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سیاسی

وطن امروز شماره 2596

اخبار

چرا مقامات دولتی در اظهاراتشان در حال وخیم نشان دادن اوضاع اقتصادی هستند
اما رسانههای منتقد با فشار دولت حق بیان مشکالت مردم را ندارند؟

اعتراض جامعه مدرسین
به یک حکم ظالمانه در کویت

جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با صدور
بیانیهای به رأی ظالمانه دادگاه کویت نس��بت
ب��ه حجتاالس�لام والمس��لمین آق��ای حاج
شیخحسینمعتوق(دبیرکلجریانهمبستگی
اس�لامی  -ملی کوی��ت) واکنش نش��ان داد.
به گزارش تس��نیم ،در بخشی از بیانیه جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم آمده است :متأسفانه
باخب��ر ش��دیم دادگاه کیفری کوی��ت بدون
هیچ مس��تند قانونی ،عالم جلیلالقدر کویتی
حضرت حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج
شیخحسین معتوق «دامت تأییداته» و یکی از
همراهان ایشان را به تحمل  10سال مجازات
( 5سال حبس و  5سال تحت نظارت امنیتی)
و همچنین  12شهروند شیعه کویتی دیگر را
به یک س��ال زندان محکوم کرده است .در این
بیانیه همچنین تاکید شده است :این در حالی
است که شیخ حسین معتوق ،دبیرکل جریان
همبس��تگی اس�لامی  -ملی کویت که عضو
کویتی ش��ورای عالی مجمع جهانی اهلبیت
علیهمالسالم و همچنین نماینده مراجع معظم
تقلید در کویت و از اس��اتید حوزههای علمیه
اس��ت ،مواضع مس��تمری در حف��ظ وحدت
و امنی��ت ملی و آرامش در کویت داش��ته و با
تالشها و نفوذ معنوی خود شیعیان کویت را
برخالف جریانهای تندرو ،در مسیر وحدت و
حفظ منافع ملی کویت هدایت کرده است.

به معماری بومی و امن
در فناوریهای امروز نیاز داریم

رئی��س س��ازمان پدافن��د
غیرعامل کش��ور گفت :اگر
میخواهی��م از فناوریهای
موجود استفاده کنیم ،نیاز به
معماری مبتنی بر فناوری که
بومی ،ایرانی و امن باشد ،داریم .به گزارش مهر،
سردار غالمرضا جاللی در پنجمین نمایشگاه
صنعت بومی پدافند سایبری در محل نمایشگاه
بینالمللی ته��ران ،با بیان اینکه ش��بکههای
اجتماعی مانند فیس��بوک و تلگرام میتوانند
معادالت اجتماعی را بر هم بزنند ،گفت :برای
ایج��اد امنیت در فضای س��ایبر نیاز به تعریف
دقیقی از سایبر داریم ،زیرا معماری در دنیا در
حال شکلگیری است که همه امورات سبک
زندگی مردم توسط شبکههای اجتماعی ارائه
و دریافت میشود؛ پس اگر تمام امورات جامعه
را از طریق شبکههای اجتماعی دنبال کنیم به
طور حتم حاکمیت ملی از بین میرود و حتی
در آن هضم میش��ویم .وی خاطرنش��ان کرد:
اگر میخواهیم از فناوریهای موجود استفاده
کنی��م ،نیاز به معماری مبتن��ی بر فناوری که
بومی ،ایرانی و امن باش��د داریم ،بهگونهای که
ی از کشور خارج نشود .برای این کار
هیچ ادعای 
ه م نیاز به وزارت صنعت فناوری اطالعات داریم
و اینکه هر بخش آن در نقاط مختلف باش��د،
کاری از پیش نمیبرد.

یگان آستان قدس
مربوط به دوره مرحوم واعظ است

در پی برخ��ی اظهارنظرهای
جنجال��ی درب��اره تش��کیل
یگان حفاظت آس��تان قدس
و نح��وه هم��کاری و تعام��ل
حجتاالس�لام والمس��لمین
سیدابراهیم رئیسی با نهادهای اجرایی و دولتی
آس��تان خراس��ان رضوی ،علیرضا رش��یدیان،
استاندار دولتهای یازدهم و دوازدهم در مشهد
مقدس این ادعاها را رد کرد .رش��یدیان درباره
بحث یگان حفاظت آس��تان قدس گفت :بحث
طرح یگان آستان قدس رضوی در ستاد کمیته
امنیت حرم در استانداری نهایی شد .ما یک طرح
تأمین امنیت حرم داریم که در ش��ورای تأمین
اس��تان تهیه و برای شورای تأمین امنیت کشور
فرستاده میشود .امنیت بیرون از حرم با نیروی
انتظامی اس��ت .حفاظت از پوسته حرم با سپاه
پاسداران و بسیج اس��ت .اما امنیت داخل حرم
بالتکلیف بود .البته نهتنه��ا امنیت داخل حرم،
بلکه امنیت بعضی از ساختمانها و مجموعههای
اقتصادی و فرهنگی آستان قدس هم بالتکلیف
بود .آستان قدس رضوی حفاظت دارد اما مسؤول
تأمین امنیت نداش��ت .همانطور که ذوبآهن،
بانک مرکزی و ...امنیت خود را تأمین میکنند.
رش��یدیان همچنین تصریح کرد :موضوع یگان
حفاظت از آس��تان قدس حتی به قبل از تولیت
آقای رئیسی بازمیگردد .کار اجرایی آن در زمان
آقای رئیسی انجام شد .برای تأمین امنیت داخل
حرم یکی از راهها این بود که به نیروهای مسلح
اج��ازه بدهیم در داخل حرم مطهر مس��ؤولیت
حفاظت��ی بر عه��ده بگیرند اما فض��ای معنوی
داخ��ل حرم تغیی��ر میک��رد .کار اجرایی یگان
حفاظت یک س��ال است انجام شده است .همه
یگانهای انتظامی که ش��کل میگیرد زیر نظر
نیروی انتظامی است .یعنی کار تسریع ،آموزش
و مدیریت آن بر عهده نیروی انتظامی اس��ت اما
مدیریت اجرایی آن بر عهده آن سازمان است.

دوشنبه  12آذر 1397

گروه سیاس�ی :اظه��ارات علیاکبر
صالح��ی در گفتوگ��وی اخیرش با
یورونیوز انتقادات گس��تردهای را به
دنبال داشته اس��ت .ادبیات و لحن
آقای صالحی باعث ش��ده در داخل
ایران ،برخی مقامات نسبت به نبود
مالحظه در اظهارات وی انتقاداتی را
مطرح کنند.
به گزارش «وطن امروز» ،علیاکبر
صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
در گفتوگوی هفته گذشته خود (6
آذر) با ش��بکه یورونیوز درباره فشار
تحریمهای اقتصادی بر مردم ایران
اظهار داش��ت« :فشارهای اقتصادی
غوغا میکن��د .مثال حق��وق من تا
یکس��ال پیش به عنوان یک استاد
دانشگاه ۳۰۰۰ ،دالر در ماه بود ،االن
به  ۷۰۰دالر رسیده است .این واقعا
فش��ار اقتصادی است .ببینید اقشار
دیگر چقدر تحت فش��ار هستند .ما
تمام اینها را قبول داریم».
اظه��ارات عجیب صالحی که ب��دون توجه به
مالحظ��ات دولتی ،از تاثیرگ��ذاری بیش از اندازه
تحریمها س��خن گفته و حتی بیان مبالغهآمیزی
نیز درباره میزان اثرگذاری تحریمها مطرح کرده
اس��ت ،با انتقادات داخلی گستردهای مواجه شد.
به صورت مش��خص ،منتقدان اظهارات صالحی،
نبود هماهنگی و انسجام در مجموعه دولت درباره
نحوه مواجهه با تحریمها و تنظیم ادبیات و مواضع
دولتیها با سیاس��تهای دولت را مورد اشاره قرار
دادند.
■■توفان ایز کامینگ!

انتقادات درباره ادبیات نامناس��ب صالحی در
حالی است که یک مرور کوتاه بر مواضع مقامات
ارشد دولتی نشان میدهد در اظهارنظرهای آنان
نی��ز ردپاهای ملموس��ی در تاکید ب��ر اثرگذاری
تحریمها و وخیم دانستن اوضاع اقتصادی مشاهده
میشود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،ی��ک نمونه جالب
درباره این ماجرا ،اظهارات وزیر بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزشکی است .حسن قاضیزادههاشمی
 23تیرماه در اجالس رؤس��ای دانشگاههای علوم
پزشکی سراس��ر کش��ور درباره میزان اثرگذاری
تحریمها اظهارداشت :گاهی ممکن است بگوییم
چیزی درباره این مس��اله به مردم نگوییم ،چون
عدهای میترس��ند .همچنین برخی ممکن است
بگویند ش��اید توافق شد اما بعد با واقعیت مواجه
خواهیم شد .اما در حالتی دیگر میتوان باور کرد
که توفانی نزدیک میش��ود .به همین دلیل باید
آمادگی داش��ته باشیم و با کس��انی که میتوانند
تدبیر کنند درباره این موضوع صحبت کنیم .من
طرفدار روش دوم هستم .اعتقاد ندارم که مدیران
را در غفل��ت و خوشخیالی نگهداریم .عزم طرف
مقابل ما جزم اس��ت .به چه زبانی باید بگوید که
م��ن میخواهم بیرحمانهترین تحریم مالی را در
طول تاریخ برای ایران اعمال کنم .وزیر بهداش��ت
همچنی��ن تاکید ک��رد :تصور میکن��م ترامپ و
دار و دس��تهاش نهای��ت فش��اری را ک��ه بتوانند
میآورند ولی نمیخواهم خوشخیال باش��م .این
ش��رایط سختتر از دورههای قبل خواهد بود .اگر
در راس کشور ،دولت ،مجلس و قوهقضائیه با هم
باش��ند ،هزینه کمتری میپردازی��م؛ در غیر این
پسابرجام  7م��اه پس از خ��روج آمریکا از
برجام که در واقع نقض آش��کار
قطعنام��ه  2231ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
(موسوم به قطعنامه تایید برجام) بود ،وزیر خارجه
این کشور ش��امگاه ش��نبه مدعی آزمایش یک
موشک بالستیک میانبرد از سوی ایران شد و آن
را موجب نقض قطعنامه  2231خواند!
به گزارش «وطن امروز» ،از زمان اعالم ترامپ
مبنی بر خروج از برجام در اردیبهشتماه امسال،
تحریمه��ای ضدایرانی این کش��ور در  2مرحله
به اج��را درآمد .رویکردی ک��ه به صراحت نقض
قطعنام��ه  2231ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
بود ۲۹ .تیرماه  ۹۴توافق هس��تهای میان ایران و
 5+1در ش��ورای امنیت به رأی گذاشته شد که
ب��ا تصویب آن در آن ش��ورا تبدی��ل به قطعنامه
 ۲۲۳۱شد .به دنبال تصویب این قطعنامه ،هر 6
قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر شده و منجر
به تحریمهای وسیع در رابطه با موضوع هستهای
علیه کشور شده بود ملغی شد.
با این حال در شرایطی که تصمیم آمریکا برای
خروج از برجام و بازگرداندن تحریمها نقض صریح
این قطعنامه بود ،آمریکاییها در مقاطع مختلفی
ایران را به نقض قطعنامه  2231متهم کردند(!)
در تازهترین مورد از این رویکرد متناقض آمریکا،
مایک پمپئو شنبهشب با صدور بیانیهای مدعی
شد :ایران بتازگی موشک بالستیکی با برد متوسط

متهم مدعی میشود!

که نش��اندهنده می��زان اثرگذاری
تحریمها و وخامت اوضاع اقتصادی
و معیشتی مردم است ،موضع دولت
روحانی نیز هست.

■■بستن دهان منتقدان

صورت هزینهها افزایش پی��دا میکند .اگر تدبیر
کنیم ،خرابی این توفان کمتر خواهد بود.
■■از یادتان هست تا یادتان باشد!

نمونه دیگر اس��حاق جهانگیری است .معاون
اول رئیسجمهور در مواضع خود درباره تحریمها
همواره ب��ر تاثیرگذاری تحریمها و «دش��واری»
شرایط اقتصادی و معیش��تی تاکید کرده است.
او حت��ی در یکی از اظهارت خ��ود تلویحا اذعان
کرد وضعیت نامناس��ب اقتصادی تا بیش از یک
س��ال دیگر هم طول خواهد کش��ید .جهانگیری
در مراس��م تکری��م و معارف��ه وزرای پیش��ین و
جدید صنع��ت ،معدن و تجارت گف��ت :آخرین
پرده نمایش آقای ترامپ و همکارانش در آمریکا
دیش��ب به صحن��ه نمایش آمد و اینکه ش��رایط
کش��ور به چه س��متی پیش خواهد رفت ،حتما
شرایط مهم اس��ت و باید با دقت تصمیم گرفت
و عمل کرد .وی گفت :من خواهش میکنم یک
دوره چند ماهه یا تا آخر س��ال  98س��ختیها را
تحمل کنیم و پای اداره بنگاههای کشور بایستیم،
زیرا تولید و حفظ اش��تغال مسال ه اصلی ماست.
جهانگی��ری البته میگوید اعتق��اد دارد که باید
درباره تاثیرگذاری تحریمها راس��تش را به مردم
گفت و کس��انی که میگویند تحریمها اثر ندارد
دروغ میگوین��د .او  9آبانماه در مراس��م معارفه
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت :ما به م��ردم دروغ
نخواهیم گفت ک��ه تحریمها هیچ اث��ری ندارد.
جهانگیری  19شهریورماه نیز در نشست روسای
دانش��گاهها گفت که شرایط اقتصادی فعلی یک
«دوران سخت» است .جهانگیری  23مهر هم در
مراسم روز ملی صادرات با اشاره به تحریمهای 4
نوامبر آمریکا گفت :نمیگویم راه سختی در پیش
نیست ،بلکه راه دشواری پیش رو داریم .اظهارات
جهانگیری به عنوان معاون اول رئیسجمهور به
وضوح نش��ان میدهد در عالیترین سطح دولت
روحانی ،ارادهای برای نشان دادن وخامت اوضاع
اقتصادی وجود دارد .یعنی برخالف تصور عمومی
مبنی ب��ر اینکه دولت برای آرام ک��ردن اوضاع و
امیدوار کردن مردم ،از مقابله با تحریمها میگوید
و چندان به میزان اثرگذاری تحریمها نمیپردازد
ام��ا مواضع دولتیها نش��ان میده��د اتفاقا آنها
عالق��های عجیب ب��ه وخیم نش��ان دادن اوضاع
اقتصادی که خود مسبب ایجاد آن هستند ،دارند.

■■طاقت بیار ظریف!

در کن��ار اظهارات اخیر صالح��ی و مرور چند
اظهارنظر عجیبتر جهانگیری ،ماجرای اصطالح
اخیر محمدج��واد ظریف نیز اگرچ��ه در ابتدا به
نوعی س��هلانگاری و عدم پختگی تفسیر شد اما
وقتی در قالب مواض��ع دیگر دولتیها قرار گیرد،
قابل تامل نشان میدهد.
محمدجواد ظریف  29آبانماه پس از دیدار با
جرمی هانت در تهران ،درباره تحریمهای آمریکا
گفت« :ما به فشار و مقاومت در برابر فشار عادت
داریم .تحریمها همیشه لطمه میزنند و به مردم
عادی آس��یب میرس��انند ولی بندرت میتوانند
باعث تغییر سیاس��تها شوند و این مشکلی بوده
که تحریمهای آمریکا همیش��ه با آنها مواجه بوده
است» .بر اس��اس گزارش گاردین ،ظریف گفت:
«ما مطمئناً دوام میآوریم .نهتنها دوام میآوریم،
پیشرفت میکنیم .تالش کردهایم اثر تحریمها بر
مردم را کاهش دهی��م ولی مردم عادی و اقتصاد
ایران لطمه خواهند دید».
اگر از کنار آن بخش از اظهارات ظریف مبنی
ب��ر لطمه خوردن مردم به خاطر فش��ار تحریمها
بگذری��م اما جمله جنجالی ظری��ف یعنی «دوام
میآوریم» ب��ه یکی از چالشهای عمومی تبدیل
ش��ده است .ظریف چند روز بعد یعنی اول آذرماه
در ایتالیا و در حاش��یه یک دیدار رسمی ،باز هم
همین اصط�لاح «دوام میآوری��م» را درباره آثار
فش��ار تحریمهای آمریکا بر زبان آورد؛ اصطالحی
که به وضوع یک موضع «انفعالی» و نشاندهنده
میزان اثرگذاری تحریمها بر ایران اس��ت .آیا وزیر
امور خارجه نمیداند اصط�لاح «دوام میآوریم»
چه بار معنایی درباره وضعیت اثرگذاری تحریمها
دارد؟ و آیا ظریف درباره برآوردهای عمومی هم در
داخل و هم خارج از کشور درباره به کاربردن این
اصطالح توسط او بیاطالع است؟
ام��ا عجیبت��ر از ای��ن اظهارنظر نس��نجیده
ظری��ف ،اقدام پایگاه اطالعرس��انی دولت بود که
بالفاصله پوس��تری با شعار دوام میآوریم منتشر
ک��رد و رابطه��ای دولتی در ش��بکههای مجازی
نیز اقدام به انتش��ار گس��ترده این پوستر کردند.
آنها حتی هش��تگ دوام میآوریم را نیز در توئیتر
داغ کردند .اقدام پایگاه اطالعرس��انی دولت تمام
ابهامات را برطرف کرد و نشان داد اظهارات ظریف

آمریکا از برجام خارج شده
اما میگوید بر اساس قطعنامه  2231ایران نباید آزمایش موشکی انجام دهد

استداللهای کدخداطور!

را آزمای��ش کرده که قادر به
حمل چند کالهک است .برد
این موشک به گونهای است
که امکان هدف ق��رار دادن
بخشهایی از اروپا و سراسر
خاورمیانه را ممکن میسازد!
نکته جالب توج��ه در بیانیه پمپئو اما ادعای
او مبن��ی بر نقض قطعنامه  2231از جانب ایران
است! پمپئو در این باره مدعی شد :این آزمایش
قطعنام��ه  ۲۲۳۱ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
(موسوم به قطعنامه تأیید برجام) را نقض میکند!
مایک پمپئو در بیانیه ضدایرانی خود میافزاید:
م��ا اینگونه اقدامات ایران را محکوم میکنیم و از
این کش��ور میخواهیم فورا ً هم��ه فعالیتهای
مرتبط با موش��کهای بالس��تیک قادر به حمل
کالهکهای هستهای را متوقف کند.
س��ال گذش��ته نیز نیکی هیلی ،نماینده وقت
ایاالت متحده در سازمان ملل متحد ،مدعی نقض
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران
شده بود .اظهارات او پس از شلیک موشک توسط
حوثیها از یمن به سوی عربستانسعودی ابراز شد.

همچنین اسفندماه سال
گذشته ،یک روز پس از وتوی
قطعنامه ش��ورای امنیت ،در
رابطه ب��ا عملکرد ای��ران در
یمن توس��ط روسیه ،آمریکا
و متح��دان اروپایی آن طی
بیانیهای از ایران خواس��تند «فورا هر اقدامی که
ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت یا در نقض آن
است را متوقف کند».
ادعاهای مک��رر آمریکا و برخی کش��ورهای
اروپایی مبنی بر نقض قطعنامه  2231ش��ورای
امنیت توس��ط ایران در حالی اس��ت که مهرماه
امس��ال دیوان بینالمللی دادگس��تری در الهه
هلن��د حکم موقت خود را در پرونده ش��کایت از
آمریکا به دلیل بازگشت تحریمها علیه ایران اعالم
کرد و گفت تحریمها جان شهروندان ایرانی را به
خطر انداخته است .دیوان الهه همچنین از دولت
آمریکا خواست تا صدور حکم نهایی ،موانع صدور
اقالم بشردوستانه به ایران را برطرف کند.
از س��وی دیگ��ر قطعنام��ه  2231ش��ورای
امنیت با لحنی غیرالزامآور تنها از ایران خواسته

یک مرور کوتاه بر مواضع برخی
مقامات ارش��د دولت حسن روحانی
نش��ان میدهد آنها اص��رار و انگیزه
عجیب��ی ب��رای وخیم نش��ان دادن
اوضاع اقتص��ادی دارند .در واقع آنها
اصرار دارند آنچه خودش��ان مرتکب
شدهاند و خودش��ان مسؤولت وقوع
آن را دارند در اظهاراتشان بر زبان
بیاورند.
عجیبت��ر ام��ا ای��ن اس��ت که
دولتیه��ا همزمان ب��ا وخیمنمایی
اوضاع کشور ،اجازه اشاره رسانههای
منتق��د ب��ه همی��ن مش��کالت و
واقعیتهای��ی را ک��ه خ��ود آنها به
آن اش��اره میکنن��د ،نمیدهند! در
واق��ع در برهههای مهم ،همواره دس��تورالعملها
و بخش��نامههایی از س��وی معاون��ت مطبوعاتی
وزارت ارش��اد به رسانهها داده میشود و آنها را از
پرداختن به واقعیات ملموس اقتصادی و معیشتی
بازمیدارند .به عنوان نمونه درباره بحران ارزی که
علیاکبر صالحی مصداق ملموسی از اثرگذاری آن
بر معیش��ت مردم را مورد اشاره قرار داد ،رسانهها
بویژه منتقدان بش��دت تحت فش��ار و محدودیت
قرار گرفتن��د تا مبادا روایتی خالف آنچه مطلوب
دولتیهاس��ت مط��رح کنند .برخی رس��انههای
منتقد حتی به دلیل اش��ارههایی کوتاه به برخی
واقعیتهای بازار ارز ،از س��وی وزارت ارشاد دولت
روحانی تذک��ر گرفتند .در جدیدترین مورد ،پس
از اعم��ال تحریمهای آمریکا در  4نوامبر ،معاونت
مطبوعاتی وزارت ارش��اد رس��انهها را از پرداختن
به این تحریمها منع و تصریح کرد که رس��انهها
نباید ب��ه جزئیات این تحریمها اش��ارهای بکنند!
آن هم تحریمهایی که جهانگیری آنها را دش��وار
دانس��ته و قاضیزادههاش��می از آن به «توفان»
تعبیر کرده است! اما رسانهها اجازه اشاره به آن را
ندارند!
س��وال اساس��ی درباره این تناقض و دوگانگی
این اس��ت که اگر مردم نباید از واقعیتها و آنچه
این روزها بر سر زندگی و اموال و داراییهایشان
میآید ،باخبر ش��وند ،پس چرا عالیترین مقامات
دولتی خودشان تعابیر تند و مبالغهآمیزی درباره
بحران اقتصادی و اثرات مخرب آن بر زندگی مردم
مطرح میکنند.
اگر هم مصلحت در آن است که مردم با بخش
عمدهای از واقعیتهای تحریمها آشنا شوند ،پس
دلیل اهتمام دولت در افزایش فش��ار بر رسانهها
ب��رای عدم تش��ریح وضعیت تحریمه��ا و اوضاع
معیشتی جامعه چیست؟
شاید یکی از انگارههایی که در اینباره مطرح
ش��ود این اس��ت که در صورت تداوم وضع فعلی،
دولتیها رسانهها و منتقدان را با فشار و ارعاب از
صحنه خارج کرده و خودشان را به عنوان نمادهای
مطالبهگ��ری در جامعه مط��رح میکنند .این در
حالی اس��ت که بر اس��اس نگرش افکار عمومی،
اکنون خود دولت متهم و مس��بب وضعیت فعلی
است .در واقع تداوم این وضعیت میخواهد جای
متهم و مدعی را عوض کند؟
موش��کهایی را که برای داش��تن قابلیت حمل
کالهک هس��تهای طراح��ی ش��دهاند ،آزمایش
نکن��د .ایران نی��ز بارها تصریح ک��رده هیچکدام
از موش��کهایش برای حمل کالهک هس��تهای
طراحی نشده است.

■■واکنش ایران به ادعای پمپئو

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در واکنش
ب��ه ادعای مایک پمپئو ،وزی��ر خارجه آمریکا که
آزمایشهای موش��کی ای��ران را نقض قطعنامه
 ۲۲۳۱ش��ورای امنیت دانست ،تاکید کرد :هیچ
قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل برنامه
موش��کی یا آزمایشهای موشکی ایران را ممنوع
نکرده اس��ت .به گزارش مهر ،بهرام قاس��می در
همین راس��تا اظهار داشت :برنامه موشکی ایران
ماهیت دفاعی دارد و بر اس��اس نیازهای کش��ور
طراحی میشود.
وی تاکید کرد :هیچ قطعنامهای در ش��ورای
امنیت برنامه موش��کی یا آزمایشهای موشکی
ایران را ممنوع نکرده است.
قاس��می خطاب به وزیر خارجه آمریکا افزود:
جالب و البته مضحک آنجاس��ت به قطعنامهای
اس��تناد میکنی��د ک��ه ب��ا خ��روج یکجانبه و
غیرقانونیتان از برجام نهتنها آن را نقض کردهاید
بلکه دیگران را هم به نقض آن تش��ویق یا حتی
اگ��ر آن را اجرا کنند تهدید ب��ه تنبیه و تحریم
میکنید.

اخبار

قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
مبهمنیست

رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی درباره
ش��بهاتی ک��ه در قان��ون من��ع بهکارگی��ری
بازنشس��تگان ایجاد شده ،اظهار داشت :در این
حوزه هم دیوان محاسبات و هم معاونت قوانین
دخیل هستند لذا شبههای در قانون وجود ندارد
و فقط ممکن است مقاومت شده باشد ،با این
حال این قانون ضوابطی داشت و افرادی طبق
قانون باید بازنشسته شوند تا جا برای دیگران باز
شود ،البته در ردههای مختلف استثناهایی بود
که در قانون جدید لغو ش��د .در نهایت ممکن
اس��ت عدهای برای ماندن اصرار داشته باشند
اما قانون مبهم نیست .علی الریجانی در برنامه
زنده گفتوگوی ویژه که ش��نبه 10 ،آذرماه به
مناسبت روز مجلس از شبکه یک سیما پخش
شد ،درباره مقاومتی که برای بهکارگیری جوانان
در دس��تگاهها وجود دارد ،ابراز داشت :رویکرد
جامعه همین را میپس��ندد که هوای تازهای
از جوان��ان در بخ��ش دیوانی و اداری کش��ور
بهوج��ود بیاید که عاقالنه اس��ت ،البته ممکن
اس��ت در ابتدای اجرا لرزههایی به وجود بیاید
و مقاومتهایی انجام ش��ود ام��ا اصل موضوع
که درباره قانون اس��ت ،فکر و فلس��فه درستی
ب��ود که باید با تالش آقایان اجرا ش��ود که در
اینباره به دیوان محاسبات گفتهام با همکاری
سازمان بازرسی نظارت شود ،ضمن اینکه اگر
هم ابهام در این قانون خیلی زیاد باشد میتوانند
از مجلس تفسیر بخواهند اما هنوز با این موضوع
مواجه نشدهایم.

رأی قطعی  ۵صراف
هفته آینده صادر میشود

قاضی مس��عودیمقام ،رئیس ش��عبه سوم
دادگاه وی��ژه رس��یدگی به جرائم مفس��دان و
اخاللگران اقتصادی در گفتوگو با میزان گفت:
رای قطع��ی  ۵صراف ،هفته آین��ده صادر و به
نوبت اعالم میشود .احسان صفویامیر ،بهزاد
بهرامی ،سیدمازن قائنی ،مجید انصاری و پیمان
ارغوانی  ۵صرافی هستند که با همکاری تعدادی
از دالالن بازار ارز و سوءاس��تفاده از کارتهای
ملی افراد مختلف ،ارزه��ای مداخلهای بازار را
تصاحب کرده بودند که این کارش��ان موجب
افزایش قیمت ارز و کاالهای اساسی شده است.
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات
این افراد ،مجم��وع مبالغ مربوط به  ۵متهم را
 ۱۵۱میلی��ون و  ۱۱۲ه��زار و  ۶۷۴دالر اعالم
کرده بود .نماینده دادس��تان در اینباره گفته
بود :در تحقیقات مشخص ش��د بخشی از ارز
خریداری ش��ده و ثبت شده در سامانه سنا به
نام افرادی اس��ت که از اقشار کمدرآمد جامعه
بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی
در اختیار این اش��خاص قرار گیرد ،کارت ملی
و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار
داده و متهم��ان نیز به دریافت ارز و جابهجایی
وجوه از طریق کارتهای بانکی این اش��خاص
اقدام کردهاند.

الحاق به توافقنامه پاریس
مانند  FATFمسألهساز است

دبی��رکل ح��زب موتلف��ه
اس�لامی با بی��ان اینکه فکر
میکنم الح��اق به توافقنامه
پاری��س همانن��د FATF
مسألهس��از اس��ت ،گف��ت:
دولت باید در این زمینه شفاف عمل کند تا به
مشکل برنخوریم .به گزارش مهر ،محمدنبی
حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه
اسالمی با اش��اره به الحاق ایران به توافقنامه
پاری��س گفت :فک��ر میکنم الح��اق به این
توافقنامه همانند  FATFمسألهس��از است.
اوالً من نمیدانم چ��را الحاق به این توافقنامه
بدرس��تی در مجلس مطرح نش��ده است .ثانیا
میگویند زمان الحاق پیوستها معلوم نیست
و محرمانه اس��ت ،ثالثاً مس��ؤوالن امر از جمله
شورای نگهبان در جریان سند تعهدات ایران به
توافقنامه پاریس نیستند .وی افزود :دولت باید
در این باره شفاف عمل کند تا همانند FATF
ب��ه مش��کل برنخوریم .اخی��را آمری��کا از این
توافقنامه خارج ش��د .طبق ماده  ۲۷توافقنامه،
کشورها هیچ حق شرطی نمیتوانند بگذارند.
بای��د دید م��ا در این توافقنامه چ��ه تعهداتی
میدهیم و ارتباط این تعهدات به اس��تقالل و
منافع و مصالح ملی چیست.

