www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6926
یکشنبه  27آبان 1397

editorial@iran-newspaper.com

پیگیری حقوق کارگران هفت تپه از سوی اسحاق جهانگیری
قائم مقــام معاونت اقتصادی اســتانداری
خوزستان با اشاره به اینکه «موضوع شرکت
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سطح
معاونان رئیس جمهوری در دست بررسی
اســت» گفــت :دولــت در تــاش اســت تــا
 2مــاه از حقــوق عقب افتــاده کارگــران این
شــرکت طــی هفتــه جــاری پرداخت شــود.
توگو
یــداهلل مهرعلیزاده روز گذشــته در گف 

با ایرنا افزود :روز جمعه نشست فوقالعاده
بررســی مشــکالت هفــت تپــه برگــزار شــد
تــا جایــی کــه شــخص معــاون اول رئیــس
جمهوری طی تماسی از استاندار خوزستان
خواســتار ادامه پیگیریها در پایتخت شــد.
این مقام مســئول دراســتانداری خوزســتان
با اشــاره به اینکــه حقوق چهار مــاه کارگران
هفت تپه معوق شــده است ،افزود :اولویت

مجموعــه مدیریتی اســتان این اســت که 2
تا ســه ماه از این مطالبــات طی هفته جاری
پرداخــت شــود .وی گفــت :در حــال حاضر
تعدادی از کارگران این شــرکت دست از کار
کشــیدهاند که این موضوع بر روند فعالیت
خطوط تولید تأثیر گذاشته است؛ زیرا نیها
بایــد قبــل از انقضــای تاریخ در اســرع وقت
برداشــت و وارد چرخه تولید کارخانه شوند.

قائم مقــام معاونت اقتصادی اســتانداری
خوزســتان آرامــش را بــرای رســیدن بــه
مطالبــات کارگران ضــروری خوانــد و افزود:
از این قشــر زحمتکش درخواســت میشود
تا قبــل از اینکه محصوالت از بیــن بروند به
ســر کار خود بازگردند تا از این طریق بخش
عمدهای از مطالبات آنها تأمین و پرداخت
شود .وی یادآور شد :شرایط درآمدی شرکت

هفــت تپه وضعیــت پایــداری دارد و دولت
ایــن اختیــار را دارد تــا زمانــی که دادســتانی
کشــور به موضوع اعضای هیأت مدیره این
شرکت رسیدگی کند از محل درآمد حاصل
از فــروش محصــوالت مطالبات کارگــران را
پرداخت کنــد؛ بنابراین بازگشــت کارگران و
ادامه فعالیت ارتباط مستقیمی با پرداخت
مطالبــات آنهــا دارد .گفتنــی اســت حــدود

یکهزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفــت تپــه در نمــاز جمعــه شــوش حاضر
شــدند و از امــام جمعه خواســتار رســیدگی
به مشــکالت خــود شــدند .در پــی اعتراض
کارگرانشرکتنیشکر«هفتتپه»غالمرضا
شریعتی استاندار خوزستان  ،شرایط کنونی
را عــادی دانســته و هــر گونه درگیــری میان
کارگران و نیروهای امنیتی را رد کرد.

آزاد ارمکی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

حضور زنان در استادیوم؛ پاسخ اضطراری به مسأله ای قدیمی

خواسته زنان ایرانی دوگانه پهلوی-لس آنجلسی نیست
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

ازدیدگاهشــما،رفتنزنانبهورزشگاه،یک
مسألهفرعیاستیااصلی؟
برای مــن به عنــوان یک جامعهشــناس،
رفتــن زنــان بــه ورزشــگاهها یــک مســأله
مربــوط به گذشــته بود کــه تازه امــروز ،آن
هــم با ســختی ،زحمت و هزینههــای زیاد
بــرای زنــان و مدیران کشــور محقق شــده
اســت .البته از نتایج ایــن رویداد ،میتواند
تصحیــح نگــرش زنــان بــه خودشــان و
مسائل خودشان باشــد .اما در نهایت این
امــر یــک مســأله قدیمی بــود کــه در یک
شــرایط اضطــرار بــه آن پاســخ داده شــد.
معنــی دیگری که هــم میتوان بــرای آن
برشــمرد این اســت که در جامعه ایرانی،
زنــان خواســتههایی دارنــد و خواســته اول
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زنــان ایرانــی چــه میخواهنــد؟ تقــی آزاد
ارمکــی ،اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه
تهــران معتقــد اســت کــه زنــان قلههــای
اجتماعی را فتح کردهانــد ،آن هم در یک
انقــاب زنانــه ،امــا بــدون رادیکالیســم یا
خشونت .او با اشــاره به دستاوردهای آرام
و تدریجــی زنــان ،مقاومــت بــرای حضور
آنان در ورزشگاهها را به رادیکالیسم تعبیر
میکند ،رادیکالیسم سیاسی که میخواهد
اعمال زور و قدرت بکند.
آزاد ارمکــی درعیــن حــال موضــع
اپوزیســیون نســبت به زنــان ایرانــی را نیز
نقــد میکنــد ،اپوزیســیونی کــه به گفتــه او
میخواهنــد از شــانههای زنــان بــاال بروند
و قــدرت را بــه دســت بگیرنــد .بهانــه این
گفتوگــو ،اظهــارات اخیــر غالمحســین
اســماعیلی ،رئیــس دادگســتری اســتان
تهــران بــود کــه گفــت «امــروز موضــوع
ورود بانــوان بــه ورزشــگاه مســأله مهــم یا
مشــکلی از مشــکالت مــردم نیســت کــه
رئیس جمهوری یا وزیر بــه آن بپردازند».
او البتــه مشــخص نکــرد که برمبنــای چه
مطالعات یــا اطالعاتی چنین گــزارهای را
مطــرح کرده اســت ،امــا مــا در گفتوگو با
یک جامعهشــناس ،تالش کردیم منطق
اجتماعی خواســتها و کنشهای زنانه را
تبیین کنیم .این گفت و گو را بخوانید.

آنان حضور در ورزشــگاه نیست .به همین
دلیل هم هست که در این باره مطالبهگری
اصلینکردند.
خواستهاصلیزنانایرانیچیست؟
خواستهاصلیشان،ساماندهیمناسباتشان
در جامعــه اســت تــا در نهایــت تبعیــض
جنسیتیموجوددرجامعهرفعشود.
یک بار گفتید که طبقه متوســط ایران از امر
سیاسیعبورکردهاست،آیاحاالهمچنین
منظوریدارید؟
اینجا هم زنان از امر سیاسی عبور کردهاند.
امــا مقابلــهای کــه زنــان بــرای حضــور در
ورزشگاهدارند،باحوزهسیاستاست.
آیا برای حضور در ورزشگاه کسی در خیابان
تظاهــرات کــرده اســت کــه میخواهیــم
بــه ورزشــگاه برویــم؟ مگــر حضــور زنــان
در ورزشــگاه نتیجــه یــک مقاومــت و یک
کنشگری سیاسی است که زنان به ورزشگاه
رفتنــد؟ بــرای این امــر مقابلــهای صورت
نگرفته است ،بلکه این اتفاق نتیجه کنش
آنــان در حوزههــای اجتماعــی و فرهنگی
اســت .در این حوزههاست که اتفاقاتی در
حــال رخ دادن اســت .از جملــه اینکــه در
جامعه ایرانی زنان به خواستههای اساسی
خود دســت یافتند .به این معنــا میتوان
گفت زنان ایرانی انقالب کردهاند .انقالب
اجتماعــی در ایران که زنــان کارگزار اصلی
آن بودهانــد ،اتفاق افتاده اســت .بنابراین
نیــازی بــه کنش سیاســی ندارنــد .البته در
میــان زنــان شــاهد کنشهــای رادیکالــی
هســتیم ماننــد کنشهــای بنیادگرایانــه
که بر کشــف حجــاب تأکیــد دارد یــا تأکید
بــر چیزهــای دیگر که بســیار هــم رادیکال
اســت ،اما در ســاحت میانی ،زنــان بدون
این کنشهای رادیکال قلههای اجتماعی
مورد نظر خود را فتح کردهاند.
این قلهها در چه حوزههــای اجتماعی قرار
دارد؟
زنــان ارزشهــای فرهنگــی ،آرمانهــا و
آرزوهای خود را عمومی کردند تا جایی که
ارزشهای بیشــتر مردان هم به یک معنا
زنانه شــده اســت .زنان آمــوزش عمومی
را فتح کردند؛ همچنــان که حوزه فراغت،
غــذا و مصرف را فتح کردند یا در بســیاری
از عرصههای فرهنگی زنان حضور دارند.
بــه این ترتیب به باور مــن زنان در انقالب

باوجود دســتاوردهایی که شما برای
زنــان برشــمردید ،امــا اپوزیســیون
بـــــرش
میگویــد ریتم اصالحــات در ایران،
کنداستوتغییراتبسیاراندکاست.
اپوزیســیون درپی آن اســت تا از زنان به عنوان وســیلهای
بــرای عبور از جمهوری اســامی اســتفاده کنــد .آنان این
طــور عنــوان میکننــد کــه مثــاً اگــر زنــان بــه ارزشهای
جامعــه پهلوی یــا جامعــه غربــی بازگردند ،وضعشــان
خــوب میشــود ،پس کســانی کــه از ایــن فراینــد حمایت
نمیکننــد ،دنبــال منافــع زنــان نیســتند .درحالی اساســاً
مسأله این گونه نیست .در مقابل چنین رویکردی ،ما باید
به منطق اجتماعی خود بازگردیم و زنان را مخاطب قرار
اجتماعــی و فرهنگــی موفــق بودهاند و به
کنشهای رادیکال سیاسی نیازی ندارند.
اگــر این پیــروزی اتفــاق افتاده اســت ،چرا
همچنــان بخشهایــی از قــدرت سیاســی
در حوزههایــی ماننــد ورزشــگاه رفتن زنان
مقاومــت میکنــد و تــاش دارد مانــع بــه
ورزشگاهرفتنآنانشود؟
بــه این دلیــل که بخشهــای مورد اشــاره
شما ،در برابر رادیکالیسم سیاسی زنانه ،به
رادیکالیسم سیاسی مردانه روی میآورد.
به عبارت دیگر ،ما یک رادیکالیسم زنانه و
یک رادیکالیسم مردانه داریم و آنچه شما
میگویید مربوط به این دو حوزه اســت که
در حال ستیز و نزاع با هم هستند .طبیعی

دهیم که زنان چه میخواهند؟ نه اینکه اپوزیســیون برای
زنــان چــه میخواهد .زنان بســیاری از خواســتههای خود
را به دســت آوردند؛ ولو ســخت و جانکاه .اتفاقاً به همین
دلیل حاضر نیســتند بازیهای رادیــکال انجام دهند .اما
گروههای اپوزیسیون فقط از دور دست میزنند و به جای
اینکه هزینه کنند و مکانیزمهای دیگری را برای تغییر پی
بگیرنــد ،تنهــا از دور میخواهند زنان بــه یکباره تغییرات
صــد درصــدی انجام دهند تــا به رژیم پیشــین یا جامعه
لسآنجلسی مطلوب آنان بازگردند؛ درحالی که خواسته
زنــان ایرانی این دو گونه پهلوی -لسآنجلســی نیســت.
اصالً اگر خواسته زنان ایرانی دوگانه پهلوی -لسآنجلسی
بود ،آنان االن باید در خیابانها تظاهرات میکردند.

اســت کــه در ایــن نــزاع ،یکــی در جایــی
شکست میخورد و دیگری پیروز میشود
و بالعکــس .اما در مســیر میانی جامعه یا
حرکــت عمومی زنان ایرانی ،میبینیم که
مطالبات زنــان در جامعــه ایرانی محقق
شــده اســت ،هرچنــد در برخــی حوزههــا
مانند مشــارکت زنان در مدیریت جامعه
یا مشارکت در مدیریت کشور نتیجه بخش
نبوده است ،اما راهش را پیدا و مسیر خود
را طی میکنند.
بــه چــه معنــا ،مقاومــت بخشهایــی از
حاکمیــت برای ورزشــگاه رفتن زنــان را به
رادیکالیسمتعبیرمیکنید؟
به رادیکالیســم مردانه تعبیر میکنم زیرا

ایــن مقاومــت هیــچ منطق دینــی و هیچ
منطــق اجتماعــی و سیاســی نــدارد .زیــرا
اگر زنــان نباید به ورزشــگاه بروند ،پس به
فروشــگاه هم نبایــد بروند؛ اگــر زنان نباید
بــه ورزشــگاه بروند ،به دانشــگاه هم نباید
بروند.
گفتید که این رادیکالیســم دوســویه است،
رادیکالیسمزنانهچگونهاست؟
آن کســی کــه در خیابــان روســری خــود
را برمــیدارد و عریــان میشــود یــا کســی
بــه ورزشــگاه مــیرود ،امــا بــه جــای اینکه
پرچــم را تــکان دهــد ،خــود را تــکان
میدهــد ،کنــش رادیکال انجــام میدهد.
یــا اینکه تحــت عنــوان ارتقابخشــی زنان،

نگاههــای ضدمردانــه ارائه میشــود .،این
هم رادیکالیســم زنانــه اســت .در مقابل،
رادیکالســیم مردانــه هــم ایــن اســت کــه
زنــان در کوچه و بازار و مســجد و خیابان و
دانشــگاه و فروشگاه حاضرند ،زنان راننده
اتوبوس و تریلی هســتند و عمــاً همه جا
حضــور دارند ،امــا فقط گفته میشــود که
در ورزشــگاه نباشــند .ایــن بدســلیقگی از
رادیکالیسممردانهبرمیخیزد.
رویکــرد دولت را چطــور میبینید؟ رئیس
جمهــوری میگویــد کــه حضــور زنــان در
وزشگاهمنعشرعیوقانونیندارد.
رئیس جمهوری به درســتی اشاره میکند
که این حضور ،منع قانونی و شرعی ندارد.
اما باید توجه داشت که مسألهای که رئیس
جمهوری به آن اشاره دارد ،مربوط به حوزه
سیاسیاست،امادرحوزهاجتماعیمسائل
دیگری در حال روی دادن است که چه بسا
مداخلــه رئیس جمهوری باعث شــود کار
پیــش نــرود؛ زیرا زمینــه بروز رادیکالیســم
مردانه که حاشیهای است را فراهم میکند
و باعث میشود این رادیکالیسم از حاشیه
به متن جریان سیاسی راستگرا تبدیل شود
و اصولگراها به صورت متحد مقابل رئیس
جمهوری قرار بگیرند .آن هم به این بهانه
که شــعار رئیس جمهــوری اصالحطلبانه
اســت و باید مقابل آن ایستاد .به باور من،
به جــای ایــن اقدامات ،رئیــس جمهوری
باید امکان مشارکت زنان در این عرصهها
را فراهم کند.
زنانچهمیخواهند؟
مســأله اصلی زنان در جامعــه ایرانی این
اســت که مســئولیت پذیری مردان وجود
ندارد و به همین دلیل زنان بیش از اندازه
هزینه اجتماعی و اخالقی میدهند و مورد
ســتم واقع میشــوند .این مســأله اساسی
زنان در جامعه است.
پسحجابمسألهاصلینیست؟
نخیــر کــه نیســت .ایــن مســأله گروههای
سیاسی است تا دستاویزی برای راستگرایی
و چپگرایــی افراطی قرار دهند ،اما مســأله
زنان ایرانی نیست .زنان ،خودشان منطق
و صورتهــای جدیدی از حجــاب را ایجاد
کردهاند که در جامعه هم هست .میبینید
که جامعه به لحــاظ اجتماعی مدیریت و
عملمیکند.
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نقشه امریکایی برای طرفهای اروپایی برجام
فرزانه خوئینی
مترجم

AP

فــرو ریختن رابطه متزلــزل اروپا و امریکا
طــی ماههای گذشــته ،میراثی بــود که از
قبــال خــروج امریــکا از توافــق هســتهای
بــه جــای مانــد و اینــک در روزهایــی کــه
کشــورهای اروپایــی عــزم خــود را بــرای
حفظ این توافق بدون شــریک امریکایی
خــود جــزم کردهانــد ،شــکاف دو طــرف
درخصــوص موضوعات اختالفی هر روز
ابعاد بیشتری به خود میگیرد .چنان که
دوقطبی پدیدآمده و تشــدید شده میان
اروپا و امریکا طی روزهای گذشــته ســایه
خــود را بر حوزه گســتردهای از مســائل از
جمله تالشهای اتحادیــه اروپایی برای
یافتن راهکارهای عملیاتی حفظ برجام
تحمیل کــرده اســت .واقعیتی کــه مرور
برخــی ابعــاد آن نشــان دهنــده چرایــی
ســهل و ممتنع بودن پابرجا ماندن روند
اجــرای برجــام دســتکم بــرای تأمیــن
مطالبــات و منافــع اقتصــادی ایــران در
چارچوب این توافق است.
پــس از آنکه کشــورهای اروپایی با عملی
شــدن تصمیــم ترامــپ بــه خــروج از
برجــام به دفاع از این توافق برخاســتند،
در جســتوجوی یافتــن راهــکار عملــی
آن تصمیــم گرفتنــد یــک نهــاد حقوقی
بــرای ایجــاد تســهیالت مبــادالت مالی
مشروع با ایران ایجاد کنند .نهادی که به

شرکتهای اروپایی این امکان را میدهد
براســاس قوانیــن اتحادیه بــه معامله با
ایران ادامه دهند و استفاده از آن را برای
سایر شرکای کشــورمان نیز ممکن کنند.
این سیســتم تحت عنوان «اسپیوی»،
هدف کنار گذاشتن دالر امریکا از معامله
بــا ایــران به نحــوی که ایــن کشــور نتواند
از محتــوای معامــات آگاهی پیــدا کرده
و در پــی آن ،معاملــه کننــده و بانــک
خارجــی مربوطــه را مــورد تحریــم قــرار
دهــد ،دنبال میکند .هدفــی که چنانچه
اجرایــی شــود ،از تحریم امریــکا مصون
خواهد شــد؛ چرا کــه کاری بــا دالر ندارد.
در شرایطی که ناظران سیاسی معتقدند
این سیستم میتواند به مثابه آلترناتیوی
در برابر ســوئیفت قد علم کنــد و قدرت
گیرد ،دولتمــردان امریکایی برای بی اثر
کــردن آن اقداماتی را در دســتور کار خود
قــرار دادهانــد .اقداماتی که بنــا به روایت
شماری از صاحبنظران غربی با «فرانس
 »24از یــک منظــر ناظــر بــه تضعیــف
فرانســه ،انگلیــس و آلمــان بــه عنــوان
متحــدان قدرتمند اروپایی واشــنگتن به
شــمار میآیــد و از ســوی دیگــر اختالف
افکنــی درمیان کشــورهای پیگیر پروســه
«اسپیوی» را جستوجو میکند.
 ëëمنزوی کردن متحدان بزرگ
تحریمهــای تــازه دولــت امریــکا کــه
بخشهــای بانکــی ،انــرژی ،نفــت،
حمل و نقــل دریایــی و کشــتی ســازی را

نشــانه میگیــرد ،بخشــی از تحریمهایی
اســت که پس از امضای توافق هســتهای
با ایران تعلیق شــده بود .با وجود گستره
قابل مالحظه شــمولیت این تحریمها،
ترامپ ضعیــف بودن بازار جهانی نفت
و جلوگیری از افزایش چشــمگیر قیمت
جهانــی نفت را به عنــوان توجیهی برای
اعمــال معافیــت از تحریمهــای نفتــی
ایران برای چند کشــور اعالم کرده است.
هشــت کشور از جمله چین ،هند ،ایتالیا،
یونــان ،ژاپن ،کره جنوبــی ،تایوان و ترکیه
معافیتهای موقتی را دریافت کردهاند
کــه آنهــا را مجــاز میکنــد تــا بــه خریــد
نفت ایــران ادامه دهند .امــا اعطای این
معافیتها که منحصراًمربوط به تجارت
نفتی با ایران به حساب میآید ،در حالی

است که شماری از صاحبنظران اروپایی
این اقدام را بیشتر از آنکه ناظر به کنترل
قیمت نفــت و دوراندیشــی امریکاییها
بدانند ،مبتنی بــر منزوی کردن متحدان
بــزرگ اروپایــی واشــنگتن دانســتهاند.
در همیــن رابطــه تیــری کوویــل؛ محقق
مؤسســه روابــط بینالملل و اســتراتژی،
( )Irisمعافیــت یونــان و ایتالیــا را کــه از
بزرگتریــن واردکنندگان نفــت ایران در
اروپا هســتند هدفمند دانســته اســت .او
میگوید« :در واقع واشــنگتن میخواهد
با این اقدامات سه کشور اروپایی «آلمان،
فرانســه و بریتانیا» را که به طور فعال در
مذاکــرات هســتهای ایران از ســال 2003
میالدی نقش داشــتهاند ،هدف بگیرد و
به نوعی جریمه کند ».کارولین دو کامار،

کارشــناس مســائل اروپایــی نیــز نظــری
مشــابه دارد و میگویــد« :ایــن تصمیــم
بــر پایه اســتانداردی دوگانه گرفته شــده
است و میتوان نتیجه گرفت که هدفش
منــزوی کــردن کشــورهای امضاکننــده
توافق هستهای با ایران است».
ëëسیاستایجاداختالف
عالوه بر منزوی کــردن متحدان اروپایی،
امریکا با معاف کردن شماری از کشورها
از فهرست طوالنی تحریمهای خود برای
ایجاد اختالف و تشدید تقابل و همچنین
ناکام گذاشــتن عملیــات نجــات برجام
نیز بهره میگیــرد« .کارولین دو کامار» با
اشاره به اینکه یونان و ایتالیا هر دو توسط
احزاب یوروسپتیک (مخالفان همگرایی
اتحادیــه اروپــا) اداره میشــوند ،معــاف
شدن این کشورها از تحریمهای امریکایی
را تالش این کشــور در امتداد آسیب زدن
به سیاســت همگرایــی اروپاییها جهت
حفظ برجام دانســته اســت .از نــگاه این
کارشــناس غربــی ،متقاعــد شــدن ماتئو
سالوینی وزیر کشور و رئیس حزب راست
افراطی ایتالیا با امتیازات پشــت پرده ای
کــه از ترامپ گرفته ،خــود مانعی خواهد
بود تــا او رغبت چندانی برای مشــارکت
در نهایــی کــردن پروســه «اسپــیوی»
نداشــته باشــد .اردوان امیــر اصالنــی،
کارشــناس خاورمیانــه بــا بیــان اینکــه
«درواقع معافیتهای اعطا شده توسط
امریــکا تهدیدکننــده پــروژه اروپایــی دور

زدن تحریمها اســت» ،توضیح میدهد:
«معافیتهای امریکایی از طرفی یونان
و ایتالیــا را بــرای رســیدن بــه یــک ســود
هدفمند توســط امریکا انتخاب کردهاند
و از طرفــی دیگــر پــروژه «اس پــی وی»
اتحادیه اروپا را هدف گرفته است .عالوه
بــر این یونان و ایتالیا که خریداران اصلی
نفت ایران در اروپا هســتند ،با مشــارکت
در طــرح اتحادیــه اروپــا در آینــده از ایــن
معافیت محروم میشوند ».تیری کوویل
هم میگوید« :امریکا چنین فشارهایی را
برای ترســاندن کشورهای عضو اتحادیه
اروپــا وارد میکند .به همین دلیل اســت
که هیچ کشــوری نمیپذیــرد میزبان این
سیســتم شــود ».او ناکام ماندن تالشها
بــرای انتخــاب میزبــان اروپایــی پروســه
اجــرای «اس پــی وی» را تاکنــون نتیجــه
فشارهای یاد شده امریکا میداند.
بــا وجود این کارشــکنیها در شــرایطی
که اروپاییهــا دفاع از برجام را حیثیتی
برای جایگاه بینالمللی خود میدانند
و بــا پرداختــن بــه پروســه ســازوکار
مالــی «اسپــیوی» بهانهای بــرای به
چالــش کشــیدن دالر پیــدا کردهاند ،به
نظــر میرســد که مجــازات کشــورهای
مشــارکت کننــده در پروســه یادشــده از
ســوی امریکا بیش از آنکــه برجام را در
معــرض فروپاشــی قــرار دهــد ،نتیجه
اش مصمــم کردن اروپا برای مقابله با
امریکا خواهد بود.

تالش امریکا برای متهم کردن ایران
بهنقضپیمانتسلیحاتشیمیایی

خبر اول اینکه،خبرگزاری آسوشــیتدپرس در گزارشــی
بــه نقل از «دو مقام امریکایــی» از تالش دولت دونالد
دیـــگه
چه خبر
ترامــپ بــرای متهــم کــردن تهــران بــه نقــض پیمان
تســلیحات شــیمیایی خبــر داد .بنابــر ایــن گــزارش ،در آســتانه گردهمایی
قدرتهای جهانی در الهه برای شرکت در اجالس سازمان منع تسلیحات
شــیمیایی در شــهر الهه ،ایاالت متحده قصد دارد در همین اجالس اتهام
خود علیه جمهوری اسالمی را مطرح کند .طبق این گزارش ،دولت ترامپ
مدعی خواهد شد که تهران کنوانسیون تسلیحات شیمیایی متعلق به سال
 ۱۹۹۷را زیر پا گذاشــته است .کنوانسیونی که تولید و ذخیره و کاربرد هرگونه
سالح شیمیایی را ممنوع میداند .آن طور که آسوشیتدپرس گزارش کرده،
طرح اتهام از سوی امریکا در حال حاضر مجازاتی برای ایران در پی نخواهد
داشت ،اما میتوان «برای شکایت از ایران در سازمان منع شیمیایی» از آن
بهره گرفت .این گزارش در ادامه به دست خالی امریکا برای اثبات این ادعا
اشاره کرده و میگوید برهمین اساس قرار است ادعا شود «ایران تسهیالت و
ابزار تولید سالحهای شیمیایی را در اختیار دارد».

تجمع مجدد داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد

خبر دیگــر اینکه،گروهی از داوطلبان پزشــکی دانشــگاه آزاد صبح دیروز
مقابــل مجلس تجمعــی اعتراضــی برپا کردند .دانشــگاه آزاد اســامی
 23مهرمــاه ســالجاری ثبتنــام  4هــزار و  269نفــر از داوطلبان ذخیره
رشتههای علوم پزشکی را لغو کرد که تجمعات و اعتراض این داوطلبان
و خانوادههای آنها را در پی داشت.

واکنش امریکا به از سرگیری صادرات نفتی کرکوک

شــنیدیم که،هیدر نائورت ســخنگوی وزارت امور خارجــه ایاالت متحده،
گفــت :ازســرگیری صادرات نفتی عــراق از کرکوک ،گام مهــم دیگری در
جهت تالشهای ما برای کاهش صادرات نفت ایران اســت .به گزارش
ایلنا به نقل از رویترز ،دولت عراق روز جمعه اعالم کرد که صادرات نفت
از کرکــوک را که از یک ســال پیش بهدلیل اختــاف میان دولت مرکزی و
منطقــه کردســتان متوقف شــده بود ،از ســر میگیرد .صــادرات نفت در
کرکوک در روز جمعه تنها در حد  ۵۰تا  ۶۰هزار بشــکه از ســر گرفته شــده
که در بازار نفت عدد قابل توجهی نیســت .ســال گذشته صادرات از این
منطقه در برخی مقاطع زمانی به  ۳۰۰هزار بشکه در روز همرسید.

ادعای دیدارهای محرمانه سوریه و ترکیه در ایران

دست آخر اینکه،رهبر حزب وطن ترکیه مدعی شد که هیأتهای سوری
و ترکیهای شــش بار به طور محرمانه و با درخواســت دولــت اردوغان در
تهران با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردهاند.
توگو با اســپوتنیک ترکی با بیان
به گزارش ایســنا ،دوغو پرینچک در گف 
اینکه«دیدارهــای هیأتهای ســوری و ترکیهای در تهران به درخواســت
مســتقیم دولت اردوغان انجام شــد» ادامه داد :در این دیدارهای ســری
فرماندهان اطالعاتی و مسئوالن بارز دو کشور حضور یافتند و این دیدارها
تا به امروز ادامه دارد.

واکنش دادستان تهران به شبهات مطرح شده
درباره مجازات وحید مظلومین

اعدام سلطان سکه فیلمبرداری شده

عکس «میزان» از انتقال اجساد سلطان سکه و همدستش

دادستان تهران به شــبهات مطرح شده درباره اعدام وحید
مظلومیــن و اتهــام او واکنــش نشــان داد .به گزارش ایســنا،
خبــــر
عبــاس جعفــری دولتآبادی دادســتان تهران روز گذشــته
در حاشــیه نشســت با مســئوالن امور مالیاتی در رابطه با شــبهات مطرح شــده
نســبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداســماعیل قاسمی ،گفت :این
واکنشها در دو بخش قابل بررسی است؛ در بخش معاندین و رسانههای خارج
از کشــور ،انتظــار اینکــه مخالفت کنند امری طبیعــی بود اما در داخل کشــور نیز
مطالبی منتشر شد .دادستان تهران با بیان اینکه عدهای مدعی شدند که اجرای
حکم اعدام مظلومین به دلیل اقداماتش در ســال  ۷۰بوده است ،گفت :اعدام
ایشــان به دلیل سال  ۷۰نیســت و این فرد در آن سال تبرئه شده است .جعفری
دولتآبادی در رابطه با ادعای اینکه خرید و فروش ســکه جرم نیست ،تصریح
کرد :اتهام وحید مظلومین اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن
اوضاع بازار پولی و بانکی کشور ،حجم وسیع مبادالت پولی و گردش پولی کالن
بوده اســت و اینکه عنوان میشــود به دلیل خرید و فروش ســکه اعدام شدهاند،
حرف بی پایهای اســت .وی گفت :ادعا شــده که متهمان اصلی تعقیب نشدند
درحالی که این افراد از متهمان اصلی بودهاند؛ در مورد سایر افراد هم در بخش
دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل دادهایم ،بنابراین اینکه عدهای
با انتشــار برخی اخبار مدعی شدهاند که این افراد عوامل اصلی نیستند ،درست
نیســت .جعفــری دولتآبــادی ادعای عدم نمایــش اجرای حکــم را مضحک
خواند و گفت ۲ :نفر از معاونان دادســتان تهران در مراســم اجرای حکم حضور
داشــتند ،عــدهای در آنجــا شــاهد بودنــد و فیلمبرداری شــده ،جنازههــا تحویل
گردیده ،فیلم آن نیز در اختیار صدا و ســیما قرار گرفته و صدا و ســیما در پخش
این گونه گزارشها سیاســتهای روشــنی دارد و اینکه عدهای مدعی هستند که
حکم اجرا نشده ،ادعای مضحکی است.
وی با اشــاره به کارنامه دســتگاه قضا در رابطه با رســیدگی به پرونده اخاللگران
اقتصادی اخیر گفت :فقط ظرف ســه ماه گذشــته ،هزار و  500نفر احضار شــده،
 ۶۹کیفرخواســت صادر گردیده و حداقل  ۱۵۰نفر بازداشت و  ۴۸مورد حکم نیز
اجرا شــده اســت .البته پروندههای دیگری در دســتور کار و در حال تکمیل شدن
است و به محض تکمیل شدن اعالم میکنیم .دادستان تهران با اشاره به صدور
 ۶کیفرخواســت در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشــته و ارسال آنها به دادگاه،
افزود :این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته ،ولی به دلیل محدودیت وقت
در بیان این موارد ،مردم فکر میکنند کارهای کمی صورت گرفته است .جعفری
دولتآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر بازداشتیهای جدید در رابطه با اخالل
در نظام اقتصادی کشور ،تصریح کرد :مسئوالن امنیتی ما اقدامات مهمی در این
رابطه انجام دادهاند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است.
حداقل  ۱۹نفر از دالالن اصلی و مرتبطین با فروشــندگان و کســانی که مواد را در
بازار آزاد به چندین برابر قیمت میفروختند ،دستگیر شدهاند.
جعفــری دولتآبــادی در بخــش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه دادســتانی
مســئول مبارزه با گرانفروشــی نیســت و مسئول آن ســازمان تعزیرات حکومتی
است ،گفت :در رابطه با گرانفروشی کالن همان طور که در پرونده موبایلها ورود
کردیم آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخالل تلقی شود و سازمان یافته
باشد ،ورود کنیم.

