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انتقاد شدید مقام معظم رهبری از بیعملی مجامع جهانی و مدعیان حقوقبشر در قبال فجایع میانمار

معاون سیاسي وزیر کشور:

دوﻟﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت دوﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻰ ﮐﻨﻨﺪ

خواهان تعامل با سایر قوا با حفظ
شأن وزارت کشور هستم

عضو فراکسیون امید:

رئیسجمهور در انتصاب
استانداران از نیروهاي اهل سنت
استفاده کند
 ایســنا :حجتاالســالم احمد مازنــي ،عضو
فراکســیون امید مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره
به نامهنگاري صورتگرفته بین مولوي عبدالحمید
و مقام معظــم رهبري درباره ضــرورت پرهیز از
تبعیض بین مذاهــب و قومیتها ،گفت :طبعا در
ایران اسالمي که محل اســتقرار حکومت والیت
فقیه اســت ،زمینه تحقق عملي مواضع روشن و
صریح رهبري بیش از نقاط دیگر فراهم ميشــود
و ميتواند الگوي ســایر ملتها باشد .در گذشته
شــائبههایي درباره برخــي رفتارهاي تبعیضآمیز
نســبت بــه مذاهــب و قومیتها وجود داشــت
کــه آن را به رهبري نســبت ميدادند درحاليکه
ما ميدانســتیم اینطور نیســت و اینــک با نامه
هوشــمندانه مولوي عبدالحمید و پاسخ روشن و
صریــح رهبري که به تعبیر مولوي فصلالخطابي
بــراي مقامات جمهوري اســالمي اســت ،ثابت
ميشــود اگر چنیــن رفتاري هــم در جایي اتفاق
افتاده ،با نگاه رهبري همســو نبوده است .نماینده
مــردم تهران در مجلس اضافــه کرد :توصیه من
این اســت حاال که این مکاتبه انجام شــده ،آقاي
روحاني در فرصتهایي مثل انتخاب استانداران و
مدیران کل ،نشان دهد این نگاه تبعیضآمیز وجود
نــدارد .اگر از اهل ســنت در مدیریتها اســتفاده
شــود و آنها در کشورمان احساس تبعیض نکنند،
ایران ميتواند الگویي براي کشورهاي دیگر باشد.
توصیه من به دولتمردان و مســئوالن دســتگاهها
این است که در حدود تعیینشده در قانون اساسي
و بــا عنایت به صراحت کالم رهبــري ،از ظرفیت
اقــوام و مذاهــب در اداره کشــور ،ســازمانها و
مدیریت بخشهاي مختلف استفاده کند.

حتي یك رأي باطل نشد
 ایلنا :علياصغر احمدي ،معاون سیاسي سابق
وزیر کشــور گفت :در انتخابات گذشــته ،حتي یک
رأي در هیــچ شــعبهاي باطل نشــد و همکارانم
در ســتاد انتخابات بــدون کوچکترین جانبداري،
مســئولیتهاي قانوني خــود را دنبــال کردند و
انتخابات با سالمت ،امنیت ،مشارکت و رعایت مر
قانون و حقالناس برگزار شد.
politics@sharghdaily.ir

ﻋﮑﺲ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى

 ایســنا :معاون جدید سیاســي وزیر کشــور ،روز
گذشــته در جلســه تکریــم و معارفــه معاونــان
ســابق و جدید سیاســي وزارت کشــور با تشــکر از
رحمانيفضلي بهخاطر ُحســن اعتماد در ســپردن
تصدي حوزه سیاســي وزارت کشــور بــه او گفت:
»بنده خواهان تعامل با ســایر قوا بهویژه نمایندگان
ملت در مجلس شــوراي اســالمي و ســایر مراکز
تصمیمگیر و تصمیمســاز با حفظ شــأن و استقالل
وزارت کشور هستم و رعایت اخالق و سلسلهمراتب
اداري و تشــکیالتي در انجام مأموریتهاي محوله
را ســرلوحه امور قــرار خواهــم داد« .اســماعیل
جبارزاده افزود» :شایســته است تمام تالش خود را
بــراي خدمت به مردم و جلــب رضایت آنها به کار
گیریــم تا بتوانیم مردم را نســبت به نظــام امیدوار
نگه داریم و خوشبیني آنــان را ارتقا دهیم .وزارت
کشور دستگاهي اســت که اگر درست فعالیت کند
در همه بخشها ميتواند بسیار اثرگذار باشد و یک
اســتاندار قوي و فعال موجب ارتقای شاخصهاي
پیشرفت در استان خواهد بود« .علياصغر احمدي،
معاون سیاسي سابق وزیر کشور نیز با آرزوي توفیق
براي معاون جدید سیاســي گفت» :آقاي جبارزاده
داراي سوابق انقالبي در ســالهاي دفاع مقدس و
از شــخصیتهاي علمي و دانشــگاهي است و باید
ایشــان را در انجام مســئولیت جدید یــاري کرد«.
او بــا تأکید بــر اینکه وزارت کشــور عمــود خیمه
سیاســت داخلي و امنیت کشور است ،افزود» :یکي
از افتخــارات زرین وزارت کشــور در دولت یازدهم
برگزاري چند انتخابات بســیار مهم بود و با هدایت
مقام معظم رهبري ،مشارکت جدي مردم و رعایت
مر قانــون برگ زرین دیگــري بر کارنامــه پرافتخار
ّ
وزارت کشــور افزوده شد« .احمدي با اشاره به لزوم
تعامل با ســایر قوا با حفظ اســتقالل وزارت کشور
گفت» :تقویت اداره کل سیاســي ،پیگیري انتخابات
الکترونیــک و تــالش براي پیگیــري تصویب قانون
جامع انتخابــات از اهم اموري اســت که ميتواند
به موفقیتهاي بعدي حوزه سیاســي کمک کند«.
معاون سیاســي ســابق وزارت کشــور افــزود» :در
انتخابات گذشــته حتي یک رأي در هیچ شــعبهاي
باطل نشــد و همکارانم در ســتاد انتخابات کشــور
بدون کوچکترین جانبداري ،مسئولیتهاي قانوني
خود را دنبال کردند و انتخابات با ســالمت ،امنیت،
مــر قانون و حقالنــاس برگزار
مشــارکت و رعایت ّ
شــد« .او در جمع کارکنان این حوزه گفت :رسالت
ما جلــب رضایت مردم و ارتقــای خوشبیني آنان
به نظام اســت و باید با رعایت اخالق در این مســیر
حرکت کنیــم .او در پایان بار دیگر براي جبارزاده در
سمت معاون سیاسي وزیر کشور آرزوي توفیق کرد.

پایگاه اطالعرســانی مقام معظم رهبری :حضرت
آیــتاﷲ خامنهای صبح دیروز در ابتدای جلســه
درس خارج فقه با اشــاره به حوادث فاجعهآمیز
میانمار ،از ســکوت و بیعملــی مجامع جهانی و
مدعیان حقوق بشــر در قبال این فجایع بهشــدت
انتقاد کردند و بــا تأکید بر اینکه راهحل این قضیه
اقدام عملی کشورهای مســلمان و فشار سیاسی
و اقتصــادی بــه دولــت بیرحم میانمار اســت،
خاطرنشــان کردند» :جمهوری اسالمی باید علیه
ظلــم در هر نقطــه از جهان ،صریح و شــجاعانه
اعالم موضع کند«.
حضــرت آیــتاﷲ خامنــهای تقلیــل فاجعه
میانمار به یک درگیری مذهبی بین مســلمانان و
بوداییها را نادرســت خواندنــد و افزودند» :البته
ممکن اســت در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر
داشــته باشــد اما این قضیه ،یک قضیه سیاســی
اســت ،زیرا مجری آن ،دولت میانمار اســت و در
رأس آن دولــت نیز زنــی بیرحم قــرار دارد که
برنده جایزه صلح نوبــل بوده و با این اتفاقات ،در

واقع ،مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد« .ایشــان
افزودند» :این فجایع در مقابل چشــم کشــورها و
دولتهای اسالمی و مجامع جهانی و دولتهای
ریــاکار و دروغگوی مدعی حقوق بشــر از ســوی

دولت بیرحم میانمار ،در حال رخدادن اســت«.
مقام معظم رهبری با انتقاد از اکتفاکردن دبیرکل
ســازمان ملل به محکومکردن جنایات در میانمار
افزودنــد» :مدعیان حقوق بشــر کــه گاهی برای

مجازات یک مجرم در یک کشور ،جنجال و هیاهو
میکنند ،در مقابل کشــتار و آوارهشدن دهها هزار
نفر از مــردم میانمار ،هیچ عکسالعملی نشــان
نمیدهند«.
حضرت آیتاﷲ خامنهای با تأکید بر لزوم ورود
و اقدام عملی دولتهای اســالمی گفتند» :البته
منظور از اقدام عملی ،لشکرکشــی نیســت بلکه
باید فشــار سیاســی ،اقتصادی و تجاری خود را بر
دولت میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات در
مجامع جهانی فریاد بکشند«.
ایشــان تشــکیل کنفرانس ســازمان همکاری
اســالمی با موضــوع فجایع میانمــار را ضروری
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد» :دنیــای امروز،
دنیای ظلم اســت و جمهوری اســالمی باید این
افتخــار را برای خود حفظ کنــد که علیه ظلم در
هر نقطه از جهان ،چه در مناطق اشــغالی توسط
صهیونیســتها ،چــه در یمن و بحریــن و چه در
میانمار ،موضع صریح و شــجاعانه خود را اعالم
کند«.

روایت سیدحسن نصراﷲ از دیدار با مقام معظم رهبری:

فرمانده محور سوریه »بشار اسد« است و باید پیروز شود
»سیدحســن نصراﷲ« دبیرکل حــزباﷲ لبنان در دیدار ســاالنه خود با
مبلغان دینی در آستانه ماه محرم تأکید کرد مقاومت در سوریه پیروز شده و
آنچه باقیمانده »نبردهای پراکنده« است.
به گزارش »فارس« براســاس گزارش »االخبار« ،نصــراﷲ گفت» :ما به
امور خود در این نبرد )جنگ ســوریه( آگاهیم ،شهدا ،مجروحان و اسرای ما
معادالت را تغییر میدهند و تاریخ کل منطقه را مینویســند نه فقط تاریخ
لبنان را .ما در ســوریه پیروز شدهایم؛ پروژه آخر شکست خورد و میخواهد
مذاکره کند تا برخی دستاوردها را کسب کند«.
او تأکید کرد» :مسیر پروژه آخر شکست خورد و مسیر پروژه ما که متحمل
ســختیهای بسیاری در آن شدیم ،پیروز شــد و نتایج بزرگی ،معادالت را به
نفع امت تغییر خواهد داد«.
نصــراﷲ در ادامه گفت» :نبرد با داعــش و النصره بزرگترین رنجی بود
که از ســال  ۲۰۱۰تاکنون بــا آن زندگی کردیم و خطرناکتــر از جنگ ۲۰۰۶
بود .از ســال  ۲۰۱۱مطمئن بودیم که فتنــه بزرگی رخ خواهد داد و پروژهای
آمریکایی-اســرائیلی-قطری -ســعودی با هدف نابودی مقاومت و آرمان
فلسطین وجود دارد«.
دبیرکل حزباﷲ لبنان در ادامه گفت» :در آغاز حوادث ســوریه ،به ایران
رفتم و با ]آیتاﷲ[ سیدعلی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی دیدار کردم.
در آن زمان همه معتقد بودند نظام ســوریه در طول دو یا ســه ماه سقوط
خواهد کرد ،ما دیدگاه خود را مطرح کردیم و گفتیم اگر در دمشــق نجنگیم
بایــد در هرمل ،بعلبک ،ضاحیه ،الغازیه ،بقاع غربی و جنوب لبنان بجنگیم.
رهبر جمهوری اسالمی ایران حرف من را با موافقت تکمیل کرد و گفت :نه
فقــط در این مناطق بلکه در کرمان ،خوزســتان و تهران و ...این جبهه چند
محور دارد :محور ایران ،محور ســوریه ،و محور لبنان .فرمانده محور سوریه
»بشار اسد« است و باید کاری کنیم که پیروز شود و پیروز خواهد شد«.

دبیرکل حزباﷲ افزود» :با گذشــت یکســالونیم یا دو سال ،عربستان
پیامی برای بشــار اسد فرســتاد و گفت سوریه در کنفرانســی قطع روابط با
حزباﷲ و ایران را اعالم کند تا بحران کشورش تمام شود«.
سیدحســن نصراﷲ در ادامه گفت» :ما از همــان ابتدا به برادران عراقی
خود هشــدار دادیم اگر با داعش نجنگند و این گروهک بر دیرالزور مســلط
شــود ،هدف بعدی داعــش ،عراق خواهد بود .پیشبینی ما درســت از آب
درآمد و این گروهک تروریســتی بر ثلث عراق مسلط شد .سؤال میکنم :اگر
ما از جهاد و تکلیف عقب کشیده بودیم چه بر سر لبنان میآمد و اگر اهالی
عراق با فتوای جهاد کفایی آیتاﷲ سیســتانی عمل نمیکردند چه اتفاقی
در این کشور رخ میداد؟«.
او افــزود» :این نبرد )ســوریه( »مبارک « بود و ما بــرای ادای تکلیف به
ســوریه رفتیم وگرنه چه چیزی یک جوان را به حلب و دیرالزور با آن شرایط
ســخت میکشــاند؛ برادران ما حدود هشــت ماه در این مکانها محاصره
بودند .برخی در لبنان هرچه ما انجام دهیم ،راضی نمیشوند«.
نصــراﷲ در پایــان به محرم و عاشــورا پرداخت و گفــت» :انقالب امام
حســین)ع( فقط در اعتراض به ظلم نبود بلکه برای ادای تکلیف الهی نیز
بود و باید بر این موضوع متمرکز شد«.
بهمن سال  ۱۳۹۴نشــریه »خط حزباﷲ« بخشی از بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار خانواده شــهدای مدافع حرم را منتشــر کرد که مضمونی
مشابه با نقلقول »سیدحسن نصراﷲ« از مقام معظم رهبری داشت؛ ایشان
گفته بودند» :حقیقتا هم شــهدای شــما ،هم خانوادهها ،پــدران ،مادران و
فرزندان آنان ،حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند .این شهدا امتیازاتی
دارند :یکی این اســت کــه اینها از حریم اهل بیت در عراق و ســوریه دفاع
کردند و در این راه به شــهادت رســیدند ...امتیاز دوم این شــهدای شما این
است که اینها رفتند با دشــمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمیکردند

اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺗﺎزه ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
دونالــد ترامپ در حال بررســي راهبردي اســت که
خواستار رویکرد خصمانهتر در قبال ایران ،بهویژه بهدلیل
فعالیتهاي این کشور در منطقه است .چند مقام پیشین
و فعلي آمریکا گفتهاند این راهبرد را جیمز ماتیس ،وزیر
دفاع ،رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه ،ژنرال مکمستر،
مشاور امنیت ملي و دیگر مقامهاي ارشد آمریکایي تهیه
کردهاند که روز جمعه در نشست شوراي امنیت ملي در
اختیار دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا قرار گرفت.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگــزاري رویترز ،این
مقامها آگاه که خواستند نامشان فاش نشود ،گفتهاند این
راهبرد ممکن است مورد توافق قرار گیرد و پیش از پایان
سپتامبر )ماه جاري میالدي( علني شود.
به گفته این منابع آگاه هدف این طرح افزایش فشار
بر تهران براي توقف برنامه موشکي بالستیک این کشور و
آنچه واشنگتن حمایت ایران از گروههاي شبهنظامي در
منطقه بهویژه عراق و سوریه ميخواند ،است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعي شد :من این طرح
را یک راهبرد گسترده براي مقابله با یکسري رفتارهاي
مخرب ایران؛ شامل حمایت مالي ،پشتیباني از تروریسم،
بيثباتکردن منطقه بهویژه سوریه ،عراق و یمن ميدانم.
او همچنیــن گفت این طرح ،دیگــر ادعاهاي آمریکا
علیه ایران از جمله جاسوسي ســایبري و فعالیتهاي
دیگــر بهعالوه احتمال اشــاعه هســتهاي را هدف قرار
ميدهد .بــه گزارش رویترز ،دولــت آمریکا همچنان در
حال بحث و گفتوگو دربــاره اتخاذ موضعي جدید در
قبال توافق هستهاي و گروه  ۵+۱است که در سال ۲۰۱۵
حاصل و منجر به محدودیت برنامه هســتهاي ایران در
ازاي رفع تحریمهاي این کشور شد.
یک مقام پیشین و یک مقام کنوني آمریکایي گفتهاند
این راهبرد همچنین شــامل رویکــرد خصمانهتر آمریکا
در قبال ادعاي واشــنگتن مبني بر این است که تهران به
حوثيهــا در یمن و گروههاي فلســطیني در غزه و مصر
سالح ارسال ميکند.
بنابر گزارش رویترز ،راهبرد ارائهشده به رئیسجمهور
ترامــپ از آمریکا ميخواهد اقدامات خصمانهتري را در
بحرین به کار گیرد که در آن اقلیت سني ،اکثریت شیعه را
تحت فشار قرار ميدهند .شیعیان در این کشور خواستار
اصالحات هستند.
عالوهبراین ،سه نفر از این مقامات آمریکایي گفتهاند
ایــن طرح به نیروي دریایي آمریــکا اجازه ميدهد تا هر
زمان یک قایق تندروي متعلق به نیروهاي ایراني به آنها

آســیب زد ،به زور متوسل شــوند .نیروي دریایي ایران و
آمریکا تاکنون چندینبار در آبهاي خلیج فارس و تنگه
هرمز با یکدیگر روبهرو شــدهاند .با توجه به این راهبرد
جدید فرماندهــان آمریکایي اکنــون ميتوانند هر زمان
احساس کردند قایقها و جان کارکنانشان در خطر افتاده
است ،از گلوله استفاده کنند.
براســاس این گزارش راهبرد جدید ارائهشده شامل
افزایــش فعالیــت نظامي آمریــکا در عراق و ســوریه
نميشود .مشــاوران امنیت ملي ترامپ معتقدند پاسخ
نظامي قدرتمندانهتر به آنچه واشنگتن نیروهاي نیابتي
ایران در عراق و ســوریه ميداند ،مقابله با داعش تحت
رهبري آمریــکا را پیچیدهتر ميکند .آنهــا معتقدند این
مسئله همچنان اولویت آمریکاست .تمامي این پنج مقام
آمریکایي گفتهاند :ماتیس و مکمســتر بههمراه رؤساي
فرماندهي مرکــزي آمریکا و فرماندهــي نیروهاي ویژه
آمریکا مخالف این بودهانــد که فرماندهان آمریکایي در
عراق و سوریه اجازه برخورد قويتر با اقدامات حزباﷲ
و دیگر گروههاي شــیعي مورد حمایت ایران را داشــته
باشند .به گفته این مقامات ،مشاوران نگراناند که قوانین
آســانتر براي مداخله ،نیروهاي آمریکایي را از مقابله با
بازماندههاي داعش منحرف ميکند.
عالوهبراین ،قوانین سهلانگارانهتر ميتواند نیروهاي
آمریکایــي را در تقابــل با ایــران قرار دهــد .درحاليکه
نیروهاي آمریکایي درحالحاضر نیز درگیريهاي زیادي
دارند و ترامپ نیز اجازه افزایش نیروهایش در افغانستان
را داده است.
یک مقام پیشین آمریکایي گفت حزباﷲ و گروههاي
شــیعي مــورد حمایت ایــران در بازپسگیــري مناطق
تحتکنتــرل داعش در عراق بســیار مفید و کمککننده
بودهانــد .رویتــرز در ادامه گزارش خــود آورده »اگرچه
دونالــد ترامپ در تالش براي یافتــن راهي براي خروج
از توافق هســتهاي است ،اغلب مشاوران امنیت ملي او
خواهان باقيماندن آمریکا در این توافق هستند«.
یک مقام آمریکایي در این باره گفته »مســئله اصلي
ما این بود کــه رئیسجمهور را متقاعــد کنیم از برجام
خارج نشــود .اما او حسي بســیار قوي مبني بر این دارد
که آنها باید رویکردي خصمانهتر در قبال ایران داشــته
باشــند .موضعي که مورد حمایت نیکي هیلي )نماینده
آمریکا در سازمان ملل( است .اغلب راهبردهایي که به
رئیسجمهور ارائه شد به گونهاي بودند که برجام حفظ
شود اما دیگر مسائل مورد هدف قرار گیرد«.

این دشــمن میآمد داخل کشــور ...اگر جلویش گرفته نمیشد ما باید اینجا
در کرمانشــاه و همدان و بقیه استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها را
میگرفتیم .درواقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع از کشور،
ملت ،دین ،انقالب اســالمی فدا کردند .امتیاز سوم هم این است که اینها در
غربت به شــهادت رســیدند ،این هم یک امتیاز بزرگی اســت ،این هم پیش
خدای متعال فراموش نمیشود« .ایشــان همچنین دیماه  ۱۳۹۵در دیدار
خانوادههای هفت شــهید مدافع حرم از تکاوران ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،گفته بودند» :اگر در ســوریه جلوی فتنهگران گرفته نمیشــد ،باید در
تهران و فارس و خراسان و اصفهان دفاع میکردیم«.
ســال  ۱۳۹۳هم دریابان »علی شــمخانی« ،دبیر شــورای عالی امنیت
ملی ،در مراســم تشییع پیکر سردار شهید حمید تقوی که در حین مأموریت
مستشــاری در ســامرای عراق به شهادت رســید ،گفته بود» :شایعهپراکنان
بیمار این روزها به ترویج این ســؤال میپردازند که چه نســبتی بین ســامرا
و حمیــد تقوی وجود دارد و مــا را چهکار به اینکه در عراق و ســوریه چه
میگذرد؛ پاســخ این سؤال روشن است اگر تقویها در سامرا خون ندهند ما
باید در سیستان ،آذربایجان ،شیراز و اصفهان خون بدهیم«.
ســردار »محمدرضا نقدی« ،رئیس وقت سازمان بسیج ،هم مهرماه سال
 ۱۳۹۵گفته بود» :برخی ســؤال میکنند چه نیازی است که نیروهای ایرانی
در ســوریه حضور داشته باشند و منطق ما براساس دفاع از حق است اما به
این افرادی که بینش زیادی درباره تحلیل این موضوع ندارند ،به زبان ســاده
پاســخ میدهیم و میگوییم که اگر در سوریه نجنگیم ،به مرزهای کشورمان
هجــوم میآورند و باید در همدان و کرمانشــاه بجنگیم و این جواب را برای
قانعشــدن این افراد به زبان میآوردیم ،درحالیکه رســالت اصلی ما دفاع
از مســلمان و حق است و همه مدافعان حرمی که در مقابل تکفیریها در
سوریه و عراق ایستادگی کردند ،عاشق شهادت بودند«.

ﻧﺎﻣﻪ وﮐﯿﻞ »اﺣﻤﺪيﻧﮋاد« ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
شرق :دادستان دیوان محاسبات چنديپیش حقایقي را از
پرونده تخلف محمود احمدينژاد بیان کرد .گفتوگوي
فیاضشــجاعي بــا روزنامه اعتماد ابتــداي یک دعواي
دنبالهدار شــد ،دعوایي که به جوابیههاي مکرر در کانال
تلگرامي دولت بهار -رسانه احمدينژاديها -منجر شد
و حاال هم وکیل رئیس دولت ســابق ایران در نامهاي به
نمایندگان مجلس خواســتار رسیدگي و دادخواهي آنها
به سخنان دادستان دیوان محاسبات شده است.
شــجاعي پیشتر گفته بــود »پنج پرونــده از هفت
پرونــده احمدينژاد دربــاره تخلفات نفتي اســت« .او
همچنیــن از تخلفات هفت هزار میلیــارد و چهار هزار
میلیاردي احمدينژاد سخن گفته بود .حاال وکیلمدافع
محمود احمدينژاد به نمایندگان مجلس نامه نوشــته
است .ایســنا خبر داده که سیدعادل حیدري در این نامه
خطاب به نمایندگان مجلس مدعي شــد» :اســتحضار
دارید که آقاي فیاضشجاعي دادستان دیوان محاسبات
در مصاحبــه روز  ۱۳۹۶/۵/۸اقدام به خالف واقعگویي،
نشــر اکاذیب و ایــراد اتهامات فراوان علیــه آقاي دکتر
احمدينژاد رئیسجمهوري سابق کرد و از هفت حکم
قطعي محکومیت در حال اجرا علیه ایشان سخن گفت.
ایشــان به گونهاي درباره هزینه یارانههاي مردم ســخن
گفت که گویا حیفومیل هفتهزارمیلیاردتوماني اتفاق
افتاده و آقاي احمدينژاد محکوم به پرداخت آن است«.
در بخــش دیگري از این نامه ادعا شــده »طي بیش
از یــک ماه مراجعــه حضوري بــه بخشهاي مختلف
دیوان محاســبات و اصرار بر دریافت احکام مورد ادعا،
چند دادنامه به اینجانب تحویل دادهاند که نهتنها حاکي
از ادعاي دادســتان دیوان نیست ،بلکه برعکس عموما
حاکــي از تأیید اقدامات دولت قبــل در حوزههاي مورد
ادعاست«.
در بخــش پایاني این نامه گفته شــده »براي احقاق
حق و پیگیري حقوقي ،شــکایتي از ایشــان به دســتگاه
قضائي تحویل شــده اســت که امیدوارم رسیدگي شود،
لیکن از آنجا که دادســتان دیوان محاسبات مدعي است
زیر نظر نمایندگان مجلس کار ميکند به نظر ميرســد
که رفتار ایشان حافظ شــأن نمایندگان ملت نیست و از
این رو موضوع به اســتحضار رســید تا اقدام بایسته در
راســتاي صیانت از جایگاه مجلس و نهادهاي وابســته
انجام گیرد«.فیاضشــجاعي ،دادستان دیوان محاسبات
چنديپیــش جزئیاتــي تکاندهنــده از تخلفــات کالن
محمود احمدينژاد در دوران ریاستجمهوري را تشریح

کرد .او به »اعتماد« گفته بود »علیه ایشان )احمدينژاد(
هفت حکم صادر شــده و همه هم قطعــي و در حال
اجرا هستند«.شجاعي در این مصاحبه همچنین با دقت
جزئیــات پنج پرونده از هفت پرونــده احمدينژاد را که
درباره تخلفات نفتي اوست ،توضیح ميدهد .از تخلفات
هفت هــزار میلیارد و چهــار هزار میلیاردي او ســخن
ميگوید و از اینکه کل اموال او به دو میلیارد نميرسد و
به همین دلیل اگرچه احکام جبراني درباره احمدينژاد
در حال اجراســت اما چنــدان امیدي به بازگشــت این
ارقام به خزانه نیســت .او روایت جالبي هم از دفاعیات
احمدينژاد در دو دوره قبل و بعد از ریاستجمهورياش
دارد .ميگوید او در دوره ریاستجمهورياش با این لحن
از خودش دفاع ميکرد که موضوع چندان به شما ربطي
ندارد .اما بعد از دوره ریاستجمهورياش همه موارد را
با دقت و جزئیات توضیح ميداد.
شجاعي آماري شــنیدني هم از احکام صادرشده در
دیوان محاســبات از ســال  ۹۰تا امروز دارد که به گفته
خودش بیــش از  ۹۰درصد آنها به دولــت قبل مربوط
اســت .بنا بر توضیحات او در این بازه زماني ســههزارو
 ۵۳۹رأي صادر شــده که  ۹۵۰مورد آن هم شامل آراي
جبرانــي و هم آراي مجازات اســت .در ایــن مدت ۴۰۰
مــورد توبیخ کتبــي با درج در پرونده و  ۵۲۰مورد کســر
حقوق صادر شــده است .همچنین دیوان محاسبات ۴۰
مورد انفصال از خدمت صادر کرده که عمده این تعداد
انفصال دائم از خدمت هستند .اما نکته مهمتر اینکه در
این فاصله دیوان محاسبات  ۵۰مورد اعالم و گزارش به
مجلس هم داشــته است که اغلب این موارد مربوط به
وزرا و رئیسجمهور قبل ميشود.
دادستان دیوان همچنین تأکید کرده »به تخلفات
آقاي احمدينــژاد که منجر به ضــرر به بیتالمال
شــده است رسیدگي شده ،یعني هم رأي صادر شده
و هم رأي قطعي شــده و اتفاقا شــروع به اجرا شده
اســت .در مورد تخلفات ایشــان همه آن موارد به
مجلس اعالم شده است .یعني موردي وجود ندارد،
تخلف منتســب به رئیسجمهور وقت باشد و ما به
مجلس اعالم نکرده باشــیم .در باب جبراني ضررها
هم رأي صادر و قطعي شــده اســت امــا به جهت
اینکه آرا و ضرر و زیانهایي که ناشــي از تصمیمات
ایشــان بود آنقدر بزرگ اســت که زمینه اجراي آن
را نداریم .خب باید چه کنیم؟! ایشــان اصال اموالي
ندارد که کفاف این موارد را بکند«.

ﺧﺒﺮ

روحاني درگذشت پدر شهیدان
واالمقام محمدزاده را تسلیت گفت
 ایلنا :رئیسجمهور در پیامي درگذشــت مرحوم
حاج حســینجان محمدزاده ،پدر شــهیدان واالمقام
ابوالقاســم ،ابوالحسن و هادي محمدزاده را تسلیت
گفت و از درگاه خداوند متعال براي ایشــان رحمت
واســعه و همجــواري با فرزندان شــهیدش و براي
عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد .در این پیام
آمده است :این اسوه ایثار و صبوري که با دلي سرشار
از ایمان به خدا و اعتقاد راســخ بــه آموزههاي بلند
اهلبیت علیهمالســالم ،فرزنــدان عزیز و غیور خود
را تقدیم اســالم و ایران کرد ،شــأني رفیع در پیشگاه
الهــي و منزلتي مانــدگار در تاریخ خواهد داشــت.
اینجانب این مصیبت را به مردم شــریف مازندران و
خانواده محترم این پدر قهرمانپرور تسلیت ميگویم
و از درگاه خداوند متعال براي ایشان رحمت واسعه
و همجــواري با فرزندان شــهیدش و بــراي عموم
بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

دادگاه بقایي  ۲۵مهرماه
 ایلنا :دادگاه حمید بقایي  ۲۵مهر برگزار ميشــود.
وکیــل بقایي از محاکمه موکل خــود در  ۲٥مهر خبر
داد .بقایي پیرامون اظهاراتش پس از آزادي از زندان،
با قرار کفالت آزاد شــده بود .سیدعلياصغر حسیني،
افزود» :امــروز در مالقاتي که با قاضي محترم دادگاه
آقاي حیدري داشتم ،اصرار خودمان مبني بر برگزاري
علني جلســات دادگاه بــا حضور مــردم و اصحاب
رســانهها را به ایشــان اعالم کردم .موکل بنده آقاي
حمید بقایي معتقد است باید دادگاه به صورت علني
برگزار شود تا مردم در جریان حقایق ماجرا قرار گیرند.
اتهامات مندرج در کیفرخواست دادستان تهران همان
موارد قبلي است و نکته جدیدي وجود ندارد«.

موسي اسوار »عضو پیوسته
فرهنگستان زبان فارسي« شد
 ایســنا :رئیسجمهــور در حکمي آقاي موســي
اســوار را به عنوان »عضو پیوسته فرهنگستان زبان و
ادب فارسي« منصوب کرد .متن حسن روحاني به این
شــرح اســت:در اجراي ماده ) (۴اصالحي اساسنامه
فرهنگستان زبان و ادب فارسي مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به انتخاب شوراي
آن فرهنگستان ،به موجب این حکم به عنوان »عضو
پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارسي« منصوب
ميشوید .توفیق جنابعالي و ســایر اعضاي محترم
آن فرهنگســتان را در انجام وظایف محوله با رعایت
اصــول قانونمداري ،اعتدالگرایي و منشــور اخالقي
دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت مينمایم.

وزیر کشور سرپرست استانداري
آذربایجانشرقي را تعیین کرد
 ایســنا :وزیر کشــور با صدور حکمي ،ســعید
شبســتريخیاباني را بــه عنــوان سرپرســت
اســتانداري آذربایجانشــرقي تعییــن کــرد .در
حکم رحمانيفضلي ،معاون سیاســي ،امنیتي و
اجتماعي اســتانداري آذربایجانشرقي به عنوان
سرپرست این استانداري منصوب شده است.

هیئتهاي مذهبي سبب آزار
همسایگان نشوند
 انتخــاب :آیتاﷲ مکارمشــیرازي گفــت :باید
هیئتهــاي مذهبــي مراقبت کنند که ســبب آزار
همســایگان و مجاوران خود نشــوند کــه این نیز
ازجمله آفتهاي عرصه مداحي در کشــور است.
اجراي مداحي با سبکهاي ترانه و امثالهم با بهانه
جذب جوانان ،جــز دوري از اهلبیت)ع( را در پي
نخواهد داشت.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

خدمت یا خیانت »تراریخته«
اگر با روشــی درســت محصوالت تراریخته بررسی
شود ،دستاوردها و روشهای جدید آن برای ما روشن
خواهد شــد .از جمله دســتاوردهای مثبت استفاده
از محصــوالت تراریخته ،کاهش مصرف آب اســت.
زمانی که مصرف گیاه ســبز با مشکل مواجه نشود و
از ســویی پوشش گیاهی وجود داشــته باشد ،به این
معناســت که مصرف منابع آب کاهــش پیدا کرده و
محیط زیست آسیب کمتری دیده است .اگر با استفاده
از بیوتکنولوژی و مهندســی ژنتیــک تراریخته گیاهی
ایجاد شود ،بیشــک مصرف آب کاهش پیدا میکند.
درحالحاضر در سراســر جهان اندیشمندان از طریق
علم بیوتکنولوژی ســعی دارند گیاهان مستعد اقلیم
تولید کنند .اقلیمهای مختلف جغرافیایی تا چند سال
آینده با تغییرات اساســی روبهرو خواهند شد و با این
چشمانداز میتوان با تراریخته گیاهانی تولید کرد که
در شرایط متفاوت مقاوم باشــند .با تغییرات اقلیمی
بشر مجبور اســت گیاه متناسب با آن محیط را ایجاد
کند و این امر در حال وقوع اســت .با توجه به کمبود
شدید منابع آب در کشور ،بیوتکنولوژی میتواند کشور
را به ســمت تأمین منابع غذایی بــاال ببرد .زمانی که
تولید محصوالت کشاورزی در یک سطح مشخص باال
برود ،میتوان از صرفهجویی آب صحبت کرد.
ادامه در صفحه ۱۹

