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شنبه هفته جاری ســخنگوی قوه 
قضاییه از صدور حکم برای ولی اهلل سیف، 
رئیس اسبق بانک مرکزی خبر داد. احکام 
صادره بــرای او و هم پرونده ای هایش با 
حاشیه هایی همراه بود و این روزها بحث 
درباره مسئله »ترک فعل« به مثابه جرم 

دوباره مورد توجه قرار گرفته است. 
صدور حکم پرونده سیف

روز شــنبه 24 مهر مــاه، ذبیح اهلل 
خداییان، ســخنگوی قــوه قضاییه در 
نشســت خبری خود از صــدور احکام 
پرونده ای که ولی اهلل سیف، رئیس اسبق 
بانک مرکزی متهم ردیــف اول آن بود، 
خبر داد.  از چهاردهــم مرداد ماه 1397 
که احمد عراقچی به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی، ارزی و پولی کشور بازداشت 
شد، پرونده مربوط به مدیران ارشد بانک 
مرکزی در مرکز توجه افکار عمومی قرار 
گرفت. پرونده ای که متهم ردیف اول آن 
ولی اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی بین 
سال های 1392 تا 1397 است و طبق 

گفته خداییان 10 متهم دارد. 
بر اســاس اعالم خداییــان، ولی اهلل 
سیف به عنوان متهم ردیف اول، به برهم 
زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشــور و 
زمینه ســازی برای خرید و فروش غیر 
قانونی ارز به میزان 1۵9 میلیون و ۸00 

هزار دالر و 20 میلیون و ۵00 هزار یورو 
و همچنین اهمال و ســوء مدیریت در 
دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال 
حبس تعزیری محکوم شده است. متهم 
ردیف دوم، احمد عراقچی، معاون وقت 
ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات 
به تحمل هشت ســال حبس تعزیری 
محکوم شده اســت. متهم ردیف سوم، 
ســاالر آقاخانی متهم به خرید و فروش 
غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه 
به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاســت 
جمهوری وقت و رسول سجاد مدیر وقت 
بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، 
به تحمل 13 ســال حبس محکوم شده 
اســت. میثم خدایی از دیگر متهمین 
این پرونده نیز به اتهام دریافت رشــوه و 
مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی 
ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و 
پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه 
ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی 
محکوم شد. رسول ســجاد، مدیر وقت 
بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز 
یکی دیگر از متهمان این پرونده است که 
به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر 
قانونی ارز و اخذ رشــوه به تحمِل هفت 
سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت 
جزای نقدی معادل قیمت اقالم دریافتی و 

انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده 
است.آن گونه که خداییان گفته است، 
براساس رویه حاکم احکام دادگاه های 
ویژه قطعی هستند و امکان تجدیدنظر 

درباره آنها وجود ندارد. 
مسئله چگونگی سپری کردن حکم

در این زمینه، امیرمسعود مظاهری 
وکیل سیف طی مصاحبه ای اعالم کرده 
که »امکان درخواســت تجدیدنظر یا 
اعتراض عادی به این رأی ممکن نیست.« 
طبق گفته مظاهری تنها راه تغییر حکم 
»درخواســت اعاده دادرسی عادی وفق 
ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و 
درخواست فوق العاده از طریق اعمال ماده 
477 و اعالم جهات خالف شــرع بودن 
رأی است که با موافقت رئیس قوه قضاییه 

ممکن است این موضوع محقق شود.« 
بر اســاس اظهارات مظاهری به نظر 
می آید که او بنا نــدارد تمرکز خود را بر 
تالش برای تغییر حکــم قرار دهد بلکه 
به دنبال گرفتن حکم ناتوانی ســیف در 
گذراندن حکم است. او گفته است: »گاهی 
با تشخیص پزشک، تحمل حبس برای 
شــخص مقدور نیســت و گواهی داده 
می شود و کمیسیون پزشکی این موضوع 
را بررسی می کند. اما راجع به آقای سیف 
اطالع ندارم که ایشــان جــزء این گروه 

هســتند یا خیر.«  در واقــع، تعدادی از 
مسئوالن را می شناسیم که بنا به دالیل 
متفاوتی مجرم شناخته شده اند اما حکم 
خود را نگذرانده اند. برای مثال انتشــار 
عکس قاضی مرتضوی در مسیر پیاده روی 
اربعین در حالی که باید مشغول گذراندن 
حکم می بود، خبرساز شد. آن زمان گفته 
شد که او در مرخصی است. درمورد مهدی 
هاشمی هم گفته شد که در مرخصی به 
سر می برد.  روزنامه  اصالح طلب اعتماد 
بعد از اعالم احکام صادره از سوی خداییان 
در گزارشی نوشت: »این پرونده کیفری 
که حدود سه سال اســت مفتوح شده و 
با توجه به فقدان عناصر سه گانه تحقق 
جرم )عناصر قانونی، مــادی و معنوی( 
انتظار می رفت بــرای متهمان پرونده، 
رأی برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، 
چرا یک روز قبل از رســیدگی به همین 
اتهامات در دیوان محاسبات، یک باره خبر 
محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری ها 
منتشــر می شــود؟!« این ادعا محمل 
توجهات بیشــتر حقوقدانان به موضوع 
شد. البته اغلب واکنش ها در این چارچوب 
بود که اطالعات دقیقــی درباره پرونده 
در دست نیست و در نتیجه نمی توان با 
اطمینان ادعای این گــزارش را رد کرد. 
البته در سوی دیگر، گزارش مذکور نیز 
داده های قابل اطمینانی برای ادعای خود 
ارائه نکرده است.  در دست نبودن جزئیات 
دقیقی از پرونده به معنای نبود شفافیت 
کامل است که همین امر مسئله محسوب 
می شــود. به خصوص دربــاره محاکم 
ویژه که تجدید نظر در آنها وجود ندارد، 
شفافیت و دسترسی کامل بسیار ضروری 
است. تا به حال چه درست چه نادرست 
درباره برخی احکام مربوط به پرونده های 
مفاسد اقتصادی تشکیک هایی وارد شده 
است. همین امر می تواند در کشور ما که 
متأسفانه ســطح اعتماد عمومی بسیار 

پایین است، مشکل ساز شود. 
کیفرخواست سیف را منتشر کنید

عباس عبدی در یادداشتی درمورد 
احکام صــادره در این پرونده نوشــت: 
درســت نیســت که رئیس کل بانک 

مرکزی محکوم شود، ولی کیفرخواست 
و  حکم دادگاه منتشر نشــود. اگر اخبار 
غیررســمی درباره این حکم را بپذیریم 
در این صورت مشخص کنید که چند ده 
برابر این اتهامات همراه با فساد کالن در 
بانک مرکزی احمدی نژاد رخ داده ولی 

رسیدگی نشده است.
چند سال زندان برای بر هم زنندگان 

اقتصاد کشور کافی نیست
در همین راستا، نماینده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی نیز به اعالم 
رای پرونــده ارزی رئیــس وقت بانک 
مرکزی واکنش نشان داد و در توئیترش 
نوشت: در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »احکام دستگاه قضا برای مجازات 
مجرمان دانه درشت بانک مرکزی صادر 
شد. صرفا چند سال زندان برای افرادی 
که باعث برهم زدن اقتصاد کشور و ضرر و 
زیان اقتصادی و اجتماعی و... به میلیون ها 
هموطن شدند! با این مجازات کدام هدف 
تامین شــد؟ مجازات مجرم یا عبرت و 
بازدارندگی از جرم؟ آیا با این روند می توان 
به امر مهم مبارزه با فساد خوشبین بود؟«

چرا فقط سیف؟
احمد زیدآبادی نیــز در واکنش به 
احکام صادره در پرونده رئیس کل پیشین 
بانک مرکزی، نوشــت: »ولی اهلل سیف، 
رئیس ســابق بانک مرکزی به 10 سال 
زندان محکوم شده است. راستش من از 
مطالعۀ خبرها در این مورد، به درستی 
متوجه نشدم که آیا دلیل این محکومیت، 
ارتکاب بزه و یا فساد مشخصی از سوی 
آقای سیف بوده و یا اینکه حکم 10 سال 
زندان صرفاً به دلیل ســوءمدیریتش در 
بانک مرکزی به وی داده شــده اســت. 
اگر ســیف به دلیل ارتکاب فساد و جرم 
مشخصی محکوم شده، الزم است این 
موضوع به صورت شفاف و با ذکِر ماهیت 
جرم و مجازات قانونِی مربوط به آن اعالم 
شــود، اما اگر به علت ســوءمدیریتش 
محکوم شده اســت، چرا فقط سیف؟ با 
این نوع اتهام، قریب به تمام مدیراِن همۀ 
بخش های حکومتِی چهار دهۀ اخیر که 

باید راهی زندان شوند!«
تخلف یا جرم؟!

از این موضوع که بگذریم، نکته دیگری 
نیز در ارتباط با این پروند و حکم صادره 
آن مطرح شده است. این که بین تخلف 
و جرم فرق وجود دارد و باید این تفکیک 
در رسیدگی قضایی هم انعکاس داشته 

باشــد. میثم میرزایی حقوقدان درباره 
ادعای گزارش روزنامه اعتماد چنین گفته 
است: »اقدامات مجرمانه با تخلف دو امر 
کامالً متفاوت است. از این رو می توانست 
بدین صورت تعبیر کند که عملکرد رئیس 
وقت بانک مرکزی به نوعی سهل انگاری 
در وظایفش بوده کــه از آن تحت عنوان 
تخلف نام برده می شود. به عبارت دیگر 
سهل انگاری انجام شــده تخلف بوده نه 
اقدام مجرمانه.«  اگر به عناوین جرم های 
واقع شــده هم نگاهی بیندازیم همین 
مضمون از آنها مســتفاد می شــود که 
سهل انگاری در انجام وظایف اتفاق افتاده 
است. »اهمال و سوء مدیریت در دوران 
مســئولیت خود« یکی از جرایم سیف 
است. این موضوع از آن جهت بیشتر باید 
مورد توجه قرار بگیرد که در نظر داشته 
باشیم، این روزها مکرراً اتهام »ترک فعل« 
از ســوی مجلس یازدهم به دولتمردان 
دولت یازدهم و دوازدهم نســبت داده 
می شــود.  برای مثال بیســتم مهر ماه، 
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات 
اعالم کرد که تعلل سه ماهه شورای عالی 
بورس در سال 99 در تزریق مبلغ 1۵00 
میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار از مصادیق ترک 
فعل بوده است. همان روز مجتبی یوسفی 
از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی گفت: »حتماً باید دولتمردان 
سابق چون ظریف به دلیل قصور و ترک 
فعل هایی که داشتند، پاسخگو باشند و 
ما پرونده قصور و کم کاری آنان را به قوه 
قضائیه ارسال می کنیم.«  سه روز پیش هم 
علی خضریان از اصولگرایان تندرو مجلس 
یازدهم در نامه ای خطاب به محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس از طرح شکایت 
خود از محمدجواد ظریف وزیر سابق امور 

خارجه در کمیسیون اصل نود خبر داد.
همین آغشته شدن مسئله قصور و 
اهمال کاری مقامــات دولت روحانی به 
تمامیت خواهی سیاسی جناح اصولگرا 
این ذهنیت را شکل می دهد که چه بسا 
این دست پرونده ها فشار سیاسی برای 
حذف رقیب باشد. اما در هر حال، آنچه 
در سال های 9۵ تا 97 یعنی در روزهای 
اوج تثبیت سیاســت های پولی بانک 
مرکزی ذیل مدیریت ســیف گذشت، 
آن قدر نتایج خسارت بار است که نتوان 
در »سوءمدیریت در دوران مسئولیت« 

او شک کرد. 

واکنش ها به احکام صادره برای سیف و همپالکی هایش ادامه دارد؛

تشکیک در وجوه یک پرونده

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر 
همکاری ایران و ارمنستان در زمینه قاچاق مواد 
مخدر گفت: توصیه من به برادران آذربایجانی است 
که اجازه بدهند مباحث در روند دیپلماتیک که 
پیام های مثبت می فرستند و نه در رسانه پیگیری 
شــود و عنان کالم را داشته باشند. ایران پیشگام 
مبارزه با قاچــاق مواد مخدر اســت و امیدواریم 
مسئوالن آذربایجان اجازه ندهند طرف ثالث برای 

آن ها دام پهن کنند.
به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده در نشست 
خبری صبح دیروز خود در پاســخ به پرسشی در 
خصوص اظهارات جوزپ بورل در خصوص زمان 
کم تهران برای بازگشت به مذاکرات وین گفت: 
گفت وگوهای پنجشــنبه هفته گذشته سازنده 
بود و نکاتی که الزم بود ایران به هماهنگ کننده 

مذاکرات بگوید، گفته شــد. قطعــا موضوعات، 
چالش ها و موانع باید در این مذاکرات مورد رایزنی 
قرار بگیرد. مطمئنم آقای باقری در اولین فرصت 

نکات مورد نظر خودشان را مطرح خواهند کرد.
ایران پیش شرطی برای بازگشت به 

مذاکرات مطرح نکرده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
روند بازگشــت به مذاکرات وین گفت: موضوع 
برجام در وزارت خارجه پیگیری خواهد شد. آقای 
باقری در ادامه مذاکرات هفته گذشته، به بروکسل 
سفر خواهند کرد. آنچه موضع ایران است توسط 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه گفته شــده و 
تهران مذاکرات وین را ادامه خواهد داد. آنچه در 
بروکسل بحث می شود، نقاطی است که باعث شده 
۶ دور مذاکرات وین به سرانجام نرسد. ایران پیش 
شرطی برای بازگشت به مذاکرات مطرح نکرده ولی 

ما خواستار بازگشت بی قید و شرط ایاالت متحده 
به برجام و تضمین این اســت که دیگر اقدامی از 
سوی این کشور برای سخره گرفتن جامعه جهانی 
صورت نخواهد گرفت. تغییر دولت بایدن از دولت 

ترامپ با کالم مشخص نمی شود.
نقطه ای که گفت وگوها زمین گذاشته شد، 

نقطه اختالفی بود 
خطیب زاده همچنین در پاسخ به این سوال 
که فاصله افتادن میان مذاکــرات چه ضرری به 
روند مذاکرات وین زده است، گفت: نقطه ای که 
گفت وگوها زمین گذاشته شد، نقطه مورد هدف 
دو طرف نبوده و نقطه اختالفی بود. من نمی خواهم 
مباحث میز مذاکره اینجا مطرح شود. دولت جدید 
می خواهد با نوعی آسیب شناســی به گفت وگو 
برگردد. قطعــا براســاس تصمیم گیری جدید 
به طرف مقابل اعالم می شــود و مهم این است 

که وقتی تلف نشــود. ۶ دور مذاکرات وین نشان 
داد بدون آسیب شناســی ممکن است چند دور 
گفت وگو صورت بگیرد اما نتیجه ای به دست نیاید.
رد خبر »سفر هیأتی از عربستان به ایران«

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال 
ایلنا در خصوص صحت و سقم خبر بازدید مقامات 
عربستان سعودی از اماکن دیپلماتیک این کشور 
در ایران، همچنین خبر مربوط به درخواســت 
عربستان برای میانجیگری ایران در موضوع یمن 
گفت: اجازه دهید مباحث میان ایران و عربستان 
در همان میز مذاکرات عبور کند و مسائلی که در 
رسانه ها مطرح می شود تنها گمانه زنی است. در 
خصوص سفر هیاتی از عربستان سعودی به ایران 

اما این خبر تایید نمی شود.
 با همه طرف ها در افغانستان 

در ارتباط هستیم
خطیب زاده در خصوص موضع تهران در رابطه 
با تامین امنیت شیعیان افغانستان گفت: ما با همه 
طرف ها در افغانستان به شمول طالبان در ارتباط 
هستیم و مساله مهم مسئولیتی است که طالبان 
در تامین امنیت دارد. آنچه ما شنیدیم این است 

که آن ها تالش می کنند این موضوع تکرار نشود. 
جامعه جهانی باید نســبت به این خشــونت ها 
حساسیت داشته باشــد. تالش ما این است که 

افغانستان وارد چرخه خشونت نشود.
برگزاری نشست 6 کشور همسایه 

افغانستان در تهران
خطیب زاده در پاســخ به سوالی در خصوص 
نشست همسایگان افغانســتان که قرار است در 
تهران برگزار شــود، گفت: نشســت وزرای امور 
خارجه ۶ کشــور همسایه افغانســتان به عالوه 
روسیه چهارشنبه هفته آینده به صورت حضوری 
در تهران برگزار خواهد شــد. ایران همچنین در 
نشست مسکو درباره افغانستان در سطح نماینده 

ویژه شرکت می کند.

خطیب زاده در نشست خبری: 

مقامات جمهوری آذربایجان عنان کالم را داشته باشند 
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عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امر به 
معروف باید در شرایطی باشد که یک وقت نعوذباهلل به 
کسی تهمت نزنیم و اذیت نکنیم. این جور نیست که هر 
کسی و به هر وضعی بتواند امر به معروف کند. باید ببینم 

مؤثر هست و می تواند فرد را از آن مسأله باز دارد؟
به گــزارش جمــاران، آیــت اهلل علی اکبر 
مســعودی خمینی  با تأکید بر اینکه خشونت 

هیچ وقت در امر به معروف کارگر نبوده است، 
گفت: حتما محبــت و رعایت حال 

طرف مقابل کارگر بوده که یک 
وقت پیش مردم آبرویش را 

نبریم و او را خراب نکنیم.  این عضو جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم  گفت: هیچ وقت نمی شود خشونت را با 
خشونت درست کرد. خشونت را باید با راه های اخالقی، 
انسانی، اجتماعی درست کرد.  با خشونت نمی 
شود کاری کرد؛ مگر اینکه فردی باشد که از 
همه امور بگذرد و بخواهد نسبت به اسالم 
 و قرآن تعدی کنــد و آن را هم باید قضات

 رسیدگی کنند. 
خیلی باید مواظب باشیم که وقتی می 
خواهیم یک نفر را درست کنیم چند 

نفر را خراب نکنیم.

 نماینده پیشــین مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: 
شفاف سازی باید یک کار ارزشمند، کارســاز و کارگشا باشد نه 
این که ابزاری در دست سیاستمداران باشد که هر موقع بخواهند از 

استفاده کنند و هر زمان نخواستند آن را به محاق ببرند.
به گزارش ایلنا، مهدی شیخ درباره تأیید مجلس یازدهم 
بر مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت روی محرمانه و 
امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئوالن آن هم درحالی که 
نمایندگان این مجلس با شعار شفافیت رأی گرفتند، گفت: 
موضوع اینکه مسئوالن  باید اموال خودشان را به رئیس قوه 

قضاییه بدهند یک بحث است، اما درباره اینکه 
منظورشان از مسئوالن چه کسانی است باید 

گفت اگر روسای قوا و مسئوالن نهادها هستند که از اول اینگونه 
بوده است یعنی باید اموال آنان دست رئیس قوه قضائیه محرمانه 

می ماند و نیازی به تصویب نداشت.
نماینده اصالح طلب مجلس دهم درباره این که این قانون 
برای اموال نمایندگان هم اعمال می شود، بیان کرد: بله 
این قانون برای نمایندگان هم بود، در واقع مسئوالنی 
که در قانون تعریف شده اند، باید لیست اموالشان را به 
رئیس قوه قضاییه بدهند و او هم باید دارایی های این 
افراد را در اول و آخر مسئولیت شان بررسی کند. این 
اموال دست خود رئیس قوه می ماند و کسی هم 

نباید اط آن اطالع می داشت.

آیت اهلل مسعودی خمینی 

هر کسی نمی تواند امر به معروف کند
نماینده اصالح طلب مجلس دهم:

 شفاف سازی باید کارگشا باشد، نه ابزاری در دست سیاستمداران 

الریجانی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان:
 مراقب باشید حتی به نحو ایهام 

به کسی ظلم نکنید 
علی الریجانی، رئیس سابق مجلس و کاندیدای 
انتخابات 1400 به اظهارات اخیر سخنگوی شورای 
نگهبان مبنی بر اینکه این شــورا نمی تواند »شرعا 
و قانونا« دالیل رد صالحیت را اعالم کند، واکنش 
نشان داد. او خطاب به طحان نظیف نوشت: »...این 
سخن به طورکلی درست اســت. اما دربارۀ افرادی 
نظیر حقیر، که خود درخواست علنی کردن آن  را 
دارم، وجاهت ندارد و مسئولیت آن برعهدۀ شورای 
نگهبان نیست. ضمناً این گونه بیانات شما ابهام های 
دیگری نیز ایجاد می کند و شفاف کردن موضوع را 
بیش از پیش ضروری می سازد. این مطلب دربارۀ 
نهادها و دســتگاه هایی که در این تصمیم شــورا 
مشارکت داشــته اند نیز صادق است. جناب عالی 
جوان تحصیل کرده و متدینی هســتید. از ابتدای 
خدمت در نظام اســالمی، مراقب باشید در بیان و 

عمل خود به کسی ظلم نکنید، حتی به نحو ایهام.«
    

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
 نماز جمعه تهران این هفته 

برگزار می شود 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بیانیه ای 
اعالم کرد که نماز جمعه تهــران این هفته برگزار 
می شــود. در بیانیه این شــورا آمده است: »ستاد 
نمازجمعه تهران، با آرایش جدید نیروی انســانی 
و با تدابیر و برنامه هایی متناســب با شأن و منزلت 
نمازگــزاران مکــرم، از آمادگی مناســب برای 
میزبانی این رویداد مهم در روز جمعه هفته جاری 
)30/ 7/ 1400( برخوردار است و متعاقباً نسبت به 
اطالع رسانی و تشریح جزئیات برنامه و ترتیب اجرای 
شیوه نامه بهداشتی و اقدامات صیانتی برای حفظ 

سالمتی شما عزیزان اقدام خواهد کرد.«
    

 سفر گروسی به واشنگتن 
با محوریت برجام 

مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به 
واشنگتن می رود. به گزارش ایلنا، رافائل گروسی در 
توئیتی نوشت: برای گفت و گوهای کلیدی با آنتونی 
بلینکن و اعضای دیگر در مورد برجام و راستی آزمایی 
هسته ای، تغییر اقلیم، امنیت هسته ای به واشنگتن 

سفر می کنم.
    

یک وکیل دادگستری خواستار شد؛
 مدعی العموم به موضوع شلیک 
به بانوان در اصفهان ورود کند 

وکیــل دادگســتری در واکنش بــه ماجرای 
تیراندازی به زنان در اصفهان گفت: هر اقدامی که 
حس امنیت در جامعه را از بین ببرد باید توســط 
دادستان مورد تعقیب قرار بگیرد و مدعی العموم باید 
به موضوع اسیدپاشی یا شلیک به بانوان در اصفهان 
ورود کند. علی نجفی توانا در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه بعضی از انواع خشونت ها نشان دهنده نوعی 
نگاه ایدئولوژیک و فرهنگی و یا براســاس باورهای 
قومی، نژادی و مذهبی اســت، تصریح کرد: ازدیاد 
خشونت و توســل به خشــونت هایی که از لحاظ 
ظاهری، شدید تلقی می شوند، در پیوند با شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه هستند. 

    
با هدف پیگیری مسائل افغانستان و 

خریدهای نظامی انجام شد؛
سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

به روسیه 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح که به دعوت وزیر 
دفاع روسیه به این کشور ســفر کرده است، در بدو 
ورود به مسکو در تشریح اهداف این سفر، گفت: طی 
سال های اخیر همکاری ما با نیروهای مسلح روسیه 
توسعه بیشتری پیدا کرده است و در مقطع فعلی عالوه 
بر مسائل دوجانبه نظامی که داریم و باید پیگیری شود.  
به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد باقری افزود: 
ما قراردادهای خرید تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم 
تسلیحاتی را با روسیه داریم که در این سفر در همه این 

موارد با طرف روسی صحبت خواهیم کرد.
    

احمدی نژاد از امارات دیپورت شد؟
به دنبال انتشــار خبر توصیه مقامات کشــور 
امارات به محمود احمدی نژاد برای ترک این کشور 
که خبرگزاری فــارس آن را منتشــر کرد، احمد 
علیرضا بیگی نماینده مجلس یازدهم و از همراهان 
احمدی نژاد به خبرنگار دیده بان ایران گفت: »خبر 
دیپورت آقای احمدی نژاد از فرودگاه امارات صحت 
ندارد و این نوع خبرسازی ها نشان می دهد استقبال 
بین المللی از دکتر احمدی نژاد موجب نگرانی افرادی 
شده که خودشان یا افرادی که مد نظر آنهاست چنین 
محبوبیت بین المللی و چنین امکانی برای ســفر 
ندارند. این نوع خبرسازی ها کذب بوده و در جهت 

انحراف افکار عمومی صورت می گیرد.«

روی موج کوتاه


