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اخبار
نیروهای مسلح ایران با توان باال
برای کشور هزین ه زیادی ندارند

رئی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح
گفت :نیروهای مس��لح ای��ران با توان و
ظرفیتهای بسیار باال ،هزینههای زیادی
برای کش��ور ندارند .به گزارش آنا ،سردار
سرلشکر محمدحسین باقری با بیان اینکه
امروز باید توانمان را افزایش دهیم ،گفت:
هم��واره باید این توان را آماده داش��ته و
آمادگی توس��عه و ابتکار تجهیزات جدید
را داش��ته باشیم و هم باید آمادگی بهبود
و تعمیرات تجهیزات گذش��ته را داش��ته
باش��یم .رئیس ستادکل نیروهای مسلح
با بیان اینکه ما نیروهای مسلح پرخرجی
برای کش��ور نیس��تیم ،گف��ت :نیروهای
مسلح آمریکا س��االنه  ۷۰۰میلیارد دالر
هزینه مصرف میکنند و همچنین اذناب
آمری��کا در منطقه س��االنه ح��دود ۱۰۰
میلیارد دالر هزینه نیروهای مس��لح خود
میکنند ،در صورتیکه ما چنین هزینهای
را در نیروهای مس��لح کش��ورمان شاهد
نیس��تیم و نیروهای مسلح در مقایسه با
س��ایر نهادها ،حجم کمتر و منابع اندکی
را هزینه میکند و این هم جزو افتخارات
نیروهای مسلح هس��تند که برای کشور
هزینهساز نیس��تند .باقری با بیان اینکه
پیشبرندگی پروژههای دفاعی جزئی از
افتخارات نیروهای مسلح است ،تصریح
ک��رد :ام��روز در تأمین تجهی��زات هیچ
وابس��تگی به خ��ارج نداریم و ب��ا افتخار
اعالم میکنم تمام��ی تجهیزاتی که در
نمایش��گاه اقتدار  ۴۰به نمایش گذاشتیم
کام ً
ال ایرانی هس��تند .وی با بیان اینکه
باید با حرکت انقالب��ی و جهادی به راه
خود ادامه دهی��م ،گفت :عالوه بر اینکه
ما منابع خود را صرف خرید تسلیحات از
خارج نمیکنیم ،باید تمام تالش خود را
برای تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی
ی
به کار بگیریم .باقری به اهمیت نیرو 
انس��انی در نیروهای مسلح اشاره کرد و
افزود :متأسفانه سطحبندیهای نیروهای
انس��انی اجرا نشده است و باید بدانیم که
نیروی انس��انی نقش مهمی در نیروهای
مسلح دارند.
مردم شاه را بیرون نکردند که برخی از
مسئوالنزندگیشاهانهداشتهباشند

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت:
برخی بیاعتنا به مصائب این روزهای ملت
به کاخ نشینی و خوشگذرانی میپردازند.
س��یدناصر موس��وی الرگانی در نشست
علنی مجلس گفت :آقای رئیس جمهور! در
کنار این موج ناامیدی و همزمان با انفجار
قیمت ارز ،س��که و مسکن ،تصاویری از
تفریح شما در توچال و جشن تولد معاون
اولتان در کاخ سعدآباد ،جان و دل همه را
آتش زد؛ آیا نشنیدهاید این سخن مردم را
که میگویند اگر تفریح گروهیتان تمام
شده ،سری همه به بازار بزنید و از نزدیک
ببینید که چه بر ما میگذرد.وی بیان کرد:
ان��گار حضرات آنقدر فراغ ب��ال دارند که
بیاعتنا ب��ه مصائب این روزهای ملت به
کاخ نش��ینی و خوشگذرانی میپردازند؛
مردم شاه را از کش��ور بیرون نکردند که
برخی از مس��ئوالن در نظ��ام جمهوری
اس�لامی برای خود زندگی ش��اهانه در
لواس��ان و ش��مال ش��هر تهران تشکیل
دهند و فرزندانشان را به سوئیس و کانادا
بفرستند .چگونه ممکن است فردی با 40
سال کارمندی و مسئولیت ،امروز هزاران
میلیارد تومان س��رمایه داشته باشد؛ مردم
انقالب نکردهاند تا نظام بانکی کش��ور از
همه کشورهای الییک نیز ربویتر باشد
و فساد اقتصادی سازمان یافته روز به روز
گس��ترش یابد.مهمتری��ن بخش زندگی
خانوادهه��ا ک��ه افت کیف��ی و کمی آن
ملموس است ،سبد غذایی است زیرا دولت
متعهد شده بود که حداقل سفره مردم را
کوچ��ک نکند ،وع��دهای ک��ه عاقبتش
همچون سایر وعدهها شد زیرا گوشت از
س��فره مردم حذف شده است؛ چرا دولت
قدرت تأمین گوشت مناسب را برای ملت
ن��دارد.وی تصریح کرد :آق��ای روحانی!
گوش��ت که دیگر حصر و فیلتر نیس��ت
که به قول خودتان دس��ت ش��ما نباشد و
مقصر دولت پنهان باشد؛ صفی که اکنون
برای خرید گوش��ت منجمد تشکیل شده
همان صفی است که در انتخابات ریاست
جمهوری و مجلس به ما رأی دادهاند؛ چرا
ما با عملکردمان کرامت مردم را اینگونه
خدش��هدار میکنیم.الویت ای��ن روزهای
مردم معیشت اس��ت ،آن وقت تعدادی از
وزرا برای سیاس��یکاری به رهبری عزیز
نامه مینویسند؛ علی برکت اهلل.

اخبار

واکنش وزارت امور خارجه به بیانی ه اروپا؛ زیر بار زیادهخواهیها نمیرویم

گروه سیاسی :اتحادیه اروپا در اقدامی خالف تعهدات
برجامی خود بار دیگر اقدام به زیادهخواهی کرد و در
بیانیه موس��وم به «جمعبندی» درباره ایران خواستار
تصوی��ب لوای��ح « »FATFو کنار گذاش��تن توان
موشکی ایران شد آن هم در قبال ساز و کاری مالی که
به اعتقاد اکثر کارشناسان تنها شامل دارو و غذا خواهد
شد یعنی مواردی که جزء تحریمهای ثانویه آمریکا
نیست ،در این بیانیه آمده است :شورا ،از پیشرفتهای
صورتگرفته برای انجام اصالحات ضروری استقبال
میکند و از ایران میخواهد منطبق با تعهداتش ذیل
برنامه اقدام کارگروه اق��دام مالی ( )FATFقوانین
ض��روری را به تصویب رس��انده و اجرا کند .اتحادیه
اروپا و کش��ورهای عضو آن آماده همکاری با ایران
در ای��ن حوزهها ،از جمله ب��ا ارائه کمکهای فنی در
زمینه اجرای برنامه اقدام  FATFهس��تند .در ادامه
این بیانیه آمده اس��ت :این ش��ورا درباره فعالیتهای
موشکهای بالستیک ایران نگرانیهای خطیر دارد
و از ایران میخواه��د از انجام این فعالیتها به ویژه
شلیک موش��کهایی که با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت مغای��رت دارند ،اجتناب کند .ایران کماکان به
تالشها برای افزایش برد و دقت موش��کهای خود
و همچنی��ن افزایش ش��مار آزمایشها و پرتابهای
عملیاتی خود ،ادامه میدهد .این فعالیتها بیاعتمادی
را تعمیق کرده و موجب بیثباتی منطقه میش��وند.
ش��ورا از ایران میخواهد تمام��ی تدابیر الزم را برای
رعایت کامل تمامی قطعنامههای شورای امنیت در
زمینه ارس��ال موشکها و مواد و فناوریهای مرتبط
به بازیگران دولتی و غیردولتی در منطقه به کار ببندد.
این شورا همچنین در چارچوبی گستردهتر نگرانیهای
دیرین��ه و جدی خود از تشکیالتس��ازی نظامی در
منطقه را یادآور میشود.
مرتبط کردن اجرای « »INSTEXبه «»FATF

قابل قبول نیست

وزارت ام��ور خارج��ه ایران نی��ز در واکنش به بیانیه
اتحادیه اروپا درباره کش��ورمان بیانیهای بدین شرح
صادر ک��رد :جمهوری اس�لامی ایران با اس��تقبال
از مواض��ع مثبت اعالمی در بیانی��ه اتحادیه اروپا در
خص��وص ایران به ویژه برج��ام و دیگر نکات قابل
قب��ول ،برخی نکات و انتقادات خود را از بیانیه مزبور
اعالم میدارد ،جمهوری اس�لامی ایران نس��بت به
مواضع اتحادیه اروپایی مالحظات و نقدهای جدی
دارد .قبل از هر چیز همچنان که قب ً
ال اعالم ش��د ما
از ثبت سازوکار حمایت از تبادالت تجاری اینستکس
(س��احات) با ایران استقبال میکنیم اما بدون تردید
انتظار طبیعی و واقعگرایانه آن است که این سازوکار

بنا بر اعالم رئیس جمه��ور  95درصد دارو در داخل
تولید میشود و همچنین در حوزه غذا جزء کشورهای
توانمند و صادرکننده هستیم و از این لحاظ نیازی به
طرف اروپایی نداریم.
ساز و کار مالی اروپا اقدام ویژهای نیست


هرچه سریعتر بخصوص با اقدام دیرهنگام و ناکافی
از س��وی طرفهای اروپایی با دقت و سرعت عمل
بیش��تری اجرایی ش��ده و جنبههای دیگر تجارت
می��ان ایران و کش��ورهای اروپای��ی را همچنان که
در بیانیه ماه می وزرای خارجه ایران و س��ه کش��ور
اروپایی تصریح و تعهد ش��ده پوشش دهد .برای ما
جنبههای اقتصادی برجام و انتفاع ایران از آن اهمیت
بس��زایی دارد و چگونگی اجرای تعهدات طرفهای
اروپایی برجام میتواند مالک و محکی تعین کننده و
اساسی در تنظیم مناسبات آتی ما باشد .مرتبط کردن
اجرای این س��از و کار ک��ه از تعهدات ذاتی برجامی
اس��ت با الزامات نهادهایی چون  FATFغیرقابل
قبول است .در ادامه این بیانیه آمده است :همچنان
که قب ً
ال نیز اعالم ش��ده است موضوع فعالیتهای
دفاعی ایران صرف ًا دفاعی ،بازدارنده و بومی اس��ت
و این موضوع هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر
کش��ورها نبوده و نخواهد بود .اعتقاد راس��خ داریم
طرح اینگونه موضوعات در شرایط فعلی منطقهای
و تهدیدات آشکار علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران سازنده ،کارساز و مفید نبوده و همسو با امنیت
منطقه و منافع واقعی اروپا نیست.
اروپاییها قصد گروکشی دارند


محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی
مجل��س در گفتوگو با «عصر ایرانیان» در این باره
با اش��اره به ریش��ه قبول برجام از سوی ایران اظهار
کرد :ایران به خاطر اعتمادس��ازی و رفع تحریمهای
ظالمان��های که علیه مردم وضعش��ده بود حاضر به
پذیرش برجام ش��د اما ب��ا خروج آمری��کا تعهدات

طرف مقابل اجرایی نش��د ،اروپ��ا نیز با اینکه ادعای
حمایت از برجام را داشت در عمل اقدامی برای انجام
تعه��دات خود نکرد .وی با بیان اینکه اروپاییها بعد
از ماهها وقتکش��ی در نهایت ساز و کار مالی با نام
ایسنتکس را رونمایی کردند ،تصریح کرد :این کانال
مال��ی در واقعیت کمکی به ای��ران نمیکند ،چراکه
انتقال پول فروش نفت ایران از این طریق برخالف
تعه��د اروپاییها منتفی اس��ت .پورابراهیمی با بیان
اینکه  INSTEXتنها در حوزه غذا و دارو اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :اروپ��ا در مقابل چنین حجم مالی
بسیار پایینی با گروکشی قصد تحت فشار قرار دادن
ایران در تصویب لوایح « »FATFرا دارد که توهین
به ملت ایران محسوب میش��ود ،بیانیه وزارت امور
خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا باید جدیتر
بود تا اروپاییها تعهدات برجامی خود را بدون هرگونه
زیادهخواهی انجام دهند.
« »INSTEXضمانت اجرایی ندارد


وی بیان ک��رد :برای اج��رای  INSTEXزمان و
ضمانت اجرایی وجود ندارد و طرف مقابل به راحتی
میتوان��د از تعهد خود ش��انه خالی کن��د ،در ضمن
بیش��ترین حجم مبادالت ایران و اروپا از این طریق
کمتر  2میلیارد دالر خواه��د بود ،همچنین تاکنون
نیاز دارویی ما از طریق چین و هند تأمین میش��ده
است ،بنابراین دلیلی نداریم تا بدون هیچ منفعتی به
خواستههای نامش��روع اروپاییها تن دهیم .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد :به طور قطع
در مجلس به این مسئله ورود خواهیم کرد و مانع از
بین رفتن منافع ملی خود خواهیم شد ،به ویژه اینکه

محمدحسین قربانی ،نایب رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس در گفتوگو با «عصر ایرانیان» با اش��اره به
س��از و کار مالی  INSTEXاظهار ک��رد :اروپا در
این س��از و کار تنها به بح��ث دارو و غذا ورود کرده
که بر اس��اس قوانین بینالمللی همواره از تحریمها
معاف هستند یعنی اگر اروپا نفت ،حمل نقل هوایی
و ریل��ی و فناوریهای نوین را در  INSTEXوارد
نکن��د عم ً
ال اقدام ویژهای در ای��ن حوزه انجام نداده
است ،به ویژه اینکه همین اقدام نیمبند را نیز منوط
به یکسری خواسته مانند تصویب  FATFو از بین
بردن توان موشکی کش��ور کرده است که غیرقابل
قبول و زیادهخواهانه است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جواب کوبندهای

به تحقیر ملت ایران توسط اروپایی بدهد

محمدمه��دی زاهدی ،عضو کمیس��یون آموزش و
تحقیقات نیز در واکنش به بیانیه اروپا گفت :مدتی
است غربگرایان با ولع و اشتیاق و تبلیغات و وعده
باز شدن کانال مالی اروپایی  SPVرا مطرح میکنند.
اما امروز  INSTEXیک بحث انحرافی است .اروپا
در قالب  INSTEXبدون اینکه نفت ایران را بخرد
و ب��دون اینکه اجازه دهد تبادل مالی بابت کاالهای
تحریمی صورت گیرد صرف ًا اجازه داده است ما از آنها
دارو و غ��ذا بخریم .همه میدانند بیش از  ۹۵درصد
داروی مورد نیاز کش��ور به برکت انقالب اس�لامی
در داخل تولید میش��ود .اگ��ر غربگرایان افراطی
نمیدانن��د ،بدانند ایران و همه دنی��ا مواد اولیه دارو
از چین و هند وارد میکند .لذا اروپا در این س��ازوکار
جدید چه میخواهد بکند .وی تأکید کرد :اروپا شرط
گذاشته که  INSTEXوقتی اجرایی خواهد شد که
مذاکرات موشکی انجام شود و موضوعات مربوط به
 FATFپالرمو و  CFTحل شود .زاهدی تصریح
کرد :این ش��روط دخالت در امور داخلی ایران است.
امروز ام��کان ندارد بحثی در منطق��ه بدون حضور
ای��ران به نتیجه برس��د .ما این تحقی��ر اروپاییان را
محکم پاس��خ خواهیم داد .ملت ایران اجازه نخواهد
داد اینگونه اروپائیان با ما بازی کنند .وی خاطرنشان
کرد :مسئولین کشور و دولتمردان ،مجلس و مجمع
تشخیص مصلحت نظام باید جواب کوبندهای به این
تحقیر ملت ایران توسط اروپایی بدهد.

طی نامهای به رئیس قوه قضاییه؛

جمعی از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه علنی مهدی جهانگیری و حسین فریدون شدند

جمع��ی از نماین��دگان مجلس ش��ورای
اسالمی طی نامهای به رئیس قوه قضائیه
خواستار رس��یدگی به اتهامات اقتصادی
ب��رادر رئیسجمه��ور ش��دند .جمع��ی از
ی در
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لام 
نامهای ب��ه آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس
دستگاه قضا ،خواس��تار رسیدگی این قوه
به اتهامات برادر حجتاالس�لام حس��ن
روحانی ،رئیسجمهور ش��دند .در این نامه
که به امضای  20نماینده رسیده ذکر شده
است «سخنگوی محترم قوه قضاییه در 25
تیر س��ال  96و  14مهر سال  96بهترتیب
بر اتهام آقایان حس��ین فریدون و مهدی
جهانگیری برادران رئیسجمهور و معاون
اول رئیسجمهور به فساد اقتصادی تأکید
کردند و در طول یک س��ال و نیم گذشته
افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده
اتهامی این دو متهم بودند .انتظار میرود
دستور فرمایید به پرونده متهمان فوقالذکر
بهصورت علنی رسیدگی شود».
ماج�رای اتهامات اقتصادی حس�ین

فریدون چه بود؟

برای اولین بار حجتاالسالم غالمحسین
محسنی اژهای ،س��خنگوی قوه قضائیه،
در یکصد و هفتمین نشست ،خبری خود
با اصحاب رس��انه که روز سوم بهمن ماه
س��ال  95برگزار ش��د درباره دس��تگیری
رسول دانیالزاده یکی از بدهکاران بانکی
و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس
جمهور و دس��تیار ارشد روحانی اشاره کرد
و گفت :این فرد دس��تگیر ش��ده و دادسرا
مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن
فرد (فریدون) روشن است.سخنگوی قوه
قضاییه در دی ماه سال جاری و در نشست

خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده
حس��ین فریدون ،گفته بود ،پرونده دادگاه
نرفته و در دادس��را اس��ت .وی در پاس��خ
به س��ؤالی که آیا درست است که پرونده
مختومه شده است ،گفت :این موضوع را
تکذیب میکنم .پیش از حجتاالس�لام
محس��نیاژهای ،علیرض��ا زاکانی نماینده
سابق مجلس در تیرماه س��ال  95نیز در
نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت
با نام بردن از دو بدهکار بانکی بهنامهای
«ماالمیری» و «رس��ول دانیالزاده» افشا
کرد که این دو نفر با حس��ین فریدون در
ارتباط هس��تند .وی گفته بود که «بانک
ملت  400میلیون دره��م با کارمزد صفر
درصد به آنه��ا داده و این دو نفر این پول
را ب��ه داخل کش��ور آوردهان��د و از طریق
صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد
صفر درص��د از بانک دریافت کردهاند و با
سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت ساالنه
ن اشخاص توسط
 24درصد سود گرفتند .ای 
حسین فریدون کادرسازی میشوند و این
کار مس��تقیم ًا دس��ت در بیتالمال کردن
است».پس از افش��اگریهایی که درباره
اتهامات اقتصادی برادر رئیس جمهور در
فضای رس��انهای مطرح شد ،این مسئله
به خانه ملت کش��یده شد و در این زمان،
سید حسین نقوی حسینی ،نماینده مردم
ورامین در مجلس ،با بیان اینکه حس��ین
فری��دون در انتصاب مدیران عامل بانکها
اختیاراتی داش��ته و با البیگری آنها را در
جایگاه مدیرعاملی منص��وب میکرده ،از
ورود کمیسیون اصل  90مجلس شورای
اسالمی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر
داد و گفت این کمیس��یون در نظر دارد تا
همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای

مردم بازگو کند.اما همه ماجرا این نبود و با
گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین
فریدون افشا شد.پس از انتشار فیشهای
حقوقی برخی مدیران دولتی ،در یک فقره
مدیرعامل بانک رفاه ،در طول نزدیک به
 20روز پایان سال  ،94بالغ بر  230میلیون
توم��ان دریافتی تح��ت عناوین مختلف
داشته است.ناصر س��راج ،رئیس سازمان
بازرسی کل کشور ،هشتم تیرماه سال 95
در حاش��یه همایش سراسری قوه قضائیه
درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار
داشت :علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه
بهخاطر تخلفات بزرگی که قب ً
ال در بانک
ملی داشته ،فاقد صالحیت برای مدیرعاملی
بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین
فریدون (برادر رئیسجمهور) و البیگری
وی ،مدیرعام��ل بان��ک رف��اه کارگران
ش��د.در ادامه ماجرای ارتب��اط فریدون با
صاحب��ان پروندههای اقتص��ادی ،نام وی
در پرونده علی رستگار سرخهایمدیرعامل
معزول بانک ملت نیز بهچش��م میخورد.
رستگار سرخهای که در مسئله فیشهای
حقوقی از س��مت خ��ود عزل ش��ده بود،
پ��س از مدتی بهاته��ام عضویت در یک
ش��بکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بازداشت شد.سازمان اطالعات سپاه پس
از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت
اعالم کرد که وی در جریان کش��ف یک
باند سازمانیافته فساد بانکی دستگیر شده
است.در همین راستا ،موسی غضنفرآبادی،
رئیس دادگاه انقالب تهران ،درباره بازداشت
تخل�ف حس�ین فریدون محرز ش�ده

عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان
اطالعات سپاه با بیان اینکه سپاه بهعنوان است
ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه س��یدجواد ابطحی عضو کمیته س��هنفره
قضائی اقدام به این کار نموده است ،گفت:
اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین
فریدون با این شبکه فساد بانکی است.بعد
از افشای تخلفات رسول دانیالزاده از زبان
سخنگوی قوه قضائیه ،جزئیاتی از پرونده
شبدوس��ت ماالمیریتوسط جواد ابطحی
نماینده خمینیش��هر در مجلس شورای
اسالمی فاش شد.سید محمد جواد ابطحی
با بیان اینکه در حال حاضر سرویسهای
امنیتی بیگانه برای شبدوست ماالمیری
که بدهکار بانکی است پناهندگی درست
کردهاند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل
نیز قرار ن��دارد ،اضافه کرد :شبدوس��ت
ماالمیری رقمهای بس��یار کالنی توسط
ت از بانکهای ملی و ملت اخذ کرده
ران�� 
است.ماالمیری ارتباطات نزدیکی با خانواده
حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته
اس��ت .اس��ناد واریز پول به حساب دختر
حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد
که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون
و ماالمیری است .از طرفی آقای رستگار
از شعبه دوبی بانک ملت برای ماالمیری
وامهای کالن اخ��ذ میکند و ماالمیری
این وامها را در بانک ملت ایران تبدیل به
ریال و س��پردهگذاری با سود باال میکند!
ماالمیری مجموع ًا ح��دود 2هزار میلیارد
توم��ان وام دریافت کرده اس��ت .ابطحی
خاطرنش��ان کرد :همچنین ماالمیری در
یک مؤسس��ه خیریه غربالگری سرطان
با آذر غفوری ،همس��ر حس��ین فریدون
همکاری داشته است.

بررسیتحصیلحسینفریدوندرگفتوگو
با تسنیم گفته بود که براساس بررسیها،
تخلف حسین فریدون محرز شده و پس از
ارائه گزارش کمیته به کمیسیون ،مجلس
موضوع را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.
اما با گذشت چندین ماه از تدوین گزارش
تخلف تحصیلی حسین فریدون این پرونده
در مجلس مس��کوت مانده و محمدرضا
عارف بهعنوان رئیس کمیسیون آموزش
و تحقیق��ات پارلمان تاکن��ون دراینباره
موضعی اتخاذ نکرده است ،تنها در آخرین
مورد درباره بررس��ی این پرون��ده در این
کمیسیون به خبرنگار تسنیم گفته بود که
«این موضوع مس��ئله مهم کشور نیست
که به آن رس��یدگی کنی��م» .البته پس از
ماهها کشوقوس درباره تحصیل حسین
فری��دون ،برادر رئیس جمه��ور در مقطع
دکترای دانش��گاه شهید بهشتی ،قرار بود
وی از رس��اله دکترای خود در  12شهریور
ماه سال جاری با موضوع «گفتمان اعتدال
در سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی
ایران ،چالش��ها و فرصتها» دفاع کند که
پس از انتش��ار این خبر ،واکنش گسترده
محافل خبری و علمی جلسه دفاع وی را
بهتعطیلی کشاند اما در اوایل مهرماه سال
جاری حسین فریدون بهصورت مخفیانه
از رس��اله دکترای خود دف��اع کرد که این
موضوع نیز با حواشی و اعتراضاتی از سوی
نمایندگان مجلس و دانش��جویان مواجه
ش��د.با گذش��ت چندین ماه از بازگشایی
پرونده اتهامات ب��رادر رئیسجمهور باید
منتظر ماند و دید که قوه قضائیه چهزمانی
دادگاه اتهاماتی را که به برادر رئیسجمهور
وارد است تشکیل میدهد و به موضوعات
مطروحه رسیدگی میکند.

سعیدجلیلی:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
بسیاری اوقات تحلیلهای فلجکننده از تحریمهای
فلجکننده بدتر اس��ت ،گفت :اگر تحلیل غلط داشته
باشم و ندانیم ایراد کار از کجاست بدتر از این است
که بگوییم فالن موضوع را از من گرفتهاند.به گزارش
تسنیم ،سعید جلیلی در نشست با فعاالن اقتصادی
اصفهان اظهار داش��ت :در اینگونه جلسات میتوان
هر مش��کلی که به ذهنمان رس��ید را مطرح کنیم،
ام��ا در حقیقت با این نوع رویکرد ،هرچند جلس��ات
بسیاری برگزار میش��ود ،اما مشکلی از کشور حل
نخواهد کرد ،صحبتهایی که در اینگونه جلس��ات
مطرح میشود برای حل مشکل است نه فقط بیان
مشکل ،اما سئوال این است که چگونه مشکل حل
ش��ود.وی با بیان اینکه وظیفه داریم که مشکالت
کشور را در حد وس��ع خود دنبال کنیم تا حل شود،

تحلیلهایفلجکنندهازتحریمهابدتراست

افزود :اقدامات خوب باید تقویت و پش��تیبانی شود،
حتی اگر رقیب ما این کار را انجام میدهد ،همچنین
اگر جایی خطا صورت میگیرد نیز باید اطالع دهیم
و پیگیری کنیم ،اگر اقدامی نیز ناقص انجام میشود
نیز باید کمک کنیم تا کامل ش��ود ،این نوع رویکرد
باید به گفتمانی برای ما تبدیل ش��ود زیرا به دنبال
آن خروجیهای متفاوتتری را ش��اهد خواهیم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:
نفت ،گاز ،معدن ،کش��اورزی ،ترانزیت و ...همچون
قطاری هستند که هر یک میتوانند پیشران باشند،
عالوه بر این ما در ایران ،نیروی انسانی متخصصی
داریم که میتوان کش��ور را با کمک همه این منابع
پیش برد.وی با اشاره به موفقیتهای کشور در طول
 40س��ال انقالب اسالمی گفت :اینگونه نیست که
همواره دچار مشکل بودهایم ،ما موفقیتهای بسیاری

نیز داشتهایم ،اتفاق ًا ندیدن این موفقیتها نیز اشتباه
اس��ت .باید بررسی کرد کجا موفق بودهایم و همان
ش��یوهها را به کار بگیریم.جلیلی با اشاره به عملکرد
دولتها بیان کرد :ما با کسی عقد اخوت نبستهایم ،در
دولتهای مختلف اشکاالتی وجود دارد که باید حل
شود ،بسیاری از مسائلی که گفته میشود مربوط به
این دولت و آن دولت نیست.عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :کشور ما فرصتهای بسیاری
دارد 15 ،کشور همسایه ،با اقتصاد هزار میلیارد دالری
و دسترسی به آبهای آزاد از جمله این فرصتهاست،
بنابراین تحریم این کشور سخت است ،حال بحث
این اس��ت که چگونه میتوان این مشکالت را حل
کرد.وی با اشاره به مشکالت صنعتگران و بازرگانان
بی��ان کرد :اگر صنعتگر یا بازرگانی از مقابل ادارهای
عبور میکند باید خوشحال شود که این اداره همان

ادارهای اس��ت که قرار اس��ت به وی کمک کند ،نه
اینکه هفت خان رس��تم را در مقابل او قرار میدهد.
بنابراین باید س��از و کاری فعال و س��ریع برای حل
مش��کالت داشته باش��یم.جلیلی اظهار داشت :باید
پرسید چه س��از و کاری محاسبات را به هم ریخته
است .اگر با محاسباتی در دفاع مقدس موفق شدیم
حتما در صنعت ،کش��اورزی و اقتصاد هم میتوانیم
موفق ش��ویم ،باید مشخص ش��ود عمل صالح در
این عرصه چیس��ت تا جواب گرفته شود.وی با بیان
اینکه ادغام یا جدا کردن وزارتخانهها راه حل اصلی
مشکالت نیست بلکه سازوکارها باید اصالح شود تا
مشکالت برطرف شود ،گفت :اگر باور عمومی جامعه
درست شکل بگیرد به تبع آن میتوان راه حلهای
درست را به کار گرفت .بنابراین کار اصلی این است
که گفتمان عمومی جامعه به سمت صحیح برود.

حمالت ناجوانمردانه برخی
به مردم و امام جمعه کرج

جمع��ی از ط�لاب ،اس��اتید و فضالی
حوزه علمیه قم ط��ی نامهای به آیتاهلل
حس��ینیهمدانی ،امام جمعه کرج ،بابت
موضوعاتی نظیر لغو سخنرانی الریجانی
در  ۲۲بهمن مطالب��ی را عنوان کردند.
در نامه طالب حوزه علمیه قم با اش��اره
ب��ه اینکه امام خامن��های میفرمایند :من
دیپلمات نیس��تم ،م��ن انقالبیام ،حرف
را صری��ح و صادقانه میگویم .ما صریح
و صادقان��ه حرف خودمان را میزنیم؛ ما
قاطع و جازم ح��رف خودمان را میزنیم،
آمده است :درخواست اخیر مردم شریف و
انقالبی شهر کرج و همراهی حضرتعالی
در لغو س��خنرانی علی الریجانی در روز
 ۲۲بهمن اقدامی کام ً
ال انقالبی و صحیح
بوده است .در این بیانیه اضافه شده است:
م��ردم اثبات کردهاند با چش��مان باز و با
بصیرت خود در مباحث اصلی انقالب با
هیچ ش��خص و جریان و مسئولی حتی
آن ش��خص ،رئیس مجلس باشد تعارف
ندارند .این قضیه واضح و مبرهن اس��ت
آقای الریجانی ب��رای تصویب و تثبیت
برج��ام و تصوی��ب لوای��ح اس��تعماری
 FATFعلیرغم صریح رهبر انقالب و
مراجع عظام تقلید نقش محوری و کلیدی
داش��ته اس��ت .طالب و اس��تادان حوزه
علمیه قم نوش��تند :لغو س��خنرانی آقای
علی الریجانی که کام ً
ال اقدام صحیحی
بود باعث شد حمالت سازماندهی شده و
ناجوانمردانه ای به مردم ش��ریف کرج و
شخص جنابعالی صورت گیرد .ما اساتید
و طالب حوزه علمیه قم ضمن تشکر از
اقدام انقالبی حضرتعالی که الحمداهلل از
فضالی حوزه علمیه نیز می باشید از شما
درخواست میکنیم با تأسی به آیه شریفه
«الیخافون لومه الئم» ،فشارهای صورت
گرفته علیه ش��ما باعث سستی نگردد و
همین مس��یر صحی��ح را ادامه دهید .به
گزارش آنا ،در پی اعتراض مردم کرج و
امضای طوماری بزرگ در پی اعالم خبر
سخنرانی علی الریجانی ،رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی در  ۲۲بهمن کرج ،وی
به طور یکجانبه برنامهاش را لغو کرد.
گره زدن پالرمو و « »CFTبه
«اینستکس» نوعی باجخواهی است

محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص
مصلحت نظام با انتشار مطلبی در صفحه
ش��خصی خود در توئیتر ،گره زدن پالرمو
و  cftب��ه  instexرا نوعی باج خواهی
دانس��ت .وی در توئیتی نوش��ت« :کانال
حمایت از تج��ارت اروپای��ی یک کانال
تهاتری و کاالیی اس��ت .بعد از این همه
معطلی ،گره زدن پالرمو و  cftبه instex
نوعی ب��اج خواهی اس��ت .اروپاییها به
تعهدات خود در مقابل برجام عمل کنند.
برای ما شروط جدید نگذارند».
روسیه موشکهای مافوق صوت و
کروز جدید میسازد

وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که مسکو در
پاس��خ به خروج واشنگتن از «پیمان منع
آزمایش موشکهای میانبرد هستهای»
باید تا قبل از سال ۲۰۲۱یک موشک مافوق
صوت و همچنین یک موشک کروز جدید
بسازد« .س��رگئی شویگو» در این فرمان
تاکید ک��رده که باید در پاس��خ به خروج
آمریکا از این پیمان ،یک موش��ک کروز
زمین پایه جدید و همچنین یک موشک
مافوق صوت جدید ساخته شود .پیشتر روز
شنبه به دنبال اعالم خروج آمریکا از این
پیمان منع آزمایش موشکهای میانبرد
هستهای« ،والدیمیر پوتین» رئیسجمهور
روس��یه در اقدامی تالفیجویانه رسما از
تعلیق عضویت مسکو در این پیمان خبر
داده بود .رئیسجمهور روسیه همچنین از
وزیر دفاع خواس��ته بود که کشورش باید
در واکنش به مواضع آمریکا موشکهای
جدیدی بسازد.
آمارها میگوید مسیر ما درست است

رئی��س جمهور گفت :همه آمارها هم به
ما میگوید مس��یر ما درست است .البته
ممکن است اش��تباه هم داشته باشیم اما
راهمان درست بوده است .حجت االسالم
والمس��لمین حس��ن روحانی در مراس��م
معرفی کتاب س��ال اظهار ک��رد :با تاکید
بر اینکه ما از س��ختیها عبور میکنیم،
گفت :آنها میخواستند ما چهلمین سالگرد
انقالب اسالمی را نبینیم و جشن نگیریم.
ش��ما فکر میکردید در ته��ران پایکوبی
خواهید کرد و ملت را به زانو در میآورید.
ببینی��د ای��ن چهلمین س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی است و در این ایام صدها
و هزاران پروژه کوچک و بزرگ در سراسر
کش��ور افتتاح میشود .ما راهمان را ادامه
میدهی��م و در مس��یر پی��ش رو حرکت
میکنیم .اگر میخواهی��د ایران را به ۴۰
س��ال قبل برگردانید ،این ارتجاع امکان
ناپذیر اس��ت .ما به دوره سلطه آمریکا به
ایران برنمیگردیم .ما به روزی که آمریکا
بر اقتصاد ،فرهنگ ،ارتش ،صدا و س��یما
و گمرک حکومت میکرد بر نمیگردیم.
ملت ایران از ش��ما اج��ازه نمیگیرد و در
برابر ش��ما س��ر فرود نمیآورد .آن دوران
س��پری شده است و ملت راه خود را ادامه
میدهد.

