود را به بولتون داد.
در این جلسه جینا هسپل رئیس سیا و جوزف دانفورد
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز حضور داشتند.
اما طرح اولیه شاناهان که به بولتون ارائه شد چه بود؟
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز ،در
این طرح گفته شده است در صورت اقدام نظامی ایران
علیه پایگاههای این کش��ور یا در صورت تس��ریع در
برنامه هستهای ایران برای رسیدن به سالح هستهای،
آمریکا  120هزار نیروی نظامی خود را به غرب آسیا
اعزام میکند.
■■طرحی برای نزدن

کارشناس��ان معتقدند آنچه به عنوان طرح اعزام
 120هزار نیروی نظامی به خاورمیانه از سوی وزارت
دفاع آمریکا به جان بولتون ارائه ش��ده ،فاقد اعتبار و
ارزش اس��ت و نمیت��وان آن را به عن��وان یک گزاره
تشدید منازعه نظامی میان ایران و آمریکا تلقی کرد.
یکی از دالیل این موضوع ،شروطی است که این طرح
گزارش گروه سیاس�ی :دادگاه رس��یدگی
به اتهامات محمدهادی رضوی و
 ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه روز گذشته در
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران
و مفس��دان اقتص��ادی به ریاس��ت قاضی اس��داهلل
مسعودیمقام برگزار شد.
به گزارش «وطنامروز» ،رسیدگی به پرونده بانک
سرمایه از روز گذشته وارد مرحله تازهای شد؛ پیش
از این به پرونده مدیران و برخی بدهکاران این بانک
در  2مرحله رس��یدگی ش��ده بود .در اولین مرحله
رس��یدگیهای قضایی به پرونده مدیران ارشد این
بانک یعنی علی بخش��ایش ،فرزند روحاهلل به اتهام
مش��ارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور
از طری��ق اخالل در نظام پولی و بانکی و مش��ارکت
در  ۴۶فق��ره خیانت در امانت ،پرویز کاظمی ،فرزند
درویش به اتهام مش��ارکت در اخالل عمده در نظام
اقتصادی کشور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی
و مشارکت در  ۴۱فقره خیانت در امانت و محمدرضا
توسلی ،فرزند غالمرضا به اتهام مشارکت در اخالل
عمده در نظام اقتصادی کش��ور از طریق اخالل در
نظام پولی و بانکی و مشارکت در  ۴۰فقره خیانت در
امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در ۴
جلسه علنی به ریاست قاضی مسعودیمقام رسیدگی
شد که در نهایت هرکدام از این  3مدیر سابق بانک
س��رمایه به  ۲۰سال حبس ،تحمل  ۷۴ضربه شالق
در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی
محکوم شدند .در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده
نیز حسین هدایتی و  ۱۰متهم دیگر طی  ۶جلسه در
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران
ارزی و اقتصادی محاکمه شدند که حکم این افراد نیز
صادر شده و طی چند روز آتی اعالم خواهد شد .اصل
بدهی هدایتی  ۵۸۶میلیارد تومان بوده که با احتساب
سود پول ،در حال حاضر به یکهزار و  500میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان رس��یده که این متهم فع ً
ال ۱۵
میلی��ارد تومان را پس داده اس��ت .ام��ا از دیروز و با
شروع محاکمه محمدهادی رضوی ،سومین مرحله
رسیدگی به پرونده بانک سرمایه آغاز شد .رضوی که
پیش از این نامش بهواسطه سرمایهگذاری در برخی
سریالهای شبکه نمایش خانگی و انتساب به یکی
از وزرای دولت در رس��انهها مطرح شده بود ،به اتهام
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از
طریق تحصیل مال از طریق نامشروع محاکمه شد.

مطرح کرده است .در اولین شرط ،اعزام نیروی نظامی
آمریکا به غرب آس��یا مش��روط به درگیری نظامی
ایران و آمریکا ش��ده است .این در حالی است که در
صورت درگیری میان ایران و آمریکا ،افزایش نظامیان
آمریکایی در منطقه موضوعی بدیهی است .پس این
ط��رح ،طرحی برای پس از وقوع جنگ نظامی میان
ایران و آمریکاست و نمیتواند به عنوان نشانهای برای
افزایش احتمال درگیری نظامی میان طرفین تلقی
ش��ود .نکته دوم شرطی است که در این طرح درباره
برنامه هس��تهای ایران مطرح ش��ده است .بر اساس
آنچه نیویورکتایمز منتشر کرده ،در صورت تسریع
بازگشت ایران به سمت برنامه هستهای و تولید سالح
اتمی ،آمریکا  120ه��زار نظامی خود را وارد منطقه
میکند .این نیز بیشتر شبیه یک بلوف برای ترساندن
ایران و امتناع تهران از پیگیری روند خروج مرحلهای
از برجام اس��ت .اگرنه قاعدتا پس از خروج آمریکا از
برجام ،این حق برای ایران منظور ش��ده که به برنامه
هس��تهای خود بازگردد ،بنابراین فسخ قراردادی که
آمریکا خود پیشقدم آن شده ،نمیتواند موجب اعزام
 120هزار نیروی نظامی به منطقه غرب آسیا شود .به
عبارت دیگر ،آمریکا خود پیشقدم پاره کردن برجام
شده و در صورت لغو این توافق ،بازگشت طرفین به
مواضع قبلی خود آنقدر نمیتواند موجب جوس��ازی
آمریکا ش��ود که برای آن  120هزار نیروی نظامی به
غرب آسیا اعزام کند.
■■حقوقبگیر منافقین را جدی نگیرید

ماجراهای بولتون و اقدامات او علیه ایران به گونهای
شده است که تقریبا در محافل تخصصی سیاسی ،یک
فاصله معنادار میان رفتار بولتون و تصمیم نهایی هیات
حاکمه آمریکا و بویژه کاخ سفید قائل میشوند .بویژه
اینکه در دولت ترامپ ،همواره نسبت به تندرویهای
بولتون هشدارهایی داده شده است .هشدارهایی که
نشان میدهد در کاخ سفید نیز حاال دیگر همه بولتون
را میشناس��ند و او را آقای بلوف میخوانند .ماجرای

پیش��نهاد دیوانهوار او پس از حمله راکتی به سفارت
آمریکا در بغداد یکی از آن دس��ت مواردی است که
عدم مقبولیت طرحهای بولتون در آمریکا را یادآوری
میکند .س��پتامبر سال گذشته میالدی و در جریان
حمل��ه راکتی به س��فارت آمریکا در بغ��داد ،بولتون
بالفاصله به پنتاگون دس��تور داد طرحی برای حمله
به ایران آماده کند .ماج��را از این قرار بود که عوامل
آمریکا در عراق اقدام به آتش زدن کنسولگری ایران
در بصره کردند .پس از آن  3راکت به سمت سفارت
آمریکا در بغداد ش��لیک شد و خسارات محدودی به
ساختمان س��فارت آمریکاییها وارد کرد .بولتون اما
دیوان��هوار به دنبال طرح حمل��ه نظامی به ایران بود.
ب��ا این حال اگرچه بر اس��اس گزارش والاس��تریت
ژورنال ،مقامات وزارت دفاع این کش��ور با پیش��نهاد
بولتون موافقت کرده بودند اما در نهایت واش��نگتن
هیچ اقدامی علیه ایران انجام نداد؛ موضعی که برخی
آن را به ترامپ منتسب میکنند .البته عدم پذیرش
پیشنهادات جنگطلبانه بولتون نزد ترامپ مسبوق به
سابقه است .اگرچه به اعتقاد کارشناسان ،بولتون یکی
از کسانی بود که ترامپ را به خروج از توافق هستهای
ب��ا ایران ترغیب ک��رد و در این موضوع نقش بولتون
پررنگتر از سایرین بوده اما از زمان پیوستن بولتون
به کابینه ترامپ ،رئیس کاخس��فید در مواردی که با
موضوع برخورد نظامی مرتبط بوده ،سعی کرده است
مواضع محتاطانهتری نس��بت به بولتون اتخاذ کند.
ماجرای خروج نظامیان آمریکایی از س��وریه یکی از
مهمترین این موارد است .جان بولتون  3مهر 1397
در اظهارنظری درب��اره حضور نظامیان آمریکایی در
سوریه گفت :آمریکا به حضور نظامی خود در سوریه
ادامه خواهد داد ،مگر اینکه ایران نیروهایش را از این
کشور خارج کند .مش��اور امنیت ملی آمریکا افزود:
ما قصد نداری��م تا زمانی که نیروهای ایرانی خارج از
مرزهای این کشور هستند ش��امل نیروهای نیابتی
ایران و ش��بهنظامیان از سوریه خارج شویم .با وجود

سومین مرحله رسیدگی به پرونده بانک سرمایه روز گذشته آغاز شد

روایت تاراج سرمایه فرهنگیان

در ابتدای جلس��ه دیروز قاضی مسعودیمقام اظهار خس��ارات جبرانناپذیری را به بانک و سپردهگذاران
کرد :آغاز جلس��ه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع تحمیل کردهاند و در برخی موارد مدیرانی از س��وی
فس��اد در بانک سرمایه با  ۲۱ارکان اعتباری و  ۸تن  2گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی
از مدیران و سیدمحمدهادی رضوی اعالم میشود و رد صالحیت ش��دهاند چرا که سبب ارائه تسهیالت
بحثی که اکنون مطرح است  ۳کیفرخواست است .به افراد خاص شدهاند .نماینده دادستان خاطرنشان
وی اف��زود :کیفرخواس��تهای ارس��الی را به نوبت کرد :یک��ی از دریافتکنندگان تس��هیالت از بانک
رس��یدگی میکنیم ،ابتدا به اتهام سیدمحمدهادی سرمایه س��یدمحمدهادی رضوی اس��ت که موفق
رض��وی رس��یدگی و بع��د
ش��ده از طریق شرکتهای
به اته��ام  ۸نف��ر از مدیران کیفرخواست مشاورجوان آیندهس��ازان و رهپویان کوثر
رسیدگی خواهد شد .قاضی
 ۶۰و  ۲۰میلی��ارد توم��ان
مسعودیمقام در ادامه ضمن رئیس دولت اصالحات
به ن��ام ش��رکتهای فوق و
قرائ��ت و تفهیم مواد  ۱۹۳و
نماینده دادستان همچنین در بخشی بدون تودیع وثیقه تسهیالت
 ۱۹۴قانون آیین دادرس��ی از دادگاه دیروز به اتهامات احسان دالویز ،دریاف��ت کن��د و همچنین
کیفری اظهار ک��رد :درباره مش��اور جوان رئی��س دول��ت اصالحات موفق شده از طریق شرکت
پرونده اتهامی بانک سرمایه ،پرداخت .قهرمانی در اینباره گفت :متهم ش��ایگان تج��ارت آتی��ه با
در رابط��ه با  ۳تن از مدیران احسان دالویز آزاد با تودیع وثیقه ،متهم به  ۳فق��ره ضمانتنام��ه۲۷ ،
بخشایش ،توسلی و کاظمی معاونت در اخالل عمده در نظام اقتصادی میلی��ارد و  ۵۰۰میلی��ون
رأی ص��ادر ش��ده و رأی کش��ور از طریق معاونت در تحصیل مال تومان بدون اعتبارس��نجی
حس��ین هدایتی نیز صادر از طریق نامش��روع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و تودی��ع وثیقه دریافت کند
ش��ده که در چند روز آینده و  ۵۰۰میلی��ون توم��ان و تحصیل مال از ک��ه اقدام به خرید گوش��ت
اعالم و سعی میشود صدور طریق نامشروع به مبلغ  ۲میلیارد تومان و مرغ از ش��رکت پشتیبانی
آرا در فرج��ه قانون��ی انجام اس��ت .وی گف��ت :رضوی ب��رای افزایش دام اس��تان تهران ک��رده و
شود .وی در ادامه از متهمان خط اعتب��اری و پذیرش اقدام به پرداخت س��پس در بازار ب��ه فروش
خواست از مسائل حاشیهای  2میلیارد تومان به احس��ان دالویز کرده رس��انده و بانک مذکور را با
پرهیز کنن��د و گفت :بیان است که نظر به نقش موثر متهم ،انتساب چالش ج��دی مواجه کرده
س��وابق و خوشنامیها در معاونت در اخالل عمده در نظام اقتصادی ،اس��ت .قهرمانی بیان داشت:
رسیدگی ما بیتأثیر است و معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت همچنین سیدمحمدهادی
سعی شود دفاعیات حقوقی در امانت برای او محرز و مسلم است.
رضوی اقدام به خرید چندین
باشد.
ملک در نقاط مرغوب تهران
کرده اس��ت که ملک موس��وم به صبا را در خیابان
■■رضوی  ۱۲۰میلیارد تومان بدهکار است
در ادام��ه نماین��ده دادس��تان کیفرخواس��ت اندرزگ��و به مبلغ  ۱۹میلیارد تومان خریداری کرده
سیدمحمدهادی رضوی و احس��ان دالویز را قرائت اس��ت و در اسفندماه سال  ۹۴قصد داشته از طریق
ک��رد .قهرمانی گفت :کیفرخواس��ت پرونده ناظر بر گراننمایی ،بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند
اتهامات منتسب به سیدمحمدهادی رضوی و احسان و در اینباره از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک
دالویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت میشود .وی میخواهد و کارشناس فوق پیرو تبانی به میزان بیش
گفت :بانک سرمایه بهعنوان ششمین بانک خصوصی از  ۴براب��ر ارزش واقعی مل��ک را ارزیابی میکند ،در
ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد .حالی که چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیالت
صندوق ذخی��ره فرهنگیان و گ��روه ریختهگران  2بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای
سرمایهدار عمده این بانک هستند که  2گروه مزبور خوشخدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰،میلیون تومان

این مواضع بولتون اما ترامپ آذرماه س��ال گذش��ته
دس��تور خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه را امضا
کرد تا مش��خص ش��ود حقوقبگیر منافقین در کاخ
سفید ،همیشه نمیتواند دیدگاههای خود را به ترامپ
بقبوالن��د ،بویژه دیدگاههایی که مرب��وط به برخورد
نظامی باشد .ماجرای اظهارات اخیر منتسب به ترامپ
درباره بولتون نیز قابل تامل است .خبرگزاری رویترز
اخیرا به نقل از دونالد ترامپ درباره بولتون نوش��ت:
«ترامپ بعد از اب��راز عالقهاش براي تماس ايران با او
درباره این احتمال که بولتون او را به س��مت جنگ
ب��ا ایران پیش ببرد ،گفت :ترمز جان بولتون دس��ت
من اس��ت» .رویترز افزود« :ترامپ گفت :بولتون آدم
خوبی اس��ت و نگاه دقیقی به مسائل دارد .اما درست
اس��ت! من کسی هستم که باید او را کنترل کنم که
میکنم .من هم جان بولتون را دارم ،هم كس��اني كه
از او معتدلترند».

■■ترامپ سریع تکذیب کرد

تنها ساعاتی پس از انتش��ار خبر نیویورکتایمز
مبنی ب��ر تصمیم وزارت دف��اع آمریکا ب��رای اعزام
 120هزار نیرو به غرب آسیا ،رئیسجمهور آمریکا این
خبر را جعلی دانس��ت و گفت چنین طرحی وجود
ندارد .رئیسجمهور آمریکا برنامهری��زی برای اعزام
 ۱۲۰هزار نیرو به خاورمیانه برای مقابله با ایران را رد
کرد .دونالد ترامپ در اینباره به خبرنگاران گفت :به
نظرم این خبر جعلی است .ترامپ در ادامه افزود :خبر
جعلی است .ولی آیا من چنین کاری انجام میدهم؟
حتماً! ولی [در حال حاضر] برای این کار برنامهریزی
نکردهایم .امیدوارم مجبور نباشیم برنامهریزی کنیم
اما اگر این کار را انجام دهیم ،خیلی بیش��تر از اینها
نیرو میفرستم .ترامپ از این فرصت استفاده کرد و بار
دیگر نیویورکتایمز را رسانه جعلی خواند! همچنین
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مش��ترک با
همتای روس خود تأکید کرد« :اساس��اً دنبال جنگ
با ایران نیستیم».
پاداش به وی پرداخت کرده است .وی تصریح کرد:
متهم سیدمحمدهادی رضوی  ۱۲۰میلیارد تومان
به بانک س��رمایه بدهکار بوده و از طریق گراننمایی
ملک مذکور به مبلغ  ۱۲۵میلی��ارد تومان ،از بانک
سرمایه  ۵میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک
بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب
خود به شهرداری ارائه کرده است .به گزارش میزان،
وی افزود :متهم سیدمحمدهادی رضوی از مجرای
پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع
وثیق��ه حدود  ۱۰۷میلیارد تومان را در س��ال  ۹۱تا
 ۹۴از شبکه بانکی خارج و صرف سفرهای خارجی،
خودروهای لوکس و ملک کرده اس��ت .قهرمانی در
ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان
پرداخت و گفت :متهم سیدمحمدهادی رضوی متهم
به مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور
از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان ،آزاد با قرار وثیقه است
و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی
خواهد شد.
■■داماد شریعتمداریام نه نتانیاهو!

پ��س از پای��ان قرائ��ت کیفرخواس��ت ،قاضی
مسعودیمقام از س��یدمحمدهادی رضوی خواست
در جایگاه حاضر ش��ود .رضوی که برخالف س��ایر
متهمان با لباس عادی و ن��ه لباس زندان در دادگاه
حض��ور یافته بود ،ب��ا حضور در جای��گاه ضمن رد
اتهامات مدعی شد :در کیفرخواست گفته شده من
برای مخفیکاری شرکتهایی ثبت کرده و تسهیالت
گرفتهام ،باید بگویم در ش��رکت صنایع آیندهسازان
فاطمی نوین من س��مت مدیرعامل دارم در شرکت
رهپویان کوثر ضامن تس��هیالت بودم ،پنهان کاری
آن کجاست؟ متهم افزود :ظاهرا خیلی دوست دارند
بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است،
م��ن که داماد نتانیاهو نیس��تم ،از دادگاه میخواهم
فارغ از داماد فالنی پرونده من بررس��ی شود .متهم
رض��وی همچنین خطاب به ریاس��ت دادگاه گفت:
آقای مسعودیمقام! بانک سرمایه  ۳۱بدهکار کالن
دارد که بدهیهایشان  ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد
و  ۱۰۰۰میلیارد اس��ت ،بدهی من کجای این ارقام
قرار دارد؟! لیست اسامی این  ۳۱بدهکار توسط هیأت
تحقیق و تفحص مجلس اعالم ش��ده است که اص ً
ال
اسم من آنجا نیست .مگر بدهی من چقدر بوده است؟
حدود  ۸۰میلیارد تومان.

تیتر یک
رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران
نظام با اشاره به رویارویی ایران و آمریکا:

جنگ نمیشود

ادامه از صفحه اول

رهبر انقالب با اش��اره به مشکالت درونی و
بزرگ امریکا در زمینه های اجتماعی و اقتصادی
افزودن��د :این نکته البته غالباً م��ورد توجه قرار
نمیگیرد اما مشکالت مهم اجتماعی و تناقض و
آشفتگی در دولت امریکا ،واقعیتی است که وضع
ضعیف دشمن را نشان می دهد.
ایشان با استناد به گزارشهای رسمی مراکز
دولتی امریکا« ،وجود  ۴۱میلیون امریکایی دچار
گرس��نگی و ناامنی غذایی»« ،نامش��روع بودن
چهل درصد نوزادان»« ،وجود  ۲میلیون و ۲۰۰
هزار زندانی (که باالترین میزان جهانی به نسبت
جمعیت اس��ت)»« ،بیشترین آمار مصرف مواد
مخدر» و «وقوع  ۳۱درصد تیراندازیهای جمعی
دنیا در امریکا» را از جمله واقعیات این کش��ور
خواندن��د و افزودند :برخی ه��ا ،امریکا را خیلی
بزرگ و پرهیبت و خطرناک جلوه ندهند البته
دشمنی دشمن غفلت بشود اما حقیقت
نباید از
ِ
آن اس��ت که امریکا گرفتار مش��کالت مختلف
است .ایشان افزودند :عالوه بر این گرفتاری های
درونی ،سیاستهای غلط امریکا از لحاظ سیاسی
و امنیتی عموماً به ضرر این کش��ور تمام شده و
در منطقه ما ،اروپا و مواجهه با برخی قدرتهای
آسیایی ،آنها را دچار مشکالت بیشتر کرده است،
ضم��ن اینکه روند هزینه ه��ای  ۷هزار میلیارد
دالری و ب��ی نتیجه آنه��ا در منطقه ،همچنان
ادامه دارد اگر چه دستش��ان در کیسه سعودی
ها نیز هست .حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره
به هش��دار برخی صاحبنظران امریکایی مبنی
بر اینکه فش��ار بر جمهوری اسالمی به جهش
اقتصادی ایران منجر خواهد شد ،گفتند :امریکا
در مواجهه با ملت ایران و اس��تحکام روزافزون
نظام اسالمی قطعاً شکست خواهد خورد .ایشان
با اشاره به برخی که می گویند مذاکره با امریکا
چه عیبی دارد ،تأکید کردند :مذاکره با امریکا تا
سم است
وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده ّ
ضم��ن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کش��ور
سم مضاعف اس��ت .رهبر انقالب در تبیین این
ّ
واقعیت افزودند :معنای حقیقی مذاکره ،معامله
و بده بستان اس��ت و آنها دقیقاً در این معامله،
دنبال نقاط قوت ایران هس��تند .ایشان افزودند:
می گویند بیایید درباره موش��ک مذاکره کنیم،
معنای حقیقی این حرف این است که شما باید
بُرد و دقت موش��ک هایت��ان را کم کنید تا اگر
روزی ش��ما را هدف ق��رار دادیم ،نتوانید جواب
بدهید .اما بدیهی اس��ت که کسی در ایران این
حرف را نمی پذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها
ادام��ه خواهد یافت .حضرت آیت اهلل خامنه ای
تاکید کردند :این مس��ئله بح��ث دین و انقالب
نیس��ت ،بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری
حاضر نیست با طرفی که می خواهد نقاط قوت
کشور را از دست او درآورد ،معامله کند .ایشان
در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی دشمن
در بحث مذاکره افزودند :عمق راهبردی سیاسی
و امنیتی برای هر کش��وری مسئله ای حیاتی
اس��ت ،برای ما نیز عمق راهب��ردی در منطقه
خیلی مهم اس��ت ،آنها از این مسئله ناراحتند و
می خواهند بر س��ر عمق راهبردی بسیار خوب
ایران با آنها معامله کنیم؛ آیا کسی می پذیرد؟
رهبر انقالب تأکید کردند :براساس این واقعیات
اصل مذاک��ره با امریکا حتی با کس��ی که آدم
حس��ابی باشد غلط اس��ت و مذاکره با اینها که
به هیچ چی��ز از جمله اخ�لاق و قانون و عرف
بین المللی پایبند نیستند ،مسخره است و مطلقاً
معنا ندارد.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند :البته
در عقالی ما کسی دنبال مذاکره نیست ،مردم
هم که دنبال مذاکره نیستند ،فقط برخی گوشه
کن��ار حرفی می زنند .رهبر انقالب با اش��اره به
نامه های رئیس جمهور قبلی امریکا به ایش��ان
افزودند :اوباما که ظاهرش خیلی اتو کشیده تر
از اینها بود یک نامه فدایت شوم برای ما نوشت
و بن��ده بعد از مدتی جوابی به او دادم ،بالفاصله
نامه دوم را نوش��ت ،می خواس��تم جواب بدهم
ک��ه فتنه  ۸۸پیش آمد و او ب��ا فراموش کردن
همه آن حرف ها و ابراز ارادت ها ،با خوشحالی
به حمایت و دفاع از فتنه و فتنهگرها ش��تافت.
رهبر انقالب با اش��اره به اینک��ه امریکا مجبور
به عقب نش��ینی در مقابل مقاومت ملت ایران
خواهد شد افزودند :بحث مقاومت ،بحث برخورد
نظامی نیست و اینکه برخی در روزنامه یا فضای
مجازی مسئله جنگ را مطرح می کنند ،حرف
بیخود و غلطی است .ایش��ان تأکید کردند :بنا
نیس��ت جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد
گرفت ،چرا که ما ابتدا به ساکن هیچگاه دنبال
جنگ نیس��تیم و آنها هم م��ی دانند که جنگ
به صرفهش��ان نیس��ت .رهبر انق�لاب در پایان
سخنانشان خاطرنشان کردند :رویارویی کنونی،
برخورد اراده هاس��ت و چون ما اراده ای قوی تر
داریم و به خدا توکل می کنیم ،انشاءاهلل آینده
خوبی در انتظار ملت است .ایشان تأکید کردند:
جمهوری اس�لامی ایران به فضل الهی ،در پرتو
ایستادگی ،هوشیاری و اراده ملت و مدیریتها و
تدابیر جدیدی که رئیس جمهور محترم اشاره
کردند پیروز این میدان خواهد بود.

