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وطن امروز شماره 2537

اخبار

راهحل مشکالت کشور
اقتصادی است نه سیاسی

حجتاالس�لام س��یدابراهیم رئیسی در جمع
خادمیاران رضوی اس��تان اصفهان به جایگاه و
اهمیت تالش برای رفع مشکالت مردم اشاره
و ابراز ک��رد :امروز همه باید کمک کنند باری
از دوش مردم برداش��ته شود ،همچنانکه رهبر
معظم انق�لاب فرمودند باید ب��ه دولتمردان و
کس��انی که در میدان کار و خدمت هس��تند،
کمک کنی��م .وی افزود :ما در آس��تان قدس
رضوی با هم��ه بخشهای خدمترس��ان در
کش��ور همکاری داریم و این خدم��ات به نام
یک بخش یا یک جایگاه نیس��ت و متعلق به
نظام اس�لامی اس��ت؛ همه ماموریم در جهت
گرهگش��ایی از مش��کالت زندگی مردم تالش
کنیم .حجتاالسالم والمسلمین رئیسی گفت:
راهحل مش��کالت کش��ور اقتصادی اس��ت نه
سیاس��ی ،سراغ گرفتن از راهحل سیاسی برای
مشکالت اقتصادی ،آدرس غلط دادن و در واقع
انحراف از حل مشکالت مردم است.

هیچ خطر نظامی ما را تهدید نمیکند

امیر کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی
ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران ،صبح دیروز
در بازدید از پادگان ش��هید قهرمان همدان در
سخنانی در تشریح وضعیت امروز نیروی زمینی
ارت��ش با تاکید بر اینکه ت��وان رزمی و آمادگی
دفاعی کش��ور همواره در باالترین سطح است،
عنوان کرد :به مردم اعالم میکنیم هیچ خطری
کشور ما را تهدید نمیکند و ما در آستانه هیچ
جنگی نیستیم .به گزارش روابط عمومی نزاجا،
حی��دری در عین حال تاکید کرد :البته این به
آن معنا نیست که از حفظ آمادگی خود غافل
باش��یم ،بلکه این امر مبارکی است و به فرموده
رهب��ر انقالب باید هم��واره خود را در س��نگر
احساس کنیم که این احساس در ما وجود دارد.

«سامانه ثبت حقوق مقامات»
منجر به شفافیت و عدالت میشود

س��یدمحمدجواد ابطحی ،عضو فراکسیون
نماین��دگان والیی مجلس در گفتوگو با مهر با
اشاره به اعالم خبری مبنی بر اینکه سامانه ثبت
حق��وق مدیران تا  2ماه آینده افتتاح میش��ود،
اظهار داشت :در قانون برنامه ششم توسعه مقرر
ش��ده است دولت تا پایان س��ال اول اجرای این
قانون ،نسبت به راهاندازی سامانهای جهت ثبت
و شفافس��ازی حقوق و دستمزد مدیران ،وزرا و
معاونان وزرا اقدام کند اما تاکنون این کار انجام
نش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه دولت متاسفانه
تاکنون در اجرای این قانون کوتاهی کرده است
و ما بارها طی تذکراتی خواس��تار پاس��خگویی
رئیسجمهور نسبت به علل اجرایی نشدن این
مصوبه مجلس شدهایم ،ادامه داد :امیدواریم این
خبر صحت داشته باش��د و دولت با افتتاح این
سامانه ،گامی اساسی در جهت شفافیت بردارد.
عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس با
تاکی��د بر اینکه در این س��امانه بای��د هر گونه
دریافتی مس��ؤوالن درج شود و برای مردم قابل
رویت باش��د ،تصریح کرد :با درج حقوق مدیران
و مقامات در س��امانه مذکور ،روند اجرای عدالت
برای همسانسازی حقوق و مزایا تسریع میشود.

انتقاد از نداشتن سفیر در چین و هند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای
اس�لامی گفت در شرایطی که تحریمها در حال
ت اس��ت 2 ،کشور راهبردی چین و هند،
بازگش 
بدون س��فیر مانده اس��ت که جای بررسی دارد.
جواد کریمیقدوسی در گفتوگو با تسنیم ،ضمن
انتقاد از عدم انتخاب س��فیر برای  2کشور چین
و هند ،گفت :این موضوع جای بحث ،بررس��ی و
پیگیری از طریق کمیس��یون امنی��ت ملی دارد.
با توجه به جلس��اتی که با س��فیران خودمان در
کشورهای همسایه گذاشتیم ،بحثهای مرتبط
با کشورها و تحریمها بررسی ش��د .وی در ادامه
با بیان اینکه باید کمیسیون امنیت ملی از وزارت
امور خارجه سوال کند چرا در این شرایط حساس
این جایگاهها خالی میماند ،گفت :در شرایطی که
ت اس��ت ،این  2کشور
تحریمها در حال بازگش�� 
راهبردی بدون سفیر مانده است که جای بررسی
دارد .عضو کمیس��یون امنیت ملی با بیان اینکه
زمان اتمام ماموریت سفرا از قبل مشخص است،
گفت :اینکه کشور ما در  2کشور استراتژیک چین
و هند سفیر ندارد ،در حالت خوشبینانه یک خأل
اداری در وزارت امور خارجه است .وی همچنین
خاطرنشان کرد :در دوره آقای ظریف مدیران در
وزارت خارجه جای معاونان را گرفتند و ساختارها
تغییر ک��رد .هنوز این س��اختار جدید کارآمدی
خود را نشان نداده اس��ت و عدم وجود سفیر در
 2کشور حساس ،نتیجه بههمریختگی ساختار و
عدم توانایی جمع کردن ساختار جدید بوده است.

سفیر فرانسه را
احضار کنید

سیاسی

دوشنبه  26شهریور 1397

اخبار

تعدادی از استانداران تغییر میکنند

انتقاد دیپلماتها و نمایندگان مجلس نسبت به رفتار مشکوک
فرانسه در ماجرای تعرض تروریستها به سفارت ایران در پاریس
گروه سیاسی :رفتار پلیس فرانسه در ماجرای تعرض
تروریس��تهای کومله به س��فارت ایران در پاریس
م��ورد انتقاد و اعتراض جدی افکار عمومی در ایران
قرار گرفته اس��ت .به گزارش «وطنامروز» 15 ،نفر
از عناصر گروهک تروریس��تی کومله عصر جمعه با
اهانت ب��ه پرچم مقدس جمهوری اس�لامی ،اقدام
به پرتاب س��نگ و اش��یای مختلف از جمله لوازم
کامپیوتر ،کپسول آتشنشانی و ...به سمت سفارت
ای��ران در پاریس کردند و شیش��ههای س��اختمان
س��فارت را شکس��تند .خبرگزاری صداوس��یما در
گزارش��ی در این زمینه اعالم کرد :پلیس فرانسه از
صب��ح روز جمعه از تحرکات این افراد خبر داش��ت
و به مسؤوالن سفارت نیز اطالع داده بود اما درست
زمانی که عناصر گروهک تروریستی کومله در مقابل
س��فارت حاضر میش��وند ،ماموران پلی��س اطراف
سفارت را ترک کرده و پس از پایان نمایش متعرضان
به س��فارت ایران ،ماموران پلیس بار دیگر به محل
خدمتش��ان بازمیگردند .از س��وی دیگر مماشات
پلیس فرانس��ه با تروریس��تهای کومله پس از آن
انجام شد که وزارت خارجه فرانسه از حمله موشکی
ایران به تروریستهای موس��وم به حزب دموکرات
کردس��تان انتقاد ک��رده بود .انتق��اد وزارت خارجه
فرانس��ه از حمله موشکی ایران به تروریستها و به
دنبال آن مماشات پلیس این کشور با تروریستهای
کومله در ماجرای تعرض به سفارت ایران باعث شده
در ایران کارشناسان اعم از دیپلماتها و نمایندگان
مجلس خواس��تار برخورد جدی وزارت امور خارجه
با این ماجرا و احضار س��فیر فرانسه در تهران شوند.
آنها میگوین��د رفتار پلیس فرانس��ه در این ماجرا
کامال مش��کوک بوده و پلیس به وظایف خود عمل
نکرده اس��ت .سیدمحمدعلی حسینی ،سخنگوی
اس��بق وزارت امور خارجه در اینباره اظهار داشت:
دش��منی گروهکهای تروریس��تی با ملت ایران و
نظام جمهوری اس�لامی از ابت��دای پیروزی انقالب
اسالمی تاکنون ادامه داش��ته و ریشه در وابستگی
و سرس��پردگی این گروهکها به برخی طرفهای
منطقهای و فرامنطقهای دارد .وی به خبرگزاری مهر
گفت :هنگامی که اینها ت��وان رویارویی با نیروهای
نظامی و امنیتی کشور را در خود نمیبینند ،تالش
میکنند با انجام تحرکات زبونانه ،مورد توجه رسانهها
قرار گیرن��د و از این طریق به اصطالح ادامه حیات
ذلتب��ار خ��ود را اعالم و طرفه��ای حامی خود را
امی��دوار و رضایت آنان را جلب کنند .حس��ینی در
پاس��خ به این سوال که واکنش دستگاه دیپلماسی
به این قبیل اقدامات که علیه ایران انجام میش��ود
چه میتواند باش��د ،تصریح کرد :در چنین مواقعی،
گزارش «دف��اع از ی��ک جاس��وس،
سیاهنمایی درباره ایران و تخطئه
نیروهای امنیتی» خالص��ه گفتوگوی چند روز
پیش دستیار ویژه حسن روحانی در امور حقوق
شهروندی است که با آسوشیتدپرس مطرح کرده
است! موالوردی در بخشی از این مصاحبه درباره
برخورد قضایی با «نزار زکا» که سال  94به اتهام
ارتباط با دستگاههای اطالعاتی و نظامی آمریکا
دستگیر و به  10سال حبس محکوم شد ،میگوید:
«این به هیچوجه مورد تایید دولت نیست ]...[ .ما
هر کاری که میتوانس��تیم انج��ام دادیم تا از این
اتفاق جلوگیری کنیم اما شاهدید که نتوانستیم
تاثیر قابل توجهی بگذاریم» .به گزارش یورونیوز،
دستیار ویژه رئیسجمهور در بخش دیگری از این
مصاحبه تاکید کرده اس��ت دوستانی دارد که در
عرصه حقوق زنان فعالی��ت میکردهاند و اکنون
توس��ط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدهاند.
موالوردی همچنین با ادعای وجود «ناهماهنگی
کام��ل» بین دول��ت و قوهقضائیه درب��اره برخی
برخوردهای قضایی اظهار داش��ت« :اقدامات یک
قوه میتواند تالشه��ای قوه دیگر را خنثی کند
و آن را نادی��ده بگیرد» .ام��ا فارغ از اصل ادعاهای
مطرح شده در گفتوگوی شهیندخت موالوردی
با آسوشیتدپرس درباره شرایط حاکم بر مناسبات
امنیتی و قضایی در ایران ،این س��وال مهم مطرح
است که چگونه داخلیترین مسائل کشور از زبان
شخصی در این جایگاه در گفتوگو با یک رسانه
آمریکای��ی مطرح میش��ود .موضوعی که به نظر
میرسد از سوی همه مقامات کشورهای مختلف
در مواجهه با رس��انههای خارجی رعایت میشود
و به عنوان یک پروتکل در مناسبات دیپلماتیک
پذیرفته شده است.
■■موالوردی صوت گفتوگو را منتشر کرد

اما بعد از باالگرفتن انتقادات نسبت به محتوای
مصاحبه موالوردی ،وی در گفتوگویی تاکید کرد
فایل صوتی کامل مصاحبه را منتشر میکند .وی
در این رابطه روز ش��نبه گذشته به فارس گفت:
فردا (یکشنبه  25شهریور) فایل صوتی ضبط شده
مصاحبه را عیناً منتشر میکنم .او البته عصر روز

وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف و مسؤولیت
خود و با استفاده از مجموعه ابزارها و تدابیر قانونی و
دیپلماتیک ،فرانسه یا هر کشور دیگری را به عنوان
کشور پذیرنده و طرفی که بر اساس کنوانسیونهای
مربوط ،تامین امنی��ت اماکن دیپلماتیک و وظیفه
حفاظت از آنها را برعهده دارد ،متوجه مسؤولیت خود
میکند و برای جبران زیانهای وارده تحت فش��ار
قرار میدهد .سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در
پاسخ به این سوال که آیا موارد اینچنینی که از سوی
برخی کش��ورهای اروپایی علیه مناف��ع ایران انجام
میش��ود ،میتواند به عنوان مانع یا عاملی منفی بر
سر راه مذاکرات میان ایران و اروپا در قالب برجام به
حساب آید؟ گفت :اساسا تکرار چنین حوادثی بویژه
زمانی که با سهلانگاری مشکوک یا عامدانه نیروهای
پلیس یا بیتفاوتی تردیدبرانگیز مسؤوالن ذیربط
سیاس��ی آن کشور همراه باشد ،بر فضای مناسبات
فیمابین و روند گفتوگوها تاثیر میگذارد .وی ادامه
داد :این نخس��تینبار نیست که عدم حضور بموقع
پلیس فرانسه در محل ماموریت خود به عنوان عامل
اصلی گستاخی افراد مهاجم به سفارت کشورمان در
پاریس مطرح میشود .در مورد اخیر ،پلیس فرانسه
از این اقدام عناصر گروهک تروریستی مذکور با خبر
بوده و بهجای تشدید تدابیر امنیتی و افزایش تعداد
نیروهای پلیس و الزام آنان به استقرار ثابت در محل
سفارت کش��ورمان ،درست در لحظه حضور عناصر
وابسته به این گروهک ،نیروها محل ماموریت خود
را ترک کرده و پس از خاتمه اقدامات آنان ،به محل
سفارت بازمیگردند .حسینی گفت :فرانسه چنانچه
خواستار تقویت مناسبات بین پاریس و تهران است،
باید در رویه فعلی خود در تامین امکانات و فرصتها
برای گروهکهای تروریستی مانند منافقین و کومله
ک��ه همواره در تدارک اقدامات ضدایرانی هس��تند،
تجدید نظر کند و رویه سازندهتری را در پیش بگیرد.
سخنگوی اس��بق وزارت امور خارجه تأکید کرد :به
نظر میرس��د جدیت مقامات فرانسوی در محاکمه
و مجازات عناصر مهاجم و همچنین برخورد قانونی
با ماموران خاطی خود ،میتواند به مدیریت فضای
کنونی و تلطیف آن کمک کند.
■■حادثه پاریس واکنش به حمله موشکی بود

در مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز نمایندگان
خواس��تار برخ��ورد جدی وزارت خارجه با س��فیر
فرانس��ه در تهران ش��دند .در همین راس��تا عضو
گروه دوس��تی پارلمانی ایران و فرانس��ه ،از وزارت
امور خارجه خواس��ت سفیر فرانسه را احضار کرده
و تضمینهای الزم را برای حفظ امنیت س��فارت
ایران در فرانسه از آسیب تروریستها بگیرد .محمد

نما
واکنش سفارت فرانسه در تهران
س�فارت فرانسه در تهران در پی تعرض به سفارتخانه کش�ورمان در پاریس ادعا کرد نظر به مسؤولیت
فرانسه و با موافقت سفارت ایران ،تمهیداتی برای تقویت امنیت سفارت در پاریس در نظر گرفته شده
است .سفارت فرانسه در تهران در اطالعیهای ادعا کرد «به دنبال حوادث مشاهده شده در مقابل سفارت
ایران در پاریس (جمعه  23ش�هریور) ،فرماندهی پلیس پاریس اعالم کرد همان روز وارد عمل شده و از
 12فردی که مقابل سفارت تظاهرات میکردند ،در محل بازجویی به عمل آورده است» .این سفارتخانه
میافزاید« :نظر به مس�ؤولیت فرانس�ه در قبال حفاظت از اماکن دیپلماتیک و با موافقت سفارت ایران،
تمهیداتی برای تقویت امنیت سفارت ایران در نظر گرفته شد».

دهقان اظهار داشت :فرانسه خود را به عنوان کشوری
آزاد معرفی میکن��د اما بتدریج مأمن جریانهای
تروریس��تی مانند منافقین و گروهک کومله شده
است .وی ادامه داد :گروهکهای منافقین و کومله
پناهگاه خوبی در کش��ورهای اروپایی پیدا کردهاند
اما پناهندگی سیاسی با پناه دادن به گروهکهای
تروریستی متفاوت است؛ در واقع کشور فرانسه به
جریانهای تروریس��تی و جنایتکاری پناه میدهد
که دستش��ان به خون بیگناهان آلوده است و در
واقع بسترساز فعالیتهای جنایتکاران است .دهقان
افزود :فرانسه با رفتارهای دوگانه زمینهای را فراهم
کرده که س��ازمانهای تروریستی با حضور در این
کشور در راستای ضربه زدن به جمهوری اسالمی
برنامهریزی کنند .عضو گروه دوستی پارلمانی ایران
و فرانسه تصریح کرد :سفارت ایران در فرانسه ،خاک
ایران اس��ت و به لحاظ کنوانسیونهای بینالمللی
و ع��رف دیپلماتیک ،حکومت فرانس��ه مس��ؤول
حفظ امنیت س��فارت و جان دیپلماتهای ایرانی
اس��ت .دهقان اظهار داشت :اخبار رسیده حکایت
از آن دارد که فرانس��ه در حفاظت از سفارت ایران
کوتاهی کرده و این شائبه وجود دارد که هماهنگی

واکنش انتقادی نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی به اظهارات دستیار روحانی علیه
ساختارهای حاکمیتی کشور در گفتوگو با یک رسانه آمریکایی

خانم موالوردی! کمی حقوق بخوانید

بین دولت فرانسه و گروهک کومله برای این اقدام
تروریستی وجود داشته است .وی خاطرنشان کرد:
آمریکا و فرانسه در حمایت از داعش و گروهکهای
تروریستی همپیمان بودهاند ،لذا شکست داعش و
النصره بهرغم حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا از
آنها ،آبروی فرانسه را در جهان برده است .نایبرئیس
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس افزود :به نظر
میرسد کشور فرانسه قصد انتقامجویی از جمهوری
اسالمی به خاطر شکستهایش در عراق و سوریه
را داش��ته و به همین جهت با گروهک تروریستی
کومله همکاری و در برابر اقدامات آنها سکوت کرده
است .دهقان از دستگاه دیپلماسی خواست مواضع
محکمی در قب��ال اینگونه رفتارهای کش��ورهای
اروپایی و گروهکهای تروریستی اتخاذ کند و اظهار
داشت :اروپا و آمریکا در مصاف با مقاومت شکست
خوردهان��د و ای��ن احتمال وج��ود دارد که چنین
حوادثی برای انتقامجویی از جمهوری اسالمی تکرار
ش��ود .وی همچنین از وزارت امور خارجه خواست
سفیر فرانسه را احضار کرده و تضمینهای الزم از
وی برای حفظ امنیت س��فارت ایران در فرانسه در
مقابل آسیب تروریستها گرفته شود.
اشتباه کرده که در مصاحبه با یک رسانه بیگانه به
اینگونه اتهامزنیها به قوهقضائیه و برخی نهادهای
کش��ور پرداخته است و مسائل داخلی خودمان را
به خارجیها گفته اس��ت .محمدعلی پورمختار،
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ هم اظهار داشت:
طرح مس��ائل داخلی و پرداخت��ن به حوزه کاری
قوهقضائیه و نقد آن در مصاحبه با رس��انه بیگانه
آن هم از سوی دستیار ویژه رئیسجمهور اقدامی
نابجا و نادرست بود.

■■سخنانموالوردی؛زمینهسازجنگرسانهای

گذشته صوت کامل این گفتوگو را منتشر کرد.
وی درباره گفتوگویش با این رس��انه نیز تصری 
ح
کرد :سؤاالت و درخواست طبق نامهای بود که از
طرف نهاد ریاستجمهوری هماهنگ شده بود و با
دعوت معاونت امور زنان آمده بودند و بس��یاری از
توضیحات در مصاحبه متعلق به خودشان است.

■■موالوردی الفبای حقوق را نمیشناسد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی و چهرههای
سیاسی نیز نسبت به سخنان موالوردی که درباره
مسائل داخلی کش��ور ادعاهایی را در گفتوگو با
یک رسانه خارجی مطرح کرده است واکنش نشان
دادند .در همین رابطه ،ابوالفضل ابوترابی ،نماینده
مردم نجفآباد در مجل��س در گفتوگو با فارس
گفت :من متأس��فم که رئیسجمهور فردی را به
عنوان دستیار ویژه خود در امور حقوق شهروندی
منصوب میکند که الفبای حقوقی را نمیداند و به
اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده آشنایی
ندارد .اصل تفکیک قوا امور قضایی را به قوهقضائیه
س��پرده و رأی دادگاه هم فصلالخطاب است .وی
افزود :وقتی رأی دادگاه فصلالخطاب اس��ت و به
صورت قطعی صادر میشود ،دیگر حرفهای خانم

موالوردی به هیچ وجه قابل قبول نیست و جای
تأسف دارد که ایشان الفبای کار حقوقی را هم بلد
نیست .عالوه بر این مسائل داخلی کشور را که نباید
در رسانههای بیگانه مطرح کرد ،آیا خانم موالوردی
اختالفات خود با همس��ر و خانوادهاش را در مرآ و
منظر مردم مطرح میکند؟ هر چند وجود اختالف
در ی��ک خانواده امری طبیعی اس��ت اما آیا خانم
موالوردی این اختالفات را در سطح عمومی مطرح
میکند؟ صد البت��ه این کار را نمیکند تا عدهای
که به دنبال سوءاس��تفاده هستند به مقاصدشان
نرسند .پس چرا خانم موالوردی مسائلی که در هر
کشوری و هر حکومتی ممکن است وجود داشته
باشد در یک رسانه بیگانه مطرح میکند تا مورد
سوءاستفاده قرار گیرد؟ ابوترابی خاطرنشان کرد:
خانم موالوردی با این اقدام خود هم از نظر حقوقی
و هم از نظر سیاسی مرتکب خبط و خطای بزرگی
شد و از نظر حقوقی اقدام وی هیچ توجیهی ندارد
و از نظر سیاسی هم متأسفانه مسائل داخلی کشور
را در یک رسانه خارجی مطرح کرد .حجتاالسالم
مجی��د ناصرین��ژاد ،نماینده مردم ش��ادگان در
مجلس نیز گفت :دس��تیار وی��ژه رئیسجمهور

حمیدرضا ترقی ،عضو ش��ورای مرکزی حزب
مؤتلفه اسالمی نیز با اشاره به اظهارات شهیندخت
م��والوردی گفت :اصوالً یک مس��ؤول دولتی ،در
مصاحبه با رسانههای خارجی نباید مسائل داخلی
کشور ،بویژه اختالفات بین قوا را خوراک بیگانگان
قرار دهد .عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه با
بیان اینکه ما در مقابل دش��منان و بیگانگان باید
یکپارچگی و انسجام خود را حفظ کنیم ،تصریح
ک��رد :نبای��د بحثهای داخ��ل خان��واده را برای
بیگانگان باز کنیم و بهانهای برای توطئه بیش��تر
علیه کشور به دست آنها بدهیم و با اظهاراتمان،
جنگ رس��انهای بیش��تر علیه جمهوری اسالمی
را زمینهس��ازی کنیم .وی با اش��اره ب��ه اظهارات
موالوردی مبنی بر اینکه فایل صوتی مصاحبه با
آسوشیتدپرس را عیناً منتشر میکند ،گفت :اگر
س��خنانی که به خانم موالوردی منتس��ب شده،
صحت داشته باشد ،هم دولت باید با ایشان برخورد
کند و هم دستگاه قضایی به خاطر تشویش افکار
عمومی با ایشان برخورد کند و نباید اجازه بدهند
فردی در داخل دس��تگاه دولت و با عنوان مشاور
رئیسجمه��ور در امور حقوق ش��هروندی ،کام ً
ال
مطاب��ق نظر خارجیها راه دول��ت را از بقیه قوای
کشور جدا کند و خودش را محبوب خارجیها و
غربیها و دش��منان انقالب نشان دهد و دستگاه
قضایی کشور و سایر دستگاهها را مقصر تلقی کند.
عضو حزب مؤتلفه تصریح کرد :به نظر میرس��د
این نوع اقدامات ،بیشتر برای جلب اعتماد غربیها
و دش��منان انقالب انجام میشود و کام ً
ال اقدامی
خالف مصالح و منافع ملی است.

وزیر کش��ور از تغییر برخی استانداران به
دلیل بازنشس��تگی آنان خب��ر داد .به گزارش
تسنیم ،عبدالرضا رحمانیفضلی روز گذشته
در حاش��یه نشس��ت اس��تانداران در جم��ع
خبرنگاران با اشاره به تصویب قانون اصالحیه
منع به کارگیری بازنشستگان ،گفت :تعدادى
از اس��تانداران ب��ا اب�لاغ قان��ون جدید منع
بهکارگیرى بازنشس��تگان جابهجا مىش��وند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که استاندار
کرمان چه زمانی معرفی خواهد شد ،گفت :ما
منتظر بودیم قانون جدی��د منع بهکارگیری
بازنشس��تگان به ما ابالغ شود ،اکنون تعدادی
از استانداران هس��تند که باید جابهجا شوند
که در این جابهجایی جایگزینى اس��تانداران
بسیار مهم اس��ت .رحمانیفضلی تاکید کرد:
استان کرمان هماکنون سرپرست دارد و طبق
قانون میتواند  3الی  4ماه کارها را انجام دهد.
سرپرس��ت فعلی استانداری کرمان از معاونان
این استانداری بوده و کارها را به خوبی پیش
میبرد و هیچ خللی در آنجا نیست ،انشاءاهلل
در مدار این جابهجاییها استاندار کرمان هم
تعیین خواهد شد.

اعتراض ظریف
نسبت به رفتار دوگانه توئیتر

محمدج��واد ظری��ف در توئیتی خطاب به
مدیرعامل توئیتر نوش��ت« :سالم جک .توئیتر
حساب کاربران واقعی ایرانی شامل مجریهای
تلویزیونی و دانشجویان را با فرض اینکه بخشی
از یک «عملیات نفوذ» هس��تند بست .چطور
اس��ت به رباتهای واقعی(!) در تیرانا که برنامه
تبلیغی «تغییر رژیم» در ایران که از واشنگتن
هدایت میش��ود را نش��خوار میکنند ،نگاهی
بیندازید!»

یک جاسوس در مشهد دستگیر شد

معاون دادس��تان مشهد گفت شخصی که
برای کش��وری متخاصم اقدام ب��ه جمعآوری
اطالع��ات در حوزههای مختلف ک��رده بود در
مشهد دس��تگیر ش��د .قاضی حسن حیدری
در گفتوگو با تس��نیم در مشهدمقدس اظهار
داش��ت :شخصی که برای کش��وری متخاصم
جم��عآوری اطالع��ات در حوزههای مختلف
میک��رد در ت��ور اطالعات��ی ما ق��رار گرفت و
دستگیر شد .معاون دادستان مشهد با اشاره به
اینکه این فرد در مش��هد دستگیر شده است،
بیان کرد :پس از دس��تگیری ضمن صدور قرار
برای متهم ،پرونده متهم به دادگاه رفت که در
تجدیدنظر « 7س��ال محکومیت قطعی» برای
وی لحاظ شده است.

مردم میتوانند علیه بازنشستگان
شاغل اعالم جرم کنند

احس��ان قاض��یزاده ،عضو
فراکس��یون جوانان مجلس
در گفتوگو با مهر با اش��اره
به تأیی��د طرح اصالح قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان
در دس��تگاههای اجرایی گفت :طبق گزارش
دیوان محاسبات ،براس��اس قانون قبلی منع
بهکارگیری بازنشستگان که استثنائات زیادی
داشت  ۱۹۷۰نفر بازنشسته باید دستگاهها را
ت��رک میکردند .با توجه ب��ه اینکه در قانون
جدید استثنائات برداش��ته شده است ،تعداد
بازنشس��تگانی که باید مش��اغل خود را ترک
کنند بش��دت افزایش خواهد یافت .نماینده
مردم فریمان در مجلس افزود :به عنوان نمونه
در برخی دس��تگاهها  ۲۷۰۰نیروی بازنشسته
مش��غول به کار هس��تند .این قانون مختص
دولت نیس��ت ،بلکه ش��امل قوای س��هگانه و
نیروهای مسلح و بسیاری از دستگاهها میشود.
قاض��یزاده تصریح کرد :طبق این قانون فقط
در کادر مدیریتی نظام حدود  ۳۵۰نفر هستند
که ش��امل وزرا و معاونان رئیسجمهور ،فقها
و حقوقدانان ش��ورای نگهب��ان و نمایندگان
مجلس ش��ورای اس�لامی میش��وند و افراد
بازنشس��ته میتوانند در این سمتها مشغول
به کار باشند .عضو فراکسیون جوانان مجلس
اظهار داشت :همه دستگاههایی که به نحوی از
بودجه عمومی استفاده میکنند ،شرکتهای
خصولت��ی ،بانکها ،بیمهها ،نهادهای عمومی
و ش��هرداریها شامل قانون منع به کارگیری
بازنشستگان هس��تند .نماینده مردم فریمان
در مجل��س همچنین گفت :ب��ا ادامه حضور
بازنشس��تگان در دس��تگاههای اجرای��ی ب��ه
دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد،
دادس��تانها در استانها و ش��هرها میتوانند
ورود کنن��د ،کارکنان دس��تگاهها و مردم نیز
میتوانند علیه فرد بازنشسته اعالم جرم کنند.

