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مراسم مذهبی عامل وحدت نه تفرقه

مراسم عزاداری در دفتر رئیس جمهوری

روز گذشــته در دفتــر رئیس جمهوری ،مراســم عزاداری
سرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه
اخبار
الســام ،با حضور حجتاالسالم حســن روحانی ،رئیس
جمهــوری برگزار شــد .بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
جمعی از وزیران و معاونان رئیس جمهوری و کارکنان دفتر و نهاد ریاســت
جمهــوری در ایــن مراســم حضــور داشــتند .در این مراســم که مصــادف با
هفتمین روز از ماه محرم برگزار شــد؛ پس از سخنرانی حجتاالسالم ناصر
نقویــان ،مداحــان اهل بیت(ع) در مصیبت واقعه عاشــورا و شــهادت امام
حســین علیه السالم و خاندان و یاران با وفای آن حضرت ،به مرثیه سرایی
و نوحــه خوانــی پرداختند .در پایان مراســم ،نماز جماعــت ظهر و عصر به
امامت روحانی اقامه شد.

بیانیهستادکلنیروهایمسلحبهمناسبتهفتهدفاعمقدس

ســتاد کل نیروهای مســلح در بیانیهای با تســلیت ایام تاســوعا و عاشــورای
حســینی ،دفاع مقــدس را الگوی مقاومــت در برابر زیادهخواهی دشــمنان
برشــمرد و تقــارن آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس بــا ایــام ســوگواری اباعبداهلل
الحســین (ع) را یادآور روزهای حماســه و ایثار رزمندگان اســام با تأسی به
فرهنگ ناب و عظیم عاشورا دانست.
به گزارش ایرنا ،در بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن
هفته دفاع مقدس آمده اســت :هشت ســال دفاع جانانه و مقاومت نستوه
ملــت ایــران و کســب پیروزیهای بیشــمار در ایــن رخداد دفاعــی در برابر
دنیای اســتکبار به مزدوری صدام حســین ملعون ،حاصل وحدت ،یکدلی،
اعتمــاد به نفــس و اراده آهنیــن جانبرکفــان ارتش حــزباهلل و رزمندگان
کفرســتیز ســپاه اســام و بســیج مردمــی در ســایه رهنمودهــا و رهبریهای
داهیانــه بنیانگــذار کبیــر انقالب اســامی حضــرت امام خمینی(ره) اســت
کــه به الگویــی بارز بــرای مقاومــت و ایســتادگی در برابــر زیادهخواهیهای
دشمنان این ملت تبدیل شده است.

مصوبه مهم شورای عالی فضای مجازی
درباره سایتهای اشتغالآفرین

شــورای عالــی فضــای مجازی تصویــب کرد :چنانچــه ســایتهای اینترنتی
مرتکب تخلف یا تخلفاتی شــوند که قوه قضائیه تشــخیص دهد الزم است
با آنها برخورد شده یا فیلتر شوند؛ به منظور صیانت از اشتغال ،پیش از هر
برخوردی ،به آنها فرصت رفع اشکاالت مدنظر قوه قضائیه داده شود و اگر
اشکاالت برطرف نشد ،برخورد قانونی انجام شود.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،در جلســه روز دوشــنبه
شــورای عالی فضای مجازی که به ریاست حســن روحانی رئیس جمهوری
تشــکیل شــد ،ابتدا بخشــی از آییننامه اجرایی احصای کلیه اســتعالمات و
ایجــاد نظــام استانداردســازی تبادالت اطالعــات بین دســتگاهی (که طبق
مــاده  67قانون برنامه پنجســاله ششــم ،تکلیفــی به منظــور تقویت دولت
الکترونیک و مقدمه توســعه دولت الکترونیک اســت) بررسی و به تصویب
اعضا رسید.
در این جلســه ،موضوع فیلتر شدن  180ســایت فعال در حوزه گردشگری
که اخیراً از ســوی قوه قضائیه اعمال شــده اســت ،به بحث گذاشته و مقرر
شــد در راســتای صیانــت از اشــتغال ،چنانچــه قــوه قضائیــه از ایــن پس،
برخــورد یا اعمال فیلتر ســایتهایی را که مربوط به کســب و کار در کشــور
بــوده و افرادی در آنها شــاغل به کار هســتند ،الزم تشــخیص داد ،ابتدا به
مــوارد تخلــف رســیدگی کــرده و مهلتی بــرای رفع اشــکاالت آنهــا در نظر
بگیرد تا اگر اشــکاالت برطرف نشــد ،اقدامات قانونی از جمله فیلتر شدن
اعمال شود.
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سلیمینمین:شفافیت،شبکههایماهوارهایرابیاعتبارمیکند
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران،
روشــن شــدن الیههــای زیریــن و ناپیدای
شــبکههای فارســی زبــان خارجنشــین را
موجــب بیاعتبــاری و از دســت دادن
مخاطبــان آنهــا دانســت و گفــت :عامــل
پیدایــش ایــن رســانهها اهــداف سیاســی
سرویسهایمخفیاست.عباسسلیمی
نمیــن در گفتوگــو بــا ایرنــا درخصــوص
داغ شــدن هشــتگی در توئیتــر بــا موضوع

شفافســازی منابــع مالــی رســانههای
فارسی زبان خارج از کشور ،افزود :بسیاری
از جوانــان فکــر میکننــد عــدهای واقعــاً
مشــتاق آگاهــی دادن بــه آنهــا هســتند،
بنابراین ذهنشــان را کامالً باز میگذارند.
وی ادامــه داد :جوانــان اگر میزان هزینهها
و ارتباطــات پشــت پــرده ایــن شــبکهها را
بدانند ،برای دادههای آن رسانهها فیلتری
در ذهــن خود قرار میدهنــد .این درحالی

اســت برخی از ایرانیــان خارج از کشــور به
صراحتمیگوینداینرسانههاباسرویس
اطالعاتــی عربســتان یــا اســرائیل ارتباط
دارند .مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ
ایــران همچنین اظهــار داشــت :به نظرم
منابع مالی تأمین کننده این رســانهها در
درجــه دوم اهمیــت قــرار دارد و در وهلــه
اول باید انگیزه سیاســی و امنیتی به وجود
آورنــده و پشــتیبانی کننده این رســانهها را

آمانو برخالف ادعاهای امریکا و عربستان اعالم کرد

پایبندی ایران به تعهدات برجام

نخســتین جلســه شــصت و دومیــن
نشســت مجمــع عمومــی آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی بــا تأکیــد
مقامهــای ایــن نهــاد بینالمللــی بر
پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش در
چارچــوب برجام و از ســوی دیگر خط
و نشــان دولت امریکا برای این توافق
برگــزار شــد .یوکیــو آمانــو ،مدیــرکل
آژانس در بیانیهای اعالم کرد که ایران
بــه تعهــدات خــود در قالــب برجــام
پایبند است .به گزارش ایسنا ،علی اکبر
صالحی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی
ایــران نیــز کــه در این نشســت حضور
یافتــه اســت ،خــروج امریــکا از توافق
هســتهای را نقــض صریــح قطعنامه
 2231شــورای امنیت ســازمان ملل و
ریشــخند به اصول اساســی و شناخته
شــده حقوق بینالملــل و چندجانبه
گرایــی برشــمرد کــه سرنوشــت ایــن
دســتاورد ارزشــمند و منحصــر به فرد
علــم دیپلماســی را بــا خطر جــدی و
بــا تأثیــرات منفی بــر صلــح و امنیت
منطقــهای و بینالمللی ،مواجه کرده
اســت .صالحی گفت« :عکسالعمل
بینالمللی بــه این اقــدام غیرقانونی
امریــکا تردیدهای جدی را در رابطه با
عقالنیت و اعتبار سیاســت آن کشــور
ایجاد کرده اســت ،ایــن نگرانی صرفاً
به یکجانبهگرایــی امریکا برنمیگردد
بلکه همچنین با شــرایط بسیار دشوار
منطقــه مــا کــه مملــو از آشــوبهای
فراگیر و تهدیدات تروریسم میباشد،
مرتبــط اســت ».معــاون رئیــس
جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه
تحــوالت و رایزنیهــای بیــن ایــران و
اتحادیه اروپایی افزود :با وجود روحیه
بخش بــودن ایــن تحــوالت ،ضروری
اســت این گامها بــا اقدامات عملی و
محکمتــری تکمیــل شــود و رهیافت
«اقدامات تدریجی» مکانیزم مناسبی
در پاســخ به شرایط ناشــی از سیاست
لجبازانه امریکا در تضعیف قطعنامه
 2231شــورای امنیــت ســازمان ملــل
متحد نیست.وی همچنین در ادامه بر
لزوم اجرای حرفهای و غیرطرفدارانه
وظایــف توســط آژانــس تأکیــد کــرد
و گفــت« :گزارشــات فنــی تنهــا بایــد
بــا ارزیابیهــای هدفمنــد و بــه دور از
عناصــر سیاســتزده تهیــه شــوند».
صالحــی در ادامه ابراز امیــدواری کرد
کــه پروســه رســیدن بــه «نتیجهگیری
وســیعتر» در رابطه با برنامه هستهای

کشورمان تسریع گردد.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران
عالوه بر ســخنرانی در نشست مجمع
آژانــس در حاشــیه ایــن اجــاس ،بــا
«الکســی لیخاچــف» رئیــس انــرژی
اتمی روســیه (روس اتــم) هم دیدار و
گفتوگو کرد .صالحی در این دیدار از
همکاریهای رو به گسترش هستهای
صلحآمیــز بیــن دو کشــور قدردانــی
کرد .او به عالقهمندی ســازمان انرژی
اتمی به همکاریهای علمی ،تحقیق
و توســعه در زمینــه انرژی هســتهای و
کاربردهای صلحآمیز آن در حوزههای
مختلف اشاره کرد که با استقبال طرف
روســی مواجــه شــد .موضــوع تولیــد
ایزوتوپهــای پایدار مورد اســتفاده در
صنعــت و پزشــکی و بررســی زمینــه
ایجاد آزمایشگاههای مورد نیاز در این
خصوص نیز مورد تبادل نظر طرفین
قــرار گرفت .الکســی لیخاچــف نیز در
این مالقات بر آمادگی شــرکت روس
اتــم بــرای همکاریهــای دوجانبــه با
ســازمان انرژی اتمی ایران برای تولید
رآکتورهای با توان متوســط ،به منظور
تولیــد الکتریســته و آب شــیرین تأکید
کرد.
پیامضدبرجامیترامپبهآژانس
در حالی که مقامهای آژانس و اغلب
کشــورهای حاضر در نشســت مجمع
عمومی این نهاد بین المللی بر لزوم
حفظ توافق هستهای و پایبندی ایران
تأکید داشتند ،رئیس جمهوری امریکا
در پیامــی کــه توســط ریک پــری ،وزیر
انــرژی امریــکا قرائت شــد ،ادعــا کرد:
«ایــران بایــد درخصــوص دو مســأله
تضمیــن ارائه دهــد؛ اول اینکه برنامه
هستهای اینکشورمنحصراًصلحآمیز
باقی خواهد ماند و همچنین باید این
مســأله کــه تهران بــه صــورت دائمی

الیحه پالرمو در مجلس تغییر کرده بود

هرگونه مسیر دســتیابی به تسلیحات
هســتهای را رد کــرده اســت ،بررســی
شــود ».ایــن در حالــی بــود کــه بیانیه
دولت امریکا هیچ اشــارهای به خروج
امریــکا از برجــام نداشــت امــا تأکیــد
میکــرد برجــام یــک توافــق معیوب
اســت و امریکا صرفاً به دنبال توافقی
اســت که «بــه طــور کامــل بــه برنامه
هســتهای ایــران ،فعالیتهای مرتبط
بــا اشــاعه و همچنیــن فعالیتهــای
بیثباتکننده این کشور میپردازد».
وزیــر انــرژی امریــکا در ادامــه دالیــل
نقصــان این توافق را ایــن گونه عنوان
کــرد کــه برجــام «بــه ســوء عملکــرد
مــداوم ایــران نپرداخته اســت .اگرچه
نمونههای سوء عملکرد ذاتاً هستهای
نیســت ».عالوه بر ایــن ،بیانیه رئیس
جمهــوری امریکا تصریــح میکرد که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید بر
همکاری ایران بر اساس راستیآزمایی
قوی اصرار داشته باشد.
تنها نماینــده دولت امریکا نبود که به
رغم پایبندی ایران به برجام ،خواستار
مقابلــه بــا فعالیتهای هســتهای آن
شد .خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان
ســعودی نیز در ادعاهای ضــد ایرانی
خــود در ویــن خواســتار مقابلــه بــا
فعالیتهــای خصمانــه و مشــکوک
هستهای ایران در منطقه شد.
کنفرانــس عمومــی آژانــس کــه از روز
گذشــته (دوشنبه) آغاز شــد ،به مدت
پنــج روز (تــا جمعــه) در مقــر آژانس
بینالمللی انرژی اتمی برپاست .این
در حالی اســت که کاظم غریبآبادی
ســفیر و نماینده دائم ایران در آژانس
در اولیــن روز از نشســت ســاالنه ایــن
سازمان بینالمللی ،از گروه خاورمیانه
و جنوب آســیا به عنوان معاون رئیس
کنفرانس انتخاب شد.

رئیس دیوان محاسبات:

 170نفر مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند
رئیــس کل دیــوان محاســبات کشــور بــا بیــان اینکــه قانون
منــع به کارگیری بازنشســتگان همه دســتگاههای اجرایی،
مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتــی را دربر میگیرد،
میــزان مقامــات مشــمول ایــن قانــون را حــدود  170نفــر
اعالم کرد و گفت :با اجرای این قانون ،کشــور دچار چالش
مدیریتی نخواهد شد .عادل آذر به کسانی که احتماالً قصد
دور زدن قانــون را دارند و نیز کســانی که بازنشســتهها را بار
دیگر منصوب کنند ،هشدار داد.
به گــزارش ایرنا ،عــادل آذر با بیان اینکه تعــداد  170مدیر
بازنشسته زیاد نیست ،اظهار کرد :بیش از  100هزار نفر مدیر
میانی تحصیلکرده و باتجربه در کشــور داریم که میتوانند
خأل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پرکنند.
وی بــا بیــان اینکــه این قانــون همــه دســتگاههای اجرایی،
مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی را کــه در ماده
( )5قانون خدمات کشــوری بیان شده است دربر میگیرد،
اضافه کرد :این قانون نســبت به قانون بازنشســتگی قبلی
کــه اجــرای آن از تاریــخ اول فروردیــن  1395بــوده اســت،
برخــی از مقامات مانند اســتانداران ،معاونان اســتانداران
و معاونــان وزیــران و فرزنــدان جانبــازان را که پیــش از این
میتوانســتند بازگشــت به کار داشته باشــند ،از به کارگیری
پس از بازنشستگی منع کرده است.
عــادل آذر بــا قدردانــی از قانونگذاران بــرای تصویب این
قانون ،افزود :قانونگذار بویژه مجلس شــورای اســامی با
تصویب این قانون ،این هشــدار را به دستگاههای اجرایی
میدهنــد کــه اســتفاده حداکثــری از قانــون بازنشســتگی
داشــته باشــند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ
ســنوات خدمت به بازنشســتگی میرســند ،فضــا را برای

بررســی کرد.ســلیمی نمیــن یادآور شــد:
عاملپیدایشاینرسانههااهدافسیاسی
سرویسهای مخفی است .همان طور که
بودجــه بیبیســی توســط وزارت خارجه
انگلیــس تأمیــن میشــود امــا خطدهــی
این بنگاه ســخن پراکنی توســط ســرویس
اطالعاتــی ایــن کشــور مدیریت میشــود.
وی خاطرنشــان کــرد :در مقاطع مختلف
بیبیسی با ســرویس اطالعاتی انگلیس

کامــاً همراه بــوده اســت .در طــول تاریخ
دیدهایم هرجایی که الزم باشد ،بیبیسی
به شکل عریان کار اطالعاتی میکند و از آن
اباییندارد.سلیمینمینگفت:رسانههای
فارسیزبانارتباطزیادیباگروههایمسلح
معاند انقــاب اســامی دارنــد و گروههای
مسلحی چون منافقین ،کومله ،دموکرات
کامالً توســط ســرویسهای اطالعاتی این
کشورهاموردحمایتقرارمیگیرند.

دو نماینده مجلس مطرح کردند

ایرنا

مکتــب عاشــورا و مذهب تشــیع رمــز وحدت کشــور ایران
اســت .مردم ایران در سایه این دو اصل و همچنان پس از
گفتار گذشت  1400سال از آن واقعه عالقه خود به اهل بیت را با
برگزاری مراسم عزاداری در سرتاسر ایران نشان میدهند.
بیشــک مراســمی که هرســاله شــاهد برگزاری آن به طور
منســجم در کشــور هســتیم ،باعث وحدت ایران اســامی
ابوالحسننواب اســت؛ وحدتی که حتی در بین اهل سنت هم رواج زیادی
رئیس دانشگاه یافته اســت .اهل سنت ایران ،به امام حسین(ع) و مراسم
ادیان و مذاهب عاشــورا احترام ویژهای قائل هســتند و فراتــر از آن ارامنه و
زرتشــتیان ایران هم به برگزاری مراســم سوگواری امام ســوم شیعیان احترام
میگذارند .این گونه اســت که این مراسم به رمز وحدت و یکپارچگی کشور ما
تبدیل شده است.
به راســتی آنچه ثمره ســالها احترام ملت ایران به اهل بیت علیهمالسالم و
اباعبداهلل الحســین بوده ،تربیت ایرانیان به عنوان مردمانی ظلمستیز است.
آنچه با ادبیات دینی و فرهنگی ما ایرانیان عجین شــده ،این اســت که همواره
از هــر ظالمــی به عنوان یزید نام برده و از هر مظلومــــــی به اســم حســین یاد
ی کنیم .مردمان ایران با فرهنگ ُ
أرض َکرَبال» (همه
مــ 
«ک ُّل َیو ٍم عاشــورا و ُک ُّل ٍ
روزها عاشــورا و همه زمینها کربالســت) ،رشد پیدا کرد ه اند و همین فرهنگ
هم همواره باعث یکپارچگی و وحدت ما بوده و باید همچنان باعث وحدت و
یکپارچگی ما هم بماند.
بــه پاس حفظ چنیــن فرهنگی در بین مردمــان ایران ،وظیفــه مهمی هم به
دوش صاحبان تریبون این ماه عزیز اســت .ما باید فرهنگ عاشــورا و فلســفه
شهادت و روح آزادگی و مردانگی و فتوت را در مردم بدمیم .ضمن اینکه نباید
فلســفه عاشــورا را فراموش کنیم و فلسفه ظلمســتیزی را از یاد ببریم ،باید از
هزینه کردن عاشورا در مسائل قومی و جناحی و گروهی و باندی و سیاسی ولو
بــه صورت کوتاه مدت و محدود به همین چند روز ،پرهیز کنیم .روز عاشــورا و
واقعه کربال اگرچه سیاســی است اما سیاست آن ظلمستیزی و عدالتطلبی
است .سیاست عاشورا ایستادن در برابر هر ظالمی و مبارزه با هر ظلمی است
امــا نباید مســائل جناحــی و حزبــی و باندی را بــه موضوعات قابــل بحث در
تریبونهای این ایام تبدیل کنیم .باید دقت کنیم که مبادا واقعهای که عامل
ل های طوالنی نیز با همین هدف دنبال میشده ،به یکباره و
وحدت بوده و سا 
با طرح بحثهای خارج از موضوع باعث تفرقه شود.
این هشــدار از باب اتفاقاتی اســت که طی ســالهای گذشــته به کرات شاهد
آن بوده ایم .مداحان و سخنرانانی که بعضاً در این روزها فرصت را مغتنم
شــمرده و به جای عزاداری برای امام ســوم شیعیان ،تریبون ها را به محلی
برای انتقادات سیاسی و حزبی خود تبدیلکرده اند ،توجهی به امر وحدت
بخــش ایــن روز نداشــتهاند .امــا با این حــال ،جای شــکر آن باقی اســت که
تذکــرات بزرگان کارگر افتاد و تا حدود بســیار زیادی جلــوی تداوم این روند
گرفته شــد .اکنون شــاید بتوان راحتتر از مراسم مذهبی گفت و خوشحال
بود که بســیاری از مداحان به اصل وحدت بخش بودن روز عاشــورا و واقعه
کربــا واقف بــوده و جوانــب الزم را در ســخنان و مداحیهای خــود رعایت
میکننــد .اگرچــه همچنــان در گوشــه و کنــار کشــور ،شــاهد ســخنرانیهایی
هستیم که بیشتر از آنکه رنگ عاشورا و وحدت را به خود بگیرند ،به تریبون
طرح مباحث سیاسی تبدیل شدهاند اما بجز دو سه نفر مداحانی که البته از
چهرههای معروفی هم هستند ،سایرین سعی میکنند رسالت اصلی خود
را که همانا تبیین فلسفه شهادت است ،انجام بدهند.
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حضــور افــراد جــوان و بانشــاط در پســتهای مدیریتــی
فراهم کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون افــراد با ســن پایینتــر را به
رده مدیریتــی خواهــد رســاند و خون جدیــدی در رگهای
دســتگاههای اجرایی کشــور وارد خواهد کــرد ،گفت :برخی
افــراد به دنبال روزنهای برای دور زدن این قانون هســتند و
این در حالی است که دیوان محاسبات کشور برای استفاده
حداکثــری از ظرفیتهــای این قانون ،اجــرای آن را به طور
کامل رصد خواهد کرد و هیچ گونه دور زدن ،ایجاد روزنه یا
بهانهای را نمیپذیرد.
رئیــس دیوان محاســبات به افــرادی که به دنبــال دور زدن
قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود یا اعاده
خدمــت در ایــن تاریــخ هســتند ،هشــدار داد که تمــام این
کارها تخلف محسوب میشــود و از سوی دیوان محاسبات
پیگیری خواهد شد.
عادل آذر تصریح کرد :نه تنها خود شخص خاطی مرتکب
جرم شــناخته میشــود ،بلکه تصمیم گیرنــدگان ،مدیران
مجــری و پرداخت کننــدگان به این اشــخاص نیز در حکم
تصــرف کننــدگان در امــوال دولتــی محســوب و مشــمول
مجــازات خواهند بود؛ چرا که هر پرداختــی به این افراد در
حکم تصرف در بیتالمال و اموال دولتی محسوب و جرم
تلقی میشود.
رئیس کل دیوان محاســبات کشــور به صراحــت موجود در
این قانون نیز اشــاره کرد و افزود :ابهاماتی از جمله افرادی
که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر
آنها را انتخاب میکنند ،وجود دارد ولی در ســایر موارد این
قانون واضح و جامع است.

در آســتانه بررســی مجدد ســه الیحه
از لوایــح چهارگانه مرتبــط با ،FATF
دو نفــر از نمایندگان مجلس از تغییر
الیحــه پالرمو در اداره قوانین مجلس
ســخن گفتهاند .یکــی از دالیل اصلی
رد این الیحه توســط شــورای نگهبان،
ترجمــه غلط متــن انگلیســی عنوان
شــده بود .این موضــوع مدتها مورد
اعتــراض جریــان مخالــف دولــت
قــرار داشــت .آنهــا مدعــی بودنــد که
بخشهــای حقوقــی دولــت از انجام
یــک ترجمه ســاده هم ناتوان اســت.
ایــن موضــوع حتــی بــه تریبونهــای
نماز جمعه هم کشــیده شده و برخی
خطیبــان جمعــه همچــون آیــتاهلل
جنتــی ،آیــتاهلل علمالهــدی و ســید
احمــد خاتمی هم نســبت بــه آن در
برهههــای مختلفــی اعتــراض کــرده
بودنــد .حــال در ایــن شــرایط بهــرام
پارســایی و محمود صادقــی گفتهاند
تغییــرات متن الیحه پالرمو که باعث
مغایــرت آن بــا متــن اصلی بــه زبان
انگلیســی شــده اســت ،در معاونــت
قوانیــن مجلــس رخ داده اســت .بــا
وجــود این 4 ،مــاه پیــش از این یعنی
اواســط اردیبهشــتماه ســال جــاری
محمدجواد فتحی نیز همین موضوع
را در گفتوگــو با «ایران» بازگو کرده و
حتی گفته بود این اشتباه میتوانسته
عمدی و از روی قصد بوده باشد.
بهرام پارســایی ،سخنگوی فراکسیون
امیــد دیــروز گفتــه کــه شــنیده اســت
معاونت قوانین مجلس در الیحهای
کــه از ســوی دولــت دربــاره FATF
فرستاده شــده تغییراتی ایجاد کرده،
امــا مجلــس آن را بررســی نکــرده
اســت .او بــا انتشــار تصویــری از متن
الیحهای که از سوی دولت به مجلس
فرســتاده شــده و متنی که در مجلس
چــاپ شــدهاســت ،نوشــت« :الیحــه
دولــت تــا ماشیننویســی شــود و بــه
دســت نمایندگان برسد ،در معاونت
مربوطــه در مجلــس ،اینگونــه
دســتکاری شــده و کشــور ماهها است
معطــل ایــرادات شــورای نگهبــان به
همیــن کلمــات اســت .چه کســانی و
چــرا در تصویب ایــن لوایح چهارگانه
ســنگاندازی عامدانــه میکننــد؟
اینقــدر تغییــر و جابهجایی هدفمند
دو کلمــه برای چیســت؟» بر اســاس
تصاویــری کــه پارســایی در صفحــه
توئیتــر خــود منتشــر کرده بــود ،کلمه

«درخواســت شــونده» در متنــی که از
سوی دولت به مجلس فرستاده شده
اســت ،با کلمــه «درخواســت کننده»
جابهجا شــده اســت .مطابــق ادعای
این نماینده مجلس ،ایرادات شورای
نگهبــان بــه همیــن تغییراتــی اســت
که از ســوی معاونــت قوانین مجلس
اعمال شــد ه اســت .محمود صادقی،
نماینــده تهران در مجلس نیز درباره
آنچه پارســایی در توئیتر خود منتشــر
کــرد ه اســت ،میگویــد کــه معاونــت
قوانین ،مســئولیت اعالم نظر درباره
لوایــح را دارد .ایــن نماینــده مجلس
در گفتوگــو بــا «ایرنــا» همچنیــن
میافزایــد :مــن هــم شــنیدهام کــه
تغییراتــی از ســوی معاونــت قوانین
اعمال شــده است .صادقی همچنین
در پاســخ به این سؤال که آیا این ادعا
از ســوی نمایندگان مجلــس و هیأت
رئیســه مجلس بررســی شــده است؟
تصریــح میکنــد :نــه! ایــن مســأله
پیگیری نشــدهاســت ،اما باید بررسی
شود.
اولیــن بار امــا روز  21فروردینماه بود
کــه لعیــا جنیــدی ،معــاون حقوقــی
رئیــس جمهــوری در گفتوگویــی با
روزنامــه اعتماد این موضــوع را بازگو
کرد که اشکاالت ترجمه الیحه پالرمو
در الیحه ارسالی از سوی دولت وجود
نداشــته و بعــداً در مراحلــی کــه در
مجلس طی میشــده این اشــکاالت
به وجود آمدهاند .او با اشــاره به ایراد
شورای نگهبان به ترجمه الیحه گفته
بــود :وقتی متن اصلــی ،متن ترجمه
و ایــرادات شــورای نگهبــان بررســی
شد ،مشــاهده کردیم که این ایرادات
در متن کنوانســیون که توســط دولت
ترجمه و فرســتاده شــده بــود ،وجود
ندارد و دیده نمیشود .جنیدی البته

در همــان زمــان از نامهنگاری با علی
الریجانی بابت ایجاد همین اشکاالت
در معاونت قوانین مجلس خبر داده
و گفته بود :ما یک نامه برای توضیح
و یک جدول ایرادات شــورای محترم
نگهبــان و مقابلــه آن بــا متــن دولت
که نشــان میدهد در متن دولت این
مــوارد وجــود نــدارد را بــرای مجلس
فرســتادیم .کمتر از یک مــاه بعد اما
محمدجواد فتحی ،عضو کمیســیون
حقوقــی مجلــس بــا تأییــد رخ دادن
ایــن اتفــاق در معاونــت قوانیــن
مجلس در گفتوگــو با «ایران» گفته
بــود« :ایــن اتفاقات آدم را مشــکوک
میکنــد کــه دســتهایی دنبــال ایــن
هستند که این موضوع تا زمانی که ما
فرصتها را از دست بدهیم ،حداقل
بــه تعویق بیفتــد ».چرا کــه از نظر او
«اینکه ترجمه الیحه دولت در مســیر
تصویــب مجلس عوض شــود ،اصالً
مورد طبیعی نیســت .همــان طور که
بــه نظر مــن ضربــه زدن بــه اقتصاد
کشور و قفل کردن کل سیستم بانکی
مــا هم تصمیــم طبیعی نیســت ،هر
چنــد ذیل ســایه شــعارهایی انقالبی
انجــام شــود .مــا بارهــا دیدهایــم کــه
نتیجــه بســیاری از رفتارهای به ظاهر
انقالبــی و شــجاعانه مــا نهایتــاً ســود
بردن دشمنان اســت و متضرر شدن
ملت خودمان».
بــا وجود ایــن ،هنــوز ایرادات شــورای
نگهبــان بــه ترجمــه الیحــه پالرمو به
قــوت خــود پابرجاســت .نــه نامــهای
کــه جنیــدی گفته بــه علــی الریجانی
نوشــته ،نــه مکاتبه معاونــت حقوقی
دولــت با شــورای نگهبان و نــه اذعان
نماینــدگان بــه تغییــر الیحــه دولــت
باعث نشده که شورای نگهبان در رأی
خود تجدید نظر کند.

پاسخ به شبهاتی درباره «نگاه به شرق»

روایت والیتی از اخاللهای داخلی بر سر راه سفر سارکوزی به تهران

علیاکبر والیتی در یک نشست علمی به ۱۰سؤال و شبهه مهم
در ارتبــاط با اســتراتژی جمهوری اســامی در «نگاه به شــرق»
پاســخ داد .بهگزارش تســنیم ،مشــاور رهبر معظم انقالب در
امور بینالملل در پاســخ به این ســؤال که «آیا نگاه به شــرق با
شعار نه شــرقی نه غربی که از شعارهای اولیه انقالب اسالمی
بوده اســت در تضاد و تعارض نیســت» ،گفت :اگر معنای «نه
شرقی نه غربی» بد برداشت شود با قانون اساسی نیز تعارض
خواهد داشت .این شعار و استراتژی ،یک راهبرد آرمانگرایانه
بــه معنــای نه لیبرال دموکراســی و نه کمونیســم اســت و یک
تحلیلی آرمانی است .والیتی با اشاره به اینکه این شعار اولین
بار از ســوی امام خمینی(ره) مطرح و تفســیر شد ،نامه امام به
گورباچف را شاهد مثال آورد و با این تعبیر که ایشان به شرقی
کــه آرمانگرایــی ضدخدایی را کنار گذاشــته بود هشــدار داد که
بــه غرب گرایش پیــدا نکنند ،افزود« :شــرقی که مــا اآلن به آن
توجــه میکنیم با آن شــرق ایدئولوژیک تفــاوت دارد ،کرملین
کمونیست فروریخته و به دموکراسی معمول در دنیا بازگشته و
رؤسای کشور روسیه از جمله خود آقای پوتین روزهای مقدس
همراه اســقفها به کلیســا میرود .آن شــرق که اآلن درباره آن
حرف میزنیم نشــأت گرفته از ســخنی اســت که رهبر معظم
انقــاب بارهــا و بارها فرمودند کــه ما باید نگاه اســتراتژیک به
شرق داشته باشیم و درعینحال هم غرب را نفی نکردند .البته
این را هم بدانید که اکنون همه دنیا نگاه به شــرق دارند» .او با
بیان اینکه منظور ما از نگاه به شرق ،هند و پاکستان هم هست،
گفت«:نگاه به شــرق نگاه به کشــورهایی اســت کــه معموالً در
شــرق هســتند اما ممکن است در غرب هم باشــند .ما نگاه به
عــراق و ســوریه داریم .از نصفالنهار «گرینویــچ» به اینطرف
نگاه اســتعماری جاافتادهای وجود دارد .اما ببینید ما با سوریه
چه رابطهای داریم؟ ســوریه شــرق اســت یا غرب؟ عراق شرق

اســت یا غرب؟ فلســطین ،لبنان و یمن اینها همه در غرب ما
هستند.ونزوئالکجاست؟یعنینگاهبهشرقنگاهبهکشورهایی
اســت که تحت ســلطه غرب در طمع بازگشت سلطهشان به
ایراننیستند».
والیتی در پاســخ به این ســؤال کــه آیا نگاه به شــرق با توجه به
تنشهای بین ایران و امریکا و با روی کار آمدن ترامپ میتواند
راهبردیمؤثرباشد،بابیاناینکهغربمنحصربهامریکانیست
و ما با اروپا هیچ منعی برای همکاری نداریم به ســوابق تاریخی
همکاریوزیرانخارجهکشورهایاروپاییباایرانپرداختوگفت:
«پسازدورهوزارتامورخارجهدردولتقبل(احمدینژاد) پس
از افزایش فشــارها و تنشها میان ایران و غرب با نظر نظام بر
مبنای حســن روابط گذشته مقرر شــد ارتباطات و تماسهای
دوســتانهای میان بنــده و برخی وزیران خارجه ســابق اروپایی،
در جهــت کمک به دولت مســتقر ،تنشهــا را کاهش دهیم و
بــر مبنــای این آقای گن شــر وزیر امور خارجه پیشــین آلمان با
دســتور مســتقیم خانم مرکل با یک هواپیمــای اختصاصی از
آلمــان به تهران آمد و در فرودگاه مهرآباد با بنده مالقات کرد.
به همین ترتیب آقایان رونالد دوما و پریما کوف وزیران خارجه
پیشین فرانسه و روسیه در سفرهایی به تهران از نزدیک در روند
ایجاد یک گروه مؤثر در روابط فیمابین ،منطقهای و بینالمللی
شــرکت کردند که پس از تشــکیل این گروه و این اقدامات اگر از
جانببرخیافراداخاللصورتنمیپذیرفت،موجبمیشد
که پنج یا شش قطعنامه از سازمان ملل نگیریم .سفیر فرانسه
آمد به من گفت که سارکوزی از شما دعوت میکند تا به فرانسه
برویــد و در کاخ الیــزه بــا هــم مذاکره کنید که ایــن مالقات یک
ســاعت طول کشــید .اگر برخی اخالل نکرده بودند ســارکوزی
بــه تهران میآمد که آغاز فصل نوینی از روابط ایران و فرانســه
میتوانستشکلبگیرد».

