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آرمان: در حالی که روز گذشته  سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا نمایندگان مجلس به 
رئیس قوه  نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع در پرونده 
حســین فریدون را داشــتند. این پرونده در چه مرحله ای 
اســت؟ گفت:» از نمایندگان تشکر می کنم که موضوعات 
را پیگیری می کنند. کیفرخواست این پرونده قبل از اینکه 
نمایندگان نامه بنویســند، در دوم بهمن ماه صادرشده و به 
دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین 
جلســه آن یعنی در اسفندماه برگزار می شود«، خبر رسید 
کریمی قدوسی تبرئه شده است؛ شاکی او حسین فریدون 
بود . در تیرماه سال 95 كریمي قدوسي با بیان اینكه دستیار 
رئیس جمهور تاكنون بارها به دلیل پرونده هاي سنگینش به 
دادگاه احضار شــده،  به خبرگزاری دانشجو گفت: یكي از 
پرونده هاي حسین فریدون »تقلید صداي رئیس جمهور« 
اســت؛ در یك مــورد وي با تقلید صــداي روحاني طي 
تماس هایی با مراكز اقتصادي در راستاي ترخیص كاالهاي 
غیر مجاز اقدام كرده و از آنها خواسته تا جلوي واردات این 
كاالها را نگیرند. وي افــزود: در مورد دیگر نیز فریدون با 
تقلید صداي رئیس جمهور طي تماسي با موالوردي معاون 
روحاني به وي اعالم مي كند كه از انجام یك سفر خودداري 
كنــد. موالوردي هم كه گمان مي كند این دســتور توســط 
رئیس جمهور داده شده از انجام آن سفر خودداري مي كند.   
نماینــده مردم مشــهد و كالت تاكید كــرد: چندي بعد در 
جلسه اي رئیس جمهور به موالوردي مي گوید كه چرا به سفر 
موردنظر نرفته و وي ماجرا را شرح مي دهد! كریمي قدوسي 
بیان داشت: فریدون به منظور این اقدام غیرقانوني به دادگاه 
احضار شده و روحاني نیز از این موضوع باخبر است. حتي 
گزارش های آن نزد مقامات است كه با پي نوشت خواستار 
برخورد رئیس جمهور پیرامون این مســأله شده اند.   وي 
در توضیح پرونده دیگر دستیار رئیس جمهور مدعی شده 
بود: »پرونده دیگر فریدون درباره فروش زمین هاي كیش 
است، وي با رانت ایجاد شده، این زمین ها را با قیمت هاي 
پایین به فروش مي رسانده. البته تعدادي از مسئوالن نیز در 
آنجا حضور داشته و حق داللي دریافت مي كردند.« همین 
ادعاها ســبب شکایت حسین فریدون از نماینده دلواپس 
مشهد شد.  18تیرماه محمد جواد کریمی قدوسی نماینده 

مردم مشهد با بیان اینکه بنده سال گذشته مصاحبه ای با یکی 
از خبرگزاری ها  داشــتم که در آن مصاحبه اعالم کردم که 
حســین فریدون )برادر رئیس جمهور( در تماس تلفنی با 
برخی مسئوالن صدای رئیس جمهور را تقلید می کند و با 
این کار برخی کارها را انجام می دهد، به تسنیم گفت:پس 
از اظهارات بنده آقای فریدون از بنده شکایت کرد. وی با 
بیــان اینکه تاکنون دوبار به همین منظور به دادگاه مراجعه 
کــرده ام، ادامه داد: بار اول قاضی پرونده پس از مشــاهده 
مستندات و مدارک بنده اعالم کرد این شکایت وارد نیست 
و بازپــرس قرار منع تعقیب برای بنده صادر کرد اما وکیل 
آقای فریــدون اظهارات بنده را تکذیب نکرد و به صدور 
قرار منع تعقیب اعتراض کرد. نماینده مشهد و کالت  در 
مجلس با تاکید براینکه در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده 
رئیس دادگاه  اعالم کرد ایرادات شکلی در این پرونده وجود 
دارد، افزود: زمان دادگاه فعاًل به تعویق افتاده تا  در روزهای 
آینده باردیگر به این پرونده رسیدگی شود. دیروز سخنگوی 
هیات منصفه مطبوعات گفت: جلسه رسیدگی به پرونده های 
مدیران مسئول خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری پارسینه و 
وبالگ امت حزب ا...صبح یکشنبه ۲8 بهمن ماه در شعبه 9 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی 
کشکولی برگزار شــد. احمد مؤمنی راد در این باره اظهار 
کرد: پرونده اول مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری پارسینه 
بود که به اتهام نشر مطالب خالف واقع به قصد تشویش 
اذهان عمومی و با شکایت صدا و سیما تشکیل شده بود که 
پس از پایان جلسه دادگاه، هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق 
آرا متهم را مجرم ندانست. وی افزود: همچنین در جلسه 
امروز به پرونده مدیر مسئول پایگاه خبرگزاری دانشجو و 
نماینده مجلس کریمی قدوسی )مصاحبه شونده( به اتهامات 
افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با 
شکایت حسین فریدون برای هر دو متهم تشکیل شده بود. 
پس از پایان جلسه دادگاه هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق 
آرا متهمان را مجرم تشخیص نداد. مؤمنی راد در پایان گفت: 
پرونده سوم مربوط به مدیرمســئول وبالگ امت حزب ا... 
به اتهام نشــر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با 
شــکایت مدعی العموم بود که با نظر اکثریت آرای هیأت 

منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

حسین فریدون دادگاهی و کریمی قدوسی تبرئه شد

شاکی ديروز در جايگاه متهم امروز

هشدا رهای »ظريف« به جهان 

چه کســی!؟ اســرائیل. این پاســخ 
وزیرخارجه کشورمان است به سوالی 
پیرامون احتمال وقوع جنگ در منطقه 
وکســانی که طالب آن هســتند.به نظر 
می رسد سخنان آقای محمدجواد ظریف 
درمورد افزایش احتمــال وقوع جنگ 

در خاورمیانه افزون برجنبه های سیاســی و دیپلماتیک دارای 
زمینه های واقعی هم هســت. هرچند اســرائیل خود در کاخ 
شیشه ای نشسته و سنگ پرانی ممکن است برایش بسیار گران 
تمام شــود ولی با توجه به سردمداری راست افراطی در این 
کشور بعید به نظر نمی رسد که اگر احساس کنند در ایران ضعفی 
حاصل شده وآمریکا آمادگی درگیر شدن با یک جنگ تمام عیار 
را داراســت وبرخی از کشور های منطقه حاضر به شرکت در 
آن هستند و در مدت کوتاهی می توانند اوضاع را به سرانجام 
مورد نظر برسانند وسوسه »اقدام « به سرشان بزند. ولی بیان 
آقای ظریف ناظر به مسائل مهم دیگری هم هست که اشاره به 
آنها ضروری به نظر می رسد. متاسفانه جنگ چنان خسارت بار 
ونفرت انگیز است که حتی نامش چون به میان می آید نگرانی 
می آفریند و التهاب می ســازد وزیان ها آغاز می شوند. اغلب 
جنگ ها کمتر پیروز قاطع دارند وحتی هنگامی که یک سوی 
ماجرا از زیر بار جنگ کمر راســت می کنــد و نابودی طرف 
خود را جشن می گیرد با انبوهی از خسارت های مادی و مالی 
وانسانی روبه رو می شود و چه بسا اغلب این احساس حتی در 
طرف پیروز شکل می گیرد که کاش جنگی محقق نمی شد. اما 
این متوهمانی چون ناتانیاهو هستند که با احساسی از غرور تنها 
قادر به دیدن نوک بینی خویشند و از رویت عواقب میان مدت و 
درازمدت جنگ و خونریزی نیستند. در جنگ ها عالوه بر مردم، 
خود جنگ طلبان هم آســیب می بینند و ساکتان و تماشاگران 
نیز از دریافت خســارت در امان نمی ماننــد. هرچند داعش 
درمیان بی اعتنایی حمایت آســای غربیان متولد شــد ورشد 
کرد و ابتدا احساس کردند که از این پدیده شوم مسلمانان به 
جان هم می افتند و نفعــش را دیگران می برند ولی دیدیم که 
بسیاری خسارت دیدند و بعضا نگرانی جهانی ایجاد شد وهمه 
ترســیدند. در واقع آقای ظریف با گفته های خودشان به یک 
واقعیت مهم اشاره می کنند و هشدارگونه سخن می گویند. اگر 
جهان جلوی افراطیون را نگیرد، اگر ترک تازی های ترامپ ادامه 
پیدا کند واگر غربیان همچنان به عدالت و امنیت نگاهی یک 
سویه داشته باشند، خطر جنگ و نابسامانی گسترده دور از ذهن 

نیست وآنها هم از خسارت ها در امان نخواهند بود. 
                                                                 ادامه صفحه3

یادداشـــت روز

جعفرگالبی*

برای مادری که فرزندش 
در کربالی4 جا ماند

خبر کوتاه و ناراحت کننده بود، خانم طیبه هاشمی بهرمانی ، خواهر 
آیت ا... هاشــمی رفسنجانی، به دیدار حق شتافت. خبر درگذشت زنی 
است که آیت ا... او را با اسم همشیره طیبه در خاطرات خود مکررا یاد 
کرده است و به صبر، مناعت طبع، شجاعت، ساده زیستی و شکیبایی او 
تقدیم احترام کرده است. زنی است که با اینکه یکی از بردرانش نفر دوم 
کشور و دیگری برای مدت ها رئیس صداوسیما و معاون رئیس جمهور 
بود، زندگی ســخت، ساده و سرشــار از معنویت خود را در روستای 
دورافتاده نــوق از توابع بهرمان کرمان، یعنی زادگاهش رها نکرد. زنی 
که مانند هزاران مادر فداکار این ســرزمین ، فرزندش را در دوران دفاع 
مقدس به ایران اســالمی تقدیم کرد. زنی که کار را افتخار می دانســت 
وحاضر نشــد زندگی دشــوار و پرکار روســتا را به شهرنشینی و رفاه 
وامکانات تغییر دهد. آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنوشت 
خود در موارد زیادی به دیدار با همشیره طیبه اشاره کرده اند و به مناسبت 
شهادت فرزند ایشان پیام مشروحی به خواهر و خانواده این شهید داده 
اند که در ادامه به آن اشاره می کنم: شنبه 13 دی 1365:  عفت از رفسنجان 
تلفن کرد. گفت هنوز معلوم نیست جنازه شهید مهدی شریفیان ـ همشیره 
ـ به نوق رسیده باشد. منتظر رسیدن خبر بودند که به نوق بروند.  زاده ام 
با آقای خامنه ای صحبت کردم و نتایج سفر را گفتم. احمدآقا آمد. نتیجه 
سفرم را به ایشان گفتم که خدمت امام بگویند. اظهار نظر کرد که بهتر 
است آقای سید هادی هاشمی آزاد شود. من هم موافقم. خبر دادند که 
سید مهدی هاشمی بعضی از اعترافات خود را پس گرفته است. بیشتر 
وقت را به انجام کارهای عقب مانده چند روز سفر و قرائت گزارش ها 
اختصاص دادم. نامه ای به همشیره طیبه در تسلیت شهادت فرزندش 
مهدی در کربالی چهار نوشتم.عصر آقای [عبدالمجید] معادیخواه برای 
کارهای بنیاد تاریخ آمد؛ ترمینال کامپیوتری گرفته و خرج ماهانه دارد. اول 
شب آقای محمدی عراقی آمد. گزارشی از وضع واحدها در جنوب داد 
و پیشنهادهایی داشت. در مورد جنگ رقم مفقودان کربالی چهار را تا 
امروز در حدود دو هزار نفر گفت. قبال بیشتر گفته شده، مثل اینکه کم کم 
پیدا می شوند. معمواًل بعد از عملیات چنین است.  ۲4 تیر 1367: همشیره 
طیبه و محمد شریف و بستگان آمدند. مقداری گفت وگو و دیدار کردیم 
و از وضع والده در نوق پرسیدم و با همشیره طیبه به یاد فرزند شهیدش 
محسن شریفیان گریستم. بخشی از پیام آیت ا... هاشمی رفسنجانی به 
مناســبت شهادت فرزند خواهر ایشــان در 13 دیماه 1365:»از فقدان 
مهدی عزیز خالی از تأثر نیســتم و از لحاظ عاطفی دلم برای اندوهی 
که طبعآ خواهید داشت اندوهگین است، اما عمیقآ از سعادتی که نصیب 
خود او، شما و پدرش و سایر بستگان شده راضیم و از این که می بینم 
خواهر بزرگوارم لیاقت افتخار عظیم » مادر شهید بودن« داشته، خرسندم. 
چند ماه پیش را که در تهران شما و پدرش خبر آمادگی و اشتیاق مهدی 
را برای جهاد پس از شــوکتش در صف شکنی عملیات والفجر 8 در 
گروه غواصان پیشــتاز و شــهادت طلب را دادید و دیدم در این وضع 
راضی به تهییج هستید خیلی خوشحال شدم و همان روز خبر مجروح 
شدنش را در جبهه شنیده بودید و آرامش روحی قابل تحسینی داشتید 
و بقیه اعضای خانواده هم با شما هماهنگ بودند و بیشتر از همه مادر 
ســالخورده و ضعیفمان از این که خداوند به او این گونه فرزندانی عطا 

کرده، شاکر و شادمان بود.
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اگرچـه عنـوان دو اجالس ورشـو و مونیخ متفاوت بـود ولی با توجه 
به شـیطنتی که مربع همکاری های عربسـتان، امارات، رژیم صهیونیستی 
و آمریکا مخصوصا در ورشـو به وجود آوردند، بیشـترین هدفشان از این 
کنفرانـس ضدیـت با ایـران بود. آمریکا نتوانسـت در کنفرانس ورشـو به 
همـه اهداف اعالم شـده اش برسـد. البته از البـه الی صحبت های مایک 
پنـس اینطـور بـه نظـر می رسـد کـه از اتحادیـه اروپا کـه هنوز نتوانسـته 
از برجـام خـارج شـود و از جانبـداری نسـبت بـه ایـران خـودداری کند، 
ناراضـی اسـت. از طـرف دیگـر وزیـر امورخارجـه لهسـتان در اولیـن 
نشسـت مطبوعاتی که با وزیر امورخارجه آمریکا داشـت، اعالم کرد که 
سیاست هایشـان تابع تصمیمات اتحادیه اروپاسـت و این جمله ای بود 
کـه شـاید پمپئو تمایـل به شـنیدن آن از طـرف میزبانش نداشـت. گرچه 
وزیـر خارجـه لهسـتان تـا حـدودی تغییـر رویـه داد ولی بعدا مشـخص 
شـد همیـن نظر در برابر آمریکا ایسـتاده اسـت. در حاشـیه ایـن اجالس 
نتانیاهو مسـتقیما با کشـورهای عرب وارد مذاکره شد ولی دنباله نشست 
ورشـو یـک مقـداری ارتبـاط با روسـیه داشـت. بـه خاطر اینکه لهسـتان 
جزو اولین کشـورهای ناراضی بلوک شـرق تحت سلطه و نفوذ شوروی 
بـود کـه سـال 1975 اولین گزارش ها از ناآرامی های لهسـتان علیه سـلطه 
شـوروی منتشـر شـد کـه بعدهـا تـالش شـد آن را یـک مقـدار زیـادی 
سروسـامان دهنـد. در همیـن موضـوع حتی بـا رهبر چین اختـالف پیدا 
کـرد. بنابرایـن اسـتقرار این اجالس در لهسـتان تا حـدود زیـادی هم در 
مرحله نفوذ سیاسـی، نظامی و امنیتی روسـیه یک دهن کجی به مسـکو 
بـود. از طـرف دیگر آمریکایی ها می خواسـتند با برگـزاری این کنفرانس 
در لهسـتان یـک نـوع شـقاق در اتحادیـه اروپا به وجـود بیاورنـد. وزرای 
خارجـه سـه کشـور عمـده اروپایـی در ایـن اجـالس شـرکت نکردند و 
وزیـر خارجـه انگلسـتان یک حضـور کوتاه مـدت در کنفرانس داشـت. 
از طرفـی هـم یـک نـوع مقابلـه تجـاری و اقتصـادی بـا چیـن داشـتند. 

بنابرایـن مجموعه اینها نتوانسـت انتظـارات آمریکایی هـا از کنفرانس را 
بـرآورده کنـد. ولـی بـه هـر حـال از البـه الی ایـن کنفرانس پیام هایـی از 
ضدیت با ایران منتشـر شـد که ادامه آن به کنفرانس امنیتی مونیخ انتقال 
یافـت. بـاز در آنجـا هم همین صحبت ها بـود که یک نوع ایجـاد هراس 
بین المللـی از ایـران مطـرح شـد. جالـب اینکـه در ایـن کنفرانس امنیتی 
وزیـر امورخارجـه آمریـکا نبـود و مسـئولیت ها برعهده مایـک پنس بود 
کـه چنـدان مـورد اسـتقبال قرار نگرفـت. نه تنهـا از طرف اتحادیـه اروپا 
بلکه از طرف بسـیاری از شـرکت کنندگان آن طور که باید و شـاید مورد 
اسـتقبال قرار نگرفت. شـخصا معتقـدم آمریکایی ها دارنـد خیلی بیراهه 
می روند و این همه درگیرشـدن در مسـائل گسـترده و پراکنده بین المللی 
پرسـتیژ و حیثیـت آمریکا را لکـه دار می کند. آمریکا شـاید نتواند رهبری 
حداقل جهان سرمایه داری را برعهده بگیرد. با اختالفاتی که بین آمریکا 
و اتحادیـه اروپـا به وجـود آمده و اظهارنظـر خانم موگرینی که ما به دنبال 
یـک ناتـوی اروپایی هسـتیم، نشـان دهنده ناخرسـندی اتحادیـه اروپا از 
سیاسـت های غیرمتعارف آمریکاسـت که در زمان ترامپ اتفاق می افتد. 
آمریـکا خـودش را درگیر مسـائل بین المللی کـرده و هم نظم بین المللی 
را به هـم ریختـه و هـم از اعتبـار و پرسـتیژ خود هزینه می کند کـه از نظر 
سیاسـی خیلـی بـه نفـع آمریکایی ها نیسـت. بـا توجه به سـفر پرفـراز و 
نشـیب محمدبن سـلمان بـه پاکسـتان کـه در راس یک هیـات هزارنفری 
انجام شـد و تا حدودی تعجب آور اسـت و ُبعد سـرمایه گذاری و این که 
دو کشـور بـا هـم یک نزدیکی سـنتی دارند، این سـفر می توانـد یک پیام 
هم برای ما داشـته باشـد. فشـارهای آمریکا و رژیم صهیونیسـتی از یک 
طـرف و مهره چینی هایـی کـه در اطـراف ما شـکل می گیرد، شـرایط ما را 
در یک مرحله سـخت قرار داده اسـت، لذا اجازه دهیم که موضوعات از 

طریق دیپلماسـی فعال حل شـود. 
*  کارشناس بین الملل

شـهردار اسـبق تهران بدهـی 54هزار میلیـاردی شـهرداری در زمان 
مدیریـت خـود را »دروغ بـزرگ« دانسـته اسـت. بـدون اتهـام زنـی بـه 
شـخص یا مجموعه ای باید عنوان کرد که در پایان دور چهارم شـورای 
شـهر، فقط شهرداری به بانک شـهر 14هزار میلیارد تومان بدهکار بود. 
ایـن بدهـی اساسـا هیـچ ارتباطی بـه پروژه هـا و پیمانکاران شـهرداری 
نداشت. البته بدهی در هر دوره ای و هر نوع مدیریتی و در هر سازمانی 
وجـود دارد. بـر همیـن اسـاس مدیران بعـدی باید به تعهـدات مدیران 
پیـش از خـود عمـل کنند. در دوره قبل شـهرداری هم بـه بانک ها و هم 
بـه بیمه هـا بدهکار بود. از سـویی بسـیاری از پیمانـکاران هم مطالبات 
وصول نشـده ای داشـتند. البته شـهرداری از دولت مطالباتی داشـت که 
محقـق نشـده بود. متقابل، دولـت هم معتقد بود که از شـهرداری طلب 
دارد و بحث بدهی خود به مجموعه شـهرداری را رد می کرد. بر همین 
اسـاس 3 نفـر از اعضـای شـورا بـرای رایزنـی بـا دولت و رسـیدگی به 
اسـناد و مدارک مالی طرفین تعیین شـد که نگارنده از نتایج آن اطالعی 
نـدارد. در حقیقـت ادعـای طلـب را هـم دولت از شـهرداری داشـت و 

هـم شـهرداری از دولـت. امـا طلـب بانک هـا از شـهرداری بـه حـدود 
1۲سـال قبـل بازمی گـردد کـه یـا وام وصول نشـده بودند و یـا پول های 
زمین های مورد تملک توسـط شـهرداری پرداخت نشـده بود. همه این 
مـوارد تـا پایـان دوره قبلـی شـورای شـهر، احصا شـده و اسـنادش نیز 
وجـود دارد. بنابرایـن ادعای عدم وجود، قابل پذیرش نیسـت. اما نکته 
دیگـری وجـود دارد و آن اینکه در مدیریت هر مجموعه ای، کم و بیش 
بدهی قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است. برای مثال یک شهرداری 
فعـال و کوشـا، بـده بسـتان های مالـی و گـردش مالـی آن باید بـزرگ و 
ارقام درشـت باشـد که این امر می تواند نشـان دهنده حجم و سـنگینی 
کارهای یک مجموعه شـهری در قامت شـهرداری پایتخت باشـد. یک 
شـهرداری فعال همیشـه باید گردش مالی باالیی داشـته باشد یعنی هم 
بسـتانکار و هم طلبکار باشـد. اما باید اذعان داشـت که در اصل وجود 
بدهـی شـهرداری تهران تشـکیک وجـود نـدارد و از سـویی کامال این 

ارقام بدهی، مشـخص اسـت.
* عضو سابق شورای شهر تهران

حوزه ديپلماسی فعا   ل تر شود

بدهی شهرداری قابل کتمان نيست 

جناب آقای محمد هاشمی رفسنجانی
 درگذشت حاجیه خانم طیبه هاشمی بهرمانی، خواهر محترم و مکرم 

حضرت آیت ا...هاشمی رفسنجانی، موجب تاسف و تالم خاطر شد. با تسلیت 
 این مصیبت به خاندان و خانواده هاشمی، علّو درجات آن فقیده سعیده را

 از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
پيروز حناچی

انا هلل و انا الیه راجعون
 ضایعه درگذشت بانوطيبههاشميبهرماني، 

خواهر آیت ا...هاشمي رفسنجاني را تسلیت می گوییم. به همین مناسبت 
 مراسم ترحیم بانو طیبه هاشمي بهرماني، خواهر آیت ا...هاشمي رفسنجاني 
 و مادر شهید شریفیانجمعهسوماسفندازساعت١٤الي١٥و٣٠دقيقه

درمسجدنورواقعدرخيابانفاطمي برگزار مي شود.

 صداوسيما فرصت  برابر 
به شورای شهر بدهد

یادداشتیازحسنخلیلآبادی
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 دیروز درهای حسینیه ارشاد 
بسته شد

»آرمان« از واکنش  اعضای شورای شهر به اظهارات شهردار اسبق گزارش مي دهد

درخواست براي اقدام قضائي عليه قاليباف
 کمیسیون قضائی شورا به علت بدهی شهرداری قبلی این درخواست را پیگیری می کند

 وضعيت شکايت 
 رئيس دولت اصالحات 
از مديرکيهان
 رسیدگی به اظهارات 
 حسن عباسی 
 درباره روحانی و 
الریجانی در دادسرا

علیبیگدلی*

محمدحقانی*

محسنهاشمیرفسنجانی*

 آزمون مجمع 
در اداره کشور

یادداشتیازمحمدرضاخباز
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 تشییع نیمه دیگر 
دکتر شریعتی


