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سیاسی

وطن امروز شماره 2535

اخبار
خطیب جمعه تهران:

عباسعلی کدخدایی از تأیید نهایی طرح اصالح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان خبر داد

مسؤوالن به داد بازار برسند

حجتاالس�لام کاظم صدیقی ،امام جمعه
موق��ت ته��ران در خطبهه��ای نمازجمع��ه
دی��روز با بیان اینک��ه امر به مع��روف و نهی از
منک��ر ،خیرخواهی و محبت ب��ه معنای واقعی
کلم��ه اس��ت ،تصریح ک��رد :اما چ��ه فایده که
گردنکلفتها را رها کرده و سراغ ضعفا رفتهایم.
مردم هم که اینها را دیدهاند ،فکر میکنند امربه
معروف و نهی از منکر ،شوخی است .به گزارش
فارس ،وی افزود :وقتی گردنکلفتهای سیاسی
و اقتصادی همه جوره میتوانند چپاول کنند و
آدم برود س��راغ یک دختر تازهکار فریبخورده،
اینکه فایدهای ندارد .باید با گردنکلفتها درافتاد
و بر س��ر آنها فریاد زد؛ بقیه درس��ت میشود.
صدیقی به موضوع گرانی خودرو اش��اره کرد و
گفت :خودرو هم مانند دالر ،به شکل کاذبی سر
و صدا ایجاد کرده است .ما انتقاد داریم و مطالب
مردم را حق میدانیم .با بازاریها در همین ایام
نشست داشتهایم و مطالبات بحقی دارند .بخشی
در معرض آس��یب جدی هستند و بر مسؤوالن
است به داد بازار برسند و بازار را رها نکنند .نباید
گذاشت بگویند مملکت صاحب ندارد و هر کسی
هر طور خواست بفروشد و مردم را گرفتار کند.
قالیباف در یادواره شهدای گردان روحاهلل
لشکر  5نصر خراسان:

با شعار مشکالت حل نمیشود

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام با تاکید بر اینکه مشکالت
کنونی اقتصادی حتما راهحل
دارد ،گف��ت :ب��رای ما جنگ
تحمیلی فقط خاطره نیس��ت
بلکه راهنمایی برای اداره مردمی کش��ور اس��ت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،محمدباقر
قالیب��اف ،نایبرئیس اول کمیس��یون اقتصادی
مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه پنجشنبه
 22شهریورماه در یادواره شهدای گردان روحاهلل
لشکر  5نصر خراسان با بیان اینکه در دهه چهارم
انقالب بحران ما بحران اقتصادی اس��ت ،تصریح
کرد :این خوب نیس��ت که امروز در دهه چهارم
مردم را از صحنه اقتصاد حذف کنیم .وی با بیان
اینکه ممکن است بگویند ما دنبال خصوصیسازی
هستیم ،تاکید کرد :در جواب آنها باید بگوییم ما
اکن��ون خصوصیس��ازی نداریم اگر ه��م داریم
خاصهسازی است نه خصوصیسازی .یعنی بخش
خصوصی وجود ندارد و دس��ت افراد سفارشی و
خاص اس��ت .قالیباف با بیان اینکه از یک طرف
شعار حقوق شهروندی میدهند و میگویند باید
حقوق ش��هروندی را رعای��ت کنیم اما مهمترین
حقوق ش��هروندی دادن فرصتهای اقتصادی به
شهروندان است ،اظهار کرد :آیا این احترام باالتر به
شهروند است؟ آیا توهین از این باالتر به شهروندان
وجود دارد که یک مرتبه ثروتش��ان را در عرض
ی��ک هفته ب��ه نصف تقلی��ل میدهی��د؟ وقتی
نمیتوانیم برای شهروندان اشتغال ایجاد کنیم و
نمیتوانیم گرانی را مهار کنیم در حالی که اینها
اولین حقوق شهروندی است ،آیا ما حقوقشان را
رعایت کردهایم؟ با شعار مشکالت حل نمیشود.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام افزود :از
حقوق ش��هروندی مردم اس��ت که به مسؤوالن
رای میدهند تا مشکالتش��ان را حل کنند ،نه
اینکه بگویند هرچه هست باید تحمل کنید؛ این
بیاحترامی به حقوق شهروندی است.

دیپلماسی اقتصادی ضعیف است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت :وزارت
امور خارجه باید هرچه سریعتر نسبت به انتصاب
سفرای ایران در چین و هند اقدام کند.حسینعلی
حاجیدلیگان��ی در گفتوگو با مهر ،با تاکید بر
ضرورت افزایش مراودات اقتصادی اظهار داشت:
مسؤوالن وزارت امور خارجه باید در دیپلماسی
اقتص��ادی خود تغییراتی ایجاد کنند .وی ادامه
داد :مسؤوالن دستگاه دیپلماسی ما باید سفرهای
خارجی خود را معطوف به تحقق اهداف کشور
بویژه از حیث اقتصادی کنند و از س��وی دیگر
با تعامالت خود مانع وقوع اقداماتی ش��وند که
ممکن است علیه کشورمان شکل گیرد .نماینده
مردم شاهینش��هر با انتقاد از عملک��رد وزارت
امور خارجه تصریح کرد :مس��ؤوالن وزارت امور
خارجه به میزانی که از بودجه و امکانات مملکت
بهره میبرند ،بازدهی ندارند و اغلب آنان کارنامه
خوبی از خود ارائه ندادهاند .حاجیدلیگانی افزود:
موید این مساله آن است که در سالهای اخیر
به جای آنکه مس��ؤوالن دستگاه دیپلماسی ما
برای تقویت بخش اقتصادی سفارتخانهها تالش
کنند ،در برخی کش��ورهای مهم چون چین و
هند س��فیر نداریم .وی تصریح کرد :الزم است
وزارت امور خارجه هر چه س��ریعتر نس��بت به
انتصاب سفیر در این کشورهای استراتژیک برای
ایران اقدام کند.

شنبه  24شهریور 1397

گروه سیاسی :سخنگوی شورای نگهبان از تایید نهایی
طرح اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
در شورای نگهبان خبر داد .به گزارش «وطنامروز»،
پیش از این کلیات طرح مذکور توسط شورای نگهبان
تایید و برای انجام اصالحاتی به مجلس ارس��ال شده
ب��ود که با انج��ام اصالحات مورد نظ��ر ،این طرح در
جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان تایید شد.
عباسعلی کدخدایی در این رابطه در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوش��ت :ط��رح اصالح قانون
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان که با اصالحاتی
در جلسه مورخ  1397/6/6به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسیده است ،در جلس��ه مورخ 1397/6/21
ش��ورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با
توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغایر موازین ش��رع
و قانون اساسی ش��ناخته نشد .کدخدایی همچنین
روز پنجشنبه در ارتباط تلفنی با خبر  ۲۱شبکه اول
جزئیات قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را تشریح
کرد .سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون منع
بهکارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان تا 2ماه آینده
الزماالجراس��ت ،افزود :طبق بندهای «الف»« ،ب» و
«ج» این مصوبه ،بهکارگیری بازنشستگان دولتی در
جایگاههای رؤس��ای  3قوه ،معاون اول رئیسجمهور،
نواب رئیس مجلس ،اعضای ش��ورای نگهب��ان ،وزرا،
نمایندگان و معاونان رئیسجمهور بالمانع اعالم شده
اس��ت .وی ادام��ه داد :بنده��ای «د» و «ه» ماده 71
قانون مدیریت کش��وری که شامل استانداران و سفرا
و معاونان وزراس��ت ،مشمول ممنوعیت بهکارگیری
بازنشستگان میشود .البته در این مصوبه استثنائاتی
برای جانبازان باالی  50درصد ،آزادگان باالی  3سال
و فرزندان شهدا دیده شده است .کدخدایی با اشاره به
استثنائات دیگری در برخی دستگاهها گفت :نیروهای
مسلح تابع قوانین دیگری هستند .سخنگوی شورای
نگهبان همچنین تصریح کرد :رویه اجرای این مصوبه
مشمول فرصتی  2ماهه است .سازمانها و ارگانهایی
که این قانون برایش��ان صادق است ظرف  2ماه باید
درباره اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون
مانند دیگر قوانی��ن ،جرمانگاری یا انفصال از خدمت
خواهد بود .بر اساس این گزارش ،با اجرای قانون منع
بهکارگیری بازنشس��تگان که طبیعتا در انتظار ابالغ
رئیس مجلس به دولت اس��ت ،شاهد موجی از تغییر
و تحوالت در سطوح مختلف مدیریتی خواهیم بود .بر
اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس مطرح کردهاند،
صده��ا مدیر دولتی بر اس��اس قانون جدید باید کنار
گذاش��ته شوند .این تغییرات البته در سطوح مدیران
ارشد قابل توجه است .دهم مردادماه سال جاری جواد
ناصریان ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر
کشور گفته بود  ۳۳استاندار ،معاون استاندار و فرماندار
«بازنشسته» میشوند .ناصریان در تشریح جزئیات این
موضوع تصریح کرده بود :بهکارگیری بازنشس��تگان
تهدیدی برای وزارت کش��ور اس��ت؛ در قانون جدید
 33اس��تاندار ،معاون اس��تاندار و فرماندار شامل 14
اس��تاندار 14 ،معاون اس��تاندار و  5فرماندار در کشور
باید بازنشسته شوند.
■■ 1200پست مدیریت در انتظار جوانان

همانطور که اش��اره ش��د بر اساس جمع بندی
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ،تعداد زیادی
از پس��تهای مدیریتی با قانون جدید خالی خواهد
شد .مرداد ماه سال جاری یکی از اعضای کمیسیون
ش��وراها و امور داخلی کشور مجلس در گفتوگویی
تاکی��د کرده بود  1200مدیر بازنشس��ته وجود دارد
ک��ه با قانون جدید باید از س��مت خ��ود کنار بروند.
حس��ین مقصودی در گفتوگو با خانه ملت در این
گزارش اظه��ارات جدید رئیس کارگروه
اقدام ویژه مال��ی یا  FATFکه
طی آن بر همکاری با اس��رائیل و عربستان جهت
مقابله با ایران تاکید کرده بود ،نگرانیهای منتقدان
لوایح چهارگانه در ایران را تایید کرد« .مارش��ال
بیلینگزلیا» دس��تیار بخش تامین مالی تروریسم
وزارت خزانهداری آمریکا و «مانیش��ا س��ینگ»،
دس��تیار وزیر خارجه آمریکا پنجش��نبه گذشته
در یک جلس��ه اس��تماع در کمیته امور خارجی
مجلس نمایندگان آمری��کا ادعاهایی درباره ایران
مط��رح کردند« .بیلینگزلیا» ک��ه در حال حاضر
ریاس��ت «گروه ویژه اقدام مالی» ( )FATFرا به
عهده دارد ،درباره روند احیای تحریمها علیه ایران
پس از خ��روج آمریکا از توافق هس��تهای برجام
گفت« :تحریمهای هس��تهای علیه ایران که ذیل
برجام رفع ک��رده بودیم در  2مرحله مجددا ً احیا
میشوند» .مقام خزانهداری آمریکا درباره هدف از
اجرای این تحریمها گف��ت« :قصد داریم ایران را
بابت اقدامات مرگبار و بیثباتکنندهاش پاسخگو
کرده و جای ش��ک باقی نگذاریم ک��ه ایران باید
ب��ه میز مذاکره برگردد» .بیلینگزلی��ا در ادامه به
ارائه آمارهایی درباره تحریمهای اعالمش��ده علیه
ای��ران در دول��ت فعلی آمری��کا پرداخت و گفت:
«خزانهداری آمریکا در این دولت ۱۷ ،دور تحریم
علی��ه ایران اعالم کرده و  ۱۴۵فرد مرتبط با ایران
را ب��ه دلیل طیفی از فعالیتها اعم از تروریس��م،
اشاعه تسلیحات و نقض حقوق بشر و جلوگیری
از سوءاس��تفاده ای��ران از نظ��ام مال��ی جهان در
فهرس��ت تحریمها قرار داده است» .وی در بخش

نوبت پوستاندازی

جامعه نشان میدهد باید در این سیاستها تغییرات
اساسی حاصل شده و مطابق فرمایشات مقام معظم
رهبری در جهت بهکارگیری جوانان در مبارزه با فساد
استفاده کرد.

■■الریجانی میگوید شهرداران هم باید بروند

بخشی از مهمترین اظهارنظرها درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
سخنگویشوراینگهبان

ضمانت اجرای این قانون جرمانگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود

وزیر کشور

به اعتقاد رئیس مجلس شهرداران نیز شامل این قانون میشوند

جواد ناصریان ،معاون وزیر کشور
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حسینمقصودی،نمایندهمجلس

 1200مدیر بازنشسته با قانون جدید باید از سمت خود کنار بروند

زهرا سعیدی ،نماینده مجلس

همترازی در قانون جدید حذف شده است

زمینه گفته بود :در حال حاضر  1200مدیر بازنشسته
در پستهای مدیریتی فعالیت میکنند ،در اینکه از
تجربیات این افراد باید استفاده کرد هیچ شکی وجود
ندارد اما جوانان بسیاری هماکنون بیکار هستند که
باید از آنها در این پستها استفاده کرد .نماینده مردم
سبزوار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت
باید هرچه س��ریعتر اجرای قان��ون منع بهکارگیری
بازنشستگان را با جدیت پیگیری کند ،افزود :اگر به
دنبال این هس��تیم که کشور در مسیر توسعه پایدار
قرار گیرد؛ اگر خواهان این هستیم که با ابرچالشهای
اقتصادی ،زیس��تمحیطی ،سیاسی ،فس��اد اداری و
اقتصادی مبارزه ش��ود ،باید به جوانان در اداره کشور
اتکا کنیم و استفاده از جوانان سرلوحه کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اکثر کش��ورهای دنیا با بهکارگیری
جوان��ان و تغیی��ر مدیران بازنشس��ته با مش��کالت
نما

اقتصادی ،کارشناسیش��ده مب��ارزه کردند ،تصریح
کرد :با به کارگی��ری جوانان ،انرژی قابل مالحظهای
به سیستم اداری کشور وارد میشود ،به عنوان نمونه
بهکارگی��ری وزیر ج��وان در وزارت ارتباطات تجربه
موفق��ی در دولت بود که امیدواریم این رویکرد برای
معرف��ی وزیران جدید در آینده ادامه پیدا کند .عضو
کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی کشور مجلس با
تاکی��د بر اینکه دولت و مجل��س رویکرد مثبتی در
جلوگیری از بهکارگیری بازنشستگان در پستهای
مدیریتی دارند ،گفت :طبق آمار غیررس��می حدود
 17اس��تاندار ،نزدیک به  80معاون استاندار و 1200
مدیر بازنشسته باید از پستهای مدیریتی خود کار
روند ،البته البیهای بسیاری توسط مدیران بازنشسته
در مجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون شد
ام��ا مجلس تحت تاثیر این فضا قرار نگرفت و فضای

ایراد شورای نگهبان به قانون مصوب مجلس چه بود؟
ابت�دای مردادماه امس�ال نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی تبصره یک ماده واح�ده قانون ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان را به شرح زیر اصالح کردند« :بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در
بندهای «الف»« ،ب» و «ج» ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  86و همچنین بهکارگیری
بازنشس�تگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرف ًا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
بهکارگیری بازنشس�تگان در وزارت اطالعات تا س�قف یک درصد از مجموع نیروهای ش�اغل رسمی این
وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرف ًا در وزارتخانه مذکور مجاز اس�ت .دارندگان اجازات خاص ه مقام معظم
رهبری ،جانبازان باالی  50درصد ،آزادگان باالی  3سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا
هستند» .بعد از ارسال طرح به شورای نگهبان 24 ،مرداد عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان
اعالم کرد اعضای این شورا با کلیت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان موافقند اما ایرادی هم به آن دارند
و به همین خاطر آن را به مجلس ارجاع دادهاند .شورای نگهبان در این باره نامهای به علی الریجانی ،رئیس
مجلس نوشته و تأکید کرد« :مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را
محدود به دستگاه متبوع میکند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری
مدظلهالعالی روشن نیست ،ابهام دارد» .همچنین جلیل مختار ،نماینده مردم آبادان نیز چهارم شهریور در
گفتوگو با خانه ملت درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان گفته بود:
طبق اصالحیه کمیسیون اجتماعیمجلس،ماده«بهکارگیریبازنشستگاننیروهایمسلحبا اذنمقاممعظم
رهبری صرف ًا در دستگاه متبوع مجاز است» به «بهکارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در
دستگاهها مجاز است» تغییر پیدا کرد ،به عبارتی «دستگاه متبوع» که از نظر شورای نگهبان محدودکننده
اختیارات رهبری بود در این ماده حذف شد .وی ادامه داد :ماده بعدی درباره استثنا بودن دارندگان اجازات
خاصه از مقام معظم رهبری بود که این قس�مت به دلیل اینکه باعث باب شدن رجوع به دفتر مقام معظم
رهبری جهت گرفتن اجازات خاص میشد ،ک ً
ال حذف شد .در واقع این دارندگان اجازه خاصه رهبری نقطه
ابهامی را ایجاد کرده بود که با حذف این قسمت ابهام هم از بین رفت.

دستیار خزانهداری آمریکا و رئیس :FATF
برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم

عضویت در دام دشمن؟!

دیگری از س��خنان خود تصریح کرد آمریکا برای
مقابله ب��ا آنچه به گفته وی «فعالیتهای مخرب
ایران» خوانده شده همکاری نزدیکی با عربستان و
رژیم صهیونیستی دارد .رئیس  FATFهمچنین
خاطرنشان کرد در این جایگاه برای تقویت نظام
مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تالش میکند .او گفت« :ما به صورت روزانه با سایر
کش��ورها در سراسر دنیا ،اعم از کشورهایی که در
معرض نظامهای مالی غیرقانونی ایران ،روسیه و

کرهشمالی قرار گرفتهاند همکاریهای دوجانبه و
چندجانبه برای تقویت نظامهای مبارزه با پولشویی
و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم».
بیلینگزلیا همچنین به شرکتها در سراسر جهان
توصی��ه کرد احتیاط الزم را به خرج دهند تا درگیر
«شبکه فریبآمیز ایران» -به ادعای او -نشوند.
بیلینگزلیا در ادامه مدعی شد سقوط ارزش ریال
از نش��انههای اثرگذاری سیاستهای آمریکا علیه
ایران اس��ت .او گفت« :تاکنون حدود  ۱۰۰شرکت

واکنش
ماجرای فرار محمود صادقی از مناظره درباره FATF
حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر ،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به
برخی فضاسازیها درباره ربط دادن مشکالت اقتصادی به عدم پیوستن به  FATFگفت :رهبر معظم انقالب
در دیدار نمایندگان صراحتا نظر خود را درباره پیوستن به  FATFعنوان کردند و فرمودند اساسا کشورهایی
که جریانهای استعماری را دنبال میکنند پخت و پزهایی را قبل از کار خود انجام میدهند و این قوانین را
وضع میکنند تا کشورهایی که میخواهند استقاللشان را حفظ کنند الی منگنه قرار دهند .وی افزود :همه
ما قبول داریم که جلوی پولشویی و فساد مالی باید گرفته شود اما من تعجب میکنم آقای رئیسجمهور که
بحث فساد را در ارتباط با  FATFدنبال میکند چطور در برخورد با مفاسد مالی بهانه میآورد و میگوید نباید
ما به حسابهای شخصی افراد سرک بکشیم و نباید حسابهای مردم را کنترل کنیم و سؤال اینجاست که با
این وضعیت آقایان چطور میتوانند  FATFرا اجرا کنند .عضو هیأت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس در
پایان گفت :من پیش از این آمادگی خود را برای مناظره درباره  FATFبا آقای محمود صادقی اعالم کردم اما
وی حاضر به این کار نشد و البته من هنوز هم آماده مناظره با وی در این باره هستم تا ادله خود را درباره اینکه
پیوستن به این کنوانسیون چه ضررهایی برای کشور ما دارد ارائه کنم.

اما یکی از موضوعات محل بحث درباره قانون منع
بهکارگیری بازنشس��تگان ،تعیین تکلیف شهرداران
بازنشسته است .بر اساس آنچه در متن قانون تصریح
شده اس��ت نامی از شهرداران کالنشهرها در لیست
اس��تثنائات قانون جدی��د وجود ن��دارد .نمایندگان
مجلس نیز معتقدند موضوع همترازی ش��امل این
قانون نمیش��ود و از همین رو شهرداران بازنشسته
از جمله شهردار تهران نیز شامل این قانون میشوند.
در همین رابطه عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کشور
چهارش��نبه گذش��ته به توضیحاتی درباره وضعیت
ش��هرداران در قانون جدید پرداخ��ت .او تاکید کرد
نظر رئیس مجلس این اس��ت که این قانون ش��امل
شهرداران هم میش��ود اما برخی از حقوقدانان نظر
دیگری دارند و اگر مجبور شویم به مجلس استفساریه
میدهیم .رحمانیفضلی در جمع خبرنگاران در پاسخ
به این پرس��ش که از نظر وزارت کش��ور شهرداران
مش��مول قان��ون من��ع بهکارگیری بازنشس��تگان
میشوند ،اظهار کرد :شبهات و برداشتهای متفاوتی
از متن این قانون انجام ش��ده است .رئیس مجلس
در زمان تصویب این قانون اش��اره ک��رد این قانون
ش��امل شهرداران هم میشود اما حقوقدانان یا شورا
در تفس��یر این قانون نوعی برداشت دارند که شامل
شهرداران نمیشود .وی در ادامه افزود :ما اگر مجبور
شویم به مجلس استفساریه میدهیم تا آنها جواب ما
را بدهند .منتظریم تفسیر دیوان محاسبات و معاونت
حقوقی ریاس��تجمهوری را هم بگیریم و اگر مورد
اختالفی بود ،از مجلس استفساریه میگیریم.
■■با حذف همترازی هیچ راه توجیهی وجود ندارد

زه��را س��عیدیمبارکه ،س��خنگوی کمیس��یون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و طراح طرح اصالح
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی
نیز در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به تأیید این طرح در
شورای نگهبان گفت :طبق این مصوبه مجلس که به
تایید شورای نگهبان نیز رسیده است ،رؤسای  3قوه،
معاونان رئیسجمهور ،ن��واب رئیس مجلس ،اعضای
شورای نگهبان ،وزرا و نمایندگان مجلس از این قانون
مستثنا میشوند .وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس،
سفرا و استاندارانی که بازنشسته شدند باید پستهای
خ��ود را ترک کنند ،افزود :در ماده  71قانون مدیریت
خدمات کش��وری نیز عنوان شده بود برخی پستها
«همتراز» با معاونان وزرا هس��تند که در اصالح قانون
کلمه همترازان حذف شد و از این پس همترازان شامل
قانون بازنشستگی نمیش��وند .نماینده مردم مبارکه
در مجلس با اعالم اینکه جانب��ازان باالی  50درصد،
آزادگان با داشتن سابقه  3سال اسارت و فرزندان شهدا
نیز از این قانون مستثنا هس��تند ،اضافه کرد :در این
قانون به کارگیری افراد بازنشسته در نیروهای مسلح
نیز منوط به تدابیر رهبر معظم انقالب است .سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :دستگاههایی
که به هر طریقی از بودجه دولتی برای حقوق و دستمزد
استفاده میکنند نیز شامل قانون جدید میشوند .وی با
بیان اینکه پیش از تصویب قانون در مجلس پیشنهاد
ش��ده بود یکی از تبصرههای مربوط به ماده  71قانون
مدیریت خدمات کشوری که درباره به کارگیری افراد
بازنشسته به عنوان مشاور بود نیز حذف شود ،گفت :به
این نتیجه رسیدیم این اتفاق نیفتد و همچنان این افراد
میتوانند به عنوان مشاور فعالیت داشته باشند.
بینالمللی اعالم کردهاند ای��ران را ترک میکنند.
انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم».
هر چند اعالم خبر ریاس��ت همزمان دستیار
خزانهداری آمریکا بر  FATFدر تیرماه امس��ال،
تکلی��ف جهتداری این کارگ��روه و پیوند عمیق
 FATFبا وزارت خزانهداری آمریکا را مش��خص
کرده بود اما این اظه��ارات بیلینگزلیا را میتوان
نقطه پایانی ابهامات در این باره دانست.
به نظر میرس��د همین ابهامات و نگرانیها از
جهتداری  FATFکه از قضا در س��خنان چند
روز گذش��ته چند ت��ن از مراجع عظام تقلید نیز
بیان ش��د ،موجب شده است تا از لوایح چهارگانه
مرتبط با این کارگروه تنها یک الیحه که آن هم
اص�لاح یک قانون داخلی بود از س��وی مجلس و
ش��ورای نگهبان به تصویب برس��د .این در حالی
اس��ت که دولت و نمایندگان همس��و با دولت در
ماههای اخیر حداکثر ت�لاش خود برای تصویب
این لوایح را بهکار گرفته بودند تا جایی که شخص
رئیسجمهور در این زمینه با آیتاهلل جنتی ،دبیر
ش��ورای نگهبان نامهنگاری ک��رده بود .در همین
راس��تا الیحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی 2
بار توس��ط شورای نگهبان رد شد و «الحاق ایران
به کنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
جرائم سازمانیافته فراملی» (پالرمو) نیز از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر سیاستهای
کالن کش��ور در موضوع اقتص��اد مقاومتی اعالم
ش��د« .الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالی تروریسم» نیز با تصمیم نمایندگان مجلس
همچنان مسکوت مانده است.

اخبار

دیدار چندباره کری با ظریف
در  2سال اخیر!

جان کری اعالم کرده اس��ت در  2سال اخیر
پس از ترک کاخ س��فید «سه  -چهار مرتبه» در
ن��روژ ،مونیخ و چند نشس��ت بینالمللی دیگر با
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران مالقات
کرده اس��ت .به گزارش ایسنا ،کری مدعی شده
است در این دیدارها به صراحت از ظریف خواسته
است موضع جامعه جهانی درباره برنامه موشکی
ای��ران و حمایتش از حزباهلل را درک کند .کری
در برنامهای رادیویی تایید کرد از زمان ترک کاخ
سفید« ،سه  -چهار بار» با وزیر امور خارجه ایران
دیدار داش��ته اس��ت .او در اینباره توضیح داد در
این دیدارها کارش مشاوره دادن به جواد ظریف،
برای مواجهه با سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ
نبوده است ،بلکه خواسته در دیدارهایش متوجه
شود «ایران ممکن اس��ت چه کاری برای بهبود
مناس��بات منطقه انجام دهد؟ بح��ران یمن چه
طور حل میش��ود؟ برای صلح در سوریه چه کار
خواهد کرد؟» ک��ری همچنین در گفتوگویش
با ش��بکه فاکسنیوز تکذیب نکرد که به ایرانیها
گفته اس��ت تا پایان دوره ترامپ و روی کار آمدن
یک رئیسجمهور دموکرات دیگر منتظر بمانند.
دیپلمات س��ابق آمریکایی گف��ت :فکر میکنم
هم��ه در جهان درب��اره منتظر مان��دن تا پایان
دوران ریاستجمهوری ترامپ صحبت میکنند.
وزی��ر خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما پس از
ای��ن اظهارات ،مورد انتقاد مقامات آمریکایی قرار
گرفت و به «دیپلماسی موازی» با ایران متهم شد.
طبق این گزارش ،یکی از مقامات دولتی آمریکا،
دیدارهای جان کری با مقامات ایرانی را «شرمآور»
دانست .برخی جمهوریخواهان آمریکایی نیز بر
این باورند که این اقدام اساسا غیرقانونی بوده است.

مصلحی جانشین دفتر عقیدتی-
سیاسی فرماندهی کل قوا شد

رئیس دفتر عقیدتی -سیاسی
فرماندهی معظم کل قوا ۵ ،تن
از اعضای جدید این س��ازمان
را منص��وب کرد .ب��ه گزارش
مهر ،در اح��کام جداگانهای از
س��وی رئیس دفتر عقیدتی -سیاسی فرماندهی
معظم کل قوا ۵ ،تن از اعضای جدید این سازمان
منصوب و معرفی ش��دند .مراسم معارفه  ۵تن از
اعضای جدید عقیدتی -سیاسی دفتر فرماندهی
معظ��م کل قوا ب��ه میزبانی س��ازمان عقیدتی-
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
بر این اس��اس حجتاالس�لام حیدر مصلحی به
عنوان جانشین دفتر عقیدتی -سیاسی فرماندهی
کل قوا ،حجتاالسالم سیدضیاءالدین آقاجانپور به
عنوان مشاور عالی رئیس دفتر عقیدتی -سیاسی
فرماندهی کل قوا ،حجتاالسالم عبدالعلی گواهی
به عنوان معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی-
سیاسی فرماندهی کل قوا ،حجتاالسالم مهدی
حس��ینی به عن��وان مع��اون نظارت و بازرس��ی
دفت��ر عقیدتی -سیاس��ی فرمانده��ی کل قوا و
حجتاالسالم صفرعلی مرادی به عنوان مسؤول
واحد ویژه امور روحانیون دفتر عقیدتی  -سیاسی
فرماندهی کل قوا منصوب شدند.

ردپای موساد و سیا در حوادث
بصره و حمله به کنسولگری ایران

ابوالفضل حسنبیگی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس در گفتوگو با تسنیم ،درباره وقایع
اخیر در بصره عراق و حادثه کنسولگری ایران در
این شهر گفت :امروز آمریکاییها برای فرافکنی
از مشکالتی که در سطح منطقه با آن مواجهند،
اقدامات گوناگونی علیه کشورها اجرا میکنند .وی
افزود :وضعیتی که آمریکا در منطقه با آن مواجه
شده و به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیستی،
باعث ش��ده هرگاه پیشنهادی از سوی مسؤوالن
رژیم صهیونیستی به آنها میشود سراسیمه آن
را بپذیرند و احساس کنند این پیشنهاد مناسب
است .امروز معدود کشورهایی در منطقه با آمریکا
هستند و بقیه کش��ورها با سیاستهای آمریکا
مخالفند .حسنبیگی ادامه داد :این شرایط موجب
شده آمریکاییها دست به اقدامات هنجارشکنانه
و غیرقانونی مانند آنچه در بصره اتفاق افتاد ،بزنند.
بصره بعد از جنگ عراق به انگلیس��یها سپرده
ش��ده بود اما مجددا خود آمریکاییها مسؤولیت
این منطقه را برعهده گرفتند .عضو کمیس��یون
امنیت ملی مجلس با اش��اره ب��ه دالیل حضور
آمریکاییها در جنوب ع��راق ،تصریح کرد :پس
از شکس��تهایی که داعش در منطقه متحمل
شد آمریکاییها سعی کردند آنها را به  2منطقه
در شمال افغانستان و جنوب عراق انتقال دهند.
افرادی که در جریان حوادث بصره توسط دولت
عراق دس��تگیر ش��دند ،اعتراف کردن��د با پول
عربس��تان و برنامهریزیهای موس��اد و سیا این
اقدامات را انجام دادند.

