اطالعات جدید از شکنجههای مخوف
زیر نظر رئیس فعلی «سیا» منتشر شد

هر دالر  10500تومان

قیمت ارز به تابلوی
صرافیها رسید

هاسپلخبیث در
اسناد«چشمگربه»
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تيترهايامروز

ل اقتصادی
گزارش «وطنامروز» درباره مد 
مشترک دولتهای هاشمی و روحانی و تأثیر آن
در افزایش فشار بر مستضعفان و فراگیر شدن
اعتراضات معیشتی

ضعیفکشی!
■■گفتوگو با حجتاهلل عبدالملکی
سیدمحمدغرضی،عبدالمجیدشیخی
بیژن عبدی ،آلبرت بغزیان

صفحه 5

«وطنامروز» گزارش میدهد

آیا پتروشیمیها
دربازارارز
نقش دارند؟
صفحه 3

درباره اشتباهات اخیر «پرویز پرستویی»
و غرق شدن او در فضای مجازی

قدرخودت را بدان!
صفحه 13

معاون وزیر صنعت:

پژو بایدبه ایران
جریمهپرداختکند
صفحه 3

خبر

تعیین سرپرست وزارت کار

کنایه ربیعی به الریجانی

همانطور که گفته شد واکنشها به جلسه
پرحاش��یه اس��تیضاح وزیر کار ادام��ه دارد .در
جدیدتری��ن واکنشها علی ربیعی  3روز پس از
رد صالحیت خود در مجلس ش��ورای اسالمی
در توئیت��ی کنایه جالبی به عل��ی الریجانی زد
و نوش��ت« :کتاب ش��ازده کوچولو را برای علی
الریجانی میفرستم .زیر این متن خط میکشم
«فرمانروا به ش��ازده گفت :تو را وزیر دادگستری
میکنم .ش��ازده :کس��ی نیس��ت که م��ن او را
محاکمه کنم .فرمانروا گفت :خودت را محاکمه
کن .سختترین کار دنیاست اینکه بتونی درباره
خودت قضاوت درس��تی داشته باشی و عادالنه
خودت را محاکمه کنی».

جایخالی این روزها
را با چهکسی پرکنیم؟

تأیید نسخه داخلی

صادق فرامرزی

صفحه 2

رهبر انقالب در پاسخ به نامه رئیس قوهقضائیه برای اقدامات ویژه
در برخورد با اخاللگران اقتصادی:

مفسداناقتصادی
سریع و عادالنه
مجازات شوند
رئیس قوهقضائیه در نامهای به رهبر انقالب
اسالمی با اش��اره به جنگ اقتصادی دشمنان
علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از س��وی
عدهای از اخاللگران و مفسدان اقتصادی در این
شرایط ،همس��و با اهداف دشمنان ،درخواست
کرد اج��ازه اقدامات وی��ژه در برخورد قاطع و
سریع در چارچوب قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسالمی
داده ش��ود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مق��ام معظم رهب��ری ،در این نامه پیش��نهاد
شده اس��ت هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات
اخاللگران و مفس��دان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقالب اس�لامی با این پیشنهاد موافقت
و تأکی��د کردند :مجازات مفس��دان اقتصادی
سریع و عادالنه انجام شود و درباره اتقان احکام
دادگاهها دقت الزم توصیه شود .متن درخواست
رئیس قوهقضائیه و پاسخ رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است:

محضر مب��ارک حض��رت آیتاهللالعظمی
خامنهای (اداماهللظلهالوارف) رهبر معظم انقالب
اسالمی
سالم علیکم
با احترام ،نظر به ش��رایط وی��ژه اقتصادی
کنونی ک��ه نوعی جنگ اقتصادی محس��وب
میش��ود و متأس��فانه ع��دهای از اخاللگران و
مفس��دان اقتصادی ه��م در راس��تای اهداف
دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی
میش��وند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با
آنان را میطلبد ،در صورت صالحدید به رئیس
قوهقضائی��ه اجازه فرمایی��د در چارچوب قانون
مج��ازات اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور
مص��وب  1369/9/19با اصالح��ات و الحاقات
بع��دی و م��اده  286قانون مجازات اس�لامی
مصوب  1392با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
 -1حس��ب مفاد تبصره  6ماده  2قانون مذکور
شعبی از دادگاه انقالب اسالمی را با ترکیب سه
نفر قاضی با حداقل  20سال سابقه قضایی (یک
نفر رئیس و  2مستشار) تشکیل دهد .رسمیت
دادگاه با حضور  2نفر از اعضا خواهد بود.
 -2محل استقرار این شعب در تهران میباشد
و کلیه پروندههای مرتبط ،توس��ط معاون اول
قوهقضائی��ه به آن ش��عب ارجاع میش��ود و با
تشخیص رئیس قوهقضائیه حسب ضرورت در

مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
 -3به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و
قابل انتشار در رسانهها میباشد.
 -٤کلیه مواعد قانون��ی الزمالرعایه مندرج در
آیین دادرسی از قبیل ابالغ و اعتراض حداکثر 5
روز تعیین میشود.
 -5مفاد تبصره ماده  68قانون آیین دادرس��ی
کیف��ری درب��اره وکی��ل ،در دادگاه نیز مجری
خواهد بود.
 -6ه��ر گاه ضمن رس��یدگی در دادگاه نقص
تحقیقاتی احراز ش��ود دادگاه میتواند رأسا نیز
نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
 -7کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و
کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم
از مباشر ،شرکا و معاونان در یک شعبه رسیدگی
میشود.
 -8هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات
اخاللگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
 -9در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در
صورت وجود دالیل کافی به تش��خیص قاضی
دادسرا و یا دادگاه حس��ب مورد قرار بازداشت
موقت تا ختم رس��یدگی و صدور حکم قطعی
صادر میش��ود .این قرار غیرقاب��ل اعتراض در
مراجع دیگر خواهد بود .هرگونه تغییری در قرار،
توسط دادگاه رسیدگیکننده صورت میپذیرد.
 -10آرای ص��ادره از ای��ن دادگاه به جز اعدام،
قطعی و الزماالجرا میباش��د .اح��کام اعدام با
مهلت حداکثر  10روز قابل تجدیدنظرخواهی
در دیوان عالی کشور میباشد.
 -11آییننامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس
قوهقضائیه تهیه و تصویب میشود.
 -12ای��ن مصوبه برای مدت  2س��ال از تاریخ
تصویب معتبر میباشد.
واالمر الیکم و السالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته
صادقآملیالریجانی

بسمهتعالی

با پیشنهاد موافقت میشود .مقصود آن است
که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه
انجام گی��رد .درباره اتقان احکام دادگاهها دقت
الزم را توصیه فرمایید.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سیدعلیخامنهای
97/5/20

www.vatanemrooz.ir
پیامک خوانندگان
10002231
در شبکههای اجتماعی

سالم وطن
66413942

يادداشتامروز

گزارش «وطنامروز» از اعالمنظر شورای نگهبان درباره
«الیحه اصالح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم»

بسماهللالرحمنالرحیم

گ�روه اقتص�ادی 3 :روز بع��د از برکناری علی
ربیعی ،وزیر رفاه توسط مجلس ،حسن روحانی
«انوش��یروان محس��نیبندپی» را ب��ه عن��وان
سرپرس��ت وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
انتخاب کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،نام محسنیبندپی از
همان روز استیضاح بر سر زبانها افتاد ،چرا که
یکی از نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه و در
نقد عملکرد مدیران علی ربیعی ،رئیس سازمان
بهزیستی را متهم به پیشنهاد رشوه کرد .بندپی،
رئیس سازمان بهزیس��تی نیز فورا این اتهامات
را رد کرد اما حواش��ی استیضاح همچنان ادامه
داشت تا اینکه روحانی وی را بهعنوان سرپرست
وزارتخان��ه معرفی کرد .به احتم��ال زیاد گزینه
وزارت ،کسی غیر از محسنیبندپی خواهد بود،
چ��را که جو مجلس آنچنان به س��ود وی برای
تصدی وزارتخانه نیست.

شهادتغریبانهجوانترینشمعهدایت و نهمینبحرکرامت،ابنالرضاحضرتامامجوادعلیهالسالم را تسلیت میگوییم

@vatanemrooz

پشتپرده سناریوی امنیتی اتاق عملیات عبری ـ عربی در بلوچستان پاکستان

هدف :خلق بحران تروریستی
در ایران
پرونده«وطنامروز» :بررسیآینده سیاستداخلی و خارجی پاکستان
بارویکارآمدنعمرانخان

صفحه 15

مجلس ،فراکسیون امید و سوراخ کره ماه!
مصطفی مقیمی

اردیبهش��تماه  95زمان��ی که
روزنه
نمایندگان لیس��ت امید تصمیم
به تش��کیل فراکس��یون مختص خود در مجلس
گرفتند ،محمدرضا عارف از حضور  167نماینده
مجل��س در آن خبر داده ب��ود! پس اصالحطلبان
مدعی بودند اکثریت مجلس همسو با ایشانند.
 -1جلس��ات مجلس با حضور دوسوم نمایندگان
رسمیت مییابد -2 .شرط کافی برای تصویب هر
طرح و الیحهای در صحن مجلس ،موافقت بیش از
نیمی از نمایندگان حاضر در صحن است -3 .شرط
کافی برای اس��تیضاح هر وزیر ،امضای آن توسط
 10نماینده است -4 .شرط کافی برای طرح سوال
از رئیسجمهور ،امضای یکسوم نمایندگان است.
 -5طرحهای قانونی با امضای حداقل  15نماینده
قابل طرح در صحن مجلس است.
بدون تردید ،به لحاظ قدرت سیاسی ،مجلس
را باید در مجموعه ساختار جمهوری اسالمی در
راس هرم قرار داد؛ مجلس توانایی عزل وزرا و حتی
رئیسجمهور را دارد .این در حالی است که هیچ
نهاد و فرد دیگری در س��طح کشور نمیتواند این
حد از تاثیرگذاری بر روند اقدامات روزمره دستگاه
اجرایی داشته باشد.
در این شرایط ،س��وال این است که مجموعه
اصالحطلبان اعم از ش��ورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان ،محمد خاتمی ،چهرههای پشتپرده،
احزاب و چهرههای شناخته شده ،لیست امید و...
از اس��فند  94تاکنون کدام اقدام عملیاتی را برای
وادار کردن دولت به تحرک بیشتر انجام دادهاند؟
چرا کسی انجام وعدههای نجومی رئیسجمهور را
به طور جدی از او مطالبه نمیکند؟ یادمان نرفته
اینکه ش��خصی چون عباس عبدی همان ابتدای
تش��کیل مجلس دهم ،با آگاهی از ماهیت رانتی
و غیرمعقول لیست امید ،خواستار تهیه چند جلد
کتاب آموزشی برای نمایندگان و آزمون گرفتن از
محتوای کتابها برای باالبردن سطح سواد و پایین
آوردن سطح شوت بودن حضرات شده بود .دیگر
چهرههای اصالحطلب نیز خواس��تار تشکیل اتاق
فکری در بیرون مجلس برای راهنمایی نمایندگان
لیست امید شده بودند.
مجموعه این واقعیات به عالوه مضحکههایی که
تاکنون از این مجلس دیدهایم -سلفی با موگرینی،
م��وزه لوور ،اس��تیضاحهای بیخاصی��ت و  -...به
ما میگوی��د البیهای بیرون مجل��س ،در جهت
حرکت نمایندگان در صحن بس��یار تعیینکننده
بوده است ،چرا که کلیت مجلس ،استقالل فکری
و رویکرد درونسازمانی معینی ندارد .مجلسی که

باید براستی دادگاه مطالبات بر زمین مانده مردم از
دولتی باشد که پس از چندین ماه اصرار باال ،پایین،
چپ ،راس��ت ،میانه و همگان ،همچنان حاضر به
تغییر اساسی تیم اقتصادی فشل و خانمانبرانداز
خود نیس��ت ،حاال خود تبدیل ب��ه آینه دق افکار
عمومی شده است .بگذارید البته یکسره بیانصاف
نباش��یم! مجلس اینقدرها هم بیخاصیت و الکی
خوش نبوده است.
نمایندگان لیست امید طی  2/5سال گذشته،
دقیقا در هر زمانی که نوک انتقادات افکار عمومی
به س��مت مطالب��ات اقتصادی از دول��ت فرتوت
روحانی رفته است ،بالفاصله و بدون فوت وقت ،با
طرح مسائل حاشیهای و کماهمیت ،سعی کردهاند
جهتدهی افکار عمومی را به سمت دیگری منحرف
کنند .چنین حجمی از فعالیت البته انرژی زیادی
از اعضای لیس��ت تکرار میگی��رد ،لذا ظاهرا طی
 2/5سال قبل در مجلس از این حیث تمهیداتی
لحاظ شده است .چنانکه کاربری شناخته شده در
ش��بکههای اجتماعی که یک روز اتفاقی ناهار را
در مجلس میهمان شده ،مینویسد« :هنوز باورم
نمیش��ود که ناهار مجلس سلف سرویس با چند
نوع کباب ،خورش��ت ،جوجه ،کش��ک بادنجان،
چند نوع ساالد و دلس��تر و دوغ و میوه و ...باشد!
نمایندهای از جلوی من رد شد که بشقابش پر از
کباب بدون برنج بود و ساالد و سس و مخلفات!»
ات��اق فکر گرداننده لیس��ت امی��د و مقصری
ک��ه این روزها همراه با عص��ای تکرارش بالکل از
دیدهها مخفی ش��ده اما چه میکنن��د؟ عبداهلل
ی عالی
ناصری ،مش��اور سیاس��ی او و عضو شورا 
سیاستگذاری اصالحطلبان پاسخ میدهد .مشاور
محمد خاتمی اخیرا طی مصاحبهای گفته است:
«توجه داشته باشید که مشکالت اقتصادی دولت
و کش��ور خیلی فراتر از این اس��ت که با سوال از
رئیسجمهور و اس��تیضاح و جابهجایی چند وزیر
حل ش��ود .م��ن معتقدم در کش��ور باید کارهای
بنیادی ش��ود و این را باید مسؤوالن و نمایندگان
مجلس بدانند که مش��کالت اقتصادی ما زمینه
سیاس��ی و بینالمللی دارد و ب��ا جابهجایی یک
وزیر اتفاق خاصی نمیافتد!» پس از این مصاحبه
خبر میرس��د که هیچ یک از  30نفر لیست امید
در تهران ،طرح س��وال از حس��ن روحانی را امضا
نکردهاند .بهرام پارس��ایی ،نماین��ده اصالحطلب
لیس��ت امید نیز ب��رای تکمیل پ��ازل میگوید:
«هیچکس نمیتواند بگوید سرمنش��أ مش��کالت
فعلی کشور روحانی است!»
ادامه در صفحه 12

«اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها هنوز
محکمترین اقتصادهای دنیا را دارند ،اینها بعد از
جنگ جهانی محروم و ممنوع ش��دند از اینکه
نیروی نظامی داش��ته باش��ند ،خب! نیروهای
نظامی بیش��ترین خرجهای کشورهای در حال
جنگ را میبردند ،پولهای اینها آزاد شد و رفتند
دنبال کاره��ای علمی و تولی��دی ،اقتصادهای
علمی و دانشبنیان برای خود درس��ت کردند و
آسیبپذیر هم نیستند .این راه باز شده در ایران،
شما معلمها ،شما مدیران ،شما دلسوزان کشور و
مربیان باید وارد این فضا بشوید؛ مطمئنم دوره
دوم دولت آقای روحان��ی میتواند ما را به آنجا
برساند و بسیاری از سمپاشیهایی که میشود،
بسیاری از هوچیگریهایی که میشود برای آن
است که کار به آنجا نرسد و این خطرناک است».
این عبارات را میتوان تقریبا آخرین تحلیل و
پیشبینی مرحوم هاشمیرفسنجانی در سیاست
ایران دانست که در همان زمان نیز واکنشهای
مختلفی نسبت به آن صورت گرفت اما آنچه این
بند از س��خنان وی را یکی از مهمترین سخنان
دوران حیات آن مرحوم کرده است فارغ از تأخر
زمانی ،ماهیت اجمالی آن نسبت به نقشه راهی
است که او در سالهای آخر حیات سیاسی خود
پیش برده است .این سخنان از یک جهت بیانگر
نگاه وی به مس��اله راه صحیح توسعه و از سوی
دیگر مصداق پیشبرنده آن در فضای سیاس��ی
کشور اس��ت .هاشمیرفس��نجانی علنا اعتراف
کرده بود تکیه بر مسائل نظامی به عنوان ضامن
استقالل و امنیت ملی مزاحم توسعهای خواهد
شد که از بستر روابط خارجی با غرب میگذرد
و او مصداق جریانی که این توسعه را نمایندگی
میکند ،جریان حاکم بر دولت حسن روحانیای
میدانست که آن زمان دوره اول ریاستجمهوری
خود را تجربه میکرده است.
نس��بت پدر و فرزندی حاک��م میان مرحوم
هاشمیرفس��نجانی و دول��ت حس��ن روحانی
هیچگاه مسالهای قابل خدشه و مورد تردید نبوده
است ،به گونهای که از بدو تولد این دولت همگان
شعار «اعتدال» را روکش جدیدی از «سازندگی»
میدانستند و در این میان هم ترکیب افراد دولت
و ه��م نحوه نگاه حاکم ب��ر آن خود موید وجود
چنین رابطهای بوده است .بر مبنای آنچه گفته
شد ،حس��ن روحانی و راه او مطلقا حکایتگر راه
مطلوب هاشمیرفسنجانی برای مدیریت ایران
در مقطع کنونی محس��وب میشود و هر آنچه
از جانب او نقل شده را میتوان در عمل روحانی
جستوجو کرد.
با پیشفرض ق��رار دادن نقلی که از مرحوم
هاشمیرفس��نجانی ش��د ،میتوان قضاوتی در
میزان صح��ت آن ادعاها و نس��بت آن با وضع
موجود داش��ت .مقابل هم قرار دادن  2مس��اله
«توس��عه» و «اس��تقالل» به گونهای که دومی
نافی تحقق یافتن اولی باشد خط محوری اندیشه
هاش��می و عمل روحانی محسوب میشود ،به
گونهای که هرچند تئوریپردازی این مس��اله تا
حد زیادی از جانب سریعالقلم در دهههای اخیر
پیگیری شده است اما فضای سیاسی کشور آن
را دارای عالمت اس��تاندارد صادر شده از جانب
رئی��س فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام
میدان��د و او نیز تا جایی که در توان سیاس��ی
خود داشته است همواره به این دوگانه ورود پیدا
کرده و با مصادیق مختلف از جمله س��خنانش
علی��ه حضور نظام��ی ایران در س��وریه ،توئیت
جنجالی «دنیای امروز دنیای گفتمانهاست نه
موشکها» و این سخنرانی سعی در جا انداختن
آن داش��ته است .ترکیب ش��کل گرفته دوگانه
«س��رهنگ -حقوق��دان»« ،دول��ت ب��ا
تفنگ -دولت بیتفنگ» و مواردی از این دست
نی��ز هر چند بیش��تر برای اس��تفاده در فضای
تبلیغات سیاسی از جانب دولتمردان خلق و ابداع
شد اما پسزمینهای از القای این دوگانه را با خود
داشت.
روحانی که در تبلیغات انتخاباتی و با شعار «به
عقب برنمیگردیم» سعی داشت خود را گزینهای
مترقی برای آینده ایران تجس��م و توصیف کند
اما به سرنوشت کاریکاتوری شدهای از دولت پدر
معنوی خود یعنی دولت سازندگی محکوم شد.
ایران امروز به هیچ زمان بیشتر از ایران سالهای
ریاس��تجمهوری مرحوم هاشمیرفس��نجانی
ش��باهت ندارد و وضعیت اقتصادی کشور ،پوچ
درآمدن قرعه س��رمایهگذاری خارجی ،جهش
نجومی نرخ طال و ارز و...
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