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گفت و گوی « ایران» با حمیدرضا آصفی:

تریبون سازمان ملل را
به رقبا واگذار نکنیم
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مصوبه منع بهکارگیری بازنشستهها در شورای نگهبان تأیید شد

وزارت اقتصاد ازعملیات مشترک
نهادهای امریکا علیه ایران پرده برداشت

وقت
بازنشستگی

 دولت اجرای قانون بازنشستگی را یک فرصت می داند گزارش خبرنگار «ایران» نشان میدهد نزدیک به  100مدیردر نهادهای مختلف باید بازنشسته شوند
-همراه با یادداشت ها و گفتارهای حقوقی و سیاسی

جنگ
روانی و سیاسی
در بازار ارز
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اعضای کابینه در گفت وگو با «ایران»
درباره موازی کاریها میگویند

دولت پنهان
مشکل امروز
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ترامپازدیدارهایجانکریباجوادظریفانتقادکرد

ســفر آقای روحانی به نشســت ســاالنه مجمع عمومی
ســازمان ملــل و نیــز حضــور یا عــدم حضور در جلســه
شورای امنیت که به ریاست ترامپ تشکیل میشود ،به
یکی از موضوعات جذاب برای گفتوگوی کارشناســان
در عرصــه عمومــی تبدیــل شــده اســت .نفــس چنین
گفتوگویی بســیار خوب اســت .متأســفانه مباحث سیاســت خارجی کشور در
گذشــته کمتــر محــل بحــث و گفتوگو بــود .فقط پــس از برجام اســت که این
گفتوگوهــا رواج یافــت .یک علت مهــم این بود که مخالفــان برجام از چنان
قــدرت و مصونیتی برخــوردار بودند که بتوانند ابــراز مخالفت یا حتی تخریب
کنند و کســی نیز مانع آنان نشــود .در حالی که مخالفان سیاستهای خارجی،
پیــش از برجــام ،در موقعیتــی نبودند که اجازه مخالفت و نقد داشــته باشــند
و حتــی اگــر هم منتقــد بودند ،رســانهای بــرای چــاپ مخالفت آنــان بویژه در
مذاکرات هستهای دولت پیش وجود نمیداشت .بنابراین گفتوگو درباره این
سفر بسیار مثبت است و عموم کارشناسان نظرات و نقدها و دفاعهای خود را
بیــان میکننــد و در نهایت جامعه از این گفتوگوها بهرهمند خواهد شــد ،چه
آقای روحانی به سفر برود و چه نرود و اگر هم برود چه در جلسه شورای امنیت
شرکت کند و چه شرکت نکند ،با این حال ذکر چند نکته مهم است.
نکته اول این است که شرکت کردن یا نکردن را نباید تقدیس کرد .این یک
رفتار انسانی و اجتماعی و سیاسی است که برحسب مورد میتوان آن را انجام
داد یا نداد .مالک شــرکت کردن یا شــرکت نکردن ،باید چگونگی تأمین منافع
ملی کشور باشد و هیچ مالک دیگری را وارد این معادله نکرد .ادبیات دفاع از
شــرکت کردن یا نقد و رد آن باید بر این محور باشــد که هر سیاســتی که توصیه
میشود ،باید روشن شود که چه اثراتی بر تأمین منافع ملی کشور دارد.
نکته دوم ،خطیر بودن شــرایط جامعه اســت .اگر در شــرایط عادی بودیم،
هــر سیاســتی در این مــورد اعم از اینکه شــرکت میکردیم یا خیر ،ســود و زیان
چندانی نداشــت و لذا جای نگرانی نبود که آیا حتماً شرکت کنیم یا خیر؟ ولی
اکنون در چنین شــرایطی نیســتیم .هر دو سیاست و اقدام میتواند سود و زیان
چشــمگیری داشــته باشــد ،از این رو بایــد در این بــاره بیش از حــد تأمل کرد و
نمیتوان بیتفاوت بود.
نکته سوم که بسیار هم مهم است این که پیشبینی آنچه که رخ خواهد داد
به نســبت ســخت اســت .با توجه به حضور ترامپ و نیز فقدان کانال ارتباطی
مطمئــن بــا آنــان ،و نیز حضــور و دخالــت عوامل دیگــری کــه از آن بیاطالع
هســتیم ،بــا قاطعیــت نمیتوانیــم دربــاره آنچه کــه در آنجــا رخ خواهــد داد،
اظهارنظــر قطعی کنیــم .به همین علت هر تصمیمی کــه بگیریم ،در نهایت
ممکن اســت ،واقعیت برخالف پیشبینیهای اولیه شود .بنابراین بهتر است
از اکنون خود را برای چنین احتمالی آماده کنیم که پس از نشست بگوییم ،ای
کاش سیاســت دیگری را انتخــاب میکردیم .چهارمین نکته این اســت که هر
کدام از دو سیاست شرکت کردن یا نکردن ،به طور قطع واجد مزایا و زیانهایی
اســت .هرکدام نیز ریســک باالیــی دارند .برای رســیدن به یــک نتیجه عاقالنه
نمیتوانیم فقط بر ســود یا زیانهای این سیاســت تأکید کنیم .بلکه باید ســود
و زیــان و احتمــال تحقق آنهــا را در کار یکدیگر نگاه و مقایســه کنیم .به همین
علت با پیچیدگی زیادی در این ماجرا مواجه هســتیم .فارغ از نکات مقدماتی
فوق ،الزم اســت که نســبت به نظــام تصمیمگیری در این مــورد اعتماد کنیم
به این معنا که تا پیش از تصمیم رســمی نظراتمان را بگوییم ،ولی هنگامی
کــه در این مورد سیاســت نهایی اتخاذ شــد ،از آن حمایت کنیــم .زیرا حمایت
همهجانبه از سیاست نهایی که برآمده از این مباحث و گفتوگوی آزاد است،
موجب افزایش منافع آن سیاست و کاهش هزینههایش خواهد شد.
بــا ایــن حال نباید فراموش کرد که در چنین جلســاتی در گذشــته چه پیش
و چه پس از انقالب شــرکت داشــتهایم .واقعیت این اســت که عضو ســازمان
ملــل متحد هســتیم و ارکان آن بویژه مهمترین رکن آن یعنی شــورای امنیت
را پذیرفتهایم و هدف اصلی برجام نیز لغو قطعنامههای این شورا علیه ایران
بود که خوشــبختانه محقق شــد .بنابراین حتی اگر شرکت هم نکنیم ،نباید به
معنــای مخالفت با این شــورا تلقــی گردد .هرچند به ســاختار شــورای امنیت
معترضیم ،ولی اعتراض به یک پدیده متفاوت از
نفی مشروعیت آن است.
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تصمیم درست چگونه گرفته خواهد شد؟

درباره قانون بازنشستگی

کری زیر تیغ

قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان ،پرســشهایی را
مشــخصاً دربــاره شــهرداران و رئیــس ســازمان صــدا و
یادداشت
ســیما مطرح کرده است .بسیاری میپرســند آیا این دو
مقام هم شــامل این قانون میشــوند یا خیر .پاســخ به
طور خالصه این اســت که شــهرداران یا شــهردار تهران
شــامل ایــن قانون نمیشــود ،امــا رئیس ســازمان صدا
و ســیما شــامل آن میشــود .در این بــاره دالیل حقوقی
وجود دارد.
صالح نیکبخت
حقوقدان
فلســفه تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
بــر این اســاس مبتنی بوده اســت که زین پــس راهکار و
فعالیــت برای نیروهای جوان و جدید در کشــور گشــوده شــود و حاکمیت نیز
بتواند از نیروهای جدید با افکار و اندیشــههای تازه اســتفاده کند .مطابق این
رویکرد ،قانون جدید نوعاً ناظر به دستگاههای اداری و دولتی است که هزینه
آنهــا از بودجه عمومی تأمین میشــود ،یعنــی نهادهایی کــه مطابق قوانین
ســاالنه بودجــه از ردیــف بودجه خاص خــود برخوردارنــد و این اعتبــارات را
تحــت نظــارت دولــت به معنای عــام و ســازمان مدیریت بــه معنای خاص
آن ،هزینــه میکننــد .از ایــن رو ،قانــون منع بکارگیــری بازنشســتگان ناظر به
شــهرداران یــا شــهردار تهــران نخواهد بود .زیــرا از لحــاظ مقــررات قانونی و
نوع ســازمان ،اساســاً شــهرداری به دولت مربوط نیســت ،بلکه یک ســازمان
عمومی اســت .ســازمانهای عمومی هم در قانون دیوان محاسبات تعریف
خاص خود را دارند که مطابق این تعریف ،شــهرداران جزو کارمندان دولت
محســوب نمیشوند و انتخاب شــهردار از میان بازنشستگان بالاشکال است.
زیرا شــهرداران حقوق خود را از بودجه عمومی دریافت نمیکنند ،بلکه این
مبلغ از محل درآمدهای شــهرداری اخذ میشــود و درآمدهای شــهرداریها
هم در بودجه عمومی نمیآید.
از جهت دیگر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان یا کسانی که  30سال در
نهادهای دولتی کارکردهاند ،قانون جدید و یک قانون عام محسوب میشود.
اما قانون انتخابات شــهرداران که در قانون شــوراها آمده است ،مصوب سال
 1371بــوده و یــک قانــون خاص محســوب میشــود .ایــن در حالی اســت که
مطابق قواعد حقوقی و فقهی ،قانون عام که بعداً تصویب شده است ،ناسخ
قانون خاصی که پیشتر تصویب شده است ،نخواهد بود .زیرا در اصول فقه
قاعدهای وجود دارد مبنی بر اینکه «عام مؤخر ،ناســخ خاص مؤخر نیســت،
مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد».
اما گذشــته از همه اینها ،همان طور که در ابتدا اشــاره شــد ،اگر به فلســفه
تصویــب این قانون نــگاه کنیم ،درمییابیم که این قانون شــامل شــهرداران
نمیشود و اساساً حتی این قانون میتواند ناظر به قوانین دولتی هم نباشد.
مســأله دیگــری کــه ایــن روزها مطــرح میشــود ،این اســت که آیــا رئیس
ســازمان صدا و ســیما مشــمول این قانون خواهد بود یا خیر؟ در پاســخ باید
گفت که مســأله رئیس ســازمان صدا و ســیما کامالً عکس مســأله شهرداران
است .زیرا این سازمان در قانون بودجه ردیف خاص خود را دارد و هزینههای
آن از بودجــه عمومــی تأمین میشــود و کســانی که به عنوان رئیس ســازمان
صدا و ســیما منصوب میشــوند ،حقوق خود و هزینههای سازمان را از منابع
عمومی و دولتی تأمین میکنند .هرچند انتخاب رئیس این ســازمان از سوی
مقام رهبری اســت ،اما قطعاً رهبری هم نمیخواهند کار غیرقانونی صورت
بگیرد .بنابراین رئیس صدا و سیما مشمول این قانون میشود و نمیتوان او
را مانند شهردار مستثنی کرد.
مضافاً اینکه باید توجه داشــت که آنچه تا اینجا گفته شــد ،یک اظهارنظر
حقوقــی اســت .اظهــار نظر حقوقــی به معنای آن نیســت که حتمــاً این طور
اســت و طــور دیگری نیســت ،زیرا ممکن اســت نظرات مخالفــی در این باره
وجود داشــته باشــد .بنابراین ،اگــر باوجود ایــن اظهار نظر حقوقــی هنوز هم
درباره شهرداران ابهامی وجود دارد ،باید از مجلس خواسته شود .به عبارت
دیگــر ،میتــوان از مجلــس خواســت تــا با یــک استفســاریه نظر دهــد که آیا
انتخاب شــهرداران از سوی شوراها هم مشــمول این قانون هست یا نیست؟
مجلس هم در تفســیر خود رفع ابهام کرده و قضیه را حل خواهند کرد و این
فرایند اساساً ارتباطی به شورای نگهبان نخواهد داشت.
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ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شــما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ قیمــت سرســام آور هزینه بــرق مصرفی واحدهــای صنفی /
نظــــــــر
محمود فخر تهرانی :اینجانب دارای یک واحد صنفی  12متری
مـــــردم
هستم .در این رکود بازار کسب و کار ،قبض برق مصرفی برای
دو ماه ،مبلغ  300هزار تومان صادر شده است که باید پرداخت کنیم .اینجانب
از کولــر قدیمــی اســتفاده میکنم ،اگــر از کولر آبی اســتفاده میکردیــم با توجه
به کمبود آب در کشــور به نوعی در تشــدید کم آبی ســهیم بودیم .از مســئوالن
وزارت نیــرو درخواســت دارم حداقل تســهیالتی را در اختیــار واحدهای صنفی
قرار دهند.

■ اســتنکاف یک بانک دولتی از عودت ارز ســپردهگذاری  /آقای صارمی :من استاد
دانشــگاه هســتم .چند ســال پیــش اینجانب مقــداری ارز خارجــی را در یک بانک
دولتی سپردهگذاری کردم .هماکنون که جهت دریافت آن مراجعه میکنم بانک
از بازپرداخت آن استنکاف و عمالً از پرداخت آن خودداری میکند .به هر کجا هم
کــه مراجعه میکنــم نتیجهای نمیگیرم .در حال حاضر کــه اعالم میکنند مردم
میتوانند ارز خارجی را در بانک ســپردهگذاری کننــد مردم باید بدانند در صورت
ســپرده گــذاری در بانکهــا ،بانکهــا آنها را پــس نخواهند داد .ایــن بیاعتمادی
بزرگی برای این بانک دولتی ایجاد میکند.

■ عرضــه خــودرو بهصورت اقســاطی بــا بهره به جــای فروش نقــدی ســایپا  /پرویز
نــوری شــورابی  -زنجان :بــه عقیده من تنهــا راه کنترل بــازار خودرو این اســت که
خودروســازان به میزان نیاز مردم ،خودرو را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
مــن بــه چنــد نمایندگی ســایپا جهت خرید خــودرو مراجعــه کردم کــه میگویند
فروش نقدی نداریم ولی بهصورت شرایطی خودرو را میفروشند .به این صورت
کــه بخشــی از قیمت خــودرو را نقد دریافــت میکنند و مابقــی آن را در چند چک
پرداخت کنیم .ســایپا میگوید این خودروها خودروهای بخش سرمایه گذار است
کــه میفروشــیم در حالــی که چک را باید در وجه ســایپا بنویســم .لطفاً مســئوالن
پاسخگو باشند.

■ پرداخت نکردن افزایش حقوق بازنشســتگان  /آقای کمالی :قرار بود اضافه
حقوق ســال جدید بازنشســتگان را تــا  10مرداد واریز کنند که تــا به حال واریز
نشــده اســت .این بازنشســتگان با حقوق یک میلیون تومان چطور میتوانند
گذران زندگی کنند؟ از مسئوالن درخواست داریم فکری به حاال بازنشستگان
کنند.

■ حقــوق بازنشســتگان افزایشــی نداشــته اســت  /علــی شمســی زاد :در ارتباط با
ســخنان آقــای رئیس جمهــوری که در مجلــس گفتند مــا حقوق بازنشســتگان را
چهــار برابر کردیم میخواســتم بگویم ایشــان به حقوق مســتمری بگیران کمیته
امداد اشــاره کردهاند .اینجانب با  28ســال ســابقه کار بازنشسته شــدهام و حقوق
بازنشســتگی اینجانب یــک میلیون و  100هزار تومان اســت و هیچ اضافه حقوقی
به بنده پرداخت نشده است.
■ مشــکالت پــروژه زیرگذر اســتاد معین بــرای اهالــی منطقه  /نصراهلل ســتوده
انواری :درباره زیرگذر بلوار استاد معین حدفاصل خیابان آزادی و بلوار استاد
معیــن باید عرض کنم که شــهرداری ســال هاســت در این محــل خاکبرداری
کرده و کار عمرانی انجام میدهد اما هنوز به پایان نرســیده است .از مسئوالن
درخواســت داریــم بــه اتمــام هرچه ســریعتر این پــروژه اقــدام کننــد ،چرا که
آلودگیهــای این پروژه از جمله خاکبــرداری و آلودگی صوتی اهالی منطقه را
بشدت آزار میدهد.

■ بســتههای حمایتی دولــت  /جواد گروهی :معلم بازنشســته آمــوزش و پرورش
هســتم .آقای نوبخت از نهایی شدن پنج بسته حمایتی و  12برنامه معیشتی خبر
دادند .معلمان میخواهند که قیمتها به ســال های
قبل بازگردد.
ادامه در صفحه 20

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :موازیکاریهایغیرساختاری
وغیرحقوقی
 وزیر آموزش و پرورش:«مسجد و مدرسه» موازیکاری
در آموزش و پرورش
 وزیر دادگستری:موازی کاری؛ نیتهایی که
خدایینیست
 معاون حقوقی رئیسجمهوری :یک نهاد موازی کنار
هر نهاد دولتی
 معاون امور مجلس رئیسجمهوری :مخاطبان باید از
سخنانرهبریتبعیتکنند

 12و 13

برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران

قهرمانی زود هنگام مقصودلو

پرهــام مقصودلو موفق شــد برای نخســتین بــار در تاریخ شــطرنج ایران یک
دور مانــده به پایــان رقابتهای شــطرنج قهرمانــی جوانان جهــان به عنوان
قهرمانی این رویداد بزرگ دست پیدا کند.
بــه گزارش ایســنا ،دور دهم و ماقبل پایانی رقابتهای شــطرنج قهرمانی
جوانــان جهان دیروز در کشــور ترکیه برگزار شــد .پرهام مقصودلو موفق شــد
با پیروزی مقابل ماکســیم واوولین روس برای نخســتین بار در تاریخ شطرنج
ایران به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

