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 ۱۳کشور آمریکای التین با مداخله نظامی در ونزوئال مخالفت کردند

چرخش «لیما» به جمع حامیان مادورو
مردم ونزوئال در حمایت از مادورو رئیسجمهور منتخب در شهرهای مختلف تظاهرات کردند که
اين پاسخي به نقشهها و توطئههای آمريکاست .مردم ونزوئال که با استقالل اقتصادی و سیاسی
از طریق انقالب بولیواری به رهبری هوگو چاوز رهبر فقید این کشور آشنا شدهاند؛ معتقدند
مادورو حامی اصول انقالب است و نیز حافظ دستاوردهای ملی است
صفحه 6

یک روزنامه آلمانی :سازوکار مالی چندان کارایی ندارد

اس.پی.وی ناکارآمد!
امنیت و اقتدار

گ�روه دیپلماس�ی درحال��ی اروپاییه��ا
پرونـــــده
همچنان برای اجرایی کردن س��ازوکار مالی با
ایران امروز و فردا میکنند که یک روزنامه آلمانی با تیتر اس.پی.وی
کارای��ی ندارد و چن��دان جدی گرفته نمیش��ود ،مه��ر دیگری بر
بیصداقتی اروپا در انجام تعهدات برجام زد .ادامه در صفحه 5

میز منتقد
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آقای وزیر ارشاد! شما در افتتاحیه
فیلم فجر تشریف داشتید؟

نمایش گوشهای از توانمندیهای
نیروهای مسلح در مصالی تهران

در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
رهبر انقالب در مرقد امام خمینی(ره) وگلزار شهدا حضور یافتند

Leader.ir

بهمنم��اه  1397در تقوی��م مل��ت ای��ران ب��ا
بهمنهای س��الهای گذش��ته دارای تفاوتی بزرگ
اس��ت و آن اینکه امسال ملت خود را برای برگزاری
چهلمین سالگرد انقالب اسالمیشان آماده میکنند.
انقالب ملت ایران در حالی  40ساله شده که در طول
این سالها دشمنان برای مقابله و نابودی آن به هر
ابزاری چنگ زده و اکنون نیز جنگ بزرگ اقتصادی
را علیه آن به پا کردهاند ،تا به زعم خود شاید بتوانند
رویاهای از دست رفته خود را زنده کنند.
اکنون ملت و نظام در حالی برای جشن چهل
س��الگی انقالب آماده میشوند که شرایط حاکم بر
کش��ور و تش��دید توطئهها علیه انقالب یک اصل
اساسی را ضروری میسازد و آن بازاندیشی و تکیه
بر اصولی است که زمینهساز پیروزی انقالب و ادامه
حیات آن ش��ده اس��ت .اصولی که موجب شده تا
انقالب ایران از سایر انقالبهای جهان متمایز شود
و برخالف بس��یاری از آنها ادامه حی��ات داده و به
پویایی و شکوفایی برسد .اصولی که نبود آنها موجب
شد تا حرکت مردمی مانند مصر دوام نیاورده و در
کوتاهترین مدت به دوران گذشته بازگردند چنانکه
اکنون مبارکی که مردم آن را سرنگون کردند علیه
مرسی رئیسجمهوری که مرم آن را انتخاب کردند
در دادگاه شهادت میدهد.
حال این س��وال مطرح میش��ود که آن اصول
چیست؟ اصلیترین محور در این عرصه که جهانیان
بر آن اذعان دارند طبیعت از رهبری اس��ت .مردم و
مسئوالنی که خود را وامدار انقالب میدانند یکپارچه
به طبیعت از فرامین امام خمینی(ره) متعهد بوده و
همین اصل رهبری از مولفههای مهم پیروزی انقالب
بوده است .چنانکه پس از رحلت حضرت امام ،تکیه
بر اصل والیت فقیه و پی��روزی از هدایتهای رهبر
انقالب تحقق بخش این مهم بوده است.
ق��رار گرفتن مردم و مس��ئوالن ح��ول پرچم
والیت مداری عملی و نه صرفا زبانی ،اصلی اس��ت
که میتوان��د عبور از چالشهای کنونی کش��ور و
تثبیت بیش��تر پایههای انقالب را به همراه داشته
باشد .نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت
اصل دشمنشناسی و چشمداشت به داخل است.
مولفه مهمی که زمینهس��از پی��روزی انقالب
اس�لامی بوده تکیه بر اص��ل مردم و همان اصل نه
شرقی نه غربی است .تجربه نشان داده کشوری که
تکیه بر ملت خود داشته باشد همواره پیروز خواهد
بود چنانکه امام خمینی(ره) همواره تاکید داشتند
که مردم باید همیشه در صحنه باشند و مسئوالن
باید م��ردم را ولی نعمت خود بدانند .تجربه دوران
انقالب و چهل سال حیات آن نشان میدهد که هر
زمان بر وحدت داخلی و داش��تههای درونی تکیه
ش��ده پی��روزی حاصل و هر زمان ک��ه از این اصل
غفلت شده خسران بر کشور وارد شده است.
عدم توجه بر انسجام درونی موجب سوءاستفاده
دش��من مبنی بر دوقطبی کردن کشور و حتی اردو
کشیهای خیابانی شده که فتنههای  78-88نمودی
از آنها اس��ت .اگر مروری بر مش��کالت امروز کشور
داشته باشیم میتوان به خوبی دریافت که بسیاری
از مشکالت ،ناشی از عدم توجه به داشتههای درونی
و توجه و یا وابستگی به خارج بوده است .عدم توجه
ب��ه توان جوانان کش��ور از جمله در حوزه س��اخت
تجهیزات پاالیشگاهی و اصرار بر خامفروشی موجب
شده تا دشمن همواره از حربه تحریم و فشار نفتی
به عنوان ابزار تهدید بهره گیرد.
ش��اید بتوان گفت که برجام و چش��م داشت به
دس��تاوردهای آن یکی دیگر از اشتباهات عدم توجه
ب��ه درون و چشمداش��ت به خارج ب��وده که در کنار
معطل نگاه داشتن اقتصاد کشور موجب سوءاستفاده
دشمن برای اعمال فشارهای اقتصادی و طراحی برای
سناریوی همیشگی دوقطبی کردن کشور شده است.
تجربه برجام نش��ان داد ک��ه خارج هرگز حالل
مش��کالت نیست لذا دلبس��تن به کانال مالی اروپا و
یا س��ی.اف.تی ،اف.ای.ت��ی.اف و پالرمو نیز نمیتواند
کارکردی برای کش��ور داشته باشد حال آنکه نگاهی
بر بس��یاری از دس��تاوردهای علمی و فنی کش��ور
نشان میدهد که چش��م داشت به داخل زمینهساز
موفقیتهای گس��تردهای ش��ده که دس��تاوردهای
هستهای ،نانو ،فناوریهای روز دنیا در حوزه ماهوارهای
و رباتیک و دستاوردهای دفاعی کشور نمودی از آن
اس��ت .زمانی غرب حاضر نبود سیم خاردار به ایران
دهد حال آنکه امروز ایران به عنوان قدرت اول دفاعی
منطقه ش��ناخته میش��ود که در هوا ،دریا و زمین
حرفهای بس��یاری برای گفتن دارد .امروز جهانیان
اذعان دارند که چش��م طمع داشتن به ایران برابر با
نابودی و جنگی ناتمام برای کس��انی است که علیه
ایران اقدام نمایند .نکته قابل توجه آنکه اکنون دشمن
با حربه جنگ اقتصادی و برجستهسازی کاستیهای
اقتص��ادی تالش دارد تا چنان القا س��ازد که انقالب
در طول این چهل س��ال هیچ دستاورد و کارکردی
نداشته تا به زعم خود سیاست سرخوردگی از انقالب
را در میان مردم بویژه نسل جوان ایجاد نماید.

مشکالت ما بهخاطر
فشار آمریکا است

گالیهاز یکسانسازی قبور شهدا
صفحه 2

رهبر انقالب درگذشت مرحوم حبیبی و مرحوم مهرآئین را تسلیت گفتند

حض��رت آیتاهلل خامنهای رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در پیامهای
جداگانهای درگذشت آقایان محمدنبی حبیبی و محمد مهرآئین را تسلیت
گفتند.
متن پیامهای رهبر انقالب اسالمی به این شرح است.
درگذشت مرحوم مغفور آقای محمدنبی حبیبی را به خانوادهی محترم
و بازماندگان و دوس��تان و همکاران ایش��ان تسلیت عرض میکنم .ایشان از
کارگزاران خدمتگزار نظام و فعاالن صدیق عرصههای سیاس��ی و اجتماعی

انقالب بودند .رحمت و مغفرت الهی شامل حال آن مرحوم باد انشاءاهلل.
ایش��ان همچنین درگذش��ت مرحوم مغفور آقای محمد مهرآئین را به
خانوادهی گرامی و بازماندگان و دوستان و همرزمان ایشان تسلیت گفتند.
آن مرحوم از مبارزان دیرین و پدر گرامی دو ش��هید عزیز و از عناصر با وفا
و خ��دوم انقالب در طول زندگی خود بودند .رحمت و مغفرت الهی را برای
ایشان مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای ۱۰ -بهمن 97

بخشی از اتهامات وزیر رفاه احمدینژاد

از حق مشاوره  30میلیون یورویی تا پرداخت تسهیالت  800میلیاردی به کارتنخوابها
احسان گلمحمدی
عنوان نویسنده

 ۴۷درصد از سهام بانک سرمایه مربوط
به صندوق ذخی��ره فرهنگیان و  ۳۸درصد
از س��هام مربوط به گروه ریختهگران است
ک��ه این دو ج��زو س��هامداران اصلی بانک
س��رمایه هس��تند؛ که نتیجه این امر اعمال
نفوذ ف��راوان در مجموعه بانک س��رمایه به
منظور پرداخت تس��هیالت کالن شده است
که خس��ارت زی��ادی را به بانک س��رمایه و
سرمایهگذاران آن تحمیل کرده است.
براس��اس گزارش واحد نظ��ارت بانک
مرکزی و جوابیه استعالمات صورت گرفته،
تخلفات  ۳۲ت��ن از مدیران بانک س��رمایه
مشهود است .و اما اصل ماجرای آقای وزیر
اسبق و رئیس هیئت مدیره.
پرویز کاظمی ،را ش��اید بیشتر مردم به
عن��وان وزیر رفاه و تامی��ن اجتماعی دولت
نهم بشناس��ند اما نکته جالب اینکه دوران
مدیریتی او بعد از وزارت تمام نمیش��ود و
بع��د از آن دوران مدتی رئیس هیات مدیره
بانک س��رمایه و عضو هیات امنای صندوق
ذخیره فرهنگیان بوده است.
کاظم��ی باب��ت برخ��ی از اتهامات آن
دوران مدیریتیاش ،اخیرا در  4جلس��ه در
شعبه س��وم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به
ریاست قاضی مسعودیمقام محاکمه شد.
کاظمی از سال  ۱۳۹۱تا سال  ۱۳۹۴عضو
هیئت مدیره بانک س��رمایه بوده که به گفته
نماینده دادستان  ۴۶فقره تسهیالت خارج از
ضوابط و غیرمجاز به شرکتها به مبلغ  ۲هزار
و  ۴۸۸میلی��ارد و  ۳۳۹میلی��ون و  ۹۰۰هزار
تومان بوده است که  ۴۱فقره از تسهیالت فوق
در وضعیت مجهولالوصول بوده است.
او در اغل��ب تس��هیالت اعطایی خالف
ضابط��ه ،از طریق پیگیریه��ای نامتعارف و
اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیالت
نقش موثر و مستقیمی داشته است ،خیانت و
تخلف این فرد به قدری محرز بوده که بانک
مرکزی رأی به سلب صالحیت حرفهای وی
به مدت  ۵سال صادر کرده است.

او در جریان محاکمه ش ادعا کرده بود که
بانک سرمایه را سودده کرده این در حالیاست
که نماینده دادستان معتقد است ،این سودها
بادکنکی بوده اس��ت و بخشی از آنها ناشی از
تهاترها بوده که پس از تصویب آن به صورت
سیلآسا ،امالکی معرفی میشد.
ب��ه عب��ارت دیگر درخص��وص امالک
گراننمایی میش��د .برای مث��ال ملکی در
قرچک که  ۵۰میلیارد ب��وده  ۱۳۶میلیارد
گراننمای��ی ش��ده یا ملکی در لواس��ان که
 ۶۰میلیارد ب��وده  ۳۰۰میلیارد گراننمایی
ش��ده یا ملک��ی در مش��هد  ۱۲۰۰میلیارد
گراننمایی شده است ،به عنوان مثال ملکی
در یکی از روستاها از حسین هدایتی با هزار
درصد گراننمایی گرفته میشود.
در بخش��ی از محاکم��ه ،او گفت که در
ازای پرداخت تسهیالت کالن  ۶۰۰میلیاردی
به حس��ین هدایتی در س��مت هیئت مدیره
شرکت استیل آذین منصوب شده است.
کاظمی در ادامه ادعا میکند که در آن
دوران ،تحریم ها را دور زده اس��ت ،نماینده
دادس��تان در این خصوص اظه��ار میکند
پول بانک در قالب فروش قیر از کشور خارج
شده و الشههای آن پولها اکنون تبدیل به
برخی از فیلمهای خانگی شده است.
در جریان بررسی اتهامات کاظمی ،پای
خانم خدمتکاری باز شد که در منزل به قول
نماین��ده دادس��تان «آقای��ان» کار میکرده
اس��ت؛ قضیه از این قرار ب��وده که به نام این
خانم تسهیالتی اخذ میشده و عجیب اینکه
کاظمی نیز آن را امضا کردهاست.
در بخش��ی از این پرونده گفته میشود
که در این بانک که رئیس هیئت مدیره آن
کاظمی بوده ۸۰۰ ،میلیارد تسهیالت صادر
ش��ده که  ۶۰۰میلیارد از آن به نام کسانی
اس��ت که معتاد و کارتنخواب هس��تند در
ای��ن ضمانتنامهها وثیقه قرارداد الزماالجرا
است معنای این صفر است.
ب��ه گفته نماین��ده دادس��تان ،کاظمی
اس��ناد س��ه هزار میلیارد تومان را هم امضا
کرده که همه آن مشکلدار بوده است.
وزیر رفاه احمدینژاد سکههای مختلفی

را هم دریافت کرده است که نماینده دادستان
آنها را به او تفهیم اتهام نکرده و از نظر نماینده
دادس��تان در مقابل مواردی ک��ه در پرونده
مطرح است این مورد قابل اشاره نیست.
نکته دیگر پولی در حدود سی میلیون
یورو اس��ت که از ش��عبه بانک سرمایه در
جزیره کیش به حساب همسر پرویز کاظمی
ب��ه صورت ریالی واریز ش��ده اس��ت ،وقتی
قاض��ی در یک��ی از جلس��ات دادگاه درباره
ای��ن مورد از کاظمی توضی��ح میخواهد او
میگوید در جریان این موضوع نیست.
اما هفته بعد اذعان کرد که این مبلغ را
بابت ارائه مشاوره به یک شرکت کرهای که
از دولت مطالبات ارزی داشت گرفته است.
بع��د از ای��ن اظهارنظ��ر قاض��ی به او
میگوید حق مشاوره شما در حساب همسر
شما چه میکند؟ و او دوباره تکرار میکند:
این مبالغ بابت حق مش��اوره بنده از طرف
شرکت کرهای پرداخت شده و طلب شرکت
کرهای اس��ت؛ قاضی در ادامه دوباره تاکید
میکن��د ک��ه اگر حق مش��اور ه اس��ت باید
درحس��اب کاظمی واریز ش��ود نه حس��اب
دیگران .شما حس��ابهای مشترکی دارید
ک��ه وجوهی در آن وارد ش��ده و مبنای آن
مشخص نیست .مدارک را به دادسرا ارسال
کردهای��م که در حال تحقیقات اس��ت و به
عنوان اتهام جدید در حال بررسی است.
قاض��ی دوباره این نکت��ه را به وزیر رفاه
احمدی ن��ژاد گوش��زد میکند که ش��ما و
همسرتان انبوهی ازحسابهای متعدد دارید
که تعداد آن برای یک شخص زیاد است ،این
پرونده مجزا و در حال تحقیقات است.
در پای��ان چهارمی��ن و آخرین جلس��ه
محاکمه قاضی مس��عودی مق��ام قرا ر تامین
کیف��ری مته��م را تش��دید ک��رد و در این
خصوص گفت :با توجه به اتهام و عدم تناسب
قرار وثیقه صادره و بیم فرار و مخفی ش��دن
متهمان ،تصمیم هیئت شاکله دادگاه بر این
اس��اس بود که قرار ص��ادره از وثیقه افزایش
پی��دا کند .او در خاتمه درب��اره میزان وثیقه
تصری��ح کرد :وثیقه قبل��ی  ۳میلیارد تومان
بوده و قرار وثیقه  ۱۰میلیارد تومان است.

یادداشت یک

توپی که بین مسئوالن
پاسکاری میشود!
حسن روانشید
روزنامهنگار پیشکسوت

اص��والً مدیر بای��د در مقابل دفاع از حقوق
مس��ئولیتی که به عهده گرفته است بیباک و
نترس و به عبارتی ریس��کپذیر باشد چون اگر
قرار بود همه مش��کالت با تعامل حل ش��ود و
کسی از منافع دیگران که زیر سوال رفته دفاع
نکند چه فرقی است بین وزیر آموزشوپرورش
دولت دوازدهم و ش��اه س��لطان حسین صفوی
که وقتی به او خبر دادند محمود افغان درست
در پشت درهای بسته مدرسه چهارباغ اصفهان
است جواب داد :ما را همین حجره کافیست!
کابوسها سالهاست به سراغ دانشآموزان
مدارسی میآیند که با آغاز فصل سرما همچنان
نگران به مدرسه میروند.
آنچ��ه در نتیجه ع��دم توجه مدی��ران به
معض�لات دس��تگاههای تولی��د ح��رارت در
کالسه��ای بعض��ی از م��دارس کش��ور طی
چندسال گذش��ته پیشآمده بهجز خسران و
خسارتهای فراوان مالی ،جانی و معنوی چیز
دیگری در بر نداش��ته اس��ت! بعضی از والدین
و خانوادهها که در روس��تاهای کمتر برخوردار
زندگی میکنن��د از ترس آتشس��وزی ،اجازه
رفتن فرزندانش��ان را به مدرس��ه نمیدهند یا
هزینهه��ای س��نگین آن را پذیرفته و مدارس
دور دست و مطمئن را برمیگزینند!
حاال اگ��ر وزیر جدی��د تع��اون و کار و رفاه
اجتماعی که گویا اس��پری اش��ک حاضر و آماده
در آستیندارد و به دنبال بازماندگان از تحصیل
میگردد تا از آنها دلجویی نماید بهتر است گزینه
را عوض کرده و س��ری به چالشها و مش��کالت
موجود در اینباره بزند و در رفع آنها مس��اعدت
نماید که میتوان این اقدام پسندیده را بهحساب
انجا م وظیفه در دایره رفاه کشور گذاشت.
درس��ت  9م��اه پس از تصوی��ب آییننامه
اجرایی قان��ون برنامهو بودجه س��ال جاری در
هیأت وزیران «صبا ،یکتا ،مریم و مونا» کودکان
سوخته در شعلههای حاصل از عدمکفایت وزارت
آموزشوپرورش و غفلت و سرس��ری ش��مردن
تبدیل بخاریه��ای غیراس��تاندارد کالسهای
یاد ش��ده به بخاریهای هرمتیک ،وزیر مربوطه
ضمن اس��تفاده از گزینه فرار به جلو در نمایشی
تحت عنوان کمپین «همه با هم برای جایگزینی
بخاری برپا» با تخصیص یکس��وم حقوق خود
قضیه را پایان یافته میداند!
آیا این مانورهای سناریویی میتواند درمان
دردهایی فراتر از فاجعه باش��د؟ امروز س��کوت
و تعام��ل بیشاز اندازه مق��ام وزارت در مقابل
کاهش بودجه و اعتب��ارات عمرانی مدارس که

سه س��ال از آن میگذرد به نوعی معما تبدیل
شده است!
فانی وزیر پیش��ین ای��ن وزارتخانه مدعی
اس��ت« :مطاب��ق برنام��ه مش��کل بخاریهای
نفتی باید تاکنون حل ش��ده باشد» اما سخنان
بطحای��ی حاوی فرصت خواهی هش��تس��اله
ب��رای رفع این معضل اس��ت! آنچ��ه از رفتار و
گفتار وزیر و معاونان و مدیران ایشان استفسار
میگ��ردد حاک��ی از تعاملی بی��شاز اندازه و
فرات��ر از ظرفیت با س��ازمان برنام��ه و بودجه
در امر عقبنشینی آش��کارا از دریافت بودجه
استحقاقی این وزارتخانه است!
معاون س��ازمان نوسازی مدارس کشور نیز
بهنوعی از پاس��خگویی واض��ح و اعالم میزان
اعتبارات دراینباره طفره رفته و رقمی را ارائه
نمیدهد بلکه اظهار میدارد تجهیز مدارس به
بخ��اری هرمتیک بین ی��ک و نیم تا  3میلیون
توم��ان ب��رای ه��ر کالس هزین��ه دارد .بنا به
گفته این مقام نوس��ازی مدارس کشور تبدیل
و جابجای��ی بخاریه��ا در  140ه��زار کالس
درس نیازمن��د  210میلی��ارد توم��ان هزین��ه
اس��ت در حالیکه بودجه نوسازی بخاریها در
س��ال آینده رقمی حدود یکصد میلیارد تومان
میباشد!
ناگفت��ه نمان��د در طول یکس��ال گذش��ته
سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی زیادی
در اینباره اعالم آمادگی ،کمک و مس��اعدت در
هم��ه زمینهها نمودهان��د از جمله جمعیتهای
هاللاحمر اس��تانها و همچنین سازمان بهین ه
سازی مصرف سوخت متفقاً آماده شدهاند تا پا به
این عرصه بگذارند اما معلوم نیست چرا مسئوالن
کالن در وزارت آموزشو پرورش حاضر نمیشوند
کمر همت را بس��ته و با توج��ه به همراهیهای
اعالمشده نسبت به رفع این چالش بزرگ اقدام
نمایند! همانگونه که در آییننامه اجرایی بودجه
 97ب��هصراحت آمده برای رفع معضل با اولویت
م��دارس ،دانش��گاهها و مراکز آموزش��ی باید با
بخاریهای هرمتیک جایگزین شوند.
معل��وم نیس��ت به چ��ه دلی��ل و منطقی
وزارت آم��وزشو پ��رورش ضمن س��کوت در
برابر کس��ر بودجه و اعتب��ارات عمرانی مدارس
که سهس��الگیاش را جش��ن میگیرد ،تعهدات
پشت پرده خود را به امنیت جانی دانشآموزان
و معلمان و رفع خس��ارات بیتالمال به سازمان
برنامهوبودجه برتری نمیدهند و همچنان نعل
وارون��ه زده و به رئیس دس��تگاه س��رمایهگذار
کشور قول اداره و صرفهجویی را در مهد تعلیم
و تربیت داده است که بر این اساس بازهم فرار
به جلو را انتخاب و تلویحاً اظهار داش��ته« :اگر
نیمی از افراد یارانهبگیر تنها یک ماه از دریافت
یارانه خود صرفه نظر کنند مشکل برای همیشه
حل خواهد شد» که این توپ امنیت جانی علیه
دانشآم��وزان و معلمان کش��ور همچنان بین
مسئوالن کالن دولت پاسکاری میشود!

