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اخبار
روحانی کفایت سیاسی مسلم ندارد

نماینده مردم خمینیشهر در مجلس گفت:
مشکل از برجام و غیر برجام نیست بلکه
مشکل این است که آقای روحانی کفایت
سیاسی مس��لم ندارد .محمدجواد ابطحی
در گفتوگو با دانشجو در خصوص طرح
اس��تیضاح رئیس جمهور اظهار داش��ت:
بنده عملک��رد رئیس جمهور را نه تنها در
ای��ن دوره بلک��ه در دوره قبل هم موفق
نمیدی��دم اما ب��ا وعدههایی ک��ه درباره
برجام داده بود انتظار داش��تیم که در دوره
دوازده��م عملکرد بهتری از خود نش��ان
دهد .ابطحی تصریح کرد :رئیس جمهور
باید دورههای عالی مدیریت استراتژیک را
ببین��د و تاریخ بخواند ،حتی به نظرم بهتر
است روحانی به حوزههای علمیه برگردد
چراکه به نظر میرس��د در آنجا بهتر کار
کند .نماینده مردم خمینیشهر تأکید کرد:
بنده موافق طرح استیضاح رئیس جمهور
نب��ودم هرچند موضع��م در برابر عملکرد
او مش��خص اس��ت ،اما به امضای برخی
همکاران اطمینان نداشتم و احتمال داشت
ک��ه برخی همکاران با یک ش��ام و وعده
امضای خود را پس بگیرند .وی ادامه داد:
از س��وی دیگر ام��کان رأی آوردن ۱۹۱
امض��ا در مجلس فعلی بعی��د و به نوعی
آب در هاون کوبی��دن بود .همچنین این
امر یک پاس گل به روحانی تلقی میشد
که بتواند بر عملکرد  ۶ساله خود سرپوش
بگذارد و بگوید افراطیون اجازه کار کردن
را نمیدهند .میدانید که آقای روحانی در
هیچ چیزی هم که تخصص نداشته باشد،
اما متخصص جنگ روانی است .ابطحی با
بی��ان اینکه در این مجلس امیدی به حل
مشکالت از طریق استیضاح نداریم ،یادآور
ش��د :معتقدم با توجه به تخلفات متعددی
ک��ه آقای روحان��ی در حوزههای مختلف
مرتکب شده دادستان کل کشور میتواند
او را تحت پیگ��رد قانونی قرار دهد حتی
بعضی از دوس��تان ما آم��اده بودند برخی
از تخلف��ات و جرائم رئی��س جمهور را به
دستگاه قضا اعالم کنند.
استعفایامام جمعه اهواز تأیید شد

آدرس غلط دولت با گره زدن « »FATFبه معیشت مردم

گ�روه سیاس�ی :طی هفتهه��ای اخیر
فش��ارهای دول��ت و حامی��ان آن ب��ه
مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای
تایید لوایح پالرمو و  CFTشدت یافته
اس��ت ،کلیدواژه مباحث مطرح شده از
س��وی آنها نیز معیش��ت مردم اس��ت،
موضوعی که پی��ش از برجام هم بارها
مطرح شد و دولت اساس این توافق را
بهبود معیش��ت مردم عنوان میکرد اما
اینکه تصویب لوایح مرتبط به FATF
چقدر باعث حل مش��کالت میشود یا
اینک��ه ع��دم تصویب آن به مش��کلت
موج��ود میافزای��د م��ورد بحث جدی
منتقدان این لوایح اس��ت .حس��ینعلی
حاجیدلیگانی ،عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو
ب��ا «عصرایرانیان» اظه��ار کرد :دولت
روحانی از زم��ان روی کار آمدن تمام
برنامههای خود را بر اس��اس مذاکره با
غربیها بس��ته اس��ت و طوری وانمود
میکند ک��ه اگر با آنه��ا مذاکره نکنیم
کش��ور به خطر خواهد افتاد .وی بیان
کرد :تجربه برجام نش��ان داد که نباید
به غرب امیدی داش��ت اما دولتمردان
ب��ه این ام��ر توجهی ندارن��د و تنها به
دنبال این هستند تا توافقات جدیدی با
خارجیها بکنند .حاجیدلیگانی با بیان
اینکه اروپاییها به دنبال باجخواهی از
ایران و تصویب لوایح  FATFتصریح
ک��رد :اینک��ه بالفاصله بع��د از تالش
دولت ب��رای تصوی��ب لوایح FATF
قیمت ارز و س��که آن هم بعد از  6ماه
آرامش نس��بی و کنترل ب��ازار افزایش
یاف��ت نش��ان داد که دول��ت دوباره با
گروگانگرفتن معیشت مردم میخواهد
یک تواف��ق خارج��ی را به س��رانجام
برس��اند .وی در پای��ان با بی��ان اینکه
دولت با گره زدن  FATFبه معیشت
مردم آدرس غلط میدهد ،متذکر ش��د:
دول��ت در قضیه برجام نیز همین حربه
را ب��ه کار گرفت��ه بود تا ح��رف خود را
به کرسی بنش��اند اما مجمع تشخیص
مصلحت نباید زیر بار فشارها برود.
معیش�ت مردم به پالرمو و FATF
ارتب�اطن�دارد

غالمعل��ی حدادع��ادل ،عض��و مجمع
تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به
اظهارات برخ��ی دولتم��ردان مبنی بر
اینکه در صورت ع��دم تصویب الیحه
الحاق ایران کنوانسیون پالرمو معیشت
مردم با مش��کل مواجه میشود ،اظهار
کرد :اینکه سخت شدن معیشت مردم
را ب��ه پالرمو و  FATFمن��وط کنند،

نوعی فرافکنی اس��ت .وی افزود :حال
که امروز این الیحه را رد نکردیم ،وضع
معیشت مردم خوب است؟ این فرافکنی
اس��ت که ای��ن الیحه را به معیش��ت
ارتب��اط دهند .عضو مجمع تش��خیص
مصلحت نظام یادآور ش��د :خود آقایان
هم میگویند هیچ تضمینی نیس��ت که
با پیوس��تن به کنوانسیون پالرمو وضع
بهتر شود .به هر حال مجمع تشخیص
مصلحت نظام به دور از فضاس��ازیها
لوای��ح مربوط به  FATFرا بررس��ی
میکند .حداد عادل عنوان کرد :اعضای
مجمع آزادانه بررس��ی پالرمو را انجام و
به تش��خیص خودشان رأی میدهند و
سیاسی و حزبی عمل نمیکنند .مالک
مجمع تش��خیص ،مصلحت کش��ور و
نظام اس��ت و امیدواری��م تصمیمی که
گرفته میشود به سود کشور باشد .وی
تأکید کرد :پیام من این است که دولت
در رابطه با پالرمو فرافکنی نکند.
ه�دف  FATFو لوایح آن ،ناکارآمد
نظام دور زدن تحریمهاس�ت
ساختن
ِ

سردار س��رتیپ پاس��دار احمد وحیدی
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
درب��اره  FATFو س��اختار آن اظهار
کرد :این سیستم بخشی از نظام سلطه
جهانی آمریکا و برخی کشورهای غربی
است .هدف از ایجاد این سیستم ،کنترل
مس��تقل بر کش��ورها خارج از چارچوب
سازمان ملل اس��ت؛  FATFدر واقع
یک نظام امنیتی ،سیاس��ی و اطالعاتی
اس��ت و در پوشش سیستمی اقتصادی
عمل میکن��د .وی اف��زود :آمریکا که

مدعی ایجاد این سیس��تم برای مبارزه
با پولش��ویی است ،خود درگیر یکی از
شدیدترین انواع پولشویی در دنیا است.
بخش زیادی از این پولش��ویی نیز در
اروپا رخ میدهد .این کشورها در حالی
مدعی مبارزه با پولشویی هستند که خود
دچار ش��دیدترین نوع این پولشوییها
هستند .س��ردار وحیدی درباره ماهیت
 FATFعنوان ک��رد :در بحث تأمین
مالی تروریس��م ،رژیم صهیونیستی که
آش��کارا به ترور میپردازد و از بیان آن
هیچ ابایی ندارد و کش��وری تروریست
مانند عربستان با قضیه ترور خاشقجی
هماکن��ون عض��و  FATFهس��تند.
بنابراین عضویت در این کنوانس��یونها
در واقع یک نوع پوش��ش برای س��لطه
و تأمین اهداف سیاسی و امنیتی خود و
ناکارآمد ساختن نظام دورزدن تحریمها
محسوب میشود .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصری��ح کرد :ما باید به
طور صریح و روشن به دنیا بگوییم که
به هیچ کدام از تحریمها و قواعد آنها
که مان��ع از دورزدن تحریمها و تأمین
مناف��ع ملت ما ش��ود ،عم��ل نخواهیم
ک��رد و به افراد دیگر ه��م این اجازه را
نخواهی��م داد .هی��چ کس��ی نمیتواند
برخالف مناف��ع ملت ایران ب��ه قواعد
خودساخته آمریکاییها که برای از پای
درآوردن ملت ما ایجاد ش��ده ،تن دهد.
هدف این قوانین کنترل ملتهاس��ت و
امروز معیشت و اقتصاد ملت ما را مورد
هدف قرار داده است .وی درباره بررسی
این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،تأکید ک��رد FATF :در مجمع

م��ورد بحث قرار نگرفت��ه و موارد مورد
بحث ،دو کنوانس��یونی است که مسائل
مربوط به آنها بخشی از سازوکارهای
به کار گرفته ش��ده از س��وی FATF
است.
با پدی�ده آمری�کای داخل�ی مواجه
هس�تیم

امیر خجس��ته ،رئیس فراکسیون مبارزه
با مفاس��د اقتصادی با اشاره به افزایش
ناگهانی قیمتها اظهار داشت :هماکنون
م��ردم ش��گفت زده هس��تند و اساس�� ًا
پرسش هر روز مردم از ما این است که
کشور را چه کسی مدیریت و چه کسی
نظارت میکند و چه کس��انی مرزها را
کنت��رل میکنن��د؟ وی در ادامه افزود:
از یک ط��رف فوج فوج گوس��فندهای
مولد ما به خارج از کش��ور و کشورهای
عربی و پاکس��تان قاچاق میش��ود و از
س��وی دیگر ما گوش��ت گرم وارد و به
این کار خود ه��م افتخار میکنیم .این
مدیریت نیست و افتخاری هم ندارد .ما
به جه��ان میگوییم که ضعف مدیریت
داریم و نمیتوانیم کشور را اداره کنیم.
مردم ش��رایط بسیار س��ختی دارند و از
مس��ئوالن کش��ور به ش��دت عصبانی
هس��تند .برخی گم��ان میکنند ،مردم
از دولت عصبانی هس��تند ،ولی واقعیت
این اس��ت که مردم از دولت گذشتهاند
و اتفاق�� ًا برخی دولت را قربانی وضعیت
موجود میدانند .وی گفت :جالب است
که هیچ کس هم در این شرایط حرفی
نمیزند و رئیس جمهور و وزرا و مجلس
هم س��کوت میکنند .این هم وضعیت

بودجه امسال است؛ تورم به باالی ۱۰۰
درصد رسیده ،حال آنکه افزایش حقوق
 ۲۰درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت.
برخوردی که با مردم شده است درست
نیس��ت .تسویه حس��ابهای سیاسی با
زندگ��ی مردم گ��ره خ��ورده و آنان زیر
فش��ار در حال نابود ش��دن هستند .این
در حالی اس��ت که این مردم ،هر کاری
الزم ب��ود ب��رای حفظ نظ��ام کردهاند؛
نمون��ه آن روز  ۲۲بهمن بود که دیدید
همه آمدند .مردم کش��ور خود را دوست
دارند ،ولی معلوم نیس��ت چرا مسئوالن
کش��ور را دوست ندارند؟! خجسته ادامه
داد :اگر مسئوالن نمیتوانند کنار بروند،
بایس��تند و مقتدرانه کشور را اداره کنند.
یک بار برای همیش��ه تعیی��ن تکلیف
کنی��د .االن ما با پدیده امریکای داخلی
مواجه هستیم و احتکار دست امریکای
داخل��ی اس��ت .ب��ازار و اخ�لال در آن
دس��ت امریکای داخلی اس��ت و حتی
خارج کردن گوس��فندان کشور هم کار
امری��کای داخلی اس��ت .وی در ادامه
یادآور ش��د :وزیر صنعت بالیی بر س��ر
خودرو آورده که با هیچ چیزی درس��ت
نخواهد ش��د .من فکر میکنم عمر این
وزیر هم در وزارت خانه زیاد دوام نیاورد
و به زودی اس��تیضاح وی کلید بخورد.
فروش خودرو با  ۵درصد زیر قیمت بازار
ظلم به مردم است .بازار را دادهاند دست
داللها؛ بنابراین ،نتیجه این ش��ده که
پراید  ۷میلیونی بشود  ۵۰میلیون تومان.
خالصه آنکه یک ویروس بیخیالی در
کشور ایجاد شده و در حال نابود کردن
کشور اس��ت .وی در پایان خاطرنشان
کرد :خودروس��ازهای ما خودرو را تولید
میکنند ،خوب ه��م تولید میکنند ،اما
ب��ا باندبازی و رانت آنه��ا را به بازار و
عوامل خود میدهند .به تازگی اتفاقات
بسیاری افتاده و ما اسناد این تخلفات را
داریم ،بس��یار ظریف ،خودرو را به دالل
میدهند و در بازار به فروش میرسانند،
حال آنکه به من و شما ماشین نمیدهد،
ولی نفرات خودش��ان هر وقت بخواهند
خ��ودرو دارن��د .اینکه میگوین��د تولید
نداری��م و نمیتوانیم ب��ه تعهدات عمل
کنیم ،حرف بیربطی است .اتفاق ًا تولید
دارند و تولیداتش��ان هم در بازار آزاد با
رانت و باندبازی به فروش میرسد .شما
به بازار مراجعه کنید ،میتوانید به راحتی
خودرو روز تولید داخل را پیدا کنید .اگر
خودرو نیست ،چطور خودرو تحویل روز
در ب��ازار به فروش میرس��د؟ اگر انکار
میکنند ،بیایند من اس��نادش را نش��ان
میدهم.
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سردارپاکپور:عاملانتحاریجنایتتروریستیزاهدان،پاکستانیبود
دفتر آیتاهلل موسوی جزایری خبر استعفای
وی از امامت جمعه ش��هر اهواز را تأیید
کرد .دفتر آیتاهلل موس��وی جزایری خبر
اس��تعفای وی از امامت جمعه شهر اهواز
را تأیید کرد .آیتاهلل موسوی جزایری در
خطبه نماز جمعه هفته گذشته با اشاره به
بیم��اری خود به عدم امکان ادامه حضور
در این س��مت اشاره کرد و گفت :غرضم
این است اگر نتوانیم بهعنوان امام جمعه
باشیم که هیچ ،اما تا جایی که بتوانم در
خدمت شما هس��تم .برخی خبرگزاریها
تأیید کردند وی بهدلیل کسالت و بیماری
خود از جایگاه خود استعفا کرده است که
مسئوالن دفتر آیتاهلل موسوی جزایری
در گفتوگو با خبرنگار تس��نیم این خبر
را تأیید کردند .آیتاهلل جزایری از علمای
مجاهد خوزستان اس��ت که بیش از 50
سال سابقه فعالیتهای انقالبی دارد وی
تأکید کرده اس��ت در هر جایگاهی باشد
در خدمت رهبر معظم انقالب اسالمی و
مردم خوزستان خواهد بود.
ترامپ مطلق ًا خواهان
جنگ با ایران نیست

س��فارت آمری��کا در بغداد درب��اره اینکه
ترام��پ در قب��ال ایران چ��ه رویکردی
دارد ،توضیحات��ی ارائ��ه داد .به گزارش
اسپوتنیک ،سفارت آمریکا در بغداد درباره
رویک��رد دونال��د ترامپ رئی��س جمهور
آمریکا درباره ایران توضیحاتی ارائه داد.
سفارت آمریکا در بغداد عزم آمریکا برای
اس��تفاده از حریم هوایی یا اراضی عراق
برای حمله به هر مکان یا هر کشوری را
تکذیب کرد« .جوی هود» کاردار سفارت
آمری��کا در بغ��داد در گفتگو با رس��انهها
افزود :دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
مطلق�� ًا خواهان جنگ با ایران نیس��ت و
نیروهای آمریکایی از حریم هوایی عراق
ی��ا اراضی عراق برای حمله به هر مکان
یا هر کش��وری اس��تفاده نخواهند کرد.
مواضع ترامپ بر این بوده اس��ت که وی
از نیروهای آمریکایی نمیخواهد که وارد
جنگهایی شود که نیازی به آنها نیست.
وی افزود :ترامپ اب��داً خواهان جنگ با
ایران نیس��ت .ترامپ پیش��نهادی برای
تغیی��رات یا اصالحات درب��اره توافقنامه
راهبردی میان عراق و آمریکا نمیکند.

فرمان��ده نيروی زمينی س��پاه جزئي��ات عملیات
دس��تگیری و انه��دام خانههای تيم��ى عوامل
حادثه تروريستی جاده خاش ـ زاهدان را تشریح
کرد .س��ردار محمد پاکپور در حاش��یه مراس��م
گرامیداش��ت ش��هدای حادثه تروریس��تی جاده
خاش-زاه��دان اظهار داش��ت :بع��د از حادثهای
که رخ داد اقدامات زی��ادی انجام دادیم و بعد از
اینکه قطعات خودروی انتحاری را به برادرانمان
در نی��روی انتظامی تحویل دادیم ،هویت خودرو
را مش��خص کردند و بعد از شناسایی هویت آن
نیروه��ای اطالعاتی و عملیاتی ق��رارگاه قدس
نیروی زمینی س��پاه عملیات دستگیری و انهدام

تیم پشتیبانیکننده و تیمی که خودرو را برای این
اقدام آماده کرده بودند را آغاز کردند .دو روز قبل
اولین س��رنخی که به دست آورده بودیم که یک
خانم بود را دس��تگیر کردیم و بعد از دس��تگیری
این عامل تروریستی ،به افراد دیگر هم رسیدیم.
دو نفر از عناصر تیم تروریستی پاکستانی بودند و
عامل انتحاری نیز فردی به نام حافظ محمدعلی
از پاکس��تان بود و یک فرد دیگر از پاکستان نیز
حضور داشتد .فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان
اینک��ه  ٣نفر از عوامل تیم تروریس��تی از منطقه
سیستان و بلوچستان بودند ،تصریح کرد :دو نفر
از آنها دس��تگیر ش��دهاند و یک نفر هم متواری

است که به زودی دستگیر خواهد شد .مهمات و
تجهیزات بس��یار زیادی این گروهک آماده کرده
بودند و اقداماتی که میخواستند انجام دهند ،فقط
صرف ًا برای این کار نبوده و قصد داشتند اقدامات
تروریس��تی را در  ٢٢بهمن و س��ایر مناسبتها
انج��ام دهن��د .در آن زنان تمهی��دات زیادی را
برای راهپیمایی  ٢٢بهمن داش��تیم و آنها موفق
نشدند و حتی در ایام دهه فجر در مرز نیز عناصر
تروریس��ت تالش زیادی کردند ک��ه اقداماتی از
این قبیل انجام دهند اما نتوانس��تند .وی با اشاره
به اقدام اخیر تروریس��تها در منطقه سیستان و انجام بدهند و این حرکت کوری اس��ت که یک
بلوچس��تان ،گفت :آنها اقدام خاصی نتوانس��تند ماشین را در جاده ترانزیتی منفجر کنند.

اولین جلسه محاکمه حسین فریدون

گروه سیاس�ی :قوه قضائیه مدتی است
که با تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی
به جرائ��م اقتصادی در اس��تان تهران،
اصفهان ،ش��یراز و بندرعب��اس اقدامات
گس��تردهای را در ای��ن زمین��ه انج��ام
داده اس��ت و مبالغ هنگفتی که توس��ط
عدهای از کش��ور خارج ش��ده ب��ود و یا
م��ورد کالهبرداری ق��رار گرفته بود ،به
خزانه دولت بازگش��ت؛ در همین راستا
دس��تگاه قضائی با اف��رادی نظیر وحید
مظلومین و باقری درمنی که با اقدامات
خود اخاللی گس��ترده در نظام اقتصادی
کشور ایجاد کرده ،بهشدت برخورد کرد
ک��ه این اقدام��ات موج رضایت��ی را نیز
بی��ن مردم بهوج��ود آورد؛ اما نکته قابل
توجه این است که آیا دستگاه قضائی با
تمام متخلفان خارج از اینکه فرد در چه
جناحی قرار دارد بهطور یکسان برخورد
میکند یا خیر؟
البت��ه آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی
رئی��س ق��وه قضائیه باره��ا تأکید کرده
است که با تمام افرادی که به بیتالمال
دس��تدرازی میکنند بهش��دت برخورد
خواهد ش��د چرا که در شرایط نامناسب
اقتصادی کش��ور ،افرادی که در سیستم
اقتصادی خل��ل ایجاد میکنند جایی در
بین م��ردم نخواهند داش��ت؛ از طرفی
س��خنگوی دس��تگاه قضائ��ی درب��اره
انتقاداتی که به دس��تگاه قضائی درباره
عدم برخورد با مسئوالن متخلف صورت
میگیرد واکنش نش��ان داد و گفت که

پای برادر رئیس جمهور به دادگاه باز شد

برای ق��وه قضائیه اف��راد متخلف هیچ
تفاوتی ب��ا یکدیگر ندارن��د و هر فردی
که تخلف کند قطعا باید جوابگو باش��د؛
حجتاالس�لام اژهای معتقد اس��ت که
برخورد با متخلفان پرونده بانک سرمایه،
برخورد ب��ا متخلفان ارزی و رس��یدگی
به جرائ��م اقتصادی برادر رئیس جمهور
نش��انه این موضوع اس��ت که دستگاه
قضائی با متخلفان در هر پست و مقامی
که باش��ند برخورد میکند .اواخر تیر ماه
سال گذش��ته بود که حس��ین فریدون
توس��ط ضابطان قضایی بازداش��ت و به
دلیل عدم تأمین وثیقه ،روانه زندان شد.
وی روز بعد با تأمین وثیقه  ۵۰میلیاردی
(ک��ه برخی منابع از کاه��ش آن به ۳۵
میلیارد تومان خبر داده بودند) آزاد شد.
برگزاری اولین جلسه دادگاه حسین
فریدون

ب��ر همین اس��اس،
یک��ی از موضوعات
مطرح در جامعه این
اس��ت که چرا دادگاه
حس��ین فری��دون
(برادر رئیس جمهور)
هن��وز برگزار نش��ده
اس��ت و البته در این
رابطه حجتاالسالم
اژهای از برگ��زاری
دادگاه
اولی��ن
رس��یدگی به جرائم

اقتصادی این فرد در اواس��ط اسفند ماه
س��ال جاری خبر داد؛ با اینکه همگان
منتظر برگ��زاری اولین جلس��ه دادگاه
حس��ین فریدون در اس��فند ماه بودند،
ظهر سهش��نبه ( ۳۰بهمن) اولین جلسه
رس��یدگی به اتهامات حسین فریدون و
ش��ش نفر از مرتبطی��ن وی در پرونده،
در شعبه  ۱۰۵۷مجتمع قضائی کارکنان
دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار
شد .در این جلس��ه که حسین فریدون
و چه��ار نف��ر از مرتبطی��ن ب��ه همراه
وکالی خ��ود حضور داش��تند ،نماینده
دادس��تان کیفرخواست پرونده را قرائت
کرد .گفتنی است در جلسه اول دادگاه،
مته��م ردی��ف دوم و وکیل وی پس از
تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به
دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در
کیفرخواست پرداختند.

رابطه پنهان ب�رادر رئیس جمهور با
ابربدهکاران بانکی

بر اس��اس این گزارش ،حسین فریدون
بهدلیل مش��ارکت با بده��کاران کالن
بانک��ی و کمک به این افراد برای انجام
اقداماتشان مورد اتهام قرار گرفته است؛
وی با دو بدهکار کالن بانکی به نامهای
رسول دانیالزاده و شبدوست ماالمیری
همکاریهای گستردهای را داشته است؛
بهطوری که ماالمیری پولهای کسب
کرده از راههای غیرقانونی را به حساب
دختر حس��ین فریدون در لندن و کانادا
واریز کرده اس��ت .از طرفی یکی دیگر
از کارهای حس��ین فریدون فش��ارهای
غیرمنطقی ب��رای انتصاب علی صدقی
به پست مدیرعاملی بانک رفاه کارگران
بوده اس��ت؛ ب��ا اینکه این ف��رد بهدلیل
اقدام��ات مختلف غیرقانون��ی در حوزه
نظ��ام پولی صالحیت
الزم برای مدیرعاملی
بانک رفاه را نداش��ته
اس��ت؛ یکی دیگر از
موضوعات مطرح شده
درباره حسین فریدون
ارتب��اط نزدیک وی با
علی رستگار سرخهای
اس��ت؛ این ف��رد که
چندی پیش مدیرعامل
بانک ملت نیز بود ،بعد
از افشا شدن موضوع
فیشه��ای حقوق��ی

از پس��ت خود برکنار ش��د ام��ا ماجرا به
همین موضوع ختم نمیشود ،چراکه وی
بهدلیل عضویت در یک باند فساد توسط
اطالعات س��پاه بازداشت شد .همچنین
اس��تفاده حس��ین فریدون با رانتهای
مختل��ف برای تدریس در رش��ته روابط
بینالملل در مقطع دکتری در دانش��گاه
شهید بهش��تی نیز بر سر زبانها بود لذا
موضوعی که مهم به نظر میرس��د این
است که حسین فریدون چه در موضوع
اقتصادی و چه در مسئله ادامه تحصیل
تخلفاتی را انج��ام داده و از قوه قضائیه
انتظ��ار میرود همانطور که با مفاس��د
اقتص��ادی برخورد کرده اس��ت با برادر
رئیس جمهور نی��ز برخوردهای قانونی
را انج��ام دهد .بر اس��اس این گزارش،
حجتاالس�لام روحانی در جلس��ه رأی
اعتم��اد به کابینه خط��وط قرمز دولتش
را امان��تداری در بیتالم��ال ،رعای��ت
رهنمودهای رهبری ،حراس��ت از عزت
کش��ور و صیانت از حقوق مس��لم ایران
و پای��داری از اخ�لاق و اح��کام نورانی
اس�لام اع�لام و گفته بود ه��ر کس از
این خ��ط قرمز عبور کند جایی در حلقه
خدمتگزاران این دولت نخواهد داش��ت؛
حال مس��ئله اینجاس��ت ک��ه آیا رئیس
جمهور ب ه خاطر برادر خود خطوط قرمز
را نادی��ده میگیرد یا اینکه به دس��تگاه
قضائی پیش��نهاد میدهد که با این فرد
نی��ز مانند بقی��ه افراد متخل��ف برخورد
شود؟

اخبار
مذاکره با دشمنان بیفایده است

یک��ی از مراج��ع تقلید ش��یعیان با بیان
اینکه بهانهجوییهای دش��منان تمامی
ندارد ،گفت :تعجب میکنیم از کس��انی
ک��ه در گوش��ه و کن��ار از مذاک��ره دم
میزنند ،اما به این واقعیات توجه ندارند.
به گ��زارش مهر ،آی��تاهلل ناصر مکارم
شیرازی در دیدار سرلشکر باقری رئیس
س��تاد کل نیروهای مسلح بر لزوم درک
و شناخت شرایط حساس و خاص کشور
تأکید و تصریح کرد :باید شرایط سخت
کشور را توأم با امیدواری دادن به مردم
به درس��تی تبیین کنی��م و در عین حال
بدانیم که راه برگش��تی نداریم .دشمنان
یک روز هستهای را بهانه میکنند ،روز
دیگر دم از حقوق بش��ر میزنند و روزی
دیگر نیز موضوع فلسطین و اسرائیل را
پیش خواهند کش��ید .وی بیان کرد :به
دلیل همین اقتدار و توانمندی ما اس��ت
که دش��منان ام��روز گزین��ه نظامی را
فراموش کردهاند ،متوسل شدن دشمنان
به تروریستها و انجام حرکات مذبوحانه
همچ��ون حادث��ه اخیر در سیس��تان و
بلوچستان ذلیالنه ترین راه است.
مقابل هر شهید سپاه ۱۰ ،تروریست
را به هالکت میرسانیم

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت:
انتقام از عوامل تروریستی به موقع انجام
خواهد شد و قرار گذاشتهایم که در مقابل
هر ش��هید ۱۰ ،نفر از آنها را به هالکت
برس��انیم .به گ��زارش خبرن��گار مهر،
حجتاالسالم عبداهلل حاجیصادقی در
حاش��یه مراس��م گرامیداش��ت شهدای
جنایت تروریستی در جاده خاش_زاهدان
با اش��اره به دس��تگیری عامالن حمله
تروریس��تی خاش-زاهدان توسط سپاه
در روز گذش��ته ،اظهار داشت :این اقدام،
اولین ضربه س��پاه پاس��داران با عامالن
حادثه تروریستی طی هفته قبل بود.
لهستان خواستار عذرخواهی رژیم
صهیونیستی شد

یک مقام ارشد لهستانی تأکید کرد دولت
متبوعش خواس��تار عذرخواهی رس��می
رژیم صهیونیس��تی بابت اظهارات اخیر
وزیر خارجه این رژیم علیه ملت لهستان
است« .ما ِرک ساس��کی» دستیار ارشد
نخس��توزیر لهس��تان در امور سیاسی
روز سهش��نبه در واکنش ب��ه اظهارات
اخیر «اس��رائیل کاتز» وزیر امور خارجه
رژیم صهیونیستی مبنی بر دست داشتن
لهستانیها در کشتار یهودیان در جریان
جنگ جهانی دوم تصریح کرد« :لهستان
از اس��رائیل میخواهد که بابت اظهارات
وزیر امور خارج��ه خود عذرخواهی کند.
اگر این عذرخواهی صورت نگیرد ،روابط
دوجانبه ما به س��ردی خواهد گرایید .ما
نمیتوانی��م اج��ازه دهیم که کس��ی در
عرصههای بینالمللی به ما اتهام بزند».
وزی��ر ام��ور خارجه رژیم صهیونیس��تی
روز یکش��نبه در مصاحبه با یک شبکه
رادیویی با تأیید اظهارات هفته گذش��ته
بنیامی��ن نتانیاه��و علیه ملت لهس��تان
مدعی ش��ده بود که لهس��تانیها نهتنها
در کش��تار یهودیان در سالهای جنگ
جهانی دوم نقش داشتهاند بلکه حتی از
همان دوران کودکی ی��اد میگیرند که
یهودیستیز باشند.
شورای نگهبان در رد «»FATF
به وظایف خود عمل کرد

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :این
ش��ورا در م��ورد  FATFبای��د وظایف
قانونی خ��ود را انجام م��یداد و در این
م��ورد م��ا ای��ن موض��وع را رد کردیم.
عباس��علی کدخدایی با تأکی��د بر نقش
ش��ورای نگهبان بهعنوان مرجع انطباق
قوانین با قوانین اساسی کشور ،بر جایگاه
مجمع تش��خیص مصلح��ت بهعنوان
نهادی برای تصمیمگیری درباره لوایحی
مثل  CFTو پالرمو اشاره کرد و گفت:
ای��ن امکان وج��ود دارد ک��ه در مجمع
تش��خیص مصلحت ،کنوانس��یونهای
پالرم��و و  CFTبه تصویب برس��د؛ اما
ش��ورای نگهب��ان باید وظای��ف قانونی
خود را انجام دهد ،اگر ما از این ایرادات
چشمپوشی کنیم در واقع وظایف قانونی
و اختیارات خودمان را بهکار نگرفتیم که
به نوبه خود یک نوع تخلف به حس��اب
میآید .وی ش��ورای نگهبان را یکی از
دس��تاوردهای مهم انقالب برای اجرای
حاکمیت قان��ون و تضمین حقوق مردم
و شهروندان توصیف و خاطرنشان کرد:
قان��ون اساس��ی در هر کش��وری ،تبلور
آرمانه��ا و آرزوهای م��ردم آن جامعه
برای یک نظامی سیاس��ی بهتر اس��ت
و قانون اساس��ی جمهوری اسالمی نیز
برگرفته از آرمانهای بلند مردم مسلمان
بوده و طبیعت ًا حاکمیت قانون نیز یکی از
مطالبات اصلی آنها بود .همانطور که
پیشتر اشاره کردم ،یکی از وظایف ما در
شورای نگهبان ،انطباق مصوبات مجلس
با قانون اساسی است .در این موضوع ما
چهار مصوبه را پیشبینی کردیم که در
مجلس شورای اسالمی اصالح شود که
اخیراً نیز اصالحات��ی بر روی این موارد
انج��ام و برای بررس��یهای بیش��تر به
مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

