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سیاسی

وطن امروز شماره 2498

اخبار

اجازه نمیدهیم دانشمندان ما تاوان
گرایشات بعضی مسؤوالن را بدهند

دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی دیروز
در تجمع خود با صدور بیانیهای اعالم کردند:
اجازه نخواهیم داد بیگانگان ،دانش��مندان ما
را بشناسند و تاوان گرایشهای غربپرستانه
بعضی مس��ؤوالن مبهوت و مقهور نظامهای
لیبرال را ،عزیزانی همچون شهیدان هستهای
ب��ا خون پاکش��ان دهن��د .در ادام��ه بیانیه
دانش��جویان آمده اس��ت :این تجمع تلنگری
اس��ت برای بیدار کردن مس��ؤوالن کش��ور و
اگر الزم باش��د دانش��جوی انقالب��ی از تمام
ظرفیتهای قانونی و مدنی خود برای مقابله
با نقش��ههای دش��من اس��تفاده خواهد کرد.
مس��ؤوالن بدانند اگر از این اقدام جاسوسانه
جلوگیری نش��ود ما وارثان خون ش��هیدان،
ایستادگی خواهیم کرد.

رایزنی نزدیکان ترامپ با منافقین
درباره آشوبها در ایران

اس��نادی که در وزارت دادگستری آمریکا
به ثب��ت رس��یده نش��ان میده��د «رودی
جولیان��ی» و «جان بولتون»  5ب��ار از زمان
روی کار آمدن ترامپ با تروریستهای منافق
دی��دار کرده و با آنها درباره مس��ائل مختلف
از جمله آش��وبها در ای��ران رایزنی کردهاند.
به گزارش تس��نیم ،این اس��ناد گزارشهایی
است که گروهک تروریست «منافقین» طبق
مفاد قانونی در آمریکا موسوم به «قانون ثبت
عامالن خارجی» تحویل وزارت دادگس��تری
آمری��کا داده اس��ت .ای��ن قان��ون ،گروههای
البی را موظف به شفافس��ازی مراودات خود
با دولت آمریکا میکند .اس��ناد جدید نشان
میده��د  2م��ورد از دیداره��ای جولیانی با
تروریستهای منافق در تاریخهای  10فوریه
 2017و  10مه 2017بوده است .در توضیح
مقابل دستور جلسه این دیدار عبارت «رایزنی
درباره اوضاع ایران و خاورمیانه» ثبت ش��ده
است .دیدار س��وم روز  27فوریه سال جاری
میالدی انجام ش��ده که موضوع آن «رایزنی
درب��اره تظاهراته��ا در ایران» عنوان ش��ده
اس��ت .بولتون هم بعد از تحلیف ترامپ یک
ب��ار  13آوریل  2017و بار دیگر  2آگوس��ت
 2017با تروریس��تهای گروهک نفاق دیدار
کرده اس��ت .درباره این دیدارها عبارت مبهم
«دیدار با آقای بولتون» ذکر شده است.

عدهای قطبنمای دلشان
به سمت آمریکا و اروپاست

حجتاالسالممحمدمحمدیان،
رئیس نه��اد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها با
بیان اینکه عدهای قطبنمای
دلش��ان به س��مت آمریکا و
اروپاست ،اظهار کرد :آنها میگویند تنشزایی
نکنید ،این در حالی اس��ت که همه تنشها را
آمریکا ایجاد میکند .وی گفت :برخی آمریکا را
کدخدای دنیا میدانند که باید با آن کنار آمد،
آقایانی که ما را دعوت ب ه س��ازش میکردند و
میگفتند باید هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد،
هم چرخ اقتصاد ،دیدند که هیچ کدام نچرخید.
اصالح یک خبر

سلطان ارز همان سلطان سکه نیست

در پی مصاحبه روز ش��نبه حجتاالسالم
والمسلمیـن محس��نـیاژهای ،سخنگــوی
قوهقضائیه در حاشیه نشست دادستانی تهران
درباره برخورد قضایی ب��ا تخلفات اخیر بازار،
موض��وع پرداخت  159میلی��ون و  800هزار
دالر و  51میلی��ون ی��ورو ارز از س��وی بانک
مرک��زی به ف��ردی خارج از سیس��تم بانکی
و صرافی مطرح ش��د که یکی از رس��انهها به
اش��تباه دریافتکننده این مبالغ را «سلطان
سکه» ذکر کرد که صحیح نیست .به گزارش
میزان ،برخی روزنامههای دیروز و همینطور
یک برنامه طنز تلویزیونی نیز به دنبال اشتباه
این رس��انه ،نقل قولی از ایش��ان را به صورت
غیرصحیح منتقل کردند ک��ه انتظار میرود
مطلب غیرصحیح عنوان ش��ده اصالح شود.
قابل توجه اس��ت که نه در سوال خبرنگار در
اینباره و نه در توضیح س��خنگوی قوهقضائیه
در این زمینه ،نامی از «سلطان سکه» به میان
نیامده اس��ت .متن صحیح پرس��ش و پاسخ
یادشده این اس��ت« :معاون اول دستگاه قضا
در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا پاسخ
س��واالت شما در بحث اختالالت ارز از وزارت
اطالعات و بانک مرکزی داده ش��ده اس��ت؟
گف��ت :درباره نامهای که امروز به دس��ت من
رس��ید ،درباره ارزهایی که به اف��رادی غیر از
صرافیهای مجاز یا غیر از سیستم بانکها و به
عوامل شخصی و حقیقی بدون داشتن مجوز
صرافی داده ش��ده بود ،گزارش دادند و گفتند
در این مقطع زمانی به این فرد  ۱۵۹میلیون و
 ۸۰۰هزار دالر و اگر اشتباه نکنم  ۵۱میلیون
یورو دادهاند».

دوشنبه  8مرداد 1397

گزارش «وطنامروز» درباره اجرای اصالحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان

آنهایی که باید بروند

نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» :شهردار تهران شامل استثناها نیست و باید تغییر کند
گروه سیاس�ی :بازار تأویل و تفس��یر درب��اره اصالح
قانون منع بهکارگیری بازنشس��تگان داغ شده است.
این طبیعی اس��ت که چهرههای وابس��ته به برخی
جریانهای سیاس��ی که با قان��ون جدید امکان ادامه
حضور در مسؤولیتهای کالن را ندارند در پی تفسیر
به رای اصالحیه جدید باشند .بر اساس ماده ۷۱قانون
اساس��ی ،معاونان وزرا و اس��تانداران جزو استثناهای
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان بودند اما با
اصالح قانون و تصویب آن در مجلس ،اس��تانداران و
معاونان وزرا نیز از لیست استثناها خارج شدند .قانون
«همترازی» نیز از دیگر حذفیات قانون جدید است.
پیش از این ،افراد بازنشسته که در جایگاههایی مانند
معاونان استاندار حضور داشتند با توسل به همترازی
و تعریف ردهبندیهای سیاسی ،قانون منع بهکارگیری
را دور میزدند اما به نظر میرسد با حذف همترازی،
امکان دور زدن قانون تقریبا صفر باشد .در این رابطه،
مهرداد الهوتی ،عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس
گفت« :قانون همترازی که در گذشته داشتیم باعث
شده بود به طور مثال حتی معاون استاندار هم خود را
همتراز عنوان میکرد .اکنون دیگر تحت هیچ شرایطی
افراد بازنشس��ته نمیتوانند از طریق قانون همترازی
مشغول خدمت شوند و دولت نیز این اجازه را نخواهد
داد و تمام افرادی که شامل این طرح هستند باید ظرف
 ۶۰روز از سمت و جایگاه خود کنارهگیری کنند» .از
سوی دیگر ،در متن قانون جدید نیز استثناها تصریح
ش��ده و بر اس��اس آن افراد زیادی باید با مس��ؤولیت
خود خداحافظی کنند« .وطنامروز» پیش از این در
گزارشی با اش��اره به متن قانون جدید و با استناد به
اظهارات رئیس سازمان امور استخدامی کشور عنوان
کرده ب��ود نیمی از اس��تانداران دول��ت روحانی باید
خداحافظی کنند .طی روزهای اخیر با باال گرفتن اخبار
و حواش��ی مربوط به این قانون و همچنین استقبال
اف��کار عمومی از آن ،اس��امی اس��تاندارانی که باید از
سمت خود کنارهگیری کنند منتشر شد .در این میان،
اسامی چهرههای شاخصی چون محسن مهرعلیزاده،
محمدرضا خباز و محمدحسین مقیمی نیز به چشم
میخورد .بر اس��اس این گ��زارش ،مجید خدابخش
اس��تاندار آذربایجان شرقی ،قاسم سلیمانی دشتکی
اس��تاندار ایالم ،عبدالکریم گراوند اس��تاندار بوشهر،
محس��ن مهرعلیزاده استاندار اصفهان ،محمدحسین
مقیمی استاندار تهران ،اسماعیل تبادار استاندار فارس،
س��یدعلی آقازاده اس��تاندار مرکزی ،فریدون همتی
اس��تاندار هرمزگان ،محمود زمانی قمی استاندار یزد،
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی ،محمدرضا
خباز استاندار خراسان شمالی ،اسداهلل درویش امیری
استاندار زنجان ،سیدش��هابالدین چاوشی استاندار
سمنان ،سیدمهدی صادقی استاندار قم ،محمدناصر
نیکبخت اس��تاندار همدان و دانیال محبی اس��تاندار
سیستانوبلوچستان با توجه به بازنشسته بودن باید از
سمت خود کنار گذاشته شوند.
■■س�الک :قانون جدید اعتماد عمومی را جلب
میکند

«وطنام��روز» به منظور پیگی��ری درباره چرایی
اصالح قان��ون جدید منع بهکارگیری بازنشس��تگان
و همچنین اس��تثنائات مط��رح در قان��ون جدید با
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی گفتوگو کرد.
نمایندگان تاکید دارند قانون جدید باعث ایجاد امید
در جامعه میش��ود .وکالی ملت میگویند این قانون
پاس��خی به خلف وعده آقای روحانی درباره جوانتر
کردن کابینه ب��ود؛ اتفاقی که به صورت عکس عمل
و کابین��ه دولت دوازدهم از دول��ت یازدهم نیز پیرتر
ش��د .در همین رابطه ،حجتاالس�لام احمد سالک،
عض��و کمیس��یون فرهنگی مجل��س در گفتوگو با
«وطنامروز» در پاس��خ به این سوال که چه ضرورتی
باعث ش��د نمایندگان ب��ه طرح اص�لاح قانون منع
استخدام بازنشستگان ورود کنند ،اظهار داشت :عوامل
بس��یاری برای ورود نمایندگان وجود داشت از جمله
اینکه بیکاری در بین قش��ر تحصیلکرده رشد کرده و
جوانان نخبه بیکار ماندهاند .وی افزود :مس��اله بعدی
این اس��ت که ما باید جذب سرمایه اجتماعی داشته
باشیم ،چرا که این موضوع برای جلب نظر جامعه است
تا مقداری از اعتماد مردم بازگردد .مساله دیگر هم این
اس��ت که بعضی افراد بازنشسته شدهاند و بعد دوباره
واکنش در روزی ک��ه ب��ازار ارز ب��ه تغییر
رئی��س بان��ک مرک��زی واکنش
منف��ی نش��ان داد و هر دالر در ب��ازار ارز به بیش از
 11هزار تومان رسید؛ محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه که بس��یاری وضعیت فعلی التهابات بازار ارز
و ط�لا را نتیجه عملکرد او در سیاس��ت خارجی و
مذاکرات هس��تهای میدانن��د ،در اظهاراتی عجیب
وضعیت فعل��ی را به «عذاب» تش��بیه کرد و گفت
وضعیت فعلی نتیجه کفران نعمت برجام اس��ت! به
گزارش «وطنامروز» ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه صبح دیروز یکش��نبه در نخستین همایش
مشترک سفرا و روسای نمایندگیهای ایران در خارج
از کش��ور با بخش خصوصی ،در بخشی از اظهارات
خود درباره برجام اظهار داش��ت :کس��انی که قدری
کملطف��ی میکنند و میگویند برج��ام هیچ کاری
نکرد؛ خب! باید ش��رایط  2سال گذشته را با شرایط

به دس��تگاه دولتی آمدهاند و حقوقهای نجومی هم
میگیرند که باید از این قضیه جلوگیری کرد.

■■حضور بازنشستگان در دولت گسترده است

سیداحسان قاضیزاده ،عضو فراکسیون نمایندگان
والی��ی مجلس ه��م در گفتوگ��و ب��ا «وطنامروز»
درباره چرای��ی طرح اصالح قانون من��ع بهکارگیری
بازنشستگان در مجلس گفت :دلیل طرح این موضوع،
حضور گسترده بازنشس��تگان در سمتهای اجرایی
کشور بود .به همین خاطر نمایندگان احساس کردند
کش��ور نیازمند این است که قوه مجریه یک تحول و
پوس��تاندازی جدی داشته باش��د .یکی از کارها در
این جه��ت این بود که ما در مجل��س زمینه قانونی
ورود بازنشس��تگان به حوزه اجرای��ی را ببندیم .وی
پیام تصوی��ب این طرح به جامعه را امیدبخش��ی به
نس��ل جدید و جوان کشور عنوان و بر چرخش میان
مس��ؤوالن تاکید کرد .به گفته این نماینده مجلس،
تصویب این طرح آثار زیادی برای کشور خواهد داشت،
چرا که برای جوانان ایجاد امید کرده است و در همین
چند روز هم بازتابهای مثبت آن در جامعه بس��یار
زیاد بود .قاضیزاده همچنین درباره امیدواری نسبت
به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در دولت
فعلی ،خاطرنش��ان کرد :هم بازرسی کل کشور و هم
دیوان محاسبات مسؤول نظارت بر اجرای این قانون
هستند و مجلس هم بر دستگاههای دولتی در این باره
نظارت خواهد کرد .این قانون باید صددرصد توس��ط
دولت اجرایی شود.

شفاف باشد تا نیاز به تفسیر وجود نداشته باشد ،فضا
به سمتی گرایش دارد که قانون اجرا شود و استثنائات
اندک است.
■■روحانی به قول خود عمل نکرد

عضو هیاترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس نیز در گفتوگو با «وطنامروز» درباره اصالح
قانون منع بهکارگیری بازنشس��تگان و اینکه مجلس
بهخاط��ر کدام ض��رورت این ط��رح را تصویب کرد،
گفت :متاس��فانه این دولت ،یک دولت مس��ن است.
یعنی میانگین سنی مسؤوالن دولتی بشدت باالست.
رئیسجمهور هم به قول خود عمل نکرد و بهرغم اینکه
گفته بود میانگین س��نی دول��ت دوازدهم را جوانتر
خواهد کرد اما در عمل این دولت پیرتر ش��ده است،
بنابراین این احساس ضرورت برای نمایندگان بهوجود
آمد که میانگین س��نی مدیران اجرایی باید پایینتر
بیاید .نکته دیگر این اس��ت ک��ه ژنرالهایی که آقای
روحانی به دولت ب��رد ،دیگر انگیزهای برای کارکردن
ندارند ،به گونهای که با عملکرد خود قطار پیش��رفت
کش��ور را کند کردهاند .حجتاالسالم سلیمی افزود:
ژنرالهای بیانگیزه دولت متاس��فانه اقتصاد کشور را
زمینگیر کردند و نمایندگان مجلس را به این ضرورت
رساندند که باید لکوموتیو این قطار تغییر کند تا بتواند
سرعت بگیرد .وی همچنین تاکید کرد :ما جوانترین
کشور دنیا از جهت نیروی انسانی هستیم اما در عین
حال میبینید که مسنترین کابینه میان کشورهای
جهان را داری��م .این موضوع بازخورد جالبی در افکار
عمومی کشور و همچنین دنیا
■■ش�ورای نگهب�ان قان�ون
پی�ش از این ،افراد بازنشس�ته که نخواهد داشت .عضو فراکسیون
جدید را تصویب میکند
همچنی��ن سیدحس��ین در جایگاههای�ی مانن�د معاون�ان نمایندگان والیی مجلس افزود:
افضل��ی ،نماینده م��ردم اقلید اس�تاندار حضور داشتند با توسل دلیل دیگر ب��رای پیگیری این
در مجل��س در گفتوگ��و ب��ا به همترازی و تعریف ردهبندیهای ط��رح ،تع��داد ب��االی جوانان
«وطنامروز» در پاس��خ به این سیاسی ،قانون منع بهکارگیری را تحصیلک��رده بیکار در کش��ور
س��وال که چ��ه ضرورتی باعث دور میزدند اما به نظر میرس�د با است .با این حال شاهد هستیم
شد نمایندگان به اصالح قانون حذف همترازی ،ام�کان دور زدن که برخی پیرمرده��ای دولتی
چند ده شغل را اشغال کردهاند.
منع بهکارگیری بازنشس��تگان قانون تقریبا صفر باشد
ای��ن افراد باید ج��ای خود را به
ورود کنند؟ اظهار داشت :نهتنها
مجلس ،بلکه فضای عمومی جامعه به این رسیده بود جوانترها بدهند ،چرا که اگر این پیرمردها چهارگوشه
که نیاز است از فکرهای نو و افراد پرانرژیتر استفاده مس��ؤولیتهای اجرایی را ببوس��ند ،چند ده منصب
شود ،باالخره زمانی خود افراد بازنشسته جوان بودند مدیریتی آزاد شده و نیروهای جوان جایگزین خواهند
و در زم��ان جوانی با قدرت ریس��کپذیری کارهای ش��د .به گفته حجتاالسالم س��لیمی ،مجموعه این
بزرگی کردهاند ،ما باید این را س��رلوحه قرار دهیم و عوامل موجب شد در طرح یادشده ،تجدیدنظر کرده
ب��ه جوانانمان اعتماد کنیم برای مثال ،عملکرد وزیر و راه را برای ورود جوانترها هموارتر کنیم ،چرا که در
ارتباطات نس��بت به خیل��ی از وزرای دیگر بهتر بوده نتیجه اجرای سیاستهای غلط دولت ،نرخ بیکاری روز
اس��ت .وی افزود :این مسائل باعث شد حتی کسانی به روز افزایش مییابد و از آن طرف هم به خاطر رکود
که در مجلس دوره خدمتش��ان را گذراندهاند از حق اقتصادی حاکم بر جامعه ،امید به آینده جوانان بسیار
خودش��ان بگذرن��د و به نفع این قان��ون رای بدهند .کمرنگ شده است .وی تاکید کرد :هدف ما در مجلس
حوزه اجرایی نش��اط میخواهد ،سن که باال میرود از اصالح این طرح این بود که پیام روشنی را به جامعه
مصلحتطلب��ی در تصمیمگیری اثر میگ��ذارد .در داده و امید را به جوانان تزریق کنیم.
ش��رایط امروز ،جامعه نیاز به تالش و انرژی و نشاط ■■سرانجام شهردار تهران چه میشود؟
جوانی دارد تا بتواند با فعالیت خود کشوری مانند ایران
اما در میان اخبار مربوط به مصادیق قانون جدید
را تحت پوشش قرار بدهد .افضلی ادامه داد :با جمیع ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان ،نام ش��هردار
جهات مجلس به تبع افکار عمومی به این نتیجه رسید تهران بیش از دیگران محل بحث قرار گرفته اس��ت.
که به این مس��اله ورود کند .عضو کمیسیون عمران در ش��رایطی که در متن قانون جدید ،ش��هرداران در
مجلس در پاسخ به این س��وال که آیا الزم است این میان استثنائات قرار ندارند اما شهردار تهران و برخی
اصالحیه مجددا به تصویب ش��ورای نگهبان برسد؟ اعضای ش��ورای شهر اصرار دارند قانون جدید ،شامل
گفت :چی��زی که در مجلس تصویب ش��ده باید در شهردار تهران نمیشود! محمدعلی افشانی روز شنبه
ش��ورای نگهبان نیز به تصویب برسد و فکر میکنم در نشس��ت خبری با اش��اره به اصالح قانون منع به
مش��کلی نباش��د .وی درباره اینکه آیا قانون صراحت کارگیری بازنشستگان گفت« :این قانون شامل حال
دارد؟ تصریح ک��رد :هدف این بوده اس��ت که قانون من نمیشود ،بنابراین میتوانید پرسشهای خود را از
اظهارات عجیب محمدجواد ظریف در روزی که دالر  11هزار تومان شد

شکر نعمت باید میکردیم!

بعضیها کفران نعمت کردند یادشان نبود «لئن کفرتم ان عذابی لشدید»
امروز مقایس��ه کنند .وزیر خارجه با بیان اینکه «به
لطف خدا و به کمک شما ما شرایط امروز را از شرایط
هر روز بهتر خواهیم کرد چون دنیا در کنار ما است»،
افزود :میتوانیم از اینکه دنیا در کنار ما است استفاده
کنیم .ظریف در ادامه اظهاراتش مدعی ش��د« :یک
خرده بعضیها کفران نعمت کردند یادشان نبود که
«لئنشكرتمالزيدنكمولئنكفرتمانعذابيلشديد»
باالخره ش��کر نعمت باید میکردیم .و باید بکنیم».

■■ترجمه آیهای که ظریف خواند

آی��های ک��ه محمدج��واد ظری��ف خوان��د

آی��ه  7س��وره ابراهیم ب��ود که عبارت اس��ت از:
يدن َّ ُك ْم َولَئ ِْن َكف َْرت ُْم
َوإ ِ ْذ ت ََأ َّذ َن َرب ُّ ُك ْم لَئ ِْن شَ َك ْرت ُْم أَلَ ِز َ
ِيد؛ و به ي��اد آور هنگامى را كه
إ ِ َّن َع َذاب ِ��ي لَشَ ��د ٌ
پروردگارتان اعالم فرمود :همانا اگر ش��كر كنيد،
قطعاً -نعمتهاى شما را  -مىافزايم ،و اگر كفران
كنيد البته عذاب من سخت است.
اس��تناد ظریف به این آیه نش��ان میدهد وزیر
امور خارجه دولت حسن روحانی وضعیت اقتصادی
کشور در شرایط فعلی را مصداق «عذاب» میداند.
ام��ا اینکه محمدجواد ظریف میگوید نس��بت به

من پرس��ید» .وی در پاسخ به این پرسش که آیا این
قانون درباره خودش هم صدق میکند ،گفت :مبنای
ما قانون اس��ت؛ بنده تابع قانون هستم .تفسیر قانون
بر عهده ش��ورای نگهبان است .بنده مشکلی ندارم و
در ش��هرداری میمانم .وی در عین حال تاکید کرد:
روز پنجش��نبه لیستی از بازنشستگان تهیه کردیم تا
این مصوبه اجرایی شود .اما پیش از این اظهارات ،زهرا
صدراعظم نوری ،عضو ش��ورای پنجم در گفتوگویی
مدعی ش��ده بود« :این قانون ش��امل شهردار تهران
نمیش��ود ،چرا ک��ه او همتراز با وزیر اس��ت ،پس به
همین دلیل نمیتوان با استناد به این قانون شهردار
را برکنار کرد» .اظهار نظر عضو شورای شهر در حالی
است که همانطور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره
ش��د ،قانون همترازی در اصالحیه جدید حذف شده
است .این موضوع ،تنها استناد مطرح شده در توجیه
قانونی بودن حضور افشانی در شهرداری تهران است.
موضوعی که بر اس��اس قانون جدید محلی از اعراب
ندارد .در مقابل اما نمایندگان مجلس معتقدند شهردار
تهران نیز شامل قانون جدید میشود و باید از سمت
خود کنارهگیری کند .در همین رابطه نماینده مردم
لنگرود در مجلس گفته بود :ش��هردار تهران تا پیش
از این شامل همترازان میشد اما از این به بعد شامل
همترازان نمیشود و باید از جایگاه خود جابهجا شود.
البته فعال منتظر هستیم تا شورای نگهبان این مصوبه
را بررسی کند و اگر ایرادی به آن وارد بود آن را اعالم
کنند .به گزارش پایگاه خبری گیل نگاه ،الهوتی ادامه
داد :اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کند ،شهردار
تهران نیز شامل این طرح میشود و باید ظرف مدت
 ۶۰روز از ش��هرداری تهران کنارهگیری کند؛ درباره
اجرایی شدن این طرح هیچگونه البی و رانتی در کار
نخواهد بود و مجلس بشدت با بیقانونی در این رابطه
برخورد خواهد کرد.
■■نمایندگان :افشانی باید برود

ل��زوم کنارهگیری افش��انی از ش��هرداری تهران
بر اس��اس قانون جدید نیز موض��وع دیگری بود که
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی در گفتوگو با
«وطنام��روز» بر آن تاکی��د کردند .در همین رابطه
حجتاالسالم احمد سالک ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس در پاس��خ به این س��وال که بر اساس قانون
جدید آیا افشانی ش��هردار تهران هم باید کنار برود
گفت :بر اساس قانون شخص بازنشسته باید کنار برود
و شامل افشانی هم میشود .احسان قاضیزاده ،عضو
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس نیز گفت :من
نمیدانم دلیل کس��انی که شهردار تهران را مستثنا
کردهاند چه بوده اس��ت اما واقعیت این است که هر
دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی کشور کمک
بگیرد ،حتی موسس��ات عمومی غیردولتی ،ش��امل
این قانون خواهد بود .حجتاالس�لام سلیمی ،عضو
هیاترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
هم گفت :ش��هردار تهران هم مشمول طرح اصالح
قانون منع بهکارگیری بازنشس��تگان میشود و الزم
اس��ت این قانون در همه سازمانها بویژه شهرداری
تهران اجرایی شود .وی درباره برخی اظهار نظرها که
افش��انی را از قانون جدید مستثنا میدانند ،تصریح
ک��رد :برخی مدیران خ��ود را تافته جدا بافته و بهتر
از دیگ��ران میدانن��د و فکر میکنن��د اگر آنها کنار
بروند ،نظم عالم بههم میخورد .وی خاطرنشان کرد:
مرجع تفسیر این قانون مجلس شورای اسالمی است.
همچنین سیدحسین افضلی ،نماینده مردم اقلید نیز
با اش��اره به وجود مصادیق و اینکه آیا شهردار تهران
هم جزو این قانون میش��ود؟ توضیح داد :هر نهادی
که از بودجه دولتی چه کم و چه زیاد استفاده کند،
مشمول این قانون میشود و شهردار تهران هم شامل
آن میش��ود .عضو کمیسیون عمران مجلس درباره
اینکه یکی از اعضای ش��ورای ش��هر گفته بود چون
ش��هردار در جلس��ات هیات دولت شرکت میکند
ش��امل این قانون نمیش��ود نیز بیان کرد :شهردار
تهران فردی فنی و تخصصی اس��ت اما باید بعضی
اوقات از نفع کوچکتر بهخاطر نفع بزرگتر بگذریم
و جوری عمل کنیم که تفس��یر کمتر شود .اینکه از
نیروی جوان در شهرداری استفاده کنیم بهتر است
و اینکه قانون میگوید جوانگرایی کنیم دیگر نباید
استثنا بتراشیم.
برج��ام کفران ش��ده ،عجیب و قابل تامل اس��ت.
بیفایده بودن برجام و دستاورد «تقریبا هیچ» این
توافق بارها مورد اذعان مقامات ارشد دولت روحانی
قرار گرفته است .ضمن اینکه این توافق هنوز تمام
نشده است و به قول رئیسجمهور ،تنها شر مزاحم
آن یعنی «آمریکا» کم شده است .و به گفته مقامات
وزارت امور خارج��ه و دولت روحانی اکنون برجام
با حضور ایران و  4+1در حال اجراس��ت ،بنابراین
وضعیت فعلی اقتص��ادی که گویا آقای ظریف آن
را به «عذاب» ش��بیه میداند؛ در ش��رایط اجرای
برجام و حضور و ظهور این توافق هستهای حادث
شده است .به همین خاطر بسیاری از کارشناسان
و صاحبنظران معتقدند وضعیت فعلی اقتصاد ایران
نتیجه مذاکرات هستهای در دولت روحانی و نتیجه
رویکردی است که آسیبپذیر نشان دادن اقتصاد
ایران از تبعات اولیه آن بوده است.

اخبار

هدف دشمن مخدوش کردن اذهان
داخلی نسبت به سپاه و بسیج است

مش��اور رئی��س س��تادکل
نیروهای مسلح با بیان اینکه
آمریکاییها سالهاس��ت به
سپاه و بسیج حمله میکنند
و ب�� ه دنب��ال حاشیهس��ازی
برای این دو نهاد هستند ،گفت :هدف دشمن
مخدوش کردن اذهان داخلی نس��بت به سپاه
اس��ت .به گزارش مهر ،سردار مسعود جزایری
با اش��اره به هجمه رس��انهها و سیاستمداران
آمریکایی به س��پاه قدس و فرمانده آن ،گفت:
این موضوع چیز جدیدی نیس��ت .اگر س��ابقه
تهاجمات آمریکا در عرصههای مختلف را رصد
کنی��م ،به نکات مهمی دس��ت پیدا میکنیم.
آمریکاییها همواره تالش کردند به نقاط اصلی
ق��وت نظام ضربه وارد کنن��د و آن را در برنامه
دائمی خودش��ان قرار دادهاند و سعی میکنند
با عناصر عملیات روانی این اس��تراتژی را ادامه
دهند .وی افزود :س��الهای سال است به سپاه
و بسیج حمله میکنند و خسته هم نمیشوند.
منطق آنها این اس��ت که پدیدهها را باید تکرار
کنیم و اگر میخواهیم در یک موضوع نتیجه
بگیریم ،باید مرتب برای آن حاشیهسازی کنیم
تا بعدا اثرگذار باشد .این سیاست را علیه سپاه
در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی به کار
بردهاند تا ذهنیت آنها را مخدوش کنند.

شرط اعالم وصول
سؤال از رئیسجمهور

عض��و هیاترئیس��ه مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :اگر
تعداد امضاه��ای نمایندگان
درخواس��تکننـده «سـوال
از رئیسجمه��ور» ب��ه کمتر
از  ۷۳امض��ا کاهش نیابد ،س��وال باید توس��ط
ریاس��ت مجلس در صحن علن��ی اعالم وصول
شود .احمد امیرآبادی در گفتوگو با مهر گفت:
گزارش کمیس��یون اقتصاد از بررس��ی سوال از
رئیسجمهور با حضور نمایندگان آقای روحانی
به هیاترئیسه مجلس ارسال شده است .نماینده
مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
طبق آییننامه در صورتی که پس از یک هفته
تع��داد امضاهای نمایندگان درخواس��تکننده
س��وال از رئیسجمه��ور به کمت��ر از  ۷۳امضا
کاهش نیابد ،سوال باید توسط ریاست مجلس
در صحن علنی اعالم وصول شود.

آزادسازی جوالن اشغالی
با همت مردم سوریه شدنی است

دستیار رئیس مجلس شورای اسالمی در امور
بینالملل با انتشار پیامی در فضای مجازی ،گفت:
آزادسازی بلندیهای اشغالشده جوالن با همت
سوریها شدنی اس��ت .به گزارش مهر ،حسین
امیرعبداللهیان ،دس��تیار رئیس مجلس شورای
اس�لامی در امور بینالملل در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوشت :آزادسازی قنیطره از چنگال
تروریستهای جبهه النصره و صهیونیستها بر
مردم ،نیروهای مس��لح و رئیسجمهور سوریه
مب��ارک باد .وی تاکید ک��رد :این پیروزی یعنی
آزادسازی بلندیهای اشغالشده جوالن با همت
سوریها شدنی است.

موشک شلیک شده در بابالمندب
به ایران تعلق ندارد

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجل��س گف��ت :هیچ موش��کی در
بابالمندب و دریای سرخ به ایران تعلق ندارد
و موش��کهایی ک��ه به ناوچههای عربس��تان
شلیک میش��ود ،از س��وی گروههای همزبان
عربستانیهاست .حشمتاهلل فالحتپیشه در
گفتوگو با خبرنگار مهر ،با تأکید بر اینکه دنیا
اج��ازه تنشهای بیش از حد را به آمریکاییها
نمیدهد ،گفت :تحوالتی که اخیرا ًشکل گرفت،
نش��ان میدهد براحتی میتوان یک منطقه را
به آتش کشید .امروز در نقاط مختلف منطقه،
گروههایی حضور دارند که از لحاظ مستشاری،
خود را مدیون جمهوری اسالمی میدانند .وی
با تأکید بر اینکه هیچ موشکی در بابالمندب و
دریای سرخ به ایران تعلق ندارد ،افزود :واقعیت
این است که گروههایی که چنین موشکهایی
را به س��مت موش��کهای عربس��تان شلیک
میکنند ،گروههایی هس��تند که میدانند اگر
جزیره ثبات ایران ،بیثبات شود ،آینده آنها نیز
با ویرانی مواجه خواهد شد؛ این گروهها همزبان
عربستانیها هستند اما میدانند عربستانیها به
جان ،مال و ک��ودکان آنها رحم نخواهند کرد.
فالحتپیش��ه خاطرنش��ان کرد :بنابراین ،این
گروهها نیز در حال حاضر تحلیل کالنی را ارائه
میدهن��د که در این تحلیل کالن ،ثبات ایران
برای آنها مهم اس��ت .این موشکها متعلق به
مبارزانی اس��ت که از لحاظ راهبردهای کالن،
ایران را دلسوز خود میدانند ،نه رژیم سعودی
را و معتقدند بیثباتس��ازی منطقه به معنای
بریدن سر کودکان یمنی و بحرینی است.

