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ارتش پاکستان :برخی عناصر تروریستی
پس از عملیات در ایران به پاکستان فرار می کنند

...

ویژه های خراسان
مراقب خروج ارز از طریق
مرسوالت پستی باشید
بــر اســـاس ابــاغــیــه یــک نــهــاد مسئول به
تــعــدادی از مــدیــران اجــرایــی ،با اشــاره به
ضــرورت افزایش دقــت و نظارت دستگاه
ها دربــاره خروج غیرقانونی و مخفیانه ارز
از کشور ،از آن ها خواسته شده با عنایت به
شرایط حساس کشور ،نظارت کاملی روی
ورود و خروج ارز از طریق مراسالت پستی
داشته و شرایط تعیین شده در این خصوص
توسط بانک مرکزی را مد نظر قرار دهند
چراکه رعایت نکردن ضوابط فوق ،مشمول
مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز مصوب سال  1392خواهد بود.

سختگیری جدید درباره
تسهیالت به یک ایرالین مشهور
در حالی که در مصوبه سال  1396دولت
دربــاره تمدید تسهیالت اعطایی از محل
حساب ذخیره ارزی به یک ایرالین مشهور،
از یک عنوان کلی برای تضمین این اعتبار
اعطایی استفاده کرده بود ،یک مسئول مهم
دولتی در نامه روزهای اخیر خود به رئیس
کل بانک مرکزی اعــام کــرده بر اساس
تصمیم جدید ،هواپیماهای ملکی شرکت
یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به
شرط تملیک خریداری و به نام شرکت مزبور
ثبت شده ،وثیقه تسهیالت اعطایی از محل
حساب ذخیره ارزی می شوند.

چهره ها و گفته ها

امیرمحبیان تحلیل گر سیاسی تأکید
کرد :بهنظر میرسد علی الریجانی اگر
به همراه چهر ههای مطرح و ریشهدار
جریان اصولگرا مثل علیاکبر ناطق
نوری ،محمدرضا باهنر و شخصیتهای
مطرح حــزب مؤتلفه اسالمی حرکت
قدرتمند سیاسی را ســامــان دهــد،
خواهد توانست در انتخابات مجلس
و حتی ریاست
جــــمــــهــــوری
آینده منشأ اثر
باشد/.آنا

شهریار زرشناس استاد دانشگاه با
بیان این که انقالب اسالمی تا این لحظه
دچــار تجدیدنظر نشده اســت ،افــزود:
یکی از اشتباهات همین بود که اجازه
دادیم نولیبرا لها به عرصه فرهنگی و
اقتصادی کشور مسلط شوند و این یکی
از کال نخطاهای
ماست/ .فارس
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روایت پورمحمدی از مذاکره با صدام ،جلسه
باآیتا...منتظریوشخصیتروحانی
حجتاالسالممصطفیپورمحمدیمشاوررئیس
قوه قضاییه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در
برنامه تلویزیونی «دستخط» توضیحات مفصل
و جالبی درباره انتشار فایل صوتی اخیر از جلسه
اش با آیت ا ...منتظری ،مذاکراتش با صدام،
احتمال حضور در انتخابات ، 1400شخصیت
روحــانــی و وضعیت مدیریت جامعه روحانیت
مبارز ارائه کرد .پورمحمدی در ابتدا تصریح کرد
که حضورش در کابینه اول دولــت روحانی با
اصرار روحانی و الریجانی بوده است .وی انتشار
فایل صوتی گفت و گوی محرمانه اش با آیت ا...
منتظری را خیانتی به امام ،انقالب و حتی به خود
مرحوم آیت ا ...منتظری دانست و تأکید کرد که
«در زمــان امــام هم انتشار مطالب همان جلسه
سبب عزل آقــای منتظری شد .وقتی جهالتی
انسان را میگیرد و نفاق و کینه و بغض فردی را
میگیرد چشمهای او بسته میشود و دیگر خیر و
صالح خودش را هم نمیفهمد».به گزارش ایلنا،
پورمحمدی درباره دو دیدار طوالنی اش با صدام
درتابستان ۷۴وزمستان ۷۶اینطورتوضیحداد:
«صدام در این دیدارها گفت شما میخواستید ما
را از بین ببرید نتوانستید و ما میخواستیم شما را
از بین ببریم ،نتوانستیم ،زور ما نرسید .حاال ما دو
کشور هستیم ،دو تاریخ مشترک داریم .ملت ما
مشترک هستند و دین ما مشترک هستند ،بیایید
با هم رفیق شویم ».به گفته پورمحمدی ساعتی
بعد از دیدار اول او با صدام ،وزیر خارجه وقت عراق
در محل اقامتگاهش به دیدار او آمده و گفته که هر
چه صدام قول داده نشنیده بگیر!پورمحمدی
همچنین با اشــاره به اتفاقات سال های پایانی
دهه 70کهچهارنفرازمراجعدرعراقترورشدند،
گفت :حضرت آیـتا ...سیستانی هم در معرض
ترور بودند و خطرناک بود و ما هم نگران بودیم.
رهبرمعظم انقالب نگران وضع آقای سیستانی
بودند .صحبت شد که یک کاری باید انجام شود.
گفتند پورمحمدی صدام را دیده است و شاید

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اگر بخواهد برود به او اجازه مالقات بدهند .به
پورمحمدی بگوییم به عراق برود و شاید بتواند با
صدام مالقات کند که در زمستان  ۷۶بود لذا با
مأموریت حفظ جان آیتا ...سیستانی به عراق
رفتم و پیام کتبی از آقای خاتمی بردم .وی افزود:
«من به نجف به دیدار آیـتا ...سیستانی رفتم.
ایشان به من گفت من اولین مقام روحانی ایران را
میبینم و من هیچ مقام مسئول ایرانی و روحانی
ندیدم ...گفتم که داستان این است و سالم آقا و
آقای هاشمی و آقای خاتمی را رساندم و گفتم
نگران جان شما هستند .من را مأمور کردند
به این جا بیایم و با صدام مالقات کــردم .آقای
سیستانی فرمود خود ایشان گفته جان من را
حفاظت میکند؟ گفتم بله .گفت ما  ۴۰سال در
جوار موال بودیم و شایسته نیست که از جوار موال
جدا شویم ».وی همچنین گفت :من در سفرهای
بعدی به آیتا ...سیستانی عرض کردم این از
الهامات غیبی به شما بود .آن جوابی که شما
دادید آینده عراق در آن بود .اگر شما از نجف جدا
میشدید ،دیگر قدرت تأثیرگذاری در عراق را از
دست میدادید.
▪حضورم در انتخابات  1400منتفی نیست

وزیر سابق دادگستری در پاسخ به این سوال که
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آیا ممکن است در انتخابات  ۱۴۰۰نامزد شود؟
گفت« :برای آینده تصمیم نگرفتهام .امروز و در
گذشته تاکنون سعی داشتم وظیفه آن روز خود
را به خوبی انجام دهم و برای امروزم پاسخ داشته
باشم ولی همین که در یک مرحله (سال )92
خود را در معرض انتخاب گذاشتم ،میتوانم
در مرحله دیگر هم در معرض انتخاب بگذارم؛
منتفی نیست».
▪از روحانی به انــدازه خودش انتظار داشته
باشیم

وی دربــاره کاهش ارزش پول ملی در ماه های
گذشته گفت« :قبول دارم که برخی مدیران االن
اگر بودند وضع خیلی بهتر بود ولی من نمیتوانم
به مردم بگویم چرا این مدیر را انتخاب کردید و
آن مدیر را انتخاب نکردید .این حق من نیست.
به هر حال ما االن مدیر بــرای شرایط سخت و
بحرانی آن قدر نداریم  .آقای روحانی در حد توان
خودش کار کرده است .ما باید از آقای روحانی
به انــدازه آقای روحانی انتظار داشته باشیم.
آقای روحانی در عرصههایی توان باالیی داشته
و دارد و در یک عرصههایی تجربه کمتری دارد.
ما نمیتوانیم از فردی انتظار داشته باشیم که
در همه حوزهها سرآمد باشد  ».

روایت رئیس مجلس از ماجرای
استعفای 30ساعته وزیر خارجه

وقتی ظریف به تلفن های
الریجانی پاسخ نمی داد

رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره
به ماجرای استعفای وزیــر امــور خارجه
تأکید کرد :در شرایط فعلی ادامه حضور
ظریف الزم اســت .دکتر علی الریجانی
که با اعتماد گفت و گو می کرد با اشاره به
این که صبح شبی که ظریف استعفا کرد
از ماجرا اطالع یافته است ،گفت :به آقای
ظریف زنگ زدم اما ایشان تلفن را جواب
نمی داد .بنابراین موفق نشدم تا قبل از
این که به مجلس بــروم ،پیگیری خاصی
انجامدهم.الریجانیافزود:تاوقتیکهکار
سومین شیفت ،یعنی شیفت شب مجلس
تمام شد ،پیگیری کردم اماهنوز هم هرچه
با خــود آقــای ظریف تماس میگرفتم،
ایشانجوابنمیدادکهاحتماال(باخنده)
عمدی داشتهاند که تلفنها را جواب
ندهند .رئیس مجلس با اشاره به استمرار
پیگیری هایش در این زمینه گفت :پس از
اتمام شیفت شب با ایشان تماس گرفتم و
حدود  20دقیقهای هم صحبت کردیم که
دالیلشان را گفتند .بنده هم توصیههایی
عرض و تاکید کــردم که چگونه باید این
مشکل حل شود؛ چراکه در شرایط فعلی
چندان به مصلحت نیست .در واقع همین
که دوســتــان ،پس از تماس تلفنی بنده
با آقــای ظریف ،رفتند و با ایشان و آقای
رئیسجمهور صحبت کردند ،باعث شد
که مشکل ظرف  ۷تا  ۱۰ساعت بعد حل
شود.به نظرم آقای ظریف برای دیپلماسی
کــشــور ،وج ــود مفیدی اس ــت .در واقــع
انسانیاستکهباصحنهبینالمللیکامال
آشناست چراکهدرگیریدیپلماتیکمادر
این شرایط کم نیست و حضور آقای ظریف
الزم است.

...
خبر

نامه جمعی از استادان دانشگاه
فردوسی مشهد به مجمع
تشخیص درباره FATF
جمعی از اســتــادان دانــشــگــاه فــردوســی
مشهد در نامه ای به آیت ا ...آملی الریجانی
رئــیــس مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره لوایح جنجالی مرتبط با  FATFتاکید
کردند«:بدون شک شرایط فعلی اقتصادی
کشور تداعی کننده یک حلقه فشار همه
جانبه اســت که بــرون رفــت از آن با روش
های ناگهانی و معجزه آسا مانند تن دادن
به کنوانسیون هــای مختلف امکان پذیر
نیست و توسل به آن ها چه بسا باعث تشدید
مشکالت اقتصادی و نیز سلطه اطالعاتی
بدخواهان بر کشور شود» .در این نامه تاکید
شده است« :وجود برخی توجیه ها ،برای
پذیرش این گونه معاهدات کافی نیست!
چه این که امضای همه معاهده هایی که
از دیرباز صورت گرفته ،فاقد توجیه نبوده
است...ولی امروزه همه آن ها ،اقداماتی
از سر بی تدبیری و بی کفایتی کارگزاران
شناخته می شود».
در پایان این نامه نیز با اشاره به «تجربه تلخ
برجام و رفتار مزورانه اروپــا» آمــده است:
«انتظار نیروهای علمی دانشگاه از آن
مجمع محترم و نیز مسئوالن کشور این
اســت کــه بــه داوری نسل امـــروز ،دربــاره
فرمانروایانی که در حفظ منافع و عزت
ملی کوتاهی کرده اند ،توجه کنند و خود و
انقالب اسالمی را در نگاه نسل های آینده
متهم و بدنام نسازند».
ده ها نفر از اســتــادان دانشگاه فردوسی
مشهد از جمله محمدصادق علمی ،هادی
وکیلی ،سیدمحمدهادی و سیدمحمدتقی
قبولی درافشان و علیرضا عابدی سرآسیا
این بیانیه را امضا کرده اند.

