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 مگر واردات كاالي مصرفي از امريكا ممنوع نبود؟

مهدي مهرپور يك فعال رس��انه اي در صفحه شخصي خود در 
توئيتر درباره واردات كاالي مصرفي از امريكا نوشت: در دو دهه 
اخير دو بار رقم واردات ايران از امريكا ركورد زد؛ يكي سال 2008 
رقم واردات از امريكا 700ميليون دالر شد و ديگري سال 2018 
كه به حدود نيم ميليارد دالر رسيد و اين در حالي است كه اغلب اقالم لوكس است. 
مگر رهبري سال 94 نگفته بودند كه حق واردات كاالي مصرفي از امريكا را نداريد. 
---------------------------------------------------------

   سنگ اندازي »بي بي سي« در پرداخت بدهي انگليس به ايران
حميد بعيدي نژاد سفير ايران در لندن از س��نگ اندازي بي بي سي و كارشكني 

انگليس براي پرداخت بدهي ايران خبرداد. 
وي در توئيتي نوش��ت: جمع بندي و نتيجه گيري بي بي س��ي فارسي از نتيجه 
حقوقي پرونده اش��تباه است. نه تنها درخواس��ت تجديد نظر در خصوص رأي 
دادگاه نسبت به بخش كوچكي از بدهي انگليس به ايران رد نشده بلكه قرار است 

توسط دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار بگيرد. 
---------------------------------------------------------

  كاسبي با حق الناس خطرناك تر از كاسبي با تدبير و اميد است
سيدياسر جبرائيلي تحليلگر مسائل سياسي و اقتصادي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره كاسبي سياسي برخي از مسئوالن نوشت: تاريخ گواهي مي دهد ارزش ها ابزار خوبي 
براي كاسبي سياسي نيستند. كسبه شايد به پيروزي هاي مقطعي دست پيدا كنند، اما از 
ناحيه همان شعار رياكارانه خود ضربه هاي سختي خورده و به تاريخ مي پيوندند.  كاسبي 

با حق الناس بسيار خطرناك تر از كاسبي با عدالت يا تدبير و اميد است. 
---------------------------------------------------------

   رقت انگيزترين نوع بردگی در بی بی سی فارسی
وحيد يامين پور مجري و تهيه كننده تلويزيون در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره وطن فروشي كارمندان فارسي زبان بي بي سي نوشت: تن فروشي به خاطر 
پول بسيار شرافتمندانه تر از وطن فروشي به خاطر پول است. رقت انگيزترين نوع 

بردگي را كارمندان فارسي زبان بي بي سي تجربه مي كنند. 

انتقاد از قرائت نشدن گزارش هاي برجامي در مجلس
تاكنون گزارش ه�اي متعددي از رون�د اجراي 
برج�ام و بدعهدي ه�اي ط�رف مقاب�ل ب�ه 
هيئت رئيس�ه ارائه ش�ده اس�ت، ام�ا نمي دانم 
چ�را هيئت رئيس�ه مجل�س از قرائ�ت اي�ن 
گزارش ها در صحن مجل�س خودداري مي كند. 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنوری رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 

در گفت وگو با تسنيم با اشاره به تهيه بيش از شش گزارش از عملكرد اجراي برجام از 
سوي اين كميسيون، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد وزارت امور خارجه 
هر شش ماه يك بار، پس از تصويب برجام، گزارشي از روند اجراي آن به نمايندگان 
مجلس ارائه دهد. همزمان با ارائه گزارش هاي عمكرد اجراي برجام از س��وي وزارت 
امور خارجه به مجلس، كميته هسته اي كميسيون امنيت ملي نيز گزارش هايي در 
راستاي گزارش هاي وزارت امور خارجه تهيه و تدوين كرده است.  وي افزود: تاكنون 
گزارش هاي متعددي از روند اجراي برجام در كميسيون امنيت ملي مجلس تهيه 
و تدوين و حتي به هيئت رئيسه نيز ارائه شده اس��ت، اما نمي دانم چرا هيئت رئيسه 
مجلس از قرائت اين گزارش ها در صحن پارلمان خودداري مي كند. درخواست ما از 
هيئت رئيسه مجلس اين است كه در قرائت گزارش هاي برجامي كه از سوي كميسيون 
امنيت ملي تدوين و ساعت ها و روزها براي آن وقت صرف شده، جانب انصاف را رعايت و 
اين گزارش ها را قرائت كند.  رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در پايان خاطرنشان 
كرد: در گزارش هاي��ي كه از عملكرد اجراي برجام در كميس��يون امنيت ملي تهيه 
كرده ايم، به بدعهدي هاي طرف مقابل و در عوض خوش عهدي هاي ما اشاره شده است 

كه در صورت قرائت در مجلس، بسياري از ابهامات براي مردم نيز روشن مي شود. 
----------------------------------------------------------

نامه ۳۲ نماينده
 براي شكايت از سازمان خصوصي سازي

۳۲ نماين�ده ب�ا امض�اي نام�ه اي خط�اب ب�ه 
هيئت رئيس�ه خواس�تار ش�كايت از سازمان 
خصوصي س�ازي ب�ه ق�وه قضائي�ه در م�ورد 
تخلف�ات در واگذاري ش�ركت هپكو ش�ده اند. 
علي اكبر كريم��ي نماينده م��ردم اراك در گفت وگو با 
مهر از نامه ۳2 نماينده مجلس به هيئت رئيسه مجلس 
براي تهيه گزارش نظارتي از سازمان خصوصي سازي 

در خصوص فرآيند واگذاري سهام شركت هپكو، عملكرد خريداران سهام و مديران 
منتخب خبر داد و گفت: با توجه به اينكه سازمان خصوصي سازي در فرآيند واگذاري 
سهام شركت توليد تجهيزات سنگين هپكو در قبل، حين و بعد از واگذاري سهام شركت 
ياد شده در دو نوبت در س��ال هاي 88 و 9۶ به وظايف قانوني خود به طور كامل عمل 
نكرده است و اين امر باعث ايجاد خسارت براي دولت و بيت المال و نابودي ظرفيت هاي 
گسترده توليدي و صنعتي در شركت هپكو شده است، تعدادي از نمايندگان خواستار 
تهيه گزارشي براساس ماده 2۳4 آيين نامه داخلي در اين زمينه شده اند.  وي افزود: بر 
اين اساس ۳2 نماينده با امضاي نامه اي خطاب به هيئت رئيسه مجلس خواستار شكايت 
از سازمان خصوصي سازي به قوه قضائيه درمورد تخلفات در واگذاري شركت هپكو 
شده اند. طبق ماده 2۳4 آيين نامه داخلي ۳2 نماينده تقاضاي تهيه گزارش نظارتي از 
فرآيند واگذاري سهام شركت هپكو و عملكرد خريداران سهام مذكور و مديران منتخب 

در اين شركت طي يك دوره بعد از خصوصي سازي شده است. 
----------------------------------------------------------

جانشين فرمانده كل سپاه: 
قدرت بازدارندگي، جرئت حمله را از دشمنان 

ايران گرفته است
كش�ور م�ا ب�ه ق�درت بازدارندگ�ي در براب�ر دش�منان دس�ت 
يافت�ه اس�ت و هي�چ قدرت�ي جرئ�ت حمل�ه ب�ه اي�ران را ن�دارد.

 به گزارش سپاه نيوز، دريادار پاسدارعلي فدوي جانشين فرمانده كل سپاه در نهمين 
سالگرد تدفين شهداي گمنام در دانشگاه شاهد، ضرر اقدام عليه ايران را بيشتر از نفعش 
دانست و افزود: دشمنان به قدرت ما اقرار مي  كنند و شرايط به گونه اي است كه خود آنها 
به دنبال يافتن قدرت بازدارندگي در برابر ايران هستند. فدوي گفت: دشمنان در شرايط 

كنوني به مرحله التماس رسيده اند تا از مخمصه يمن و ديگر كشورها نجات يابند. 
جانشين فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه حوادث اخير نشان دهنده ضعف دشمنان 
است و اين ايران است كه برتري در برابر دش��منان دارد، ادامه داد: 40سال است كه 
امريكا با انقالب اسالمي ايران دشمني دارد و تمام توان خود را براي ضربه  زدن به انقالب 
اسالمي به كار گرفته، اما همواره در تالش هاي خود ناكام مانده است. جانشين فرمانده 
كل سپاه با اشاره به اينكه ماهيت دشمني امريكا با ملت ايران رويارويي حق و باطل 
است و اين دو هيچ گاه در كنار يكديگر قرار نمي گيرند، گفت: با نگاه به ماهيت دشمني 
امريكا عليه ملت ايران مشخص مي شود كه اين ستيز بر سر مسائل فرهنگي، اقتصادي و 
سياسي نيست زيرا در اين صورت تاكنون اين مشكالت برطرف و توافق هايي حاصل شده 
بود.  دريادار فدوي تصريح كرد: امريكايي ها با اقدامات مختلف از طريق دست نشانده هاي 
خود نيز نتوانسته اند اين انقالب را از پاي درآورند و در دفاع مقدس با مقاومت مردم ايران 
مواجه شده اند و اين مقاومت همچنان ادامه دارد. جانشين فرمانده كل سپاه گفت: در 
ابتداي انقالب تقريباً همه چيز مورد نياز را وارد و تنها نفت را صادر مي كرديم اما اكنون 
به لطف مقاومت مردم اين شرايط در كشور وجود ندارد.  دريادار فدوي تصريح كرد: با 
وجود تمامي اين مشكالت، دشمني ها و تحريم ها اين قاعده هاي خداوند است كه انقالب 

را زنده نگه داشته و مستكبران عالم توان مقابله با جبهه الهي را ندارند. 

   چهره

اربعي�ن حس�يني در گ�ذر زم�ان تبدي�ل ب�ه 
بي بديل ترين و خبرس�ازترين واقعه بشريت در 
عصر حاضر مي ش�ود و به كارگيري ترفندهاي 
دش�منان اس�ام از غرب دنيا ت�ا منطقه غرب 
آس�يا براي ممانعت از حضور چن�د ده ميليوني 
در راهپيماي�ي ه�ر س�اله اربعي�ن ن�ه تنه�ا 
كارگر نبوده اس�ت بلك�ه خود عام�ل تحريك 
بن الحس�ين)ع(  و ترغي�ب محب�ان عل�ي 
از كش�ورهاي مختل�ف ش�ده ت�ا پررنگ ت�ر 
از هر س�ال در اي�ن راهپيمايي ش�ركت كنند. 
غرب عامل اصل��ي ش��كل گيري راهپيمايي بيش 
از 20ميليوني س��ال هاي اخير اربعين حسيني را 
توس��عه روابط عراق و ايران در حوزه هاي مختلف 
نظامي، سياس��ي، فرهنگي و مذهب��ي مي داند كه 
منتهي به آن شده كه هر س��اله در روزهاي منتهي 
به بيستم ماه صفر، مسلمانان و حتي پيروان ساير 
اديان نيز خود را به نجف و كربال رسانده و در امنيت 
كامل و بدون كمترين نگراني و دغدغه حماسه اي را 
شكل بدهند كه مي تواند بسياري از اهداف غرب و 
همپيمانان آنها را در منطقه غرب آسيا با عظيم ترين 

چالش ها مواجه كند. 
غرب و حجم انبوهي از رسانه هاي وابسته به مراكز 
جاسوسي نظير ام آي۶، سيا و موساد تالش كرده اند 
با ابزارهاي مختلف همبس��تگي و همگرايي شكل 
گرفته در ميان مردم عراق و ايران را متزلزل كرده و 
زمينه عداوت و كينه را در ميان مردم دو كشور فراهم 
كنند تا به واسطه آن حجم و گستره شركت كنندگان 
در راهپيمايي اربعين حسيني كاهش يافته و زائران 
ساير كشورها نيز در چنين بستري رغبتي به حضور 
در اربعين به دليل افزايش درگيري هاي سياس��ي 
و پيامدهاي احتمالي نظامي ناش��ي از آن نخواهند 
داش��ت و حتي براي عبور از مرزهاي دو كشور نيز 
موانعي پي��ش روي آنها قرار خواه��د گرفت كه در 

شكل گيري اين حماسه تاثيرگذار خواهد بود. 
در سال هايی كه گروه هاي تروريستي مانند داعش 
و جبهه النصره و احرارالشام به واسطه طراحي هاي 
گسترده غرب و حمايت هاي مالي تشكيالتي سياسي 
و ديپلماتيك در سوريه و عراق به شكل گسترده اي 
فعال بودند، عالوه بر تالش ب��راي ايجاد زد و خورد 
ميان مردم عراق و اي��ران، تهدي��دات نظامي اين 
گروه ها عليه زائران اربعين حسيني به شدت توسط 
رس��انه هاي وابس��ته به غرب و رژيم صهيونيستي 
و عربس��تان برجسته مي ش��د به طوري كه روزانه 
ده ها خبر بر خروجي اين رس��انه ها قرار مي گرفت 
كه زائران اربعين از بمب گذاري هاي گس��ترده در 
مكان هاي منتهي به مس��يرهاي پياده روي و حتي 

حرم آل اهلل در امان نخواهند بود. 
بعد از فروكش كردن قدرت گروه هاي تروريس��تي 

به واسطه قدرت محور مقاومت، تالش حول ايجاد 
درگيري هاي شبه مذهبي و سياس��ي ميان مردم 
ايران و عراق قوت گرفت كمااينكه طي س��ه سال 
اخير بارها تالش ش��ده اس��ت اينگونه القا شود كه 
عامل اصلي حضور مردم عراق در س��فر به ايران و 
از جمله شهر مش��هد يا قم، غير از مسائل مذهبي 
و اعتقادي مانند زيارت حرم ام��ام رضا)ع( يا حرم 

حضرت معصومه)س( است. 
طي روزهاي اخير نيز شبكه هاي فارسي زبان بيگانه 
مانند بي بي سي فارسي و من و تو و شبكه تلويزيوني 
ايران اينترنش��نال اينگونه القا كرده ان��د كه عامل 
سركوب معترضان عراقي در برخي از شهرهاي اين 
كشور، نظاميان ايران بوده اند و براي اثبات و القای 
چنين باوري در مردم عراق و تحريك عواطف مردم 
ايران چند كليپ از ادعاي برخي از شهروندان عراقي 
پخش كرده اند اما در عين حال آمار رس��مي نشان 
مي دهد كه به رغم به كارگيري اينگونه تاكتيك هاي 
عمليات رواني و رسانه اي توسط رسانه هاي وابسته 
به مراكز جاسوسي غربي راهپيمايي امسال بسيار 
باشكوه تر از س��ال هاي گذش��ته در حال برگزاري 
است به طوري كه آمار نمايانگر اين است كه زائران 
ايراني نسبت به سال قبل رشد نزديك 20درصدي 

را تجربه مي كند. 
  ضرورت حفظ همبس�تگي م�ردم عراق و 

ايران
رهبر انقالب اس��المي نيز سال گذش��ته و ديدار با 
تبريك رياست جمهوری عراق به آقاي برهم صالح، 
به ارتباطات ريش��ه دار و عميق و تاريخي دو ملت 
ايران و عراق اش��اره كردند و گفتند: »ارتباطات دو 
ملت بي نظير اس��ت كه نمونه  ب��ارز آن، پياده روي 

بزرگ اربعين است.« 
ايشان با اشاره به حضور بيش از 2ميليون زائر ايراني 
در راهپيمايي اربعين امس��ال، خاطرنشان كردند: 
»دل هاي همه  زائران ايراني بعد از بازگشت، مملو از 
تشكر از ميهمان نوازي مردم عراق بود و اين نشانگر 
بزرگواري حداكثري عراقي ها در ميزباني از زائران 
ايراني اس��ت و اين ميهمان نوازي و ارتباط همراه با 
مهر و محبت مي��ان دو ملت جز با زب��ان هنر قابل 

بيان نيست.« 
معظم ل��ه همچني��ن س��ال گذش��ته و در ديدار 
ب��ا خانواده ه��اي مداف��ع ح��رم درب��اره اهميت 
حماس��ه اربعين و تالش دش��منان براي كمرنگ 
كردن چنين حماس��ه اي مي فرمايند: »ش��هادت 
هم��ه   ف��وق  حسين بن علي)س��الم اهلل عليه( 

شهادت هاست، ببينيد چطور بعد از ۳00 - 1200 
سال دل ها را مثل مغناطيس��ي مي كشاند. اربعين 
را ببينيد، اي��ن راهپيمايي را ببينيد، اين اش��تياق 
جوان ها ب��ه قبر آن بزرگوار و زي��ارت آن بزرگوار را 
ببينيد، اي��ن مجالس روضه خواني و س��ينه زني را 
ببيني��د، اينها جاذبه اس��ت، اين بركتي اس��ت كه 
خدا به آن فداكاري داده اس��ت. بچه هاي شما هم 
همين جور، خداي متعال به خون بچه هاي شما، به 
شهادتشان، به فداكاري شان بركت داد و توانستند 

در كشور اثر بگذارند.«
اربعي�ن  راهپيماي�ي  ن�رم  ق�درت    

بايد در ديپلماسي رسمي كشور استفاده شود
محسن پاك آيين سفير اس��بق ايران در جمهوری 
آذربايجان نيز در گفت وگويي درباره ابعاد بين المللي 
اربعين حس��يني گفت: پي��اده روي اربعين يكي از 
منابع قدرت جهان تشيع و ايران است. دليل اصلي 
اين ق��درت را مي توان با جاذبه امام حس��ين)ع( و 
عش��ق و عالقه ديرين و ماندگار ش��يعيان جهان، 
مس��لمانان و حتي غيرمس��لمانان جهان به آرمان 

اباعبداهلل)ع( دانست. 
پاك آيين ادامه داد: ق��درت نرمي كه اربعين ايجاد 
كرده است را بايد در دو حوزه ديپلماسي رسمي و 

عمومي استفاده كنيم. در حوزه ديپلماسي رسمي 
ما بايد از مراسم اربعين حسيني براي تقويت رابطه 
خود با كشور عراق استفاده كنيم. در حال حاضر اراده 
مقام هاي ايران و عراقي بر اين اس��ت كه پياده روي 
اربعين هرچه باش��كوه تر برگزار شود. مراجع عراق 
و ايران و همچنين نظر مق��ام معظم رهبري نيز بر 
اين موضوع قرار گرفته كه اس��تفاده شايسته اي از 

راهپيمايي اربعين حسيني صورت پذيرد. 
وي با اشاره به اين موضوع كه افكار عمومي پشتيبان 
روابط كش��ورها هس��تند، تصريح كرد: در س��ايه 
اربعين رواب��ط ميان دولت و ملت دو كش��ور ايران 
و عراق در حال تقويت اس��ت و هر چند اس��تكبار 
جهاني، رسانه هاي غربي، وهابيون، فرق انگليسي 
و صهيونيست ها تالش مي كنند از برگزاري هرچه 
باشكوه تر اين گردهمايي جلوگيري كرده و اختالف 
ميان ملت دو كش��ور ايجاد كنند، ولي اين مراسم 
عنصر مشتركي در ميان تهران و بغداد براي پيشبرد 

مناسبات دوجانبه شده است. 
سفير اسبق كشورمان در جمهوری آذربايجان بيان 
كرد: دستگاه ديپلماسي ايران و عراق و به ويژه وزارت 
امور خارجه كش��ورمان بايد ارزش اربعين را براي 
تقويت روابط دوجانبه بدانند و تالش كنند كه روابط 

مستحكم، باثبات و روبه رشدي را ايجاد كنند. 
پاك آيين افزود: در زمينه ديپلماس��ي عمومي كه 
ناشي از عناصر غيررسمي ديپلماسي از جمله رسانه، 
هنر، ادبيات، دانش��گاه، جامعه علما و روشنفكران 
اس��ت نيز بايد از عنصر وحدت بخش اربعين براي 
تبديل اين گردهمايي به  عن��وان نماد وحدت امت 

اسالمي استفاده كرد. 
وي با اش��اره به اين موضوع كه معموالً ديپلماسي 
عمومي بر افكار ذهنيت مي بخشد، خاطرنشان شد: 
در مراسم اربعين حسيني از كش��ورهاي مختلف 
جهان حضور مي يابند و اين فرصت بسيار مغتنمي 
است تا با هدايت افكار عمومي، به اتحاد ملل اسالمي 
كمك كنيم. همانطور كه رهب��ر معظم انقالب نيز 
بيان فرمودند، بخش��ي از امت اسالمي تحت پرچم 
امام حس��ين)ع( متحد ش��ده و اين موضوع مؤلفه 
خوبي براي وحدت امت اس��المي به  عنوان الزمه 
تشكيل تمدن نوين اس��المي طبق بيانيه گام دوم 
مقام معظم رهبري است. عشق به امام حسين)ع( در 
كنار عناصري مانند قرآن كريم، پيامبر)ص( و كعبه 

از عناصر وحد ميان ملل اسالمي است. 
وزارت امور خارجه باي��د از فرصت اربعين و حضور 
ملل مختلف از كش��ورهاي اس��المي براي تقويت 
مناسبات و استحكام روابط استفاده كند. همچنين 
دس��تگاه هاي رس��انه اي، علم��ا، اهل انديش��ه و 
روشنفكران بايد دست در دست هم بدهند تا از بروز 

اختالفات جلوگيري كنند. 

شكست نظام سلطه از شكوه اربعين
تاش هاي گسترده براي ايجاد انحراف در حماسه اربعين حسيني بازهم شكست خورد

هيچ كس تصور نمي كرد مسئله ورود پول هاي كثيف در دولتي 
به پرونده قضايي تبديل و مس�تندات آن كشف شود كه خود 
مدعي مبارزه با ورود پول هاي كثيف به انتخابات بوده اس�ت. 
به گزارش فارس، اولين بار رحماني فضلي وزير كشور دولت يازدهم 
بود كه از ورود پول هاي كثيف به سياست سخن گفت كه با توجه به 
سمتش در دولت دستاويزي شد براي حمله به جريان مخالف دولت 
و مالتي براي رسانه هاي بيگانه. رحماني فضلي در اسفند ماه سال 9۳، 
يعني يك سال و هشت ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري يازدهم 
در نشست سراسري رؤساي پليس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
گردش باالي مالي قاچاق مواد مخدر گفت: »بايد توجه داشت كه 
بي شك بخشي از پول كثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، 

انتخابات و انتقال قدرت سياسي در كشور وارد مي شود.«
نتيجه اين صحب��ت رحماني فضلي موج��ي از تيترهاي رنگارنگ 
در رسانه ها به  خصوص رس��انه هاي حامي دولت در آن سال بود و 
غيرمستقيم انگشت اشاره را به س��وي مخالفان دولت برد و برخي 
رسانه هاي حامي دولت براي بهره برداري سياسي بيشتر از اين گزاره، 
از صحبت هاي تلفني زاكاني نماينده اصولگراي مجلس نهم در برنامه 
گفت  وگوي ويژه خبري كه از نحوه بيان وزير كشور و سياسي كاري 
دولت به جاي اق��دام عملي گاليه كرده بود، سوءاس��تفاده ويژه اي 
كردند. بحث آنقدر باال گرفت كه رحماني فضلي در مجلس گفت از 

صحبت او سوءبرداشت شده است. 
 بومرنگ پول هاي كثيف به دولت برگشت

اين موضوع در ادبيات جريان سياس��ي نزديك به دولت و مقامات 
دولتي ادامه يافت. دولتي ها جا و بيجا هر ن��وع صداي مخالفي در 
حوزه هاي اقتصادي را به تأمين مالي انتخابات مرتبط مي كردند و 
برچسب پول كثيف و تأمين مالي انتخابات يكي از پركاربردترين 
برچسب هاي سياسي مقامات دولتي بود كه بي محابا و بدون ارائه 

مستندات به سوي منتقدان دولت پرتاب مي شد. چنانكه به تازگي 
آذري جهرمي وزير ارتباطات دولت مس��تقر ب��راي جنايي كردن 
ماجراي سرويس هاي ارزش افزوده يا »وس«  آن را بدون هيچ اماره 

و مستندي به تأمين مالي انتخابات گره زده بود. 
اما هيچ كس تصور نمي كرد مسئله ورود پول هاي كثيف در دولتي 
به پرونده قضايي تبديل و مستندات آن كشف شود كه خود مدعي 
مبارزه با ورود پول هاي كثيف به انتخابات بوده و استفاده سياسي 
مفصلي براي اتهام زني به رقبا از اين موضوع كرده اس��ت. چنانكه 
پرونده فساد حسين فريدون و رسول دانيال زاده تنها مصداق واقعي 
و مستند ورود پول  كثيف به سياست و فرايند انتخابات از ابتداي طرح 

اين موضوع تاكنون بوده  است. 
 فريدون و دانيال زاده؛ يك ماجراي انتخاباتي واقعي

اطالعات به دست آمده از پرونده حسين فريدون و روابط وي با رسول 
دانيال زاده زواياي جديد از رابطه ثروت و قدرت و اهميت شفاف سازي 

منشأ هزينه هاي انتخاباتي را نشان مي دهد. 
معلوم نيست آيا وزير كشور دولت يازدهم و دولت فعلي در زمان بيان 
گزاره ورود پول هاي كثيف به سياست و انتخابات، از رابطه فريدون، 

دانيال زاده و بهشتي و تأمين بخشي از هزينه هاي انتخاباتي رئيس 
دولت يازدهم در فرايند انتخابات خرداد سال 92 مطلع بود يا خير 
اما رسول دانيال زاده، يكي از بدهكاران بزرگ بانكي كه تا مرداد 95 
بيش از 4هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي داشته است، در 
20خرداد ماه 92، يعني چهار روز قب��ل از برگزاري انتخابات مبلغ 
10ميليارد تومان به حساب حسين بهشتي واريز كرده كه به گفته 
حسين فريدون 2ميليارد تومان آن صرف هزينه هاي انتخاباتي حسن 

روحاني رئيس جمهور شده است. 
از اين به بعد است كه دانيال زاده با حسين فريدون ارتباط مي گيرد 
و بده بستان ها آغاز مي شود. از تعيين مديران عامل بانك هاي ملت 
و رفاه )رستگار و صدقي( گرفته تا تالش براي تصاحب 40درصد از 
سهام معدن سنگ آهن س��نگان خواف از ايميدرو و از طرف ديگر 
تأمين ۳1ميليارد تومان توس��ط دانيال زاده براي حسين فريدون 
كه صرف خريد خان��ه هزارو9۶متري در خياب��ان مقدس اردبيلي 
ش��د را مي توان اش��اره كرد.  دانيال زاده در خصوص نحوه آشنايي 
خود با حسين فريدون چنين گفته است: »از طريق شخصي به نام 
محمدي با حسين فريدون آشنا شدم و ساختمان كريم خان را براي 
انتخابات تحويل فريدون دادم.« رديابي  مبادالت مالي نش��ان داد 
وجوه و امكانات مالي و منافع زيادي از دانيال زاده به حسين فريدون 
منتقل شده است كه از آن جمله مي توان به يك منزل وياليي به متراژ 
۶40متر مربع در منطقه سعدآباد تهران به نام خانم غفوري همسر 
فريدون اشاره كرد كه كل مبلغ معامله آن 14ميليارد تومان بوده و 

منابع آن از سوي دانيال زاده تأمين شده است. 
طبق اظهارات دانيال زاده حس��ين فريدون در دو يا سه فقره جمعاً 
2۶ميليارد تومان به عنوان قرض از او پول دريافت كرد. از جزئيات 
پرونده كه بگذريم، سر منشأ  آغاز اين ارتباطات، 20خرداد 92 و تأمين 
بخشي از هزينه هاي انتخاباتي كانديداي انتخابات رياست جمهوري 

بوده است. به نظر مي رسد اگر قوانين مرتبط با شفافيت هزينه هاي 
انتخاباتي وجود داش��ت، برقراري ارتباط حسين فريدون با رسول 
دانيال زاده و به تبع آن امتيازهاي ويژه فري��دون از منابع دولتي و 

سوءاستفاده از قدرت براي جلب نظر دانيال زاده واقع نمي شد. 
 گام رو به جلوي اليحه جامع انتخابات

پيش تر حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به 
اليحه جامع انتخابات اعالم كرد كه در اين اليحه به جزئيات موضوع 
پول ها، هزينه كرده��اي انتخاباتي و بايد و نبايده��ا در اين بخش 
پرداخته شده و اعالم منشأ و مبناي هزينه هاي انتخاباتي از سوي 
نامزدها مورد تأكيد قرار گرفته است. درباره اين پيشنهاد دولت دو 
قضاوت متفاوت مي توان داشت؛ نخست اينكه دولت از ماجراي ورود 
پول كثيف دانيال زاده به انتخابات رياست جمهوري متنبه شده و 
اليحه اي براي جلوگيري از آن تدوين كرده است يا مي توان تصور كرد 
اين اليحه يك اقدام نمايشي براي فرار به جلو و ادامه اتهام زني هاي 

غيرمستند دولت مستقر به رقبا محسوب مي شود. 
با اين حال پس از ايراد ش��وراي نگهبان به بخش  اس��تاني ش��دن 
انتخابات مجلس كه ظاهراً مهم ترين بخش مورد اعتناي دولت در اين 
اليحه بود، عمالً پيگيري تصويب اين اليحه در دولت و مجلس از تب 
و تاب افتاد و مهم ترين بخش اين اليحه و طرح متناظر آن در مجلس 

يعني شفافيت هزينه هاي انتخاباتي به محاق رفت. 
هر چند بخش��ي از هزينه هاي انتخاباتي رئيس جمهور مستقر در 
سال 92 طبق اظهارات دانيال زاده و حسين فريدون از محل ناسالم 
تأمين شده است اما تدوين اليحه اي براي انتخابات كه قسمتي از 
آن به شفافيت هزينه هاي انتخاباتي پرداخته را با حسن ظن مي توان 
يك گام مثبت محس��وب كرد. اگرچه اين اليح��ه هم نقاط ضعف 
بسيار مهمي از جمله مسكوت گذاشتن افشاي عمومي هزينه هاي 

انتخاباتي دارد كه بايد در اين بخش اصالح شود. 

تمامی عملي�ات اجراي�ي پروژه)ترور س�ردار 
س�ليمانی(  از قبي�ل جذب جاس�وس، آموزش 
آن�ان، تهي�ه س�اح، مهم�ات، م�واد منفجره 
و وس�ايل و تجهي�زات ارتباط�ي و نظام�ي در 
س�طح گس�ترده تهيه و آماده بهره برداري بود. 
به گزارش فارس، دادخدا ساالري دادستان عمومي 
و انقالب مركز اس��تان كرمان در تش��ريح جزئيات 
طرح ترور سرلشكر سليماني با اشاره به اينكه اين 
پروژه صرفاً در مرحله طراحي باقي نمانده بود، اظهار 
كرد: تمامی عمليات اجرايي اين پروژه از قبيل جذب 
جاسوس، آموزش آنان، تهيه سالح و مهمات و مواد 

منفجره و وسايل و تجهيزات ارتباطي و نظامي در 
سطح وسيع و گس��ترده تهيه و از سوي پشتيبانان 
طرح از طريق يكي از مرزها به داخل كشور منتقل و 

آماده بهره برداري بود. 
اين مقام ارش��د قضايي در استان كرمان بيان كرد: 
سازمان اطالعات سپاه از شش ماه قبل از دستگيري 
اعضاي اين تيم ترور در ش��هريور ماه سال جاري، 
اقدامات و فعاليت هاي اين تيم را در خارج و داخل 
كشور به صورت ش��بانه روزي مورد رصد اطالعاتي 

قرار مي داده است. 
س��االري ادامه داد: اعضاي تيم پروژه ترور به اتهام 

مش��اركت در اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي 
كش��ور، محاربه و كمك به سرويس هاي اطالعاتي 
كشورهاي بيگانه و متخاصم تحت تعقيب قضايي 

قرار گرفته اند. 
دادس��تان كرمان گفت: در پ��ي ناكامي هاي مكرر 
مثلث ش��وم عبري، عربي و امريكاي��ي در منطقه 
خاورميانه در جه��ت ضربه زدن ب��ه نظام مقدس 
جمهوري اس��المي اي��ران، جبهه كف��ر و نفاق در 
اتاق هاي فكر مشتركشان س��راغ پروژه جديدي با 
نيت شوم از هم گسس��تن اتحاد في ما بين جوامع 
جهان اس��الم رفته و طرح ترور سردار سليماني  به 

عنوان روش��ن نمودن فيتيله انفجار بزرگ آن هم 
در ايام فاطميه يا عاشوراي حسيني در دستور كار 

سرويس هاي مشترك استكبار قرار گرفته بود. 
وي افزود: معاندان با انجام اين ترور قصد ايجاد اختالف 
و شروع جنگ داخلي بين جامعه متحد اهل تسنن و 
شيعه را داشتند و از سوي ديگر با اين اقدام مي خواستند 
جنگ خانمان سوز عرب و عجم را برافروخته و با اين 
ترور در جهان اسالم بين برادران شيعه و سني اختالف 
بزرگ و تاريخي به  وجود آورن��د. يكي ديگر از اهداف 
اين عمليات اين بود تا جبهه مقاومت جهان اسالم را 

زمينگير و دچار شكست كنند. 
دادس��تان كرم��ان ضم��ن تقدي��ر و تش��كر از 
مجاهدت هاي خاموش و چندين ماهه و شبانه روزي 
سازمان اطالعات سپاه در كشف و خنثي سازي اين 

طرح پيچيده ضدامنيتي گف��ت: اجراي اين پروژه 
مي توانست ضربه اي بزرگ و جبران ناپذير را نه  تنها 
بر اركان س��اختاري و امنيتي كشور بلكه بر جهان 
اسالم وارد نمايد كه با عنايت حضرت ولي عصر)عج( 

اين پروژه با شكست مواجه شد. 

بومرنگ مبارزه با پول های کثیف انتخاباتی به مدعیان آن برگشت

جزئیات طرح ترور حاج قاسم سلیماني

    گزارش 2

محمد اسماعيلي
   گزارش يک


