نماینده صومعهسرا به معترضان تعهد داد

پنجشنبه  22خرداد 1399
وطنامروز شماره 2947

روحاهلل نجابت ،نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت :با توجه به تعهد آقای سیدکاظم دلخوش نسبت به تن دادن به قانون
درباره موضوع مورد اعتراض ،معترضان به اعتبارنامه این منتخب از اعتراض خود گذشتند .وی افزود :پیش از این اعتبارنامه سیدکاظم
دلخوش در شعبه  10مورد اعتراض بنده و تعدادی از نمایندگان قرار گرفته بود که بحث و بررسیهایی پیرامون آن مطرح شد.

سیاسی

اخبار

تشکر کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران از پیام رهبر انقالب

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در نامهای به رهبر
حکیم انقالب اسالمی از پیام پرمهر ایشان به دریانوردان
کشتیرانی جمهوری اسالمی بهعنوان سربازان انقالب در
بخش حملونقل دریایی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش «تس��نیم» ،در نام��ه قدردانی نایبرئیس
هیأتمدیره و مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی
ایران آمده است« :پیام پرمهر و روحافزای حضرتعالی به
فرزندان خود در ناوگان ملی کشور ،دوباره روشناییبخش
قلوب س��ربازان انقالب در بخش حملونقل دریایی که
همواره در راه جهاد و فعالیت اقتصادی از هیچ کوششی
دریغ نمیورزند ،شد».
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
کشتیرانی با سرلوحه قرار دادن کالم حکیمانهتان مبنی
بر «مقابله با دشمن وحشی از موضع قدرت» ،توانست با
اقتدار مورد انتظار مقتدای خود ،با پرچم مقدس جمهوری
اسالمی ایران وارد دریای کارائیب شود تا وعده نصرت الهی
را به منصه ظهور برساند.

حضور رئیس مجلس
در جلسه شورای نگهبان

محمدباقر قالیباف با حضور در جلس��ه دیروز شورای
نگهبان درباره قانونگذاری و تعامل میان شورای نگهبان
و مجلس با اعضای این شورا به بحث و رایزنی پرداخت.
آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان در این جلسه
با تبریک ب��ه نمایندگان و رئی��س مجلس بابت فرصت
خدمترسانی به مردم ،خطاب به رئیسمجلس گفت :امید
این است مجلس یازدهم مسائل اصلی و مهم کشور همچون
مسائل معیشتی و فرهنگی را در اولویت برنامهریزی و دستور
کار قرار داده و از پرداختن به مسائل حاشیهای و غیرضروری
بپرهیزد .محمدباقر قالیباف نیز در این جلسه اظهار داشت:
با همه تجربیاتی که دارم معتقدم مشکالت را میتوان در
یک برنامه  ۵ساله البته با اصالح مدیریت سروسامان داد.
وی همچنین با بیان اینکه وظیفه مجلس ،اجرایی نیست
اما اگر در بعد نظارت و تقنین درس��ت عمل کند اتفاقات
مبارکی میافتد ،تاکید کرد :با شناختی که در این سالیان
در حوزه اجرا دارم میگویم ما در خیلی از حوزهها نیاز به
قانون جدید نداریم ،بلکه باید قانون بدرستی اجرا شود.

بیانیه نمایندگان مجلس
در تشکر از آیتاهلل رئیسی

 ۲۲۵نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای عنوان کردند
در  ۱۵ماهی که از مسؤولیت آیتاهلل رئیسی در قوهقضائیه
میگذرد ،اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و فراتر از آن
سرمایه اجتماعی نظام ارتقا یافته است.
ب��ه گزارش ف��ارس ،علی کریم��ی فیروزجایی ،عضو
هیأترئیس��ه مجلس بیانیه  225نف��ر از نمایندگان در
تقدیر از رئیس قوهقضائیه را روز گذشته در صحن علنی
مجلس قرائت کرد .در بخش��ی از این بیانیه آمده است:
انتشار گزارش مالی سال  1398حسابهای قوهقضائیه که
جزو وعدههای رئیس قوهقضائیه بود ،یکی دیگر از گامهای
ارزشمند و تحولی در دوره ریاست آیتاهلل رئیسی است.
شفافیت و کارآمدی  2بال اساسی حرکت رو به جلو در
دستگاهها و عامل جلب اعتماد عمومی است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است :رئیس محترم
قوهقضائیه در  15ماهی که از مسؤولیت ایشان میگذرد،
سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا داده است .این الگوی فعال
و تحولی و خنثیکننده مغزافزار توطئههای دشمنان باید
در بخشهای دیگر نظام اسالمی هم در پیش گرفته شود.

ورود کمیسیون تحقیق مجلس
به موضوع اعتبارنامه تاجگردون

کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم
به پرونده غالمرضا تاجگردون ،منتخب مردم گچساران
ورود کرد .اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون ،منتخب مردم
گچس��اران در مجلس یازدهم ش��ورای اسالمی توسط
وکالی مل��ت با  159رأی موافق 70 ،رأی مخالف و 12
رأی ممتنع از مجموع  254نماینده حاضر در جلسه به
کمیسیون تحقیق اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم
شورای اسالمی ارسال شد .علی جدی ،دبیر کمیسیون
تحقیق اعتبارنامه منتخبان مجل��س یازدهم به فارس
گفت :کمیسیون تحقیق نسبت به بررسی پرونده غالمرضا
تاجگردون ورود کرده و بزودی جلسات خود را تشکیل
میدهد .وی در همین رابطه ادامه داد :قطعا در جلسات
بررسی پرونده تاجگردون از معترضان دعوت خواهد شد
و بدین ترتیب تصمیمات الزم درباره پرونده این منتخب
اخذ میشود.

نیروهای مرزبانی
در حفظ امنیت ملی مماشات نمیکنند

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت :برخی اتباع
کشورهای همسایه و حتی غیرهمسایه سعی میکنند به
شکل قاچاق وارد کشور شوند و نیروی انتظامی ما به منظور
حفظ و حراست از امنیت ملی در این باره مماشات نخواهد
کرد .به گزارش ایسنا ،سیدعباس موسوی در گفتوگو با
خبرگزاری صداوسیما در واکنش به اتفاقات اخیر رخ داده
برای برخی اتباع افغانستان در مرز کشورمان ،اظهار داشت:
افرادی که اقدام به قاچاق انسان میکنند و از شیوههای
خطرناک غیرقانونی برای ورود به هر کش��وری استفاده
میکنند ،خودشان مطلع هستند که در آن کشور مورد
استقبال قرار نمیگیرند و انواع خطرات متوجه آنها خواهد
شد و نیروی انتظامی با آنها برخورد میکند.
وی با اش��اره به اتفاقی که اخیرا برای اتباع افغانستان
روی داد ،افزود :در اتفاقی که شاهد آن بودیم حتی اتباع
غیرافغانس��تانی نیز در بین آنها وجود داشت و طبیعی
است که نیروی انتظامی برای حفظ نظم و قانون و امنیت
کشور در این زمینه مماشات نخواهد کرد و جلوی هرگونه
ورود غیرقانونی را میگیرد .سخنگوی وزارت امور خارجه
همچنین گفت :اگر در برخوردهایی که با اتباع کشورهای
خارجی صورت میگیرد ،اقدام خالفی هم انجام شود ،این
موضوع پیگیری خواهد شد.

روحانی:از 2کشوردوستمانروسیهوچینتوقعداریمدربرابرتوطئهآمریکاایستادگیکنند

حاال دوست شدند؟!

نام ه وزرای خارجه روسیه و چین به اعضای شورای امنیت درباره تالشهای آمریکا برای احیای تحریمها علیه ایران
گروه سیاس�ی :قمار آمریکا برای س��واری گرفتن از برجام با نیت
تمدید کردن تحریمهای تسلیحاتی ایران که طبق قطعنامه 2231
در اکتبر سال( 2020مهر )99منقضی خواهد شد با واکنش2دولت
چین و روسیه روبهرو شد.
به گزارش «وطن امروز» دولت آمریکا که در ماههای اخیر تالش
غیرقانونی خود را معطوف به تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران
با استناد به مکانیسم ماش��ه برجام کرده بود با نامهنگاری وزرای
خارجه چین و روسیه در دفاع از ایران مواجه شد .در همین زمینه
خبرگ��زاری رویترز خبر از نامه «وانگ یی» وزیر خارجه چین در
تاریخ  7ژوئن(18خرداد) و «سرگئی الوروف» همتای روس او در
تاریخ  27مه ( 7خرداد) به  ۱۵کشور عضو شورای امنیت و همچنین
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل داد .در این دو نامه چین
و روسیه تالشهای آمریکا علیه ایران را به دلیل خروج یکجانبه
این کشور از توافق هستهای و نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
مردود و غیرقابل قبول دانستند .حمایت  2دولت چین و روسیه از
ایران دیروز نیز در سخنان رئیسجمهور انعکاس پیدا کرد .روحانی
در جلسه هیأت دولت با اشاره به توطئه جدید دولت آمریکا گفت:
توقع ما از  ۴کشور دیگر دائم شورای امنیت این است که در برابر
این توطئه به خاطر منافع و ثبات جهان ایستادگی کنند .بهخاطر
منافعی که در توافق هستهای مدنظر منطقه و جهان بود؛ مخصوصا
از  2کشور دوستمان روسیه و چین ،توقع داریم در برابر این توطئه
ایستادگی کنند .رئیسجمهور خاطرنشان کرد :ما مطمئن هستیم
انواع توطئههایی که تا امروز آمریکا علیه ما داشته منجر به شکست
ش��ده و در این توطئه هم به موفقیت نخواهد رس��ید و ما با همه
توانم��ان توانمندی دفاعیمان را باال میبریم .آمریکاییها بدانند
قطعنامه ببرند؛ کاری بکنند یا نکنند و یا به قطعنامه  ۲۲۳۱ضربه
بزنند ،در شرایط سخت تحریم ،ما بهترین سیستمهای پدافند هوایی
را طراحی کردیم و با همین سیستم پهپاد آمریکایی را زدیم .یعنی
با همین سیستم ایرانی پهپاد آمریکاییها را زدیم.
روحانی در حالی خطاب به روسیه و چین گفته است که در
برابر توطئه آمریکا در تمدید تحریمهای تس��لیحاتی علیه ایران
ایس��تادگی کنند که وی و کابینهاش در طول  7س��ال گذشته
همواره س��عی کرده بودند رابطه با سایر کشورها را ذیل رابطه با
غرب تعریف کنند .همین امر موجب شده بود که حتی روحانی
در انتقاد از سیاس��ت نزدیکی ایران و چین در بحبوحه مذاکرات
هس��تهای بگوید سیاست ایران در سالهای اخیر (اشاره به دوره
دولت دهم) اشتغالزایی برای کارگران چینی بوده است ،عالوه بر
این سیاس��ت دولت در نزدیکی با کشورهای غربی سبب شد که

الوروف همچنین با استناد به یک دیدگاه حقوقی که قدمت 50
ساله دارد ،نوشت« :دادگاههای بینالمللی میگویند اگر یک طرف
از توافقی خارج شود یا تعهداتش ذیل آن را انجام ندهد ،نمیتواند
از حقوقی که ذیل آن رابطه داشت ،برخوردار شود .ایاالت متحده
قطعنامه ش��ورای امنیت را نقض کرد و از اجرای توافق هستهای
امتناع ورزید ،پس امکان استفاده از بندهای احیای تحریمها را از
دس��ت داد» .الوروف با بیان اینکه برجام و قطعنامه  ،۲۲۳۱یک
موجودیت واحد را تشکیل میدهند و نمیتوان آنها را جداگانه در
نظر گرفت ،تاکید کرد« :ذیل بند  ۲۵منشور سازمان ملل ،ایاالت
متحده ملزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت است ،نه اینکه با
اقدامات غیرقانونی آنها را تضعیف کند» .الوروف در پایان این نامه
نوشت« :ایاالت متحده باید درک کند هیچ پایه و اساس قانونی
برای سیاست خود در استفاده از احکام شورای امنیت برای رسیدن
به منافع خودخواهانهاش ندارد».
■■عواقب بحرانی برای تفسیر به رأی آمریکایی

شرکتهای روسی از قراردادهای نفتی و گازی کنار گذاشته شوند.
همچنین بهرغم وجود فرصتهای مناس��ب ب��رای صادرات
محص��والت کش��اورزی و طیور به این کش��ور ،دولت روحانی با
فرصتسوزی ،این بازار را به دیگر کشورها واگذار کرد.
هر چند در تعامل با کشورها از جمله روسیه و چین ،اصل باید
دستیابی به منافع ملی باشد ،با این حال کارشناسان معتقدند که
در راس��تای تحقق منافع ملی نیز همکاری با کش��ورهایی چون
روسیه و چین و دیگر کشورهایی که ذیل هژمونی آمریکا تعریف
نمیش��وند بهتر و بهصرفهتر از نزدیکی به کشورهای غربی است
که امتحان خود را با عدم پایبندی به تعهداتشان در قبال ایران
بارها پس دادهاند .دولت آمریکا که  2سال پیش با اعالم رسمی
ترامپ از توافق هستهای میان ایران و کشورهای  5+1خارج شده
بود در آستانه منقضی شدن تحریمهای تسلیحاتی در مهرماه سال
ج��اری با این ادعا که بهرغم خروج از برجام هنوز طبق قطعنامه
 ،۲۲۳۱یکی از طرفین مشارکتکننده در توافق هستهای به حساب
میآید(!) تهدید کرده بود اگر به مقصود خود مبنی بر تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران نرس��د ،به مکانیسم ماشه متوسل شده و همه
تحریمهای ضدایرانی را احیا میکند .در همین زمینه نمایندگی

آمریکا در سازمان ملل طی روزهای گذشته ،ضمن متهم کردن
ایران به نقض قطعنامه  ،۲۲۳۱پیشنویس طرحی را میان شماری
از اعضای شورای امنیت توزیع کرده است که در آن خواستار تمدید
تحریمهای تسلیحاتی علیه کشورمان شده است .نامههای وزرای
خارجه چین و روس��یه که از اعضای دائم شورای امنیت سازمان
ملل به شمار میروند واکنشی نسبت به این تحرکات است .تالش
آمریکا برای همراه کردن دیگر کشورهای حاضر در برجام یعنی
فرانسه ،انگلیس و آلمان در این طرح در صورت مخالفت چین و
روس��یه که حق وتو دارند با بنبست مواجه خواهد شد .براساس
گزارش رویترز ،وانگ در نامه خود با اشاره به این نکته که ایاالت
متحده آمریکا بعد از خروج از برجام دیگر عضوی از این توافق به
شمار نمیرود ،حق این دولت برای درخواست فعالسازی مکانیسم
بازگشت تحریمها از شورای امنیت را مردود دانست .الوروف نیز با
بیان اینکه برجام و قطعنامه  ،۲۲۳۱یک موجودیت واحد را تشکیل
میدهند و نمیتوان آنها را جداگانه در نظر گرفت ،تاکید کرد ایاالت
متحده به صورت یکجانبه از توافق هستهای ایران و  6قدرت جهانی
خارج شد و اکنون هیچ حق قانونی برای تالش جهت استفاده از
قطعنامه  ۲۲۳۱برای تداوم نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران ندارد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به وقایع اخیر ایاالت متحده تأکید کرد

ترامپ در نامهای به کنگره از اقدام تروریستی خود در به شهادت رساندن سردار سلیمانی دفاع کرد

قاتل آمریکایی!

گروه سیاسی :رئیسجمهور آمریکا در نامهای به مجلس
نمایندگان این کش��ور با مطرح ک��ردن ادعاهایی درباره
نقش ایران در منطقه ،از اقدام تروریس��تی این کشور در
به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی دفاع کرد.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ
س��فید ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در بخشی از
نام ه خود به رئی��س مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون
فعالی��ت نظامیان آمریکایی در مناطق مختلف ،با مطرح
کردن ادعاهایی علیه ایران ،از اقدام تروریستیاش در به
شهادت رس��اندن سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق
دفاع کرد و نوش��ت :همانطور که در ماه ژانویه گزارش
شد ،من در واکنش به شمار رو به افزایش حمالت از جانب
ایران و ش��بهنظامیان تحت حمایت ایران علیه نظامیان
آمریکایی و منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دس��تور
حملهای در عراق علیه قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروهای
قدس سپاه پاسداران ایران را صادر کردم.
ترامپ در ادامه اظهار کرد :من برای حمایت از کارکنان
نظامی آمریکا ،بازداشتن ایران از انجام دادن یا پشتیبانی
حمالت بیشتر علیه نظامیان و منافع آمریکا ،پایین آوردن
توان ایران و شبهنظامیان تحت حمایت نیروهای قدس
ب��رای انجام دادن حم�لات و پایان دادن به گس��ترش
راهبردی حمالت و تهدیدهای ایران علیه منافع آمریکا
دستور این اقدام را صادر کردم.
رئیسجمه��ور آمریکا در ادامه درب��اره اعزام نظامیان

آمریکایی به عربستان سعودی ،در این نامه ادعاهایی دیگر
علیه ایران مطرح کرد و نوش��ت :نیروهای مسلح آمریکا
ب��رای حفاظت از نظامی��ان و منافع آمریکا در منطقه در
برابر عملکرد خصومتآمیز ایران و گروههای تحت حمایت
آن به عربستان سعودی اعزام شدهاند .این نظامیان که در
هماهنگی با دولت عربستان فعالیت میکنند ،توان دفاعی
هوایی و موش��کی ایجاد کرده و از عملیات نیروی هوایی
ارتش آمریکا پشتیبانی میکنند .تعداد کل نظامیان آمریکا
در عربستان سعودی  3600نفر است.
ترامپ در حالی ادعا کرده است اقدامات وی از جمله
ترور س��ردار س��لیمانی منجر به آنچه وی پایین آوردن
توان ایران و شبهنظامیان تحت حمایت نیروهای قدس
خوانده ،ش��ده است که در پی تحوالت چند ماه گذشته
آمریکا و با خروج بخش��ی از نیروهایش از منطقه غرب
آس��یا ،کمترین میزان س��ربازان آمریکایی در چند سال
اخی��ر را در منطقه دارد .اقدامات پنهان و آش��کار ایران
در راس��تای خروج آمریکا از منطقه ادامهدار خواهد بود
و کاری که حاجقاس��م فرصت نکرد در زمان حیاتش به
سرانجام برساند با اهدای خونش به سرانجام میرسد .اما
فارغ از این  2س��طح باید به این نکته نیز اشاره کرد که
ترامپ با دس��تور ترور حاج قاسم و اعالم علنی و افتخار
به آن ،این ماجرا را «شخصی» کرده است .تجربه نشان
داده جمهوری اس�لامی از «محاکمه و مجازات» قاتالن
مردم و مقاماتش نمیگذرد.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز گذشته
طی سخنرانی در نشست ویدئوکنفرانسی اندیشکده «شورای روابط
خارجی» در نیویورک با هشدار درباره عواقب وخیمی که تفسیر به
رأی آمریکا از توافق هستهای ایران خواهد داشت بازگشت تحریمهای
سازمان ملل علیه تهران را عاملی در جهت بحران در شورای امنیت
تفس��یر کرد .ریابکوف در بخشی از سخنان خود گفت« :به نظرم
اینکه آمریکا اکنون تالش میکند آزادانه چیزهایی را انتخاب کند
ک��ه در خدمت منافعش برای رد کامل نظرات دیگران و حتی رد
کامل عقل سلیم در تالش برای به شکست کشاندن برجام است،
این رویکرد بیدادگرانه است» .وی درباره عواقب موفق شدن آمریکا
در نابود کردن توافق هستهای ایران و احیای تحریمهای سازمان
ملل بر این کشور هشدار داد و گفت« :آنگاه ما ناگزیر دچار وضعیت
بحرانی وخیمی در ش��ورای امنیت خواهیم شد که ضربه بزرگی
به حاکمیت شورای امنیت خواهد بود و مسؤولیت آن امر نیز بر
دوش آمریکاست» .این مقام روس درباره ناتوانی آمریکا در استفاده
از مکانیسم احیای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تصریح کرد
واشنگتن از توافق هستهای که حاوی این بند است ،خارج شده و به
تبع آن از قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام (قطعنامه )۲۲۳۱
نیز خارج شده است .ریابکوف با انتقاد از تفسیر به رأی آمریکا از
بخشهای دلخواه توافق هس��تهای ایران اظهار داش��ت« :اینگونه
اقدامات خارج از چارچوب قطعنامه  ۲۲۳۱است .اگر این اقدامات
ادامه یابد ،منجر به بحران وخیمی در شورای امنیت میشود که
قدرت آن را تضعیف خواهد کرد».

زوال زودرس آمریکا

گروه سیاسی :فرمانده کل سپاه با صدور حکمی سردار
نعمان غالمی را به سمت فرمانده دانشگاه افسری و تربیت
پاس��داری امام حس��ین(ع) منصوب کرد .س��ردار فضلی،
فرمانده س��ابق این دانشگاه نیز به سمت جانشین معاون
هماهنگکننده سپاه منصوب شد .به گزارش «وطن امروز»،
با حکم فرمانده کل سپاه سردار نعمان غالمی فرمانده دانشگاه
افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) شد .سردار سالمی
در حکم جداگانهای نیز سردار فضلی ،ریاست سابق دانشگاه
امام حسین(ع) را به سمت جانشین معاون هماهنگکننده
سپاه منصوب کرد .مراسم معارفه سردار غالمی روز گذشته
در دانش��گاه امام حسین برگزار شد .آیین تودیع و معارفه
روس��ای سابق و جدید دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
امام حسین(ع) روز گذشته با حضور سردار سالمی فرمانده
کل سپاه ،حجتاالسالم والمسلمین عبداهلل حاجیصادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه ،سردار محمدرضا نقدی معاون
هماهنگکننده س��پاه و جمعی از فرماندهان و مسؤوالن
عالیرتبه نیروهای مسلح در س��الن همایشهای دانشگاه
امام حسین(ع) برگزار شد .همچنین در حاشیه این مراسم
تعدادی از پروژههای عمرانی آموزشی دانشگاه نیز افتتاح شد.
■■سردارسالمی:حرکتکشتیهابهسمتونزوئال،رزمایش
اقتدار ایران بود

س��ردار سالمی در جلس��ه تودیع و معارفه فرماندهان
قدیم و جدید دانش��گاه امام حس��ین(ع) اظهار داشت که
به علت کسالتهای جسمی سردار فضلی ،تصمیم گرفته

شد که بار اجرایی وی کمتر شود تا او بتواند سالمتی خود
را بهتر و س��ریعتر بازیابد .فرمانده کل سپاه سردار فضلی
را همردیف س��ردار سلیمانی ،صاحب یک مکتب و اسوه
ماندگار دفاعمقدس خواند .سردار سالمی در بخش دیگری
از سخنانش با اشاره به حرکت کشتیهای ایرانی به سمت
ونزوئال اظهار داش��ت :ما مشق اقتدار کردیم و بزرگترین
رزمایش اقتدار ما تحمیل اراده ما و حرکت کشتیهای ما
در دریاه��ای آزاد از خلیجفارس تا ونزوئال بود .امروز ملت
ایران در اوج اقتدار و عزت ،مشکالت را پشت سر میگذارد.
مشکالت ذیل اراده و ایمان این ملت قابل حل شدن هستند
و ما بهعنوان پاسدار انقالب برای حل مشکالت به همراه
بسیج آماده هستیم.
س��ردار سالمی همچنین با اشاره به وقایع اخیر آمریکا
گفت :به فضل الهی امروز ش��اهد زوال زودرس و شتابدار
دش��منان بزرگم��ان بویژه آمریکا هس��تیم .اگ��ر دامنه
جنایتهای دولت ایاالت متحده در جهان آشکار و در آمریکا
مخفی بود چهره جنایات آن امروز در آمریکا هم محسوس
است به صورتی که ملت آمریکا مجبور شده پرچم آمریکا
را آتش بزند .این روزها جهان به سرعت در حال تغییر است.
همه نمادهایی که آمریکا توسط آنها خود را معرفی میکرد
و تصویری غیرواقعی به جهان ارائه میداد در حال سقوط
هستند و آمریکا در حال پارهپاره کردن تصویری است که
از خ��ود س��اخته بود و در حال چن��گ زدن به آن تصویر
غیرواقعیای است که از خود ساخته بود.

اکبر طبری در دومین جلسه دادگاه :اگر بخواهم دوستانم همه لواسان را به نامم میزنند

دومین جلسه رس��یدگی به اتهامات اکبر طبری ،معاون
اجرایی قوهقضائیه در دوران ریاس��ت آیتاهلل آملیالریجانی،
روز گذش��ته برگزار شد .در ابتدای این جلسه که به ریاست
قاضی بابایی برگزار شد ،از متهم خواسته شد در جایگاه بایستد
و دفاعیات خود را اظهار کند .به گزارش «وطن امروز» ،اکبر
طب��ری در آغاز دفاعیات خود ،همه اتهامات خود را «توهم»
و «پروندهسازی» خواند .وی با بیان اینکه « ۲۰سال خدمت
صادقانه به قوهقضائیه داش��تهام» اظهار داشت :بهرغم تالش
یکس��اله نتوانس��تند کوچکترین بهانه و دس��تاویزی برای
اتهامزنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند .وی همچنین
مدعی شد :روشن است این پروندهسازیها و افترا زدنها که
اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده ،مربوط به  10یا  ۱۵سال
گذشته است.
طبری تاکید کرد :تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول
ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده ،موارد
اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.
اکبر طبری در بخش دیگری از دفاعیات خود ،روابط خود با
مشایخ و نجفی را که از دیگر متهمان پرونده مفاسد اقتصادی
وی هس��تند ،برادرانه خواند و تاکید ک��رد :ما  3برادر بودیم.
وی ادام��ه داد :اگر من  ۸۰۰میلیارد هم بخواهم این برادرانم
میدهند و اگر کل لواس��ان و کارخانهش��ان را بخواهم به نام
من میکنند .این رفاقت است .وی خطاب به رئیس دادگاه و

نماینده دادستان گفت :اگر
شما از این دوستان ندارید
به من ارتباطی ندارد.
قهرمان��ی ،نماین��ده
دادس��تان هم در پاسخ به
این اظهارات طبری گفت:
آق��ای طبری گف��ت این
افراد دوست داشتند به من
پول بدهند؛ کامال درس��ت
است .آقای طبری محبوب
دلهای متهمان اقتصادی بود.
■■تناقضگوییهایطبری

دفاع نفرتانگیز

نکته جالب توجه دومین جلسه دادگاه اکبر طبری که به
دفاعیات وی اختصاص داشت ،تناقضگوییهای او بود .طبری
درباره ارتباطش با دیگر متهمان پرونده ،چندین بار اظهارات
متناقض و مخالف هم بیان کرد .او در بخشی از سخنانش گفت
اصال نجفی را نمیشناسد ،در بخش دیگری اظهار داشت 30
سال است با او رفاقت دارد و رابطهاش با او مانند برادر است.
نماینده دادستان در واکنش به تناقضگوییهای طبری گفت:
چگونه میگویید  30سال با نجفی رفاقت داشتهاید ،در حالی
که قبال منکر رفاقت با او شده بودید؟ طبری در پاسخ جواب داد:
ارتباط با نجفی را رد نکردهام ،گوش شما اشتباه شنیده است!

■■دریافت�ی من به کس�ی
ربطی ندارد

طبری در بخش دیگری
از دفاعیاتش گفت :کار من
توساز بوده و بخشی
ساخ 
از پولهایی که به حس��اب
من واری��ز ش��ده هزینه و
دستمزد کارهای عمرانی و
توسازهایم بوده است.
ساخ 
نماینده دادستان در واکنش
توسازهای
به این ادعای طبری سوال کرد :چرا دستمزد ساخ 
او اینقدر باال بوده اس��ت؟ طبری در پاس��خ به دادستان گفت:
هر چقدر باشد کار من ارزش داشت ،به کسی ربطی ندارد که
دریافتی من زیاد بوده است! طبری همچنین درباره لیست برخی
امالکش اظهار داشت من در یکی از این امالک را اصال باز نکردهام
که نماینده دادس��تان خطاب به وی گفت :آقای طبری شما
ملکهای زیادی دارید که هنوز در آنها را باز نکردهاید .این ملکها
بسیار چشمنواز و لوکس هستند که توسط یک فرد سرشناس
بانکی به ش��ما داده شده است؛ شما چندین ملک در کیش و
ولنجک تهران دارید که همه این امالک در حال بررسی است.
■■واکنش نماینده دادستان به فایل تصویری منصوری

قهرمانی ،نماینده دادستان در بخشی از سخنانش در دادگاه

درباره فایل تصویری منتشرشده از سوی منصوری ،از متهمان
پرونده طبری که در خارج از کشور به سر میبرد و مدعی شده
برای درمان به آلمان سفر کرده ،اظهار داشت :او هیچ گواهی
پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل
به سفارت ایران تحویل دهد .او یک ماه بعد از دستگیری طبری
از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت!
ن باره اظهار داش��ت :فایل صوتی و
قاضی بابایی هم در ای 
تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کش��ور به
سر میبرند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم او و دیگران به
سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع
از اتهامات ،به روشن شدن حقایق در این دادگاه کمک کنند.
الزم به ذکر است نجفی ،از دیگر متهمان پرونده طبری هم
به خارج از کشور متواری شده است اما طبری در جلسه دادگاه
سعی میکرد نشان دهد خروج نجفی از کشور عادی بوده و
ربطی به اتهامات مطرحشده نداشته است.
قهرمانی ،نماینده دادستان در پاسخ به این ادعای طبری
اظهار داشت :آقای طبری میخواهد خروج آقای نجفی از کشور
را عادی جلوه دهد اما ما مستندات خروج آنها را در چند سال
گذشته گرفتیم .چنین سابقهای یافت نشد که چندین ماه خارج
شده باشند و به کشور بازنگشته باشند .پس از پایان دفاعیات
طبری ،قاضی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت در جلسه بعدی
دفاعیات وکیل اخذ میشود.

