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هزينه خروج امريكا از برجام 
بين 6 كشور تقسيم شود

 وكيل خانواده يكي از قربانيان كهريزك 
در گفت وگو با »اعتماد«: 

براي پيگيري پرونده دليل داريم

اگر در فضاي سياس��ي داخل كشورها گاهي 
اندكي از مالحظه و اخالق به چشم بخورد، در 
روابط بين الملل قطعا چيزي به نام اخالق وجود خارجي ندارد 
و همه مناسبات جهاني بر اساس توازن قدرت صورت مي گيرد 
و حتي تعهدات و قراردادها تا زماني استمرار پيدا مي كنند كه 
طرف هاي معاهده ها س��ود و منافع خويش را در آن ببينند 
و تخلف را مس��تلزم ضررهاي بيشتر ارزيابي كنند. بر همين 
اساس امريكا با محاسبه اي ساده احساس مي كند، مي تواند 
از برجام خارج ش��ود و آسيبي متوجه كشورش نشود. از يك 
زاويه اين ارزيابي رييس جمهور امريكا مقرون به صحت است. 
دولت امريكا فكر مي كند اي��ران بدون حضور اياالت متحده 
در برجام خواه��د ماند و مطلوبش يعني ع��دم تالش ايران 
براي دسترسي به سالح هسته اي حاصل است و ديگر نيازي 
نيست كه هزينه ماندن در اين قرارداد جهاني از طريق تعليق 
تحريم هاي يك جانبه را بپ��ردازد. ارزيابي احتمالي در كاخ 
سفيد اين است كه خروج از برجام در هر صورت به نفع امريكا 
و به ضرر ايران اس��ت چه اينكه: اگر ايران هم از برجام خارج 
ش��ود امريكا مي تواند دوباره اجماع بين المللي عليه تهران را 
ايجاد و سيستم بازگشت خودكار به تحريم ها )سيستم ماشه( 
به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر چنين نشود با خروج امريكا، 
اي��ران از منافع رفع تحريم هاي يكجانبه واش��نگتن محروم 
خواهد شد. به نظر مي رسد تحركات كشورهاي اروپايي )كه 
فعال فقط در حرف است( براي عدم خروج امريكا از برجام هم 
چندان جدي نيست و فقط ناظر به تشويق ايران براي ماندن 
در برجام بدون امريكاس��ت. ايران در آس��تانه از دست دادن 
بخش مهمي از منافع برجام اس��ت ولي اروپا فكر مي كند كه 
اين مس��اله ايران است و ربطي به آنها ندارد. اروپا فقط نگران 
خروج تهران از برجام است و برايش اصال مهم نيست كه بخش 
مهمي از تحريم ها عليه ايران دوباره برقرار شود لذا اگر ايران 
بعد از خروج امريكا از برجام خارج نش��ود براي اروپا هم فال 
است و هم تماشا و بحث هاي متعهد ماندن به يك قرارداد مهم 
بين المللي هم جز يك نمايش توخالي نيست. در واقع كشور 
ما در شرايط س��ختي قرار گرفته است. با اقدامي كه احتماال 
امريكا انجام مي دهد موضوع از يك بدعهدي فراتر رفته، يك 
خيانت آشكار به قراردادي چندجانبه است. البته دستان ما 
چندان هم بسته نيست. ايران مي تواند »بار« خروج امريكا از 
برجام را بر دوش 5 كشور ديگر تقسيم كند. اين ايران نيست 
كه بايد به تنهايي اين بار را به دوش بكش��د، 5 كشور ديگر در 
قبال عدم خروج ايران از برجام بايد مس��تقال اقداماتي انجام 
دهند كه اثر خروج امريكا را به حداقل برسانند. اگر آنان قادر 
به چنين كاري نيستند بايد رسما بپذيرند كه خروج تهران از 
برجام قانوني و حق تهران است و مسووليت همه ماجرا متوجه 
دولت امريكا است. در اين صورت كشورهاي اروپايي در قبال 
غني سازي اورانيوم با درصد باال از طرف ايران حق هيچ اقدام 
تالفي جويانه را ندارند و همچنان بايد بر لغو تحريم هاي خود 
باقي بمانند. به عبارت ديگر در صورت خروج امريكا گروه 5 و 
ايران مي توانند مذاكراتي را آغاز كنند و برجام 2 منهاي امريكا 
را كليد بزنند. در اين مذاكرات راه هاي استمرار عدم تحريم ها 
عليه ايران و دور زدن تحريم هاي يكجانبه امريكا ش��ناخته 
و به مورد اجرا گذاش��ته مي ش��ود. به هر حال اگر در شرايط 
جديد ايران بتواند هوشمندانه عمل كند و از اثبات سوءنيت 
واشنگتن حداكثر استفاده را ببرد، مي توان اميدوار به انزواي 
عملي امريكا در قبال ايران بود و اس��اس سياس��ت خارجي 
تهران برپايه تعامل با مثلث اروپا و چين و روسيه استوار شود. 
اما به هر روي ثابت شد كه واقعا در هيچ شرايطي نمي توان به 
امريكا كوچك ترين اعتمادي روا داشت حتي اگر خروج امريكا 

از برجام به تعويق بيفتد.

گروه سياسي| متهم اصلي پرونده كهريزك، 
باز هم از حضور در دادگاه س��ر باز زد. س��عيد 
مرتضوي كه روز دوشنبه با گواهي پزشكي از عدم حضور در 
جلسه رس��يدگي به اتهامات خود در زمان تصدي بر سازمان 
تامين اجتماعي عذرخواست، ديروز هم با همان بهانه كمردرد، 
راهي دادگاه تجديدنظر نش��د. با اين اتفاق او يك فرصت يك 
ماه و نيمه براي خود فراهم ساخت تا 30 آبان به عنوان زمان 
ديگري براي رسيدگي به اتهامات او در پرونده كهريزك تعيين 
شود. اما به دليل عدم حضور دادستان سابق تهران در جلسه 
ديروز دادگاه، هيچ رس��يدگي  خاصي هم انجام نش��د. وكيل 
خانواده محس��ن روح االميني، يكي از قربانيان بازداش��تگاه 
كهريزك، پس از پايان جلس��ه دي��روز دادگاه در گفت وگو با 
»اعتماد«، گفت: »اين جلسه به مدت يك ساعت طول كشيد 
و هيچ رسيدگي اي هم صورت نگرفت. « ميرمجيد طاهري با 
اعالم خبر عدم حضور متهم اصلي پرونده كهريزك، به استناد 
گواهي پزشكي سعيد مرتضوي از سوي رييس جلسه اشاره 
كرد و گفت: «چون س��عيد مرتضوي نتوانست در اين جلسه 
دادگاه حاضر ش��ود، قاضي دادگاه طبق قانون آيين دادرسي 
كيفري دستور به تجديد رسيدگي داده است.« او با اعالم زمان 
اين دادگاه در تاريخ 30 آبان گفت: »اگر در جلسه بعدي سعيد 
مرتضوي حضور پيدا نكند، به اتهاماتش غيابا رسيدگي شده و 
حكم آن نيز صادر خواهد شد. « طاهري با تاكيد بر اينكه حضور 
مرتضوي در دادگاه براي رسيدگي به اتهاماتش ضروري است، 
عنوان كرد: »چند س��وال در اين پرونده وجود داشته كه بايد 
سعيد مرتضوي به آن پاسخ دهد.« وكيل خانواده روح االميني با 
اشاره به 15 هزار صفحه  حجم پرونده كهريزك عقبه اي نيز در 
دادسرا  ودادگاه نظامي داشته طاهري گفت: »روند رسيدگي به 
اين پرونده در دادسراي نظامي آغاز و در آن به اتهامات تعدادي 
از افسران عاليرتبه رسيدگي شد. در نتيجه همين رسيدگي ها 
براي دو نفر از متهمان حكم اعدام صادر شد و در دادگاه كيفري 
استان براي سه قاضي از جمله سعيد مرتضوي حكم انفصال 
صادر شد.« طاهري در خصوص علت پيگيري هاي بعد از صدور 
اين حكم از س��وي خانواده مرحوم روح االميني گفت: »آقاي 
روح االميني و همسرشان در واقع به دنبال معرفي مسببان اين 
حادث��ه بودند كه تا اين مرحله پيش آمده اند.« او صدور حكم 
انفصال براي سعيد مرتضوي را حكم كمي ندانست اما در عين 
حال عنوان كرد: »خانواده مرح��وم روح االميني فقط تاكيد 
دارند كه قانون به درستي و بدون هيچ تبعيضي اعمال شود، 
حتي نسبت به فردي كه س��ابقا دادستان تهران بوده  است.« 
طاهري در پاي��ان با تاكيد بر اينكه اگر ب��ه طور قطع و يقين 
اميدي به عدالت دستگاه قضايي وجود نداشت هيچگاه به اين 
قوه متوسل نمي شديم و پرونده را رها مي كرديم، تاكيد كرد: 

»حتما دليلي دارد كه تا اينجاي كار ايستاده ايم.«

روابط عمومي دادس��تاني تهران نس��بت به يادداشت علي 
مطهري، نماينده مجلس شوراي اسالمي واكنش نشان داد. 

در اي��ن پاس��خ آمده اس��ت: آق��اي علي مطه��ري نماينده 
مجلس شوراي اس��المي طي يادداش��تي كه روز سه شنبه 
)1396/7/18( در رسانه هاي عمومي بازتاب داشته، عملكرد 
قوه قضاييه در خصوص احضار و بازداشت افرادي كه مرتكب 
جرم شده يا متهم به اين امر هستند را زير سوال برده است. به 
منظور تنوير اذهان عمومي، پاسخ به شرح زير اعالم مي شود: 
1- نامبرده مدعي ش��ده اس��ت »مثال خبرنگاري توس��ط 
دادسراي رسانه به نحو نامناسبي بازداشت مي شود و تا مدتي 
حتي خانواده او از محل نگه داري او اطالع ندارند در حالي كه 
طبق قانون اساسي بايد ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شود«. 
اين مطالب كه حس��ب اظه��ارات بعدي آق��اي مطهري در 
خصوص متهمان ساسان آقايي و هنگامه شهيدي است، بدون 
هيچ مستندي ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقايي كه 
در تاريخ 1396/5/21 با دستور قضايي صادره از سوي بازپرس 
دستگير شده است، بالفاصله به شعبه بازپرسي اعزام و پس از 
انجام تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام، با صدور قرار بازداشت 
موقت به زندان معرف��ي گرديده و اعتراض وي به قرار تامين 
نيز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقرباي وي شامل 
پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طريق 
تماس تلفني و مالقات حضوري ارتباط داشته اند. همچنين 
هنگامه ش��هيدي كه بر اساس ش��كايت شاكي خصوصي و 
گزارش وزارت اطالع��ات تحت پيگرد قضاي��ي قرار گرفته 
اس��ت، ابتدا توسط بازپرس احضار شده كه در پي عدم توجه 
به احضار و متواري شدن به شهرستان مشهد، نيابت قضايي 
براي دادس��راي عمومي و انقالب شهرس��تان مشهد جهت 
دستگيري، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين كيفري متناسب 
صادر گرديده است. آقاي مطهري بر خالف واقع اعالم نموده 
است كه ايش��ان در پي اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ 
اين در حالي است كه خانم شهيدي اعتصاب غذا ننموده، بلكه 
پس از انجام تحقيقات مقدماتي و با صدور قرار قبولي وثيقه 
آزاد ش��ده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و 
دامادش مالقات حضوري داشته است. محتويات پرونده اين 
متهمان داللت بر خ��الف واقع بودن ادعاهاي آقاي مطهري 
دارد؛ ضمن آنكه از ايش��ان به عنوان نماينده مجلس شوراي 
اسالمي انتظار مي رود نسبت به قوانين مربوطه و حداقل قانون 
اساسي اشراف بيشتري داشته باشد؛ چرا كه مهلت بيست و 
چهار ساعت مندرج در اصل سي و دوم قانون اساسي، ناظر به 

ارسال پرونده به مرجع صالح قضايي است. 
2- آقاي مطهري اظهار داش��ته اس��ت: »تا كي نمايندگان 
پناه خانواده بازداشت ش��دگان باشند؟« ظاهرا ايشان ايفاي 
وظايف اصلي خود به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي 
اس��المي را فراموش كرده و لذا در پاس��خ بايد گفت: »تا كي 
قضات و قوه قضاييه بايد دخالت هاي امثال آقاي مطهري را در 

پرونده هاي قضايي تحمل نمايند؟«
3- آقاي مطهري مدعي ش��ده »نمايندگان مجلس ملجا و 
پناه خانواده هاي اين بازداشت ش��دگان هستند«؛ هم چنان 
اين پرسش باقي است كه »چگونه يكي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي كه بايد به عنوان قانونگذار در رعايت قوانين 
الگو باشد، پناهگاه برخي متهمان و محكومان خاص گرديده 

است؟!« خبرگزاري قوه قضاييه

اساس��ا يكي از كاركرده��اي رييس جمه��ور امريكا، همين 
بي اعتبارك��ردن جايگاه رياس��ت جمهوري امريكا نزد افكار 
عمومي جهانيان اس��ت. ترامپ در همين مدت كوتاه سعي 
فراوان كرده تا تمام دستاوردها و سياست هاي باراك اوباما را 
نابود كند و بدين ترتيب شاهد خروج يك جانبه امريكا از توافق 
بين المللي پاريس در خصوص آب و هوا، خروج امريكا از توافق 
تجاري پاسيفيك، دگرگوني در طرح بيمه درماني موسوم به 
»اوباماكر« و اعالم و اعمال سياست هاي جنگ افروزانه در قبال 
كره شمالي، سوريه و منطقه غرب آسيا و بازگشت دوباره به 

عصر نظامي گري در افغانستان و عراق و غيره بوده ايم. 
و س��رانجام نكته آخر اينكه اعالم نظ��ر ترامپ فاقد كمترين 
ارزش حقوقي اس��ت زيرا در برجام اساس��ا چنين حقي براي 
رييس جمهوري امريكا تعريف و تعيين نشده تا درباره پايبندي 
كشورمان در قبال توافق هسته اي اعالم نظر كند و براي برجام 
نسخه بپيچد. اعالم نظر ترامپ يك موضوع داخلي فيمابين 
كاخ سفيد و كنگره است و تعهدي براي ديگر طرف هاي برجام 
ايجاد نمي كند. كما اينكه روسيه و چين و سه كشور اروپايي به 
همراه مسوول سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا 
بارها و بارها تعهد و پايبندي خود را نسبت به توافق هسته اي 
با وجود فشارهاي ترامپ مورد تاكيد قرار داده اند. واقعيت اين 
اس��ت كه با توجه به ضديت واضح و آشكار ترامپ با نهادها و 
ترتيبات بين المللي، مخالفت هاي وي با مقررات و معاهدات و 
توافقات جهاني زير پاگذاشتن بسياري از مفاد حقوق و تعهدات 
بين المللي، سياس��ت هاي جنگ افروزانه و ستيزه جويانه در 
قبال كشورهاي مس��تقل دنيا از كره شمالي گرفته تا ونزوئال 
و ادبيات خ��ارج از عرف ديپلماتي��ك وي در قالب توييت ها 
و س��خنراني هايش از جمله سخنان سراس��ر خصمانه عليه 
كشورمان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد؛ بخش اعظم 
افكارعمومي دنيا و جمع كثيري از مقامات و رهبران كشورهاي 
دنيا، حتي در جهان غرب و در ميان دوستان و متحدين غربي 
و اروپايي امريكا كوچك ترين همراهي و همبستگي با ترامپ 

را از خود نشان نمي دهند. 
به هرتقدير، اعالم نظر ترامپ در خصوص برجام از سه حالت 

و احتمال خارج نيست: 
1- اعالم پايبندي ايران به توافق هسته اي و در نتيجه تمديد 

تعليق تحريم ها براي سه ماه ديگر 
2- اعالم عدم پايبن��دي ايران به برج��ام و در نتيجه خروج 

يكجانبه امريكا از برجام 
3- عدم اعالم نظر صريح در اين خصوص و انداختن توپ به 
زمين كنگره براي تعيين تكليف موضع امريكا در قبال توافق 
هسته اي كه در اين صورت كنگره دو ماه فرصت خواهد داشت 

تا در اين خصوص اعالم نظر كند. 
براساس قراين و شواهد و تحليل هاي موجود، امكان و احتمال 
ِگزينه سوم خيلي بيشتر از دو گزينه ديگر است. بديهي است 
كه جمهوري اس��المي ايران خود را براي هر وضعيتي مهيا و 
آماده كرده و كوچك ترين نگران��ي از بابت آينده خود ندارد. 
زيرا نظ��ام و دولت با وجود تعهد كامل نس��بت به توافقات و 
تعه��دات بين المللي خويش و اينكه هيچ��گاه آغازگر نقض 
توافقات و تعهدات خود نخواهد بود آماده ارايه پاس��خ به هر 

گزينه احتمالي است. 

 استمرار سياست نظم گريزي 
امريكاي ترامپ

ادامه از صفحه اول

پاسخ دادستاني تهران به 
سخنان اخير علي مطهري

گزارشنگاهبازتاب

سهم كرماني ها در سياست ايران
»اعتماد« بررسي مي كند

رابطه تنگاتنگ اقتصاد و سياست يا خاصيت 
سياستمدارپروري مناطق مركزي هركدام كه 
باشد نتيجه اش اين است كه استان هاي مركزي ايران سهم 
مهمي در تركيب سياس��تمداران ايران دارند. اگر بخواهيم 
به بهانه سخنان فرمانده س��پاه كرمان سهم سياستمداران 
كرماني در ساختار سياسي كشور و همين طور گرايش هاي 
سياسي آنها را بررس��ي كنيم، الزم است نگاهي بيندازيم به 
تركيب اعضاي نهادهاي حاكميتي تا مشخص شود كرماني ها 
چه تعداد از اين كرس��ي ها را در اختيار دارن��د. عالوه بر اين 
سياس��تمداران متنفذ كرماني هم با وجود خط كش��ي هاي 
سياسي خود روابط نزديكي به فراخور منافع با يكديگر دارند. 

سهم كرماني ها از پست هاي ارشد حكومتي 
با نگاهي به اين تركيب معلوم مي ش��ود دست كم 8 كرسي 

ارشد حكومتي در اختيار كرماني هاست. 
از ميان فرماندهان ارش��د نظامي و نيروهاي مس��لح س��هم 
كرماني ها 5 درصد از كل فرماندهان ارشد است. از ميان 20 
فرمانده ارشد سردار قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس تنها 

كرماني حاضر در ميان آنهااست. 
اما در ميان مس��ووالن و نمايندگان ارشد قوه مقننه از ميان 
27 مقام ارشد شامل رييس و اعضاي هيات رييسه تا روساي 
كميسيون هاي تخصصي مجلس، كرماني ها با رياست محمد 

مهدي زاهدي بر كميسيون آموزش و تحقيقات سهم شان از 
اين بخش 3/7 درصد است. همچنين در ميان مسووالن ارشد 
قوه مجريه از رييس جمهور تا وزرا و معاونين و روساي ارشد 
س��ازمان ها سهم كرماني ها 2 درصد اس��ت. در واقع با وجود 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور كرماني ها يك 
كرسي از 49 كرسي مسووالن ارشد قوه مجريه را در اختيار 
دارند. در ميان مسووالن مجمع تشخيص مصلحت نظام هم 
كرماني ها از 32 كرسي مجمع تشخيص مصلحت سه كرسي 
را در اختيار دارند. محمدعلي موحدي كرماني، مجيد انصاري 
و محمدرضا باهنر سه كرماني عضو مجمع هستند. و بر اين 
مبنا 9/3 درصد از كرسي هاي مجمع در اختيار كرماني هاست. 
همچنين در تركيب هيات رييس��ه مجلس خبرگان در دور 
پنجم هم از مجموع 7 كرس��ي كرماني ه��ا با وجود موحدي 
كرماني در مقام نايب رييس خبرگان 14 درصد تركيب آن را 
در اختيار دارند. اما در تركيب شوراي عالي انقالب فرهنگي 
هم از 44 كرسي اين ش��ورا كرماني ها يك كرسي مربوط به 
محمدمهدي زاهدي را در اختيار دارند. اين يعني كرماني ها 
2/2 درصد تركيب اين شورا را در اختيار دارند. اين را هم بايد 
اضافه كرد كه در ميان مسووالن ارشد شوراي نگهبان و اعضاي 
آن، شوراي عالي امنيت ملي و مس��ووالن ارشد قوه قضاييه 
كرماني ها نماينده اي ندارند. اما به لحاظ گرايش سياس��ي از 
ميان اين 8 كرسي ارش��د حكومتي، 75 درصد آن به لحاظ 
سياسي در اختيار كرماني هاي اصولگراست. چه آنكه سردار 

س��ليماني، زاهدي )دو كرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و رياست كميسيون آموزش در مجلس(، محمدرضا باهنر و 
موحدي كرماني )دو كرسي نايب رييسي مجلس خبرگان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام( اصولگراياني هستند كه بر 
اين 6 منصب حاكميتي تكيه زده اند. در مقابل تنها دو چهره 
كرماني اصالح طل��ب در ميان چهره هاي ارش��د حكومتي 
حاضرند. اسحاق جهانگيري در مقام معاون اولي رييس جمهور 
و مجيد انصاري در مقام عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
25 درصد از سهم حاكميتي در اختيار كرماني ها را تشكيل 

مي دهند. 
گعده هاي سياستمداران چپ و راست كرماني

اما گذشته از مناصب حكومتي كه در اختيار كرماني هاست، 
اين استان چهره هاي سياسي موثري هم دارد كه در مناسبات 
و بزنگاه هاي سياسي كش��ور نقش آفريني مي كنند. در اين 
تركيب هم اصالح طلبان و اصولگرايان در كنار يكديگر قرار 
دارند. گذشته از آيت اهلل هاشمي كه يك سال پيش درگذشت، 
محمدرضا باهنر، محمدمهدي زاهدي، سيد محمد حسيني و 
موحدي كرماني از چهره هاي متنفذ راست در كرمان و اسحاق 
جهانگيري، حسين مرعشي و مجيد انصاري از چهر هاي متنفذ 
اصالح طلب در اين استان هستند. آيت اهلل موحدي كرماني 
دبيركل جامعه روحانيت مبارز است كه حاال بعد از درگذشت 
آيت اهلل مهدوي كني نقش ريش سفيد جريان اصولگرايي را 
بازي مي كند. او از اصولگراياني اس��ت ك��ه وزن زيادي براي 

 چن��د روز بع��د از اع��الم خب��ر بازداش��ت 
ب��رادر مع��اون اول رييس جمه��وري، نهاد 
دستگيركننده او نيز سپاه پاسداران انقالب اسالمي معرفي 
شد. »سپاه كرمان« در اقداماتي كه طي هفته گذشته انجام 
داد، مهدي جهانگيري را دستگير و با تشكيل پرونده براي او، 
تحقيقات مقدماتي را آغاز كرده است. سردار ابوحمزه، فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان كرمان، ديروز در ديدار با امام جمعه بردسير 
با اعالم اين خبر، مهدي جهانگيري را يكي از ريشه هاي فساد 
خواند و با انتقاد از بروز چنين مفاس��دي در كشور گفت: »در 
استاني كه يك جوان مجبور است با هزاران مشكل 3 ميليون 
وام بگيرد، اين آقايون ميليارد ميليارد هزينه مي كنند. « سردار 
ابوحمزه البته اسحاق جهانگيري را هم مخاطب سخنان خود 
قرار داد و با انتقاد از مواضع او در قبال بازداشت برادرش عنوان 
كرد: »ايشان به جاي اينكه بيايد و كار برادرش را تقبيح كند، 

مي گويد اينها دنبال تسويه حساب شخصي هستند. «
اما در ميان صحبت هاي فرمانده قرارگاه ثاراهلل استان كرمان، 
جمله اي وجود داشت كه بيش از همه مسير عملكردي سپاه را 
روشن ساخت. آنجا كه او گفت: »من با صراحت اعالم مي كنم 
كه سپاه هركس را كه بخواهد برخالف مردم و نظام حركت 
كند، س��ريع عليهش بلند مي شود و ما س��راغ تك تك شان 
مي رويم«، نشان داد كه سپاه پاسداران جداي از وظايفي كه 
برايش در قانون اساسي تعيين شده و آن »نگهباني از انقالب 
و دستاوردهاي آن است«، وظايف ديگري را هم طبق قوانين 
عادي برعه��ده دارد. بند ب ماده 29 قانون آيين  دادرس��ي 
كيفري كه از سال 92 اجرايي شد، در تعريف ضابط قضايي، 
ماموران  نيروي  مقاومت  بسيج  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي 
را يكي از چند ضابط خاص معرفي كرد تا اين روزها اين نهاد 

را همچون نهاد قضايي ببينيم. 
تداوم نقش آفريني ها با ورود به پرونده هاي فساد

ح��ال يكي از راه ها ب��راي تداوم نقش آفرين��ي نهادي كه در 
نخس��تين روزهاي پس از پيروزي انقالب تش��كيل شده تا 
نقش نگهباني از انقالب را ايفا كند، ورود به پرونده هاي فساد 
اقتصادي است. جداي از تعابيري كه تاكنون براي طرح اين 
مسائل و انتقادات صورت گرفته اس��ت، بايد پرونده هايي را 
مورد بررس��ي قرار داد كه با ورود سپاه، تشكيل و با بازداشت 

متهمان رسانه اي شد. 
اگر بخواهيم در ميان اقدامات سه سال گذشته سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي جس��ت وجو كنيم درخواهيم يافت كه اين 
نهاد در برخورد با مفسدان اقتصادي چگونه عمل كرده است. 
اواسط اسفندماه سال 94، يعني درست زماني كه اخبار فساد 
اقتصادي در كشور بدون هيچ اغماضي منتشر مي شد، خبر 
رسيد كه: »سازمان اطالعات سپاه پاسداران يكي از مفسدين 
اصلي اقتصادي كشور و از بدهكاران كالن سيستم بانكي به 
نام »ح. ا« مشهور به داريوش را به اتهام راه اندازي شبكه فساد 
اقتصادي و سوءاستفاده از ش��رايط تحريم كشور دستگير و 

روانه زندان كرد. « 
ماجراي حقوق هاي نجومي 

پ��س از آن خبرهاي ديگري از ورود س��پاه ب��ه پرونده هاي 
اقتصادي منتشر شد. ماجراي حقوق هاي نجومي، ورود بعدي 
سپاه به عنوان ضابط خاص قضايي بود. مرداد ماه سال 95، كه 
كل فضاي رسانه اي كشور از خبر حقوق هاي نجومي پر شده 
بود، دستگيري علي رس��تگار سرخه اي، مديرعامل معزول 
بانك ملت باز هم نام سپاه را در پرونده اقتصادي ديگري مطرح 
كرد. در توضيح اين اقدام س��پاه عنوان شد: »پس از مدت ها 
كار شناس��ايي و اطالعاتي يك شبكه فساد بانكي در كشور 
كشف شده كه رستگارس��رخه اي، مديرعامل معزول بانك 
ملت يكي از اعضاي اين باند است.« اما بازداشت رستگار كه 
يكي از مديراني بود كه در جريان افشاي حقوق هاي نجومي 
از سمت خود استعفا كرده بود، تنها اقدام سپاه در اين ماجرا 
نبود. در خبر ديگري بازداشت معاون بين الملل مديرعامل 
معزول بانك ملت هم اعالم شد، تا نشان دهد كه صحبت هاي 
رييس سازمان اطالعات سپاه در برخورد اين نهاد با مفاسد 
اقتصادي چقدر رنگ واقعيت به خود گرفت. چه آنكه پيش تر 
حسين طائب، رييس سازمان اطالعات سپاه از احتمال ورود 
س��پاه به موضوع فس��اد بانكي خبر داده بود و پس از آن بود 
كه خبر بازداشت  مفس��دان اقتصادي يكي پس از ديگري، 

رسانه اي  شد. 
تاييد ورود سازمان اطالعات سپاه به پرونده هاي 

اقتصادي از سوي دستگاه قضايي
پاسخگوي اين س��وال كه چگونه در موضوعي كه هم ديوان 
محاس��بات، هم دولت و هم قوه قضاييه ورود پيدا كرده اند، 
بازداشت ها از س��وي س��پاه صورت گرفت تنها سخنگوي 

دستگاه قضا بود كه خود نهاد اصلي برخورد با مفاسد است. 
محس��ني اژه اي پس از اين اتفاقات در نشست خبري خود 
درباره ورود س��ازمان اطالعات س��پاه به پرونده مفس��دان 
اقتصادي گفت: »اي��ن پرونده فقط مربوط به فيش حقوقي 
نيس��ت، وزارت اطالعات، سپاه و بس��يج در مواردي ضابط 
خاص هس��تند و اين در قانون هم پيش بيني شده است. در 
جاهايي هم ممكن است از آنها درخواست شود تا در چارچوب 
وظايف ش��ان وارد ش��وند و اگر مواردي از سوي دادستان به 
آنها ارجاع شد مي توانند انجام وظيفه كنند.« او تاكيد كرد: 
»سازمان اطالعات سپاه در مورد پرونده هاي اقتصادي ورود 
دارد.« هرچند هنوز مشخص نشد كه آيا سازمان اطالعات 
س��پاه براي ورود به فيش هاي حقوقي از دادستاني دستور 
داش��ته يا خير، اما مهم نتيجه اقداماتي است كه تاكنون از 
سوي اين نهاد امنيتي صورت گرفت. آنگونه كه از صحبت هاي 
رييس سازمان اطالعات س��پاه در همان روز بر مي آمد اين 
اقدامات موفقيت آميز هم بود. »خوشبختانه سازمان اطالعات 
سپاه در اين حوزه موفقيت هاي خوب و چشمگيري داشته 
كه با همكاري دس��تگاه قضايي توانستيم مبالغ كالني را به 
بيت المال برگردانيم.« سردار محمد علي جعفري فرمانده 
كل سپاه پاسداران نيز در همان روزها وقتي در برابر سواالتي 
در خصوص ورود نهاد تحت مديريتش به اين پرونده اقتصادي 
قرار گرفت، گفت: »يكي از پروژه هاي اطالعاتي س��پاه رصد 
و بررسي پرونده هاي مرتبط با مباحث امنيتي، بحث نفوذ و 
بحث فسادهاي اقتصادي اس��ت كه دنبال مي كند. اين هم 
يكي از پروژه هايي است كه وقتي به قوه قضاييه گزارش شد، 
ما دنبال كرديم و پس از صدور حكم توسط دستگاه قضايي، 

دستور دستگيري نيز صادر شد.«
اما همين ورود س��پاه به ماج��راي فيش هاي حقوقي بدون 
دردس��ر براي آنان نبود. علي مطهري، نايب رييس مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با »تماشاگران امروز« گفت: 
»موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف »منحصر به زيرمجموعه 
دولت نيست و ش��امل بس��ياري از نهادهاي حكومتي هم 
مي شود كه با آنها نيز بايد برخورد شود. « همين موضوع نام 
سپاه را هم بر س��ر زبان ها انداخت چرا كه در فضاي مجازي 
مبالغ مختلفي از دريافتي هاي سپاهيان منتشر شد اما سردار 
رمضان شريف، مس��وول روابط عمومي سپاه پاسداران، كه 
شايعاتي درباره دريافتي هاي چند ده ميليون توماني او هم 

منتشر شده بود، در گفت وگو با روزنامه »شرق« با تكذيب اين 
مساله گفت: »به دليل معذوريت هاي حفاظتي فاش كردن 

دريافتي فرماندهان سپاه ممكن نيست.«
 سازمان اطالعات سپاه و كشف دو شبكه بزرگ 

فساد اقتصادي
با وجود برخي س��واالت، س��پاه ورود به پرونده هاي فس��اد 
اقتصادي را تداوم بخش��يد. حتي اقدام��ات اين نهاد تا آنجا 
پررنگ شد كه سردار نجات، جانشين رييس سازمان اطالعات 
سپاه در خصوص عملكرد اين نهاد در اسفند گذشته گفت: 
»نه��ادي كه امروز با مفس��دان اقتصادي مب��ارزه مي كند، 
اطالعات سپاه است كه هم اكنون 2 شبكه بزرگ كه يكي 65 
هزار و ديگري 40 هزار ميليارد ريال بدهكار سيستم بانكي 
هستند را شناسايي و دس��تگير كرده است. اين شبكه ها با 
پرداخت رانت به برخي مسووالن و از راه غيرقانوني موفق به 
گرفتن اين ميزان وام از بانك ها شده اند و توانسته اند با هزاران 
ميليارد تومان از پول ملت، براي خود كارخانه درست كنند.« 

بازگشت ميلياردها تومان پول به بيت المال
حاال و در آخرين اقدام با بازداشت مهدي جهانگيري، بار ديگر 
نام سپاه به عنوان يكي از اصلي ترين نهادهاي مبارزه كننده 
با فساد به ميان آمد. حجت االسالم طائب، در همان روزهايي 
ك��ه موضوع فيش هاي حقوقي مطرح ش��ده بود، از فعاليت 
هميش��گي اطالعات س��پاه در موضوع تخلفات اقتصادي و 
مسائل ديگر كشور گفت و از در دستور كار بودن پرونده هاي 

جدي خبر داد. 
اينك��ه منظور طائب از پرونده ج��دي همين پرونده مهدي 
جهانگيري است يا نه، يك بحث است و اينكه نتايج ورود به 
سپاه به اين پرونده ها چيست بحث ديگري. هرچند تاكنون 
توصيفات فرماندهان سپاه از اقدامات خود مبني بر دستگيري 
و تشكيل پرونده، واژه »موفقيت آميز« بود اما نبايد فراموش 
ك��رد كه آنان در حقوق هاي نجومي از بازگش��ت ميلياردها 
تومان پول به بيت المال گفتند و آن را يكي از دستاوردهاي 
ورود خود به اين مباحث دانستند. تنها سوال باقيمانده اين 
است كه آيا س��پاه به پرونده هايي از فساد در نهادهاي ديگر 
هم دس��ت يافته و آن را رسانه اي نكرده است يا بيشتر توجه 
خود را معطوف ب��ه زيرمجموعه قوه مجريه كرده كه بخش 
قابل توجهي از پرونده ه��اي موجود به نحوي به دولتمردان 

دوازدهم مرتبط هستند. 

»اعتماد« ورود سه ساله سپاه به پرونده هاي فساد اقتصادي را بررسي مي كند

پرونده هايي با متهمان خاص

سوژه روز

رضوانه رضايي پور

آيت اهلل هاش��مي قايل بود و در جري��ان انتخابات دور پنجم 
خبرگان در ليست مورد حمايت آيت اهلل هاشمي قرار گرفت. 
محمدرضا باهنر از پارلمانتاريست هاي معروفي است كه به 
قدرت البي هايش در دوره هاي مختلف مجلس شهره است. 
باهنر بعد از مجلس نهم ترجيح داد 7 دوره نمايندگي پياپي در 
مجلس را رها كند و در انتخابات مجلس دهم كانديدا نشود. او 
بعد از درگذشت عسگراوالدي حاال دبيركل جبهه پيروان خط 
امام و دبيركل جامعه اسالمي مهندسين است و از چهره هاي 
موثر در البي هاي پشت پرده محسوب مي شود. محمدمهدي 
زاهدي، وزير علوم دولت اول محم��ود احمدي نژاد كه حاال 
رياست كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس را بر عهده 
دارد در جريان انتخابات گذش��ته در جلسات جمنا شركت 
مي كرد و حتي تمايل اوليه خودش را براي كانديداتوري در 
رياست جمهوري اعالم كرده بود. هرچند هرگز نتوانست در 
جمع برگزيدگان جمنا براي كانديداتوري قرار بگيرد. بحث 
برانگيزترين موضوع درباره او جلس��ه دف��اع وزيران كابينه 
احمدي نژاد بود، بس��ياري از نمايندگان اصولگرا در مجلس 
هفتم از جمله عمادالدين افروغ، نس��بت به س��ابقه علمي او 
ابراز ترديد كردند. مهم ترين س��ابقه م��ورد بحث، انتخاب او 
از س��وي مركز بين المللي زندگينامه ها )كمبريج( به عنوان 
نابغه رياضي قرن بود. در حالي كه مركز بين المللي كمبريج 
كه ادعا شده وزير پيش��نهادي را مرد علم سال كرده نه تنها 
هيچ ارتباطي با دانشگاه كمبريج ندارد بلكه موسسه اي است 
كه نوعي آگهي س��ازي مي كند. محمد حسيني وزير ارشاد 
دولت احمدي نژاد هم برخالف برادرش حميد حس��يني از 
چهره هاي اصولگراي كرماني است. در كنار اينها اما اسحاق 
جهانگيري و حسين مرعشي دو عضو ارشد حزب كارگزاران و 
از چهر ه اي موثر اصالح طلب محسوب مي شوند. مجيد انصاري 
هم از روحانيون با سابقه مجمع روحانيون مبارز است كه در 
دولت يازدهم به عن��وان معاون حقوقي رييس جمهور فعال 
بود. از اين ميان تنها اسحاق جهانگيري در مقام معاون اولي 
رييس جمهور حضورش در دولت دوازدهم تداوم پيدا كرد و 
انصاري از اصالح طلباني بود كه با ش��روع دولت دوم روحاني 
از تركيب آن كنار گذاشته شد. اين سياستمداران كرماني اما 
به فراخور اتفاقات مختلف سياسي و غير سياسي گاه روابط 
تنگاتنگي با يكديگر پيدا مي كنند. گذشته از چهر ه هايي مانند 
زاهدي يا حسيني كه در دورترين بخش طيف راست نسبت به 
اصالح طلبان قرار مي گيرند اما اصولگرايان ميانه رويي مانند 
سردار سليماني يا باهنر روابط نزديكي با اصالح طلبان دارند. از 
جمله ديدار عيدانه سردار سليماني با مادر اسحاق جهانگيري 
به عنوان مادر دو ش��هيد در نخستين روز نوروز 96 است كه 
جهانگيري تصاوير آن را در صفحه ايسنتاگرام خودش منتشر 
كرده بود و در توضيح آن نوشته بود: »نخستين روز بهار سردار 
قاسم سليماني به ديدار مادرم به عنوان مادر شهيدان يعقوب 
و محمد آمد. ايشان رسم دارد كه به ديدار خانواده هاي شهدا 
برود. از مادرم پرسيدم؛ مادر چقدر سردار را دوست داري؟ با 
لحني مهربان و مادرانه گفت: خيلي. رفتار مادرم با سردار مثل 
فرزند خود بود و به ايشان عيدي هم داد. امروز سردار سليماني 
در نزد ملت بزرگ ايران، قهرمان ملي اس��ت.«افزون بر اينها 
گعده هاي مرتب باهنر و مرعشي و جهانگيري را هم نبايد از ياد 
برد. اگرچه هيچ وقت خبرهاي رسمي از اين ديدارها رسانه اي 
نشده است اما در جريان انتخاب كابينه دوازدهم هم حسين 
مرعشي و محمدرضا باهنر جلسات مرتبي براي معرفي وزراي 

مورد نظرشان برگزار كردند. 

زينب صفري

جعفر گالبي

گپ و گفت

فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان :حساب و كتاب ها را بگوييد
تجميع امكانات در دس�ت يك نهاد يا ح�زب و جريان خاص ب�ه هيچ وجه پذيرفته 
نيس�ت. به همين خاطر است كه به طور معمول به نهادهاي نظامي توصيه مي شود از 
بخ�ش اقتصادي دور بمانند. اين بار اما يك نهاد نظام�ي به يكي از احزاب صاحب نام 
كشور اعتراض مي كند. سردار غالمعلي ابوحمزه، فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان 
معتقد است كه همه امكانات استان در دست حزب كارگزاران است و به همين خاطر 
مي پرس�د »چه برجستگي دارند كه تمام امكانات اس�تان در اختيارشان است؟« او 
ديروز طي اظهاراتي گفت: »مشكل اصلي استان كرمان حزب كارگزاران با محوريت 
مرعشي است كه تمامي امكانات استان را در اختيار دارند. حرف ما اين است كه چرا 
حزب كارگزاران بعد از چندين سال پاسخ مردم را نمي دهد؟ چه برجستگي دارند كه 
تمام امكانات استان در اختيارشان است؟ سپاه جلوي آنها خواهد ايستاد. به آنها پيام 
هم داده ايم و باز هم مي گوييم بياييد پاسخگو باشيد و حساب و كتاب ها را بگوييد و 

گرنه با سپاه طرفيد. همه كارهاي غيرقانوني و اموالي كه غيرقانوني تصرف كرده ايد 
را ب�ه بيت المال برمي گردانيم.«او از هواپيمايي ماه�ان، هفت باغ، دل عالم و كرمان 
موت�ور نام برد و تاكيد كرد كه بايد اين مس�ائل را آنقدر مطرح ك�رد تا مردم مطالبه 
كنند. البته فرمانده س�پاه ثاراهلل كه مش�خصا از حزب كارگزاران و حسين مرعشي 
نام برد، به اينكه مرحله بعد از مطالبه گري مردم چيست و اين بخش ها بايد در اختيار 
چه كساني باشد تا همه راضي باشند؛ اشاره اي نكرد. سردار ابوحمزه كه اين حرف ها 
را در جريان ديدار با امام جمعه شهرس�تان بردس�ير عنوان مي كرد، به يك موضوع 
ديگر نيز انتقاد داشت. حمايت چهار نماينده كرماني از رييس دولت اصالحات. اشاره 
او به نامه اي اس�ت كه چند روز قبل 86 نماينده عضو فراكس�يون اميد امضا كرده و 
ب�ه رييس جمهور به خاطر اعمال محدوديت هاي جديد عليه رييس دولت اصالحات 
تذكر دادند. سردار ابوحمزه تصريح كرد: »طي روزهاي گذشته چند نفر از نمايندگان 

استان كرمان در حمايت از خاتمي نامه اي امضا كرده اند و برخي رسانه هاي استان نيز 
در حمايت از عدم امض�اي اين نامه جنجال به پا كردند. آيا اين نمايندگان نمي دانند 
سيدمحمد خاتمي جزو سران »فتنه« است؟ اين فرد ممنوع التصوير و ممنوع الخروج 
اس�ت؟ آيا نمي دانند در اين 8 س�ال تا االن مقام معظم رهبري يك بار اجازه حضور 
او را در حس�ينيه حضرت امام)ره( نداده اند؟ آيا نمي دانند كه در اين 8 سال حضرت 
آقا نامه تس�ليت را نه به ايشان و نه به برادرش�ان نداده اند؟«به اعتقاد او نمايندگان 
امضا كننده اي�ن نامه نمي توانند بگويند كه ما نماينده مردم هس�تيم زيرا از خطوط 
قرمز نظام عبور كرده اند. فرمانده س�پاه ثاراهلل استان كرمان اين اقدام نمايندگان را 
آب به آسياب دشمن ريختن تعبير كرد و گفت: »۴ نماينده استان براي خوش خدمتي 
نامه حمايتي... را امضا مي كنند. مگر فراموش كرده ايد چه كار كردند؟ آنها كشور را 

تا مرز سقوط پيش بردند.«


