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دیپلماسی

 ترامپ: اوباما درباره پرداخت 
400 میلیون دالر به ایران  

دروغ گفته است
در  جمهوری خواهان  نامزد  ترامپ،  دونالد 
انتخابات پیش روی آمریکا، در یک سخنرانی 
انتخاباتی دولت باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا، را به دروغ گویی درباره  پرداخت 400 
میلیون دالر پول نقد به ایران متهم کرد و این 
کار را باج دادن خواند و گفت: »ما اکنون از 
آنچه وزارت امور خارجه اعالم کرد، می دانیم 
که رئیس جمهور اوباما درباره  400 میلیون دالر 
پول نقدی که به ایران فرستاد دروغ گفته است. 
او گفت که این پول برای آزادی گروگان نبوده 
اما در حقیقت بوده است. او گفت که ما باج 
نمی دهیم اما خود این کار را کرد.« ترامپ 
ادامه داد: »اوباما آشکارا و با وقاحت درباره  
گروگان ها دروغ گفت، همان طور که درباره  
طرح خدمات درمانی اش دروغ گفته بود. اوباما 
با این کار تمام شهروندان آمریکایی خارج 
از کشور، حتی نیروهای نظامی را در خطر 
قرار داد. هیالری کلینتون )رقیب انتخاباتی 
قبال  در  اوباما  سیاست های  معمار  ترامپ( 
ایران است و همین خود دلیل دیگری است 
که وی هرگز نمی تواند رئیس جمهور آمریکا 
شود.« بر اساس این گزارش، وزارت امور 
خارجه آمریکا روز پنج شنبه اعالم کرد که 
این کشور تا زمانی که از آزادی شهروندان 
آمریکایی در ایران اطمینان پیدا نکرد، اجازه 
نداد این 400 میلیون دالر به ایران انتقال یابد 
و این کار را برای حفظ فشار بر ایران انجام 
داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: 

»مادامی که از آزادی چهار شهروند آمریکایی 
اطمینان حاصل نشد، 400 میلیون دالر به ایران 
پرداخت نشد.« جان کربی در نشست خبری 
خود در توضیح مجدد درباره پرداخت مبلغ 
400 میلیون دالر به ایران، اظهار داشت: »ما 
را  پول  نشدند،  آزاد  زندانیان  که  زمانی  تا 
پرداخت نکردیم و به طور عمد از این ابزار 
شهروندان  آزادی  کردن  نهایی  برای  فشار، 
آمریکایی در ایران استفاده کردیم.« او با بیان 
اینکه »تقریبا این دو موضوع -پرداخت پول 
و آزادی زندانیان- به صورت همزمان اتفاق 
افتاد«، متذکر شد: »ما علنا گفتیم که توافقی 
برای حل یک پرونده قدیمی در دادگاه الهه 
حاصل شد لذا مبلغ 400 میلیون دالر به ایران 
مسترد شد.« کربی به وجود بی اعتمادی دو طرفه 
میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: »ما به 
دنبال حفظ فشار تا لحظه آزادی شهروندان 
بودیم.« در روزهای گذشته وال  آمریکایی 
که  بود  نوشته  خبری  در  ژورنال  استریت 
ایاالت متحده آمریکا 400 میلیون دالر برای 
آزادی چهار آمریکایی زندانی در تهران به 
ایران پرداخت کرده است و ارزهای خارجی 
از طریق بانکهای مرکزی آلمان و سوییس 
دلیل  که  است  داده  ادامه  و  آمده  به دست 
ارسال این پول ها از طریق ارز خارجی به 
ایران، ممنوعیت معامله دالری  با این کشور 
بر اساس تحریم های باقیمانده است. باراک 
اوباما که در کنفرانس خبری در پنتاگون سخن 
می گفت، با بیان اینکه پرداخت 400 میلیون 
دالر از طریق پرواز هوایی به ایران، باج آزادی 
زندانیان امریکایی نبوده است، تاکید کرد که 
عده ای ممکن است به خاطر بیاورند که ما 
این پرداخت را در ماه ژانویه اعالم کردیم. 

درخواست نشست غیرعلنی مجلس درباره هواپیماهای روسی
نماینده تهران از تهیه نامه ای با امضای ۲0 نفر از نمایندگان، خطاب به رییس مجلس به منظور فراهم کردن 
مقدمات برگزاری نشست غیرعلنی با مسئوالن ذی ربط درخصوص صدور مجوز استفاده جنگنده های روسی 
از پایگاه هوایی نوژه همدان خبر داد. محمود صادقی دراین باره گفت: »روز گذشته در نامه ای با امضای 
حدود ۲0 نفر از نمایندگان مجلس از آقای الریجانی به عنوان رییس مجلس بنابر اصل 69 قانون اساسی 
درخواست کردیم که نسبت به برگزاری نشست غیرعلنی با حضور مسئوالن ذی ربط در این خصوص اقدام 
کند.« عضو هیات رییسه فراکسیون امید خاطرنشان کرد: »با توجه به شرایط حساس امنیتی در سطح منطقه و 
لزوم برخورد جدی با خطر افراط گرایی که منجر به تصمیم مراجع ذیربط نسبت به صدور اجازه به 
جنگنده های روسیه برای استفاده از پایگاه نظامی نوژه شده و همچنین نظر به لزوم اطالع نمایندگان 
ملت از دالیل و پیامدهای این تصمیم که می تواند موجب تقویت همگرایی و هماهنگی 
بیشتر قوای سه گانه در مقابله با تهدیدات امنیتی شود، این درخواست را مطرح کردیم.« 

اعدام شدگان سال 67 محارب بودند
سیداحمد خاتمی در نمازجمعه دیروز تهران با اشاره به اعدام زندانیان سال 1367 در پی عملیات مرصاد، 
آنها را محارب اعالم کرد و گفت: »آنچه امام راحل در سال 67 صورت داد کاری فقهی، قرآنی،  انقالبی 
و خدمتی بزرگ به ملت مسلمان ایران بود.« وی توضیح داد: »در ماه های پایانی جنگ، منافقین پیاده نظام 
صدام شدند. نقشه این بودکه بیایند کرمانشاه و همدان و تهران. چنین توهمی داشتند. یک هفته مانده بود 
به عملیات مرصاد،  رفتار زندانیان منافق عوض شده بود. به زندانبانان می گفتند هفته دیگر ما زندانبان شما 
هستیم. آیا اسم این تبانی با محاربین نیست؟« خاتمی متذکر شد: »شاگردان امام، آنهایی که دم 
از امام می زنند چرا اجازه می دهند امام مظلوم و غریب شود. من به عنوان تکلیف خودم 
دفاع کردم و هیچ ترسی هم ندارم. رسانه های آلوده غربی تا جایی که  می توانستند این طلبه 
ناچیز را تخریب کردند و عکس های فتوشاپی آنچنانی علیه بنده درست کردند که 
خودم هم در خواب ببینم وحشت می کنم،  بنابراین از این حرفا باکی ندارم.« 

تامین عمده تجهیزات مقاومت از ایران
حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه 
دیروز تهران گفت:  »عمده نیاز جریان مقاومت از صنایع دفاعی ایران تامین می شود.« به گفته 
وی، »تجهیزاتی که در اختیار مقاومت قرار می گیرد در مقایسه با تجهیزاتی که صاحبان قدرت 
در اختیار معارضان قرار می دهند، از کاربری و اثربخشی باالیی برخوردار است؛ حتی در برخی 
تجهیزات توانایی ها برابر با تجهیزات و جنگ افزارهای آنهاست.« دهقان همچنین با بیان اینکه »توان 
موشکی مان در حدی است که در هر برد عملیاتی مورد نیاز، متناسب با تهدیدها، میزان 
تخریب و کشندگی باال با قدرت زیاد و با ماندگاری حالت تاکتیکی قابل اعتماد 
برای حضور به موقع در هر عملیات و خروج از منطقه برای اقدامات متقابل 
دشمن است«، گفت: »در دقت اصابت، برد و کیفیت موشک های مان چیزی 
کم نداریم. قادر به حضور در فضا در فاصله 500 کیلومتری زمین هستیم.« 

خبرسازان

اصالحطلبان

حمایت زنان اصالح طلب 
از روحانی برای انتخابات 96

سیاسی  فعال  راکعی،  فاطمه 
اصالح طلب و دبیرکل جمعیت 
در  نواندیش،  مسلمان  زنان 
روز  که  تشکل  این  نشست 
پنجشنبه برگزار شد؛ حمایت از حسن روحانی 
در انتخابات آینده ریاست جمهوری را به عنوان 
مهمترین اهداف سیاسی این حزب اصالح طلب 
دانست. راکعی بر فعالیت هماهنگ و همسوی 
تاکید  با سایر احزاب اصالح طلب  جمعیت 
کرد و گفت: »جمعیت با شورای سیاستگذاری 
شورای  فراگیرترین  که  اصالح طلبان 
اصالح طلبان است و قرار است در انتخابات 
بعدی هم تاثیرگذار باشد، ارتباط مستمر دارد. 
همین طور که نمایندگان جمعیت در استان های 
شورا  این  در  موثر  اعضای  از  عمدتا  خود 
هستند.« وی ادامه داد: »ما ارتباط هماهنگ و 
منظمی با شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب 
داریم، مساله بعدی ارتباط ارگانیک و معنی دار 
جمعیت با خانه احزاب است که وظیفه صنفی 
دارد و درعین حال جایگاه  احزاب  قبال  در 
خیلی مهمی دارد و به خصوص کمیته زنان 
آن کارهای بزرگی برای رفع تبعیض از زنان 
می تواند انجام دهد.« وی همچنین به لزوم 
ارتباط مستمر این حزب با فراکسیون زنان 
مجلس اشاره کرد. آذر منصوری، عضو شورای 
مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، هم 
در این نشست، پذیرش سهمیه 30 درصدی 
زنان در لیست ها ی اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس را دستاورد مهم جمعیت زنان مسلمان 
نواندیش خواند و گفت: »ما پیگیری می کنیم 
که قانون انتخابات هم به سمتی رود که این 
30 درصد اعمال شود، اگر احزاب به سمتی 
روند که تعداد زنان بیشتری در ارکان حزب 
و رده ها ی باالی حزب حضور داشته باشند؛ 
این گفتمان جا می افتد.« منصوری با تاکید بر 
اینکه »بدیل سازی برای روحانی بی معناست«، 
افزود: »مخالفان تندرو دولت حداکثر تالششان 
را می کنند که برجام را زمین بزنند اما مخالفین 
عاقل به نظر می رسد که نمی خواهند برجام 
برجام  توفیق  نمی خواهند  اما  بخورد،  زمین 
نصیب دولت روحانی شود. بنابراین، همان 
صورت مساله ای که در سال 9۲ داشتیم به 
قوت خود باقی است. همان خطرات کشور 
را تهدید می کند و خطرات منطقه ای هم افزایش 
یافته است. بنابراین، باید کمک کنیم که این 
دولت بتواند چهار سال آینده هم حضور داشته 

باشد.«

پیشنهادات زنان برای برنامه ششم
عضو  جلودارزاده،  سهیال 
فراکسیون زنان مجلس، نیز با 
بیان اینکه »پیشنهادهایی همچون 
رفع هرگونه تبعیض ناروا از زنان 
برای گنجاندن در الیحه برنامه ششم ارائه شده 
است«، گفت: »بعد از موضوع رفع هرگونه 
تبعیض حل مشکل دومیلیون و پانصد هزار 
بسیاری  اهمیت  از  خانوار  سرپرست  زن 
برخوردار است که بر این اساس پیشنهاد کردیم 
طرح جامع توانمندی زنان سرپرست خانوار 
درسال اول برنامه ششم تصویب و تا پایان 
برنامه به طور کامل اجرا شود.« وی در گفت وگو 
بخش  »در  داد:  ادامه  ایسنا  خبرگزاری  با 
آسیب ها ی اجتماعی شاخص ها یی را مطرح و 
در جدولی پیشنهاد شده که توجه ویژه ای به 
مسائلی همچون زنان کار،  زنان سرپرست خانوار 
و کودکان کار شود تا در چهار یا پنج سال 
این حوزه  در  ملموسی  تغییر  گذشته شاهد 
باشیم نه اینکه پنج سال از اجرای برنامه ششم 

بگذرد و در نهایت مشکلی حل نشود.« 

گزارش سیاسی روز

شورای  مجلس  نایب رئیس  مطهری،  علی 
اسالمی، که در هفته گذشته با اظهاراتی درباره 
فایل صوتی منتشرشده از آیت اهلل منتظری و 
نیز پیام دریافتی خود از میرحسین موسوی 
خبرساز شده بود؛ پنجشنبه شب نیز در سخنانی 
در جمع حامیان دولت تدبیر و امید در استان 
زنجان ضمن ارزیابی عملکرد دولت روحانی 
در حوزه های مختلف، نکات مهمی را مطرح 

کرد که چکیده آنها از این قرار است: 

 دولت با تمام توفیقاتی که تا کنون داشته، 
کاری  باید مالحظه  امور کشور  برای اصالح 

را کنار بگذارد.
  امروز اشتباه ها ی مکرر و زیاد جامعه خودمان 
می رویم  فرو  فکر  این  به  کم  کم  می بینیم  را 
دچار  ما  جامعه  سازمان  و  ساختار  شاید  که 
وجود  با  نادرست،  ساختار  در  باشد.  اشکال 
شخصیت ها ی صالح و رهبران خوب و خیرخواه 
اصالحات اجتماعی به سختی انجام می شود و 
شخصیت ها ی ما در درون این ساختار هضم 
می شوند. اگر چنین موضوعی باشد؛ ما باید قانون 
اساسی و ساختار خودمان را اصالح کنیم، این 

یکی از مشکالت امروز ماست.
  در سیاست خارجی به حتم دولت یازدهم 
موفق بوده و فکر نمی کنم کسی بتواند بگوید 
در سیاست خارجی توفیقی نداشته و این مطلب 
و  شدیم  خارج  انزوا  از  ما  و  است  روشنی 
ایران هراسی در دنیا کم شده است. البته، هنوز 
ایران هراسی  عرب،  کشورهای  اکثر  میان  در 

وجود دارد که باید مشکل را حل کرد.
 توفیق برجام فرصت مهمی است و باید از 
آن بیشترین استفاده را ببریم. اینکه اشکال تراشی 
کنیم کار درستی نیست، فرصتی ایجاد شده و 
اینکه هر چه بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، 
بستگی به رفتار ما دارد و این موضوع کلیشه ای 
نیست و اگر درست عمل کنیم، بیشتر از برجام 
استفاده می کنیم. همانطور که از حضور اوباما 
در آمریکا باید استفاده کنیم، معلوم نیست که 
وجود یک چنین رئیس جمهوری در آمریکا تکرار 
شود، کسی که عاقل تر از روسای جمهوری قبلی 
است و به نظر می آید تعلق خاطری به اسالم 

و مسلمانان دارد و باید از این فرصت استفاده 
کنیم و بعید است که این فرصت تکرار شود.
کرد،  تابو  نباید  را  آمریکا  با  رابطه  مسئله   
عده ای رابطه با آمریکا را ختم انقالب می دانند 
و این اشتباه است. اگر امروز ما با آمریکا رابطه 
نداشتیم،  هم  بانکی  مشکل  همه  این  داشتیم، 
صرف رابطه مشکل ندارد و مهم این است که 
ما از آن اصول مبانی خودمان دست برنداریم.
توفیق چندانی  دولت  داخلی،  در سیاست   
نداشته است، مثل وقایعی که در مسئله مطبوعات 
رخ داد و دخالت ها ی قوه قضائیه که حاکی از 
داستانی که در مورد  حاکمیت دوگانه است، 
آن  از  نمونه ای  افتاد  اتفاق  یالثارات  هفته نامه 
است. باید مرجع واحدی باشد و نمی شود که 
دو مرجع حکومت کند و دولت در این مقاطع 

ایستادگی الزم را نداشته است.
که  است  موضوعاتی  دیگر  از  کنسرت ها    
حاکمیت دوگانه ای در مورد آن جاری است. 
تکلیف موسیقی در اسالم روشن است و می گوید 
که موسیقی غنایی حرام است، موسیقی غنایی 
کارهای  و  بیاورد  عقل  خفت  که  است  آن 
سبکسرانه از انسان سر بزند و از حال عادی 
خارج کند. اگر مشکلی ندارد و حالل است، 
معنی ندارد که فالن امام جمعه بگوید در شهر 
مشهد حرام است و در سایر شهرها حالل، مگر 
می شود؟ این به معنای حکومت فدرالی است. 

استان  فردا هر  باشد،  اینگونه  اگر می خواهیم 
برای خود قوانین را می پذیرد و کم کم می توان 
خودمختاری  اعالم  استان ها   که  کرد  مشاهده 
و  روشن شود  باید  و  نمی شود  این  می کنند، 
این گونه تک روی ها  و  مقابل  باید در  دولت 

استدالل ها  بایستد.
اجرایی  امور  در  دخالت  امام جمعه ها  حق   
کارهای  همدیگر،  کار  در  دخالت  ندارند.  را 
غلطی است که باید اصالح شود و دولت اگر 
کند،  امور عقب نشینی  این  مقابل  در  بخواهد 
فایده ندارد و آن موقع چه فرقی است بین این 

دولت و دولت های  قبلی!
مطبوعات  در  که  قرمزهای مصنوعی   خط 
درست شده است، مثل اینکه حق ندارند در 
ما  چرا؟  خب  بنویسند،  خانگی  حصر  مورد 
اگر  شود.  حل  مشکالت  این  که  می خواهیم 
می گوییم آزادی بیان دارد، باید واقعی باشد، 

نمی توان شعار داد.
 در مورد بحث حقوق بشر، گاه سازمان ها ی 
بین المللی ایراد می گیرند، حقوق بشر در ایران به 
دو بخش تقسیم می شود که بخشی مربوط به 
احکام شرعی است و اجرای حدود. مبانی ما 
مبانی درستی است و هیچ راهی هم جز آنچه 
اسالم گفته درست نیست. گاه قوانین ما هم 
ایراد دارد و باید آن را پذیرفت، روزنامه نگاری 
و  قرار می دهید  انفرادی  در حبس  ماه  دو  را 

همسرش، بعد از تحمل دو ماه انفرادی، یک 
حاال  می دهد  انجام  بی بی سی  با  هم  مصاحبه 
باید  اینها کار زشتی است و  او را می گیرید، 

اینها را گفت.
دارد  دولت  که  دیگری  ضعف  یک   
مالحظه کاری در امور اقتصادی است، مصالحه 
یعنی رودربایستی و رفیق بازی، کسی می تواند امر 
و احکام خدا را اقامه کند که اهل مالحظه کاری 
نباشد. ما در خیلی از موارد دچار رودربایستی 
هستیم، مثل یارانه ها  که همه می گویند باید قطع 
شود؛ اما در عمل کسی دست به کار نمی شود. 
اگر کاری به مصلحت جامعه است، باید عمل 
یک  نیاوردن  رای  قیمت  به  اگر  حتی  شود، 

مسئول تمام شود.
تعاونی  موسسه  یک  ثامن الحجج،  موسسه   
فقط  قانون  طبق  که  بوده  سبزوار  در  فرش 
کند،  فعالیت  سبزوار  حیطه  در  می توانست 
کم کم تابلو نصب می کند. مردم فکر می کنند 
به نام آستان قدس است و تبلیغات می کند، به 
طور معمول این افراد وارد هستند و سریع به 
چند امام جمعه و فرمانده نیروهای نظامی متصل 
می شوند و آن نهادهای نظارتی هم جرات جلو 
آمدن پیدا نمی کنند و در نهایت فاجعه درست 
این  که  نمی گوید  هم  مرکزی  بانک  می شود. 
است  گرفته  مجوز  کجا  از  اعتباری  موسسه 
سهامدار  هزار   380 و  میلیون  یک  ناگهان  و 
طلبکار پیدا می شود. این موسسه می گوید، 40 
درصد سود می دهم و بانک مرکزی نمی گوید 
که این 40 درصد را از کجا می آوری و نظام 
اقتصادی کشور را مخدوش می کنی، تا زمانی که 
سهامداران جلوی بانک مرکزی جمع می شوند. 
مشکل کشور ما این است می داند تخلف می کند 
اما چون مالحظه کاری جریان دارد، برخورد 

انجام نمی شود.
 دخالت نهادهای حکومتی و نظامی در اقتصاد 
از دیگر مشکالت کشور است و این ها  دست 
دولت است و بخشی از اقتصاد دست دولت 
نیست و بخواهند تحولی در اقتصاد ایجاد کنند 
و می توانند بورس را به نوسان بیندازند. تکلیف 
اینها باید مشخص شود و مصلح واقعی کسی 

است که اهل مصالحه نباشد. 

مطهری: دولت مالحظه کاری را کنار بگذارد
اظهارات صریح نایب رئیس مجلس درباره اصالح قانون اساسی، رابطه با آمریکا و عملکرد کابینه روحانی

پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران: پررنگ شدن رانت و 
فساد در دولت گذشته همچنان مورد بحث است و مسایل مورد 
اختالف آقازاده معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دولت احمدی نژاد که در برخورد با رسانه ها بسیار 
سختگیر و قائل به برخورد بود، با بازداشت »ی.ر« پررنگ تر شده و 
درحال پیگیری است؛ این بار اختالف مالی در حوزه فعالیت جمعیت 
هالل احمر است، سازمانی که پاکدستی مسئوالن و کارمندان آن برای 
نجات جان انسان ها امری ضروری است. »ی.ر« که تابعیت کشور 
آلمان را داشت، مقرر بود در زمان اعمال تحریم های ناجوانمردانه، 
با مدیریت شرکت رشد، به واردات تجهیزات و دارو کمک کرده 
تا جان ایرانیان از تحریم ها کمتر آسیب ببیند اما این همکاری با 
هالل احمر به قیمت ثبت شرکت به نام او و اختالفات مالی حداقل 
شش میلیارد تومانی تمام شد و اکنون »ی.ر« در بازداشت به سر 
می برد. جمعیت هالل احمر برای نجات جان انسان ها به دور از 
توجه به رنگ، نژاد، باور، شرایط زندگی، دین، باورهای سیاسی 
... تشکیل شد، این جمعیت تنها با هدف یاری رساندن به  و 
انسان ها فعالیت می کند و جان آدمی برایش ارجح به همه مسایل 
است؛ بنابراین، شرکت های زیرمجموعه این سازمان نیز باید با 

نیت خالص و پاکدستی اداره شوند؛ آن هم در زمان تحریم که 
هزینه های زندگی افزوده شده و جیب ایران از حقوقش خالی!

در چنین شرایطی که مسووالن و حتی افراد غیر دولتی و صرفا 
بخش خصوصی دست به تمامی ریسمان های دور و نزدیک انداخته 
تا بتواند گامی در راستای زندگی بهتر و تاب آوری بردارد، شرکت 
رشد، وابسته با سازمان هالل احمر با عملکردی غیرمنطقی پررنگ 
می شود به گونه ای که مدیران هالل احمر فعالیت های شرکت را لغو 
کرده و چشمان خود را بر مسایل اقتصادی احتمالی باز می کنند. 
بر اساس گزارش منتشرشده در خردادماه سال جاری، از سال 
1394، موضوعات مالی شرکت رشد توسط جمعیت هالل احمر 
به صورت قضایی پیگیری می شود که در نتیجه آن روز سه شنبه 
»ی.ر« برای پاسخگویی به طلب شش میلیارد تومانی هالل احمر 
و سایر موضوعات مورد اختالف، به دلیل عدم توان تأمین وثیقه 
۲9 میلیارد تومانی پس از 10 روز ممنوع الخروج بودن بازداشت 
شد. بر این اساس در آذرماه سال 1394، سید امیر محسن ضیایی، 
رئیس جمعیت هالل احمر، عالوه بر بدهی شش میلیاردی آقازاده، 
از انتقال مالکیت شرکت رشد در زمان دکتر خاتمی، رییس سابق 
سازمان جمعیت هالل احمر، به »ی.ر« خبر داد و گفت: »طبق 

قوانین آلمان، شرکت های فعال در آن کشور باید تحت مسئولیت 
اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسئولیت آقای خاتمی 
در هالل احمر به »ی.ر« منتقل شده است.« همچنین پیش از این 
پزشکی  تدارکات  سازمان  سابق  مدیرعامل  مدنی،  حسام الدین 
هالل احمر، در این ارتباط گفته بود که از روز اولی که به سازمان 
تدارکات آمدم؛ اندک فعالیت های شرکت رشد را متوقف کردم. 
دکتر جواد فالح، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی، نیز دو ماه 
پیش اعالم کرده بود که شرکت رشد از آن هالل احمر بوده که به 
نام »ی.ر« منتقل شده است! از زمانی که مشخص شد سیر کار در 
آن شرکت قانونی نیست، همه مسئوالن هالل احمر )در هر زمانی 
که بوده( بر پیگیری ماجرا تاکید داشتند و فعالیت شرکت متوقف 
شد. وی تصریح کرد که حدود یک سال پیش از به جریان افتادن 
پرونده، مستندات جمع آوری شده است. از زمانی که مشخص 
شده که سیر کار در مجموعه سیر منطقی نیست، از همان زمان از 
طرف جمعیت هالل احمر، این تصمیم برای پیگیری این پرونده 
در محاکم گرفته شده است. اکنون باید دید که با بازداشت این 
آقازاده، بدهی های او به چه سرنوشتی دچار می شود و آیا اساسا 

امکان بازگرداندن آنها به خزانه ملت را دارد یا خیر؟ 

هالل احمر به حق خود می رسد؟
بازداشت کاسب بزرگ تحریم در حوزه دارو


