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سیاسی

وطن امروز شماره 2598

اخبار

اروپا مقابل زیادهخواهی آمریکا
ایستادگی کند

دبی��ر مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظام با بیان اینکه
توصیه ما به اروپا این اس��ت
ک��ه برجام را ج��دی بگیرد،
گف��ت :اروپ��ا بای��د در برابر
زیادهخواهی آمریکا ایستادگی کند .به گزارش
مهر ،محس��ن رضایی پی��ش از ظهر دیروز در
دیدار «میکائیل کلور» س��فیر آلمان در ایران
با اش��اره به روند آهس��ته و کم تاثیر همکاری
اروپاییان با ایران گفت :از اروپاییها گلهمندیم.
اکنون چند ماه اس��ت به دنب��ال ایجاد کانال
مالی هس��تند اما برخی کش��ورها در اتحادیه
اروپایی همکاری مناسبی ندارند .اروپاییها در
ت حمایت میکنند اما در عمل همکاری
صحب 
نمیکنند .این یک اش��تباه استراتژیک است
که اروپاییها مرتکب میش��وند .انتظار داریم
این پیام منتقل ش��ود ک��ه از نجابت ایرانیان،
سوءاس��تفاده نش��ود .اروپا نبای��د فرصت این
همکاری را از دست بدهد .رضایی با قدردانی از
دعوت آلمان از هیأت نمایندگی مجمع اظهار
داش��ت :ما باید گفتمان نخب��گان بین ایران
و اروپ��ا را فراتر از سیاس��تمداران آغاز کنیم.
شکستخوردگانی که از ایران به اروپا رفتهاند،
نمایندگان ملت ایران نیس��تند .آنها اطالعات
دقیقی از ایران ندارند یا به شما نخواهند گفت.
وی گفت :توصیه ما این اس��ت ک��ه برجام را
جدی بگیری��د .اروپا باید در برابر زیادهخواهی
آمریکا ایستادگی کند .مردم شما نگاهشان به
آمریکا عوض شده است .دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :ما در ایران صبر زیادی از
خود نشان دادهایم .رهبری و مردم ما صبورانه و
نجیبانه منتظر اقدام اروپا هستند .اگر همکاری
نشود ،اوضاع برمیگردد.

لزومی ندارد در رابطه با موشکها
پاسخگوباشیم

س��خنگوی ارش��د نیروهای
مس��لح جمهوری اس�لامی
ایران در پاس��خ به سوالی در
رابطه با ادع��ای آمریکاییها
مبنی ب��ر آزمایش موش��ک
جدید توس��ط ای��ران گفت :لزوم��ی نمیبینیم
درباره توانمندیهای موشکی به کسی پاسخگو
باشیم .مگر آمریکاییها هر سوالی از آنها پرسیده
میش��ود پاسخ میدهند؟ س��ردار شکارچی در
گفتوگو با ایرنا ،تاکید کرد :ما اگر نیاز به آزمایش
و توس��عه توان موشکی داش��ته باشیم از کسی
اجازه نمیگیریم و این کار را انجام میدهیم .وی
افزود :آمریکاییها موشک را برای تجاوز به دیگر
کشورها ،تسلط بر سرزمینها و تامین منافع خود
به قیمت له کردن م��ردم جهان میخواهند اما
جمهوری اسالمی در بحث موشک به هیچ عنوان
چنین اهدافی را دنبال نمیکند .سخنگوی ارشد
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تصریح
کرد :ایران ب��رای حفظ منافع خود و جلوگیری
از هرگونه تعرض نیازمند توس��عه توان موشکی
است .وی با تاکید بر اینکه داشتن موشک یکی
از الزامات اساسی جمهوری اسالمی است ،گفت:
موش��ک را در حد نیاز دفاعی کش��ور به لحاظ
کیفی و کم��ی تولید و آزمای��ش خواهیم کرد.
س��ردار شکارچی همچنین در رابطه با ادعاهای
مطرحش��ده مبنی بر ه��دف قرارگرفتن مواضع
ایران در س��وریه عنوان کرد :ما مواضع مستقلی
در سوریه نداریم که کس��ی بخواهد هدف قرار
دهد .ممکن است مواضع و پایگاههای سوریها
را بمباران کنند و در این حمالت به مستشاران
جمهوری اسالمی نیز آسیب برسد.
سردارطهرانیمقدم:

شهید طهرانیمقدم والیتپذیر
و والیتمدار بود

برادر ش��هید حس��ن طهرانیمقدم گفت:
ش��هید طهرانیمقدم والیتپذیر و والیتمدار
بود .به گزارش مهر ،سردار محمد طهرانیمقدم
برادر شهید حس��ن طهرانیمقدم عصر دیروز
در یادواره شهدای گمنام دانشگاه مالک اشتر،
اظهار داشت :کارآمدی انقالب اسالمی با تکیه
بر مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی محقق
میش��ود که مصداق این موضوع فعالیتهای
شهید حسن طهرانیمقدم اس��ت ،زیرا زمانی
که شهید طهرانیمقدم فعالیتهای تحقیقات
موش��کی خود را آغاز کرد ،در اوج تحریمها و
مش��کالت اقتصادی قرار داشتیم اما بهواسطه
تکیه بر مدیریت جهادی به رتبه ششم موشکی
در دنیا دس��ت یافتیم .وی اف��زود :اما مصداق
عک��س این موضوع هم صنعت خودروس��ازی
کش��ورمان است ،زیرا بر اساس آمارهایی که 2
س��ال پیش اعالم شد تعداد کشتههای سوانح
رانندگ��ی کش��ورمان بی��ش از  ۸۰۰هزار نفر
است ،در حالی که اگر تعداد تمام شهدای قبل
از انق�لاب تاکنون را جمع کنیم ،تعداد آنها به
 ۳۰۰هزار نفر هم نمیرسد .سردار طهرانیمقدم
همچنین تاکید کرد :شهید حسن طهرانیمقدم
والیتپذیر و والیتمدار بود.

چهارشنبه  14آذر 1397

رهبر انقالب روز گذشته در ابتدای جلسه درس خارج فقه تأکید کردند

لزوم اصالح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان حلق ه بسته مدیریتی را باز میکند

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
صبح دی��روز در ابتدای جلس��ه درس خارج فقه،
ضمن تأکید بر اهمیت و ل��زوم اجرای قانون منع
بهکارگیری بازنشس��تگان ،توضیحات��ی را درباره
برخی خألهای این قانون و درخواستهای برخی
مس��ؤوالن از ایشان برای کسب مجوز ابقای تعداد
معدودی از مدیران بازنشسته بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن بیانات رهبر حکیم انقالب اسالمی به
این شرح است:
دیروز [دوش��نبه] یکی از آقای��ان بعد از درس
تش��ریف آوردند جلو -بع��د از درس که میبینید
سرعون إلینا [خنده معظمله و حضار]  -و
ِ
همینطور یُ
با اوقات تلخی تمام گفتند این بازنشستههایی که
طبق قانون باید برکنار بشوند ،اینها را برمیگردانند
و این را به پای شما مینویسند ،یعنی به پای من.
[البته] این محبت است ،این نشاندهنده این است
که این برادرمان نس��بت به اینکه یک چیزی را به
ما نسبت میدهند که ایشان نمیپسندد ،ناراحت
اس��ت .منتها اش��کالش این بود که س��ر من داد
میکش��ید[ .خنده معظمله و حضار] -من هم به
ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد میکشید؟!
به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرتخواهی
کنیم.
طلبه :من معذرت میخواهم .ببخشید.
معظمل�ه :بس��یار خ��ب! ما ه��م از ش��ما معذرت
میخواهیم.
این قانون بازنشستگان ،یک قانون بسیار خوبی
اس��ت .این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج
داش��تیم ،جایش هم خالی بود .این قانون در واقع

حس��ن روحانی  5م��اه پس از
دولت
نخس��تین تهدید نفتی خود در
تیرماه گذش��ته ،روز گذش��ته بار دیگر آمریکا را
تهدید کرد اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرد،
نفتی از خلیجفارس صادر نمیشود.
به گزارش «وطنامروز» 12 ،تیرماه گذش��ته
یعنی حدود  2ماه پ��س از اعالم خروج آمریکا از
برجام و در ش��رایطی که این کشور اعالم میکرد
فروش نفت ایران را به صفر خواهد رساند ،حسن
روحان��ی در یک موضعگیری کمس��ابقه تصریح
ک��رد معنی ندارد نفت ایران صادر نش��ود و نفت
منطقه صادر ش��ود .روحانی که در جمع ایرانیان
مقیم سوییس سخن میگفت ،با اشاره به ادعای
آمریکاییها مبنی بر جلوگی��ری از صادرات نفت
ای��ران ،گفت :این اصال معنی ندارد که نفت ایران
ص��ادر نش��ود و آنوقت نفت منطقه صادر ش��ود.
اظه��ارات روحانی در تیرماه از آن جهت مهم بود
که دولت روحانی در  5س��ال گذشته عمده تکیه
خ��ود برای حل مش��کالت را در مذاکره با آمریکا
تعریف ک��رده و این مواضع او بهنوعی تجدیدنظر
در اعتماد به آمریکا تفسیر میشد .سردار سرلشکر
قاس��م س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی  ۱۳تیرماه یعنی یک روز
پس از آنکه حسن روحانی در سوییس تهدید نفتی
را مطرح کرد ،نامهای به حسن روحانی نوشت و از
موضع او در س��وییس حمایت کرد« .وطنامروز»
 ۱۴تیرماه در گزارشی با عنوان «رمزگشایی نامه
حاج قاسم به روحانی» تهدید نفتی ایران را بررسی
کرد .در این رمزگش��ایی ،دلیل آنکه حاج قاس��م
سلیمانی مامور نوشتن نامه به روحانی شده توضیح
داده شد .در بخش��ی از این گزارش آمده بود...« :
اینکه این نامه از س��وی سردار سلیمانی ،فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران (و نه سایر فرماندهان
بهارستان دیروز سهش��نبه موضوع بررسی
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه
مجلس درب��اره الحاق به کنوانس��یون بینالمللی
مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م در دس��تور کار
مجل��س قرار گرف��ت .به گزارش «وط��ن امروز»،
البته اخباری درباره بررسی این ایرادات در صحن
علنی منتشر نشده اما دیروز معاون حقوقی حسن
روحانی گف��ت اصالحاتی در مصوبه انجام ش��ده
است .معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه
«جلسات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان
ب��رای بررس��ی  CFTدر حال برگزاری اس��ت»،
گفت :یک س��ری اصالحات در حق رزروهایی که
در مادهواحده الحاق آمده است ،انجام شده است.
لعیا جنیدی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره آخرین
جلس��ات دولت ،ش��ورای نگهبان و مجلس درباره
الیحه  CFTاظهار کرد :کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان جلسه
مشترکی داشتهاند و یک سری اصالحات در حق
رزروهایی ک��ه در مادهواحده الحاق آمده اس��ت،
انجام دادهاند و در تالش هستند روی حق شرطها
به توافق برس��ند .وی درباره موض��ع دولت درباره
اصالحات انجام شده در  CFTبیان کرد :پیش از
این درباره این اصالحات از دولت نظرخواهی شده
بود .ما باید منتظر بمانیم تا متن نهایی این الیحه
آماده ش��ود و سپس بررس��ی کنیم که نظر دولت
تامین شده است یا نه .در مجموع روند مثبتی در

که دیگر این اشکاالت پیش نیاید ،مجبور نشوند که
به اجازه رهبری متوسل بشوند.

■■دس�تور الریجان�ی ب�رای اصلاح قان�ون
منعبهکارگیریبازنشستگان

حلقه بس��ته مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی
جاها س��الهای س��ال طول میکش��د ،این حلقه
مدیریتی بسته را باز میکند ،میشکند ،راه را برای
جوانها میگشاید که بتوانند خودشان را برسانند
به مراکز مدیریتی ،بنابراین اصل قانون ،قانون خوبی
اس��ت ،منتها اطالق قانون ،اطالق درستی نیست،
یعنی اینکه هر بازنشستهای باید به کار گرفته نشود،
این اطالق درست نیست .چون بعضی از افراد هستند
بله ،مث ً
ال  30سال هم خدمت کردهاند ،بازنشسته هم
ش��دهاند ،فرض کنید که  20س��اله بوده 18 ،ساله
بوده ،استخدام شده ،حاال هم یک مردی  48ساله،
 50ساله است ،وقت کارش است و تجربه خوبی هم
پیدا کرده ،جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون
این را هم شامل میش��ود اما شمول قانون نسبت

به این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا میشوند،
ممکن است زیاد هم نباشند ،درست نیست .خب!
حاال [آن] مس��ؤول ،آن مدیر چه کار کند برخالف
قانون؟ اینجا به فکر والیت فقیه میافتند که باالخره
ولیفقیه اجازه بدهد .میآیند از ما سؤال میکنند ،ما
هم مواردی را ،بنده اینهایی را که [نس��بت به آنها]
میآیند سؤال میکنند که نمیشناسم ،مگر بعضی
معدودش��ان را؛ ممکن است دو نفر ،سه نفرشان را
بشناسیم؛ معدودی از آنها را میشناسیم ،آنهایی را
هم که نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد داشته
باشیم قبول میکنیم .مس��اله این است و اال اصل
این قانون ،قانون خوبی است ،باید هم اجرا بشود و
بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم
مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند

روحانی در جمع مردم شاهرود:

نگذارند ایران نفت بفروشد
نفتی از خلیجفارس صادر نمیشود
ارش��د نظامی ایران) نوشته
ش��ده قابل تامل اس��ت .اگر
تا پیش از این تصور میشد
سیاست نظام برای جلوگیری
از تحری��م نفتی ،به تهدیدها
در خلیجفارس و تنگه هرمز
محدود میش��ود اما نامه حمایتآمیز س��لیمانی
ب��ه روحانی میتواند این پی��ام را مخابره کند که
سیاس��ت ایران استفاده از همه ظرفیتهای خود
در منطقه اس��ت تا اگر زمانی صادرات نفت ایران
متوقف ش��د ،از تمام این ظرفیتها استفاده شود
ت��ا مانع صادرات نفت س��ایر کش��ورهای منطقه
ش��ود» .روحانی همچنین  ۳۱تیرم��اه در دیدار
روسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در
خارج از کشور تهدید نفتی را بیشتر توضیح داد و
گفت تهدید ایران برای جلوگیری از صادرات نفت
منطقه ،به بس��تن تنگه هرمز محدود نمیشود و
ای��ران «تنگههای دیگر» را نیز در اختیار دارد که
میتواند برای انسداد حداکثری مجاری انتقال نفت
از منطقه ،از س��یطره خود بر این تنگهها استفاده
کند .به اعتقاد بیش��تر کارشناسان ،این تهدیدات
قاطع روحانی که با تضمین فرمانده سپاه قدس نیز
همراه بود ،در نهایت نتیجه داد و آمریکا  ۸کشور را
از تحری م نفتی ایران معاف کرد 11 .آبانماه یعنی
 2روز مانده به بازگشت دور دوم تحریمها ،آمریکا
موافقت کرد به  8کشور از جمله چین ،ژاپن ،هند
و کرهجنوبی اجازه دهد به خرید نفت ایران پس از
اعمال تحریمها در  ۵نوامبر ادامه دهند.

■■ای�ران پی�روز نهایی این
نبرد است

ب��ا هم��ه اینها ،حس��ن
روحانی روز گذشته بار دیگر
تهدی��د نفتی خ��ود را تکرار
ک��رد .رئیسجمه��ور که در
اجتماع مردم ش��اهرود سخن میگفت ،با تأکید
ب��ر اینکه آمری��کا بداند نفتمان را میفروش��یم
و آنه��ا قادر نیس��تند و نمیتوانند جلوی فروش
نف��ت ایران را بگیرند ،گف��ت :اگر آمریکا بخواهد
روزی جل��وی فروش نفت ایران را بگیرد ،نفتی از
خلیجفارس صادر نمیش��ود .روحانی با تأکید بر
اینکه ملت ایران نخواهد گذاشت لبخند بر لبان
دشمن نقش ببندد ،افزود :آمریکا خواست و اعالم
ک��رد ایران را از ص��ادرات نفت محروم و از تبادل
تجاری با دنیا باز داش��ته و ای��ران را در منطقه و
جه��ان منزوی کرده و ب��ه اهدافی که در منطقه
دارد ،دست خواهد یافت اما ملت بزرگ ایران در
تمام این صحنهها ثابت کرده و خواهد کرد پیروز
نهایی این نبرد است .روحانی با بیان اینکه آمریکا
به دنبال تضعیف رابطه ایران با دیگر کش��ورهای
جهان است ،گفت :امروز از هر زمان دیگر رابطه ما
با همسایگانمان در غرب ،شرق ،شمال و جنوب
کشور بیشتر و بهتر است و ما با همه دوستانمان
روابطی صمیمی داریم و خواهیم داشت و آمریکا
قادر نیس��ت رابطه ما را با ملتهایی که در طول
قرنه��ا دوس��تان عزیزم��ان بودند ،بره��م بزند.
رئیسجمهور ادامه داد :آمریکا قادر نیست روابط

در حق رزروهای مادهواحده الحاق   CFTانجام شد

اصالحات در CFT

بررس��ی این الیحه در حال طی شدن است .اشاره
جنیدی به مثبت بودن اصالحات انجام شده گویای
آن است که دولت نظر مساعدی به اصالحات انجام
ش��ده دارد .با این حال اما هنوز سرنوشت ایرادات
ش��ورای نگهبان به مفاد مصوبه  CFTمش��خص
نیس��ت .البته روز دوش��نبه جلسه کمیته بررسی
الیحه مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م ()CFT
برگزار شد .برخی نمایندگان مانند حجتاالسالم
مجتبی ذوالن��ور در روایت این جلس��ه معتقدند
مجلس نس��بت به مصوبه خود اصرار خواهد کرد
و ایرادات ش��ورای نگهبان را برطرف نخواهد کرد.
ذوالنور درباره این جلس��ه به فارس گفت :مواردی
که قرار بود آقای کدخدایی پیگیری کند در جلسه
بررسی شد و چند دس��ته ایراد وجود داشت .وی
افزود :برخی از این ایرادات ابهاماتی بود که شورای
نگهبان عنوان کرده بود اگر این ابهامات رفع شود
مشکلی وجود نخواهد داشت .بخشی از موارد هم
ایراد در متن کنوانس��یون بود ،مانن��د ماده  ۶که
عنوان میدارد ترتیبی اتخاذ شود که کشورها حتی
اگر الزم باش��د مواردی را که کنوانسیون خواسته،
تحت پوشش سیاس��ی ،حقوقی ،دینی ،اعتقادی،
فرهنگی ،قومی و ن��ژادی به هیچوجه نتوانند دور

بزنن��د و حتی کش��ورها موظفن��د قوانین داخلی
متناس��بی را وضع کنند که نظرات کنوانسیون و
 FATFتأمین ش��ود .وی بر همین اساس اضافه
ک��رد :بنابراین با فضایی ک��ه ایجاد کردند و جوی
که ایجاد شد ،موارد مدنظر در جلسه مطرح شد و
شورای نگهبان هم بر مواردی که متن کنوانسیون
مش��کل دارد ایراد گرفت که خالف شرع و قانون
اساس��ی اس��ت و درباره مواردی هم که بر اساس
نظر شورای نگهبان الزم بود ابهامات برطرف شود
همین اتفاق افتاد .البته مواردی هم مخالف شرع و
قانون اساسی است مانند قاعده نفی سبیل و اینکه
میگویند ما اگر جایی قانون نداشته باشیم به عرف
مراجعه میکنیم ،که در این رابطه عرف بینالمللی
بر اساس عرف شرعی نیست و یک عرف غیرقابل
قبول برای ما اس��ت یا به عنوان مثال مواردی که
داوری ش��ود محاک��م آنها برای ما مش��روع تلقی
نمیشود لذا این ایرادات شورای نگهبان قابل رفع
نیس��ت .رئیس کمیته هستهای مجلس در بخش
دیگری از س��خنانش خاطرنشان کرد :نکته دیگر
در جلس��ه امروز [دیروز] این بود ک��ه برای موارد
رأیگیری انجام شد که ما ایرادات شورای نگهبان
را برطرف کنیم یا مجلس بر نظر خود پافش��اری

رئیس مرک��ز پژوهشهای مجلس از دس��تور
دکت��ر الریجانی ب��ه این مرکز ب��رای تدوین طرح
اصالح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در پی
فرمایش��ات دیروز مقام معظم رهب��ری خبر داد.
کاظم جالل��ی در گفتوگو با خان��ه ملت ،با بیان
اینکه در پی فرمایش��ات دیروز مقام معظم رهبری
در درس خ��ارج فقه درباره قانون منع بهکارگیری
بازنشس��تگان ،دکتر الریجانی مالحظات معظمله
برای اصالح قانون را به بنده به عنوان رئیس مرکز
پژوهشه��ای مجلس اعالم کردن��د ،گفت :بر این
اس��اس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان،
کارشناس��ان ،پژوهشگران و معاون قوانین مجلس
طرح��ی را جهت اصالح قان��ون مطابق نظر مقام
معظم رهب��ری تدوین و آماده کنی��م .وی با بیان
اینکه از معظمله برای اظهار محبت نسبت به اصل
قانون تشکر و سپاسگزاری میکنیم ،افزود :ایشان
قان��ون را امری الزم و ضروری جهت اینکه جوانان
و نیروهای تازهنفس جدی��د وارد عرصه مدیریتی
کشور شوند دانستند ،ضمن اینکه ایشان فرمودند
این قانون باید به طور کامل اجرا شده و نباید معطل
بماند و تاکنون نیز بخوبی اجرا ش��ده است .رئیس
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی ادامه
داد :بنابراین ما بررسی نکات و مالحظاتی که مقام
معظم رهبری داشتند را هر چه سریعتر در دستور
کار گروه کارشناسی قرار میدهیم و انشاءاهلل آن را
به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

تجاری ما با منطق��ه و جهان را قطع کند و باید
بداند در سراس��ر این سرزمین ،ملت ایران روابط
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای
منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
■■روابط ایران با جهان گسترش خواهد یافت

وی با بیان اینکه ارتباط خود را با همسایگان،
کش��ورهای اس�لامی و سایر کش��ورهای جهان
توسعه خواهیم داد ،گفت :آمریکا تالش میکند
همس��ایگان ایران ،اروپا ،چی��ن و هند را از ایران
جدا کند و ایرانهراسی را ترویج میکند و این در
حالی است که ما دشمن هیچکدام از همسایگان
خ��ود نبوده و نخواهیم بود .رئیسجمهور با بیان
اینک��ه آمریکا نمیتواند تفرقه ،نزاع و دش��منی
میان ایران و همس��ایگان خود ایجاد کند ،اظهار
داشت :روابط ایران روز به روز با جهان گسترش
خواه��د یافت .به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاستجمهوری ،رئیسجمهور تأکید کرد :بهرغم
میل آمریکا ،ارتباط ،تج��ارت و صادرات خود را
با جهان توس��عه میدهیم .روحانی با بیان اینکه
در شرایطی که آمریکا میخواست نتوانیم بودجه
متعادل و سالمی به مجلس ارائه کنیم در  25آذر
دولت بودجه سال آینده را تقدیم مجلس خواهد
کرد ،گف��ت :در این بودجه  433ه��زار میلیارد
توم��ان اعتبار برای بودجه عمومی س��ال آینده
پیشبینی شده که با همت و ایثار ملت و وحدت
دولت و مردم و تالش نمایندگان امیدواریم این
بودجه مصوب و اجرا شود .رئیسجمهور با اشاره
ب��ه اینکه در بودجه س��ال آینده ن��رخ کاالهای
اساس��ی م��ردم را ب��ا قیمت مناس��ب تضمین
میکنیم ،اظهار داشت :دولت به دنبال کمک به
حقوقبگیران اس��ت و در این راستا حقوق همه
حقوقبگیران و بازنشس��تگان  20درصد افزایش
خواهد یافت.
کن��د .وی افزود :اگر مجل��س بخواهد بر نظر خود
پافشاری کند ایرادات شورای نگهبان رفع نخواهد
ش��د اما اگر ایرادات شورای نگهبان در بسیاری از
موارد رفع ش��ود اصل  CFTباید رد شود چون ما
نمیتوانیم متن را تغییر دهی��م لذا رأیگیری در
این رابطه انجام ش��د .ذوالنور ادامه داد :در برخی
موارد که رأیگیری انجام میش��د نصاب جلس��ه
وجود داشت یا تصویب میشد که مجلس بر نظر
خود پافشاری کند یعنی نظر شورای نگهبان تأمین
نشود .وی همچنین تصریح کرد :متأسفانه دوستان
ما در اکثریت بودند و از  ۱۶نفر حاضر گاهی با ۱۱
و  ۱۲رأی موارد تصویب میش��د .در مواردی هم
که برخی دوس��تان ما بی��رون بودند و نصاب الزم
وجود نداش��ت متأس��فانه باز آن موارد رأیگیری
میش��د و بهرغم اینکه بنده هم چندین بار تذکر
دادم که جلس��ه نصاب ن��دارد و رأیگیری خالف
قانون اس��ت اما موارد را خ�لاف قانون رأیگیری
و تصویب کردند! رئیس کمیته هستهای مجلس
در ادامه تش��ریح جزئیات نشست کمیته بررسی
الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم خاطرنشان
کرد :در مجموع امروز (دیروز) خروجی جلس��ه و
کمیسیون امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر
خود درباره الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
( )CFTپافش��اری کند و موضوع ارجاع به مجمع
تشخیص مصلحت نظام پیدا میکند اما باید این
الیحه مجدد در صحن مطرح و رأیگیری شود.

اخبار

اروپاییها میخواهند بدون هزینه
از منافع برجام بهرهمند شوند

وزی��ر ام��ور خارج��ه گف��ت:
اروپاییه��ا میخواهند بدون
هزینه ب��رای رفع نگرانیهای
امنیت��ی ،صرف��ا از مناف��ع
برجام بهرهمند ش��وند که این
امکانپذیر نیست .محمدجواد ظریف در گفتوگو
با خانه ملت ،در توضیح ادعای اخیر رویترز درباره
عدم پوشش فروش نفت در جریان مراودات مالی
اتحادیه اروپایی با ایران اظهار داش��ت :بر اساس
اطالعاتی که ما داریم اینگونه نیست ،زیرا اگر پول
نفت ایران به حسابی واریز نشود مشخص نیست
پولی برای مراودات وجود داش��ته باشد ،از سوی
دیگر قس��مت عمده صادرات جمهوری اسالمی
ایران نفت اس��ت بنابراین به نظر میرسد برخی
فضاس��ازیها در حال شکلگیری است تا مردم
را ناامی��د کنند .وزیر ام��ور خارجه تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران همیشه بر توان داخلی
خود تأکید داش��ته و از ای��ن رو تالش خود را با
اروپاییه��ا ادامه دادیم و بر این باوریم اروپاییها
در تالش برای ارتباط با ایران هستند .اروپاییها
معتقدند اجرای برجام برای امنیت آنها ضروری
اس��ت لذا آنها برای تأمین امنیت خود و اجرای
برج��ام باید هزینه کنند .وی یادآور ش��د :ما در
تماس فنی با اروپاییها هس��تیم تا این مکانیزم
ویژه مالی برقرار شود ،بنابراین امیدواریم SPV
بتوان��د نیازهای کش��ور را در ح��د قابل قبولی
تأمین کند .ظریف درباره مذاکرات با کشورهای
 4+1پیرام��ون برجام گف��ت :اروپاییها قرار بود
این مکانی��زم را به عنوان اولین ق��دم راهاندازی
کنن��د و تاکنون تالشهایی هم کردهاند .به نظر
احتیاط بیش از حدی از طرف اروپاییها احساس
میشود ،اروپاییها میخواهند بدون هزینه برای
رفع نگرانیهای امنیتی ،صرف��ا از منافع برجام
بهرهمند شوند که این امکانپذیر نیست.

رسیدگی آفکام به شکایت ایران
از «ایران اینترنشنال»

نهاد ناظر بر رس��انههای صوتی و تصویری در
بریتانیا اعالم کرد به شکایت ایران از یک تلویزیون
فارسیزبان مس��تقر در لندن رسیدگی میکند.
به گزارش گاردین« ،اف��کام» ( )OFCOMکه
ن��ام مخفف نهاد نظارتی بر رس��انههای صوتی و
تصویری در بریتانیاست ،اعالم کرد شکایت ایران از
تلویزیون «ایران اینترنشنال» را مورد رسیدگی قرار
میدهد .در بیانیه آفکام آمده است :این رسیدگی
به معنای اثبات تخلف تلویزیون ایران اینترنشنال
از قوانین رس��انهای در بریتانیا نیست .تلویزیون
«ایران اینترنشنال» در همان روز حمله تروریستی
به نظامیان غیرمس��لح و غیرنظامیان در جریان
رژه نیروهای مس��لح در شهر اهواز  31-شهریور
 -97با س��خنگوی گروه تروریستی جداییطلب
«االحوازیه» مصاحبه کرد و این سخنگو در جریان
آن مصاحبه مس��ؤولیت این حمله تروریستی را
ب��ر عهده گرفت .بر اس��اس قوانین رس��انهای در
بریتانیا و اروپا و بس��یاری از کش��ورهای جهان،
مصاحبه با اعضای گروههای تروریس��تی تخلف
محسوب میش��ود .پس از این اقدام غیرحرفهای
تلویزیون«ایراناینترنشنال»«،حمیدبعیدینژاد»
سفیر ایران در لندن اعالم کرد سفارت جمهوری
اسالمی ایران در لندن ،از این رسانه فارسیزبان به
«آفکام» شکایت کرده است.

تشریحتصمیمات
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان

محمدجواد جمالی نوبندگانی
در حاشیه نشست علنی دیروز
مجلس ش��ورای اس�لامی در
توضیح آخرین جلس��ه هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان در
جمع خبرنگاران گفت :پرونده ش��کایت شورای
نگهبان از محمود صادقی ،نماینده مردم تهران
در این جلسه مطرح شد .به گزارش خانه ملت،
قوهقضائیه نیز از هیات نظارت درخواست کرده
بود  11شکایت از این نماینده را در هیات نظارت
بررس��ی کند و اعضا نظر خود را اعالم کنند ،لذا
اعضا درباره  10شکایت همان نظر قبلی خود را
ارائه کردند و به قوهقضائیه ارجاع شد .اما درباره
ش��کایت شورای نگهبان قرار شد در جلسهای با
حضور نماینده مذکور ،موضوع بررس��ی ش��ود.
نماینده مردم فس��ا در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :شورای نگهبان درباره ادعای محمود
صادقی مبنی بر اینکه برخی افراد در پروندههای
این شورا اعمال نظر میکنند ،شکایت را به هیات
نظارت ارائه کرده بود ،لذا هیات این موضوع را در
جلسه آتی بررسی خواهد کرد تا مشخص شود
ادعای مذکور در حوزه وظایف نمایندگی بوده یا
خیر .وی افزود :در جلسه امروز[دیروز] ادعاهای
نمایندگان درباره کمیس��یون اقتصادی مجلس
بررس��ی ش��د ،به موجب این ادعا برخی افراد با
رانتی که به آنها داده ش��ده ،از استیضاح وزیری
صرفنظر کردهاند .مس��تند شاکی این نماینده
روزنامهای بود که ب��ه این موضوع پرداخته بود،
لذا قرار شد اصل روزنامه و فایل صوتی به هیات
نظارت برای اظهارنظر نهایی ارائه شود.

