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با قید آزادی مشروط؛

عبدالفتاح سلطانی  آزاد شد

عبدالفتاح سلطانی با قید آزادی مشروط از زندان آزاد شد. سعید دهقان، 
وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی ضمن تایید آزادی وی گفت که طبق قانون، 
دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید تصمیم نهایی را بگیرد  و بعد از موافقت 
دادستانی و مقامات اطالعات پرونده به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر مستقر 
در دادگاه انقالب ارسال شد و خوشبختانه این کار انجام شد و آقای سلطانی 

در منزل هستند.
به گزارش ایسنا، سعید دهقان گفت: خوشبختانه بنا بر وعده ای که داده شد و 
به ویژه تالش های ارزنده وزیر محترم دادگستری، آقای سلطانی از زندان آزاد شد. 
پرونده سلطانی از چند ماه پیش با دو محور آزادی مشروط و اعطای مرخصی در ایام 
ماه رمضان، جهت تصمیم گیری در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت؛ کانون وکال  
در دفتر هیأت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری تهران  موضوع را 
پیگیری کردند، سرانجام با نظر مثبت این هیأت و متعاقباً ارجاع نامه از سوی رئیس 
دادگستری استان تهران، تصمیم در مورد این پرونده به دادستان تهران سپرده شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

اطالعی از مبداء و مقصد پول حاصل  از جرایم سازمان 
یافته نداریم

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطالعاتی 
درباره  مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل 
موجب می شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی 

کشور شود.
 به گزارش ایسنا، لعیاجنیدی با بیان این که الیحه مقابله با جرایم سازمان یافته 
و همچنین الیحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم 
است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت 

وارد سیستم بانکی شده و اطالعاتی از مبداء و مقصد این پول ها در دست نیست.
وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و 
معاهده های مقابله با پولشویی موجب می شود که مبداء و مقصد این پول ها شناسایی 
نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است، پول حاصل از 

جرایم وارد سیستم بانکی می شود و این به معنای پولشویی است.

سفیر اسبق ایران:

پیش از این هم رحمانی فضلی و توکلی  از پول های 
کثیف گفته بودند

سفیر اسبق ایران در باکو تاکید کرد: جنجال  کنونی درباره سخنان ظریف 
درباره پولشویی با هدف حل مسئله و مبارزه با پولشویی نیست و دعواها 

در مسائل داخلی و جناحی ریشه دارد.
به گزارش ایلنا، افشار سلیمانی به فشارهای سیاسی برخی از نمایندگان مجلس 
و جریان های سیاسی به محمدجواد ظریف پیرو طرح مباحثی درخصوص پولشویی 
اشاره کرد و گفت: پیش از وزیر خارجه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از 
پول های کثیفی سخن گفته بود که آن پول ها صرف هزینه های تبلیغاتی در انتخابات 
می شود. اگر آن زمان، علی الریجانی درخواست وزیر کشور را برای برگزاری نشست 
غیرعلنی در بیان بی پرده مسائل اجابت کرده بود، شاید داستان امروز، سناریو دیگری 
داشت و نمایندگان مجلس با واقع بینی  بیشتری با مسائل برخورد می کردند.وی 
خاطرنشان کرد: ظریف درباره پولشویی حرف جدیدی نزد و اسمی هم از فرد یا 
ارگانی نبرد. او بسیار سربسته سخن گفت و از سردلسوزی خواستار پیگیری موضوعی 

شد که یک حقیقت است که برخی نمی خواهند آن را بپذیرند.

دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین:

ممکن است مستقل  وارد انتخابات شویم
دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین گفت: تصور می کنیم باید برای انتخابات 
اما اگر  مجلس به ائتالف برسیم؛ چرا که به وحدت و اتحاد نیاز داریم، 

دوستان در این زمینه چندان همراهی نکنند، ناچاریم مستقل عمل کنیم.
به گزارش ایسنا، ابوالقاسم رئوفیان با اشاره به مصوبات جلسات اخیر شورای مرکزی 
حزب، اظهار کرد: ما به این نتیجه رسیده ایم که مجلس به جای آنکه به نظر امام 
راحل مبنی بر عصاره فضائل ملت بودن نزدیک تر شود، متاسفانه هر روز فاصله اش از 
این تعبیر بیشتر می شود و در حال حاضر مجلس نیاز به یک پاکسازی و سالم سازی 
دارد. رئوفیان در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات آتی مستقل عمل خواهد 
کرد یا با سایر احزاب وارد ائتالف می شود؟ اظهار کرد: ما در واقع فکر می کنیم باید 
به ائتالف برسیم و به وحدت و اتحاد نیاز داریم، اما در این زمینه معتقدیم که اگر 

دوستان چندان همراهی نکنند ناچاریم مستقل عمل کنیم.

اخبار
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احمد جنتی: بسیج بهترین دستاورد انقالب اسالمی است
دبیر شورای نگهبان با اشاره به هفته بسیج گفت: بسیج بهترین دستاورد انقالب اسالمی است. به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، آیت اهلل جنتی با تبریک ایام والدت پیامبر گرامی اسالم )ص( و امام صادق)ع( و همچنین هفته وحدت گفت: 

ما از شناخت پیامبر گرامی )ص( و توصیف کماالت آن بزرگوار عاجزیم و جز حضرت علی )ع( کسی پیامبر عظیم الشأن را نشناخت و جز پیامبر عزیز کسی حضرت علی )ع( را نشناخت. دبیر شورای نگهبان با اشاره به تأکید امام خمینی )ره( بر 
لزوم وحدت شیعه و سنتی و دوری از تفرقه گفت: اگر مسلمانان وحدت داشتند دشمن نمی توانست بر آنان مسلط شود.

فعاالن سیاسی بررسی کردند

پشت پرده طرح یک استیضاح !

رئیس دفتر رئیس جمهوری: 

سخنان ظریف، موضع دولت است

که  است  بعید  بسیار  که  می دانند  خوبی  به  نمایندگان 
اما االن به دنبال آن  بیاورد،  استیضاح آقای ظریف رای 
هستند که حداقل برای مدتی ایشان را مشغول کنند؛ 
لذا االن طرح استیضاح را به میان کشیده اند و من فکر 
می کنم که به احتمال زیاد اعالم وصول نخواهد و حتی اگر 
در این مرحله هم موفق باشند، پایان رای گیری در جلسه 

استیضاح صرفا موفقیت آقای ظریف را نشان خواهد داد
امور  وزارت  در  ظریف  محمدجواد  حضور  ابتدای  همان   از 
خارجه دولت یازدهم، گروه های تندرو گاه و بی گاه حمله به وی 
را در دستور کار قرار می دادند. گاهی قدم زدن با جان کری بهانه 
آن ها بود گاهی هم توافق هسته ای را دستاویز قرار می دادند. اما 
جدیدترین این بهانه ها، اشاره ظریف به مسئله پولشویی در ایران 

است که حاال برخی را به فکر استیضاح وی انداخته است.
به گزارش فرارو روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی، از تدوین طرح 
استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس خبر 
داد و گفت: این طرح در حال تدوین است و قرار است در روز های 
آینده برای این طرح امضاء جمع آوری شود. او ادامه داد: با توجه 
به اینکه آقای ظریف در چند روز گذشته اظهاراتی درباره وجود 
پولشویی گسترده در کشور عنوان کرده بود به وی تا امروز سه 
شنبه ۲۹ آبان فرصت داده شده بود که مدارک خود را در این باره 

در اختیار نمایندگان قرار دهد.
این ماجرا از صحبت های ظریف در خصوص پولشویی و برخی 
دالیل مخالفت با الیحه مبارزه با پولشویی آغاز شد. او در این 
صحبت های خود عنوان کرد که من اعتقاد دارم خیلی از این 
نگرانی ها، نگرانی های صادقانه است. اما فکر می کنم پشت برخی از 
این فضاسازی ها منافع اقتصادی است. باالخره پولشویی در کشور 
یک واقعیت است. نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت 
پولشویی می کنند حتما  میلیارد  اما جا هایی که هزاران  دهم. 
آنقدر توان مالی دارند که ده ها و صد ها میلیارد هزینه تبلیغات و 
فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی توانیم با فضا سازی ها مقابله 
کنیم. کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد 
باشد فضاسازی کرده اند. آن ها می توانند بودجه وزارت خارجه را 

هزینه یک قلم فضا سازی شان کنند.
این ماجرا به شدت طیف تندرو و مخالف دولت را خشمگین 
کرد و این آغاز حمالت به وزیر امور خارجه بود البته ظریف بار ها 
در چنین شرایطی قرار داشته است، اما اینبار شدت و حدت ماجرا 
تا حدود زیادی با دفعات قبل متفاوت است. نکته جالب توجه ان 
است که طیف احمدی نژادی ها هم بیکار نمانده اند و آن ها هم از 
فرصت استفاده کرده و این روز ها سعی در تخریب ظریف دارند. 
نمونه این را می تواند در توییت های پیوسته و مسلسل وار عبدالرضا 
داوری مشاهده کرد. اما چرا ظریف تا این اندازه این گروه ها را نگران 

کرده است که حتی سعی در استیضاح وی دارند؟
تندرو ها نمی خواهند ظریف سال 14۰۰ یک آلترناتیو باشد

با  طی گفتگو  حصار  جوادی  صادق  خصوص  همین  در 
فرارو عنوان کرد: »به طور کلی وقتی یک استخوان می شکند و 
شما دست روی آن میگذارید و کمی فشار می دهید، فریاد طرف 
مقابل به آسمان می رود. االن هم به نظر می رسد آقای ظریف در 
چند مرحله دست روی نقطه شکسته جریان تندوری اصولگرا 
گذاشته است که آخرین آن مسئله پولشویی بود و االن فریاد این 
گروه ها به آسمان رفته است. این گروه ها با تمام توان در تالش 
هستند که ایران لوایح چهارگانه به خصوص CFT که مربوط به 

پولشویی است، به تصویب نرسد.«
وی ادامه داد: »در این میان تنها کسی که به صورت کارشناسی 
و جدی این مسئله را دنبال می کند و به آن به عنوان یک دستاورد 

جدی و نوعی پل برای عبور از بحران های پیش رو نگاه می کند، 
آقای ظریف هستند. به عبارت ساده تر ایشان مانع بزرگی بر سر 
راه تندرو ها برای رسیدن به هدفشان که همان عدم عضویت ایران 
در FATF است، محسوب می شوند. اگر آقای ظریف موفق شوند 
بخشی از پروسه عادی سازی روابط ایران با غرب محقق شده است 
و سفر اخیر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران هم یکی از مواردی 
است که می تواند به این هدف کمک کند؛ لذا االن تمام تالش 
جریان تندرو این است که اوال دستاورد های این سفر را تحت 
تاثیر قرار دهند و کم رنگ کنند و ثانیا قدرت تحرک و انگیزه آقای 
ظریف را هم تا حد بسیاری کاهش دهند. ثالثا به دنبال این هستند 
که به جریان های بیرونی این پیام را بدهند که خیلی دلخوش 

نباشند و ان ها می توانند مانع از پیوستن ایران به fatf شوند.«
بر جریان  روز ها عالوه  این  که  این مسئله  به  واکنش  در  او 
تندرو، طیف احمدی نژادی ها هم حمالت بسیاری علیه ظریف 
انجام می دهند، گفت: »آن ها از منظر دیگر این اقدامات را انجام 
می دهند، اما در برخی نقاط با جریان تندرو اصولگرا به اشتراکاتی 
می رسند. به عنوان مثال هر دو گروه به دنبال ناتوان کردن آقای 
ظریف و آقای روحانی هستند. متاسفانه آقای روحانی به اندازه 
کافی انگیزُکشی می کند و طی این مدت ناامیدی های بسیاری 
در اردوگاه حامیان خود ایجاد کرده اند و این موقعیت مناسبی 
در اختیار جریا های رقیب قرار داده است تا به آن دامن بزنند و به 

نوعی نیرو های توانمند دولت را از دور خارج کنند.«
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: »یکی دیگر از دالیلی که 
این روز ها شاهد تخریب آقای ظریف هستیم این است که جریان 
مقابل معتقد است که اگر آقای ظریف در پی این ماجرا ها تبدیل 
به یک چهره کاریزماتیک شود، می تواند به نوعی یک آلترناتیو 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باشند. البته االن 
خیلی ها در بدنه دولت تالش دارند که به سمت آقای الریجانی 
بروند و ایشان را به عنوان رئیس جمهور آینده مورد حمایت قرار 

دهند. شخص آقای روحانی هم بعید نیست که به این ماجرا تمایل 
نشان دهد، اما واقعیت این است که بعد از آنکه آقای جهانگیری 
را تا حدودی ضربه پذیر کردند به ویژه بعد از آن صحبت آقای 
جهانگیری که گفتند حتی اختیار تغییر یک منشی را ندارند که 
البته این بیشتر یک نظر سیاسی بود، اما خیلی جدی گرفته شد، 
نشان می دهد که جریان مخالف دولت از اینکه در این دولت چهره 
سازی شود و بعد ها به عنوان یک آلترناتیو در انتخابات ظاهر شود، 

به شدت نگران هستند.«
جوادی حصار در پایان عنوان کرد: »این گروه ها و نمایندگان 
به خوبی می دانند که بسیار بعید است که استیضاح آقای ظریف 
رای بیاورد، اما االن به دنبال آن هستند که حداقل برای مدتی 
ایشان را مشغول کنند؛ لذا االن طرح استیضاح را به میان کشیده 
اند و من فکر می کنم که به احتمال زیاد اعالم وصول نخواهد و 
حتی اگر در این مرحله هم موفق باشند، پایان رای گیری در 
جلسه استیضاح صرفا موفقیت آقای ظریف را نشان خواهد داد. این 
مسئله ای نیست که آن ها ندانند. بلکه فقط سعی دارند جو روانی 
را به هم بریزند و آقای ظریف را در موضع ضعف قرار دهند، اما در 

این مسیر هم موفق نخواهند بود.«
استیضاح به نفع ظریف است

همچنین حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا طی گفتگو 
با فرارو اظهار کرد: »یکی از نگرانی هایی که همیشه ما داشتیم این 
بود که رقابت های سیاسی به مسائل اجرایی و سیاست های کالن 
کشور سرایت کند و االن به نظر می رسد این اتفاق افتاده است 
و این ماجرا هیچ دستاوردی نخواهد داشت جز اینکه مطالبات 
مردم نادیده گرفته شود و فعالیت های اجرایی تخریب می شوند 
هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت. ما همیشه پیشنهادمان به 
جناح های سیاسی این بود که رقبات صرفا در یک زمان مشخص 
معنا و مفهوم دارد و آن ایام انتخابات است و دیگر لزومی ندارد در 

فضای عادی هم ادامه پیدا کند.«

وی افزود: »نکته بعدی این است که افرادی که دست به 
اقداماتی از این دست می زنند که مثال آقای ظریف را استیضاح 
کنند، گرچه حق قانونی نمایندگان است که سوال یا استیضاح 
ایجاد فضای دوقطبی در جامعه خواهد بود.  اما صرفا  کنند، 
شدت  به  مختلف  برهه های  در  ما  کشور  فضای  متاسفانه 
اما مثال جریان های  ندارد،  لزومی  دوقطبی می شود که اصال 
موافق و مخالف برای اینکه حرفشان را به کرسی بنشانند دست 
به هر اقدامی می زنند و این نتیجه ای جز نابسامانی و به حاشیه 
رانده شدن مسائل مهم و کال کشور نخواهد داشت. اگر یک 
عده با مسئله CFT یا FATF مخالف هستند بهتر است از 

راه های منطقی تر این نظر خود را پیگیری کنند.«
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که دلیل 
حمالت اخیر تندرو ها به ظریف آیا صرفا مسئله پولشویی است 
یا خیر، گفت: »موضوع این است که آقای ظریف می توانست 
برجام را به یک فرجام مناسب برساند، یکی از گزینه های مطلوب 
برای ریاست جمهوری بعد از آقای روحانی بودند؛ لذا شاید این 
وضعیتی که این روز ها شاهدش هستیم به این دلیل باشد که 
برخی گروه ها نمی خواهند اجازه دهند ایشان تبدیل به فردی شود 
که در انتخابات بعدی حضور پیدا کند. زیرا بدون شک اگر شرایط 
فراهم باشد اصالح طلبان به آقای ظریف به عنوان یک گزینه بسیار 

مناسب نگاه می کنند.«
کنعانی مقدم در پایان با اشاره به احتمال استیضاح محمد 
جواد ظریف گفت: »به نظر من اگر این استیضاح انجام شود در 
پایان به نفع آقای ظریف خواهد بود. زیرا قطعا ایشان به مجلس 
می روند و حرف های خود را می زنند و در نهایت نمایندگان مجددا 
به ایشان رای اعتماد می دهد و با این اتفاق نه تنها جایگاه بهتری 
پیدا خواهند کرد بلکه تمام تالش های این جریان های تندرو هم بر 
باد خواهد رفت؛ لذا من مطمئن هستم که این استیضاح کامال به 

نفع آقای ظریف تمام خواهد شد.«

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: سخنان وزیر خارجه 
نقصی ندارد و موضع وی کامال درست است، این موضع 
تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست، بلکه موضع دولت 

است.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز گذشته در پایان جلسه هیات 
دولت، اظهار کرد: نوار سخنان ظریف را شنیدم، این صحبت ها 
نقصی ندارد و موضع وی کامال درست است. این موضع تنها 
مختص به وزیر خارجه نیست بلکه موضع دولت است. آنچه که 
ظریف درباره مبارزه با فساد و پولشویی مطرح کرد مصادیقی دارد 

که به آن اشاره می کنم.
واعظی خاطرنشان کرد: همواره با ورود مواد مخدر به کشور 
مخالف هستیم، این مواد برای پول وارد کشور می شود، چرا ما با 
قاچاق و بسیاری از اقدامات غیرقانونی اقتصادی مخالف هستیم، به 
همین دلیل است. همه این موارد را وقتی کنار هم قرار می دهیم به 
پولشویی می رسیم. پولشویی همان قاچاق و ورود مشروبات الکی 
و مواد مخدر و... است، ما در دولت با این اعمال مخالف هستیم. 
وزیر خارجه هم به درستی اعالم کرده است که ما باید با این کار 

مخالفت کنیم.
به  می خواهم  رسانه ها  از  افزود:  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
سخنان وی گوش کنند، ظریف هیچ نهاد و بخشی را متهم نکرده 

است، وی با پولشویی در ایران مخالفت کرده است و اعتقاد دارد 
قانون مبارزه با پولشویی باید جای خودش را باز کند. متاسفم از 
اینکه با وجود موضع درست ظریف، عده ای با خصومت قبلی وی 

را مورد هجمه قرار می دهند.
وضعیت تعیین سخنگوی دولت

وی درباره انتخابش به عنوان سخنگو و یا انتخاب دو سخنگو 
در دولت با عنوان سخنگوی مصوبات و سخنگوی مواضع سیاسی 
آیین  و  مصوبات  گذشته  روال  طبق  داشت:  اظهار  هم  دولت 
نامه های دولت را آقای حاجی میرزایی بیان می کنند که کار خوبی 

است و باید ادامه پیدا کند.
بحث  با  ارتباط  در  داد:  ادامه  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
سخنگویی قطعا من این کار را نمی توانم انجام دهم، زیرا ما معتقد 

هستیم که سخنگو نباید در این زمینه بدون مطالعه باشد.
وی با بیان این که دولت برای خبرنگاران و رسانه ها ارزش قائل 
است، تاکید کرد: باید اطالعات پخته و دقیق به دست مردم برسد 
و حتما باید سخنگو یکی از اعضای دولت باشد که برای این کار 

وقت بگذارد.
همه بازنشستگان ریاست جمهوری تا ساعت 24 امشب 

برکنار می شوند
واعظی با اشاره به اینکه تا ساعت ۲۴ امشب همه بازنشستگان 
ریاست جمهوری کنار می روند، گفت: قانون تا ساعت ۲۴ امشب 
)به ما( اجازه داده است، برای بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری 
یا سرپرست می گذاریم یا فرد جدیدی را منصوب می کنیم؛ ما 
برای هیچ کدام از بازنشستگان در ریاست جمهوری اجازه برای 

ادامه کار نگرفته ایم.
اذن زنگنه از رهبری برای بکارگیری کرباسیان

واعظی با بیان این که وزیر نفت برای استفاده از کرباسیان اذن 
گرفته است، گفت: کرباسیان در دوره وزارت اقتصاد و گمرک 
عملکرد بسیار خوبی داشته است و نظر رئیس جمهوری و دولت 
و حتی من شنیده ام نظر دفتر رهبری این است که اگر کسی 
برای کشور زحمت بکشد و صادقانه کار کند باید حکومت و دولت 

قدردان وی باشد.

دادستان تهران:

موارد پولشویی کم گزارش می شود
دادستان تهران با بیان اینکه در پرونده های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران 
هم پرونده های جداگانه تشکیل شده است،  گفت: همواره در رابطه با تعقیب 
قضایی مسئوالن بانک مرکزی مشکالتی وجود داشته است و علت آن به 
تصمیمات دولت ها در مورد سیاست های اقتصادی و پولی کشور برمی گردد.

به گزارش ایسنا، نشست روز شنبه ۲6 آبان ماه با حضور تقوی نژاد رئیس سازمان 
امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران 

سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
جعفری دولت آبادی به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد 
اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی االرض از طریق تشکیل 
شبکه فساد، اخالل در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی، غیرمجاز 
و قاچاق عمده و کالن ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آنها صادر شده 
بود، پرداخت و با اشاره به واکنش های متفاوت در این زمینه اظهار داشت: این که 
معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند،  موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده ای 
در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند 

این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه ساز این فساد برخورد نمی شود.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی 
نشده است ،  گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم 

اخالل در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین 
که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق العاده رسیدگی کرده اند، نشان داد که عزم قوه 

قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
دادستان تهران با اشاره به این که در پرونده های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران 
هم پرونده های جداگانه تشکیل شده است،  به مقاومت دولت ها در تعقیب قضایی 
مسئوالن بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی 
مسئوالن بانک مرکزی مشکالتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت ها 
در مورد سیاست های اقتصادی و پولی کشور برمی گردد؛ همان طور که در جریان 
مشکالت ارزی سال ۹۱ هم پرونده ای برای برخی مسئوالن وقت بانک مرکزی تشکیل 
شد و برخی مسئوالن وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ  
شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در 
حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می کنند. جعفری دولت آبادی در رابطه 
با مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و تاکید کرد: هیچ 
مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش 
می شود و یا مواردی اعالم می شود که فاقد  ادله و مستندات است. دادستانی از افراد 
و مقاماتی که مدعی پولشویی کالن در کشور هستند می خواهد موارد را به همراه 

مستندات به دادستانی تهران اعالم کنند تا بررسی و اقدام شود.


