اخبار

عضو فراکسیون روحانیت مجلس مطرح کرد

چهارشنبه  17مهر  10 1398صفر1441
 9اکتبر 2019شماره 2828

ایران و جهان

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
قرق پارک  15هکتاری
برای همسر ظریف!

بوستان  15هکتاری بهشت مادران برای حضور
خانم آقای وزیر قرق شد و مأموران اجازه ورود
هیچ خانم دیگری را ندادند .به گزارش فارس،
در پی حضور همس��ر آق��ای دکتر محمدجواد
ظریف و همراهان ،بوس��تان بهش��ت مادران
منطقه  ۳تهران اقدام ب��ه قرق یک پارک ۱۵
هکت��اری به دلیل تأمین امنیت همس��ر آقای
ظری��ف کرده اس��ت ،الزم به ذکر اس��ت این
تعطیلی به دستور شخص شهردار منطقه سه
انجام شده است .تعطیلی بوستان بهشت مادران
بدون اطالع قبلی مورد اعتراض و گالیه بانوان
حاضر در پارک ش��ده اس��ت .عباس موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در
گفتوگو با فارس این خبر را تأیید کرد.
راهبرد مقاومت ف ّعال بسترساز رونق
تولید و شکست تحریمهاست

عضو هیئت رئیس��ه مجلس خب��رگان با بیان
اینکه راهبرد مقاومت ف ّعال ،در ماههای اخیر در
سیاس��ت داخلی و بینالمللی جواب داده است،
گفت :این راهبرد ،اقتدارافزا اس��ت و اقتدار نیز
بسترس��از رونق تولید میش��ود و رونق تولید،
بسترساز شکس��ت تحریمها اس��ت .آیتاهلل
عباس کعبی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه
ت
راهبرد مقاومت ف ّعال ،از اصول پایهای سیاس 
جمهوری اسالمی در عرصه داخلی و بینالمللی
اس��ت و توس��ط رهبر ّ
معظم انقالب اعالم و
تبیین ش��ده ،اظهار داش��ت :در ماههای اخیر،
شاهد هس��تیم که این راهبرد ،هم در سیاست
داخلی و هم بینالمللی جواب داده است .وی،
راهبرد مقاومت ف ّعال را باعث اقتدار دانس��ت و
گفت :اقتدار نیز بسترس��از رونق تولید میشود
و رونق تولید ،نیز بسترس��از شکست تحریمها
اس��ت .کعبی با بیان اینکه مقاومت ف ّعال ،پل
پیش��رفت داخلی و اقت��دار بازدارنده دفاعی در
س��طح بینالمللی است ،به اتخاذ سیاست نفی
مذاکره با آمریکا در همه س��طوح اشاره کرد و
گفت :برخی میخواستند راهبرد مقاومت را به
جنگ ربط دهند که رهبر انقالب فرمودند که
نه جنگ میشود و نه مذاکره میکنیم.
آبی از چشم آبیهای اروپایی برای
دولت روحانی گرم نمیشود

نماینده ایذه در مجلس با بیان اینکه باید به خود
متکی بوده و نگاهی به برجام نداشته باشیم گفت:
متأسفانه دولت منتظر ورود شرکتهای اروپایی
به ایران اس��ت ولی از چش��م آبیه��ا آبی گرم
نخواهد ش��د .هدایتاهلل خادمی در گفتوگو با
فارس گفت :اگر آقای رئیسجمهور در جلسهای
که با نخستوزیر انگلیس در حاشیه سفرش به
نیویورک داشت و بوریس جانسون به وی اعالم
کرد که تو را به دانشگاه گالسکو محل تحصیل
قبلیات دعوت میکنم و آقای روحانی پس از
ش��نیدن این حرف خندهای کرد به او میگفت
من هم نخس��توزیر انگلی��س را به حضور در
خوزستان دعوت میکنم ،زیرا اروپا با نفت این
استان آباد شده است کاری درستی انجام میداد.
وی افزود :آقای روحانی باید به بوریس جانسون
میگفت که او را به اس��تان بوشهر دعوت کند
چراکه محل تالشهای ضد استعماری شهید
رئیسعلی دلواری بوده است .ما در بخشهای
اطالعاتی و نظامی کش��ورمان عملکرد بسیار
خوبی داشته و اقدامات مؤثری را انجام دادهایم و
بر همین اساس توانستهایم ریگی را از آسمان به
زمین نشانده و پهپاد آمریکایی را ساقط کرده و
شناور انگلیسی را توقیف کنیم.
دولت عزمی برای تعیین وضعیت
یارانههای پیدا و پنهان ندارد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت :متأسفانه
دولت عزمی برای تعیین وضعیت یارانههای پیدا
و پنهان ندارد و باید در این باره با نظر مجلس،
تجدیدنظر کند .به گزارش مهر ،اسداهلل عباسی
در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره موضوع
یارانهها ،گفت :روز گذش��ته مجلس جلسهای
غیرعلن��ی در این ب��اره برگزار ک��رد و درباره
یارانههای نقدی و سایر یارانهها ،بحث و تبادل
نظر انجام شد .وی با اشاره به اینکه برای حدود
 ۱۴۰هزار میلیارد تومان یارانه ،حکم وجود دارد
ام��ا منابعی ب��رای آنها وجود ن��دارد ،ادامه داد:
همچنین حدود  ۷۳هزار میلیارد تومان مربوط
به یارانههای تس��هیالت اس��ت که از طریق
بانکها تأمین میش��ود .وی درباره یارانههای
پنهان گفت :بر اساس پیشبینیهای صورت
گرفت��ه ،یارانههای پنهان ح��دود  ۱۳۰۰هزار
میلیارد تا  ۱۳۸۰هزار میلیارد تومان اس��ت که
ل حاملهای انرژی و منابعی چون
عمدت ًا شام 
آب و برق اس��ت که به شکل ارزانتر در اختیار
مردم قرار گیرد.

اروپا بداند مذاکرات برجامی باید با منطق باشد ،نه تهدید و تحریم

عضو فراکس��یون روحانیت مجلس اعتقاد
دارد کش��ورهای غرب��ی ام��روزه درگی��ر
مشکالت داخلی بس��یاری هستند از این
رو نمیتوانن��د در م��ورد برج��ام از موضع
قدرت صحبت کنند .احمد سالک کاشانی
در گفتوگو با خبرن��گار خبرگزاری خانه
مل��ت ،در خص��وص ناامی��دی اروپاییها
از ایاالتمتح��ده برای بازگش��ت به میز
مذاکرات برجامی ،گف��ت :نمیتوان برای

اروپاییها اعتبار قائل شد زیرا آنها هم پیرو
نظرات آمریکاییها هس��تند و بدون اجازه
مقامات کاخ سفید اقدامی برای حفظ برجام
انجام نمیدهند .نماینده مردم اصفهان در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
حفظ عزت و کرامت توس��ط مس��ئوالن
کش��ورمان موج��ب التم��اس غربیه��ا
میشود ،اظهار کرد :بر این اساس در سفر
رئیسجمهور به نیویورک ش��اهد التماس

کردن اروپاییها برای برگزاری مذاکره با
ایاالتمتحده بودیم .وی با اشاره به اینکه
انگلیسیها و فرانس��ویها تالش زیادی
کردند تا مسئوالن کش��ورمان با مقامات
کاخ س��فید دیدار سطحی داش��ته باشند،
ادامه داد :این مهم در حالی است که ملت
ای��ران به دنیا نش��ان داد که باید با منطق
و حف��ظ کرامت با آنه��ا صحبت و گفتگو
شود .رهبر انقالب نیز تأکید کردند مذاکره

با کش��ورهای دنیا ادامه خواهد داشت اما
تسلیم تهدید و تحریم آنها نمیشویم .این
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه
غربیها باید بدانند با حمله نظامی ،تهدید
و ارع��اب و تحریم اقتص��ادی نمیتوانند
ی��ک حکومت را جابجا کنند یا کش��وری
را تس��لیم کنند ،تصریح ک��رد :باید یادآور
شد انگلیس امروزه به دلیل طرح برگزیت
دچار شدیدترین مش��کالت داخلی است،

ترامپ ُکردها را به
زیر ماشین پرت کرد

فرانسویها نیز درگیر مشکالت اقتصادی
و غیره هستند لذا اروپاییها در شرایطی به
سر نمیبرند که بخواهند از موضع قدرت
پا به میدان مذاکرات بگذارند.

گالیهای که رهبر انقالب از قول جوانان و متخصصان ایرانی بیان فرمودند؛

چرا دولت محصوالت مشابه تولید داخل را از خارج وارد میکند؟

گروه سیاسی :مقام معظم رهبری با تأکید بر
لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی
آن ،گفتن��د :یکی از گالیهه��ای جوانان در
نمایش��گاه ام��روز این بود ک��ه بعض ًا همان
محصول یا تولید آنها را دستگاههای دولتی از
خارج وارد میکنند که این ناشی از فرهنگ
اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصالح
ش��ود .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان
و فناوریهای برتر (ایران ساخت) در حسینیه
امام خمینی (ره) بازدید کردند .در این بازدید
دوس��اعته ،حضرت آیتاهلل خامنهای ضمن
دیدن از  ۳۰غرفه ش��رکتهای دانشبنیان
و گفتوگو ب��ا فناوران و پژوهش��گران ،در
جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناوری
و پروژههای تجاریس��ازی ش��ده جوانان و
متخصصان ایرانی قرار گرفتند .سامانههای
پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان،
همودیالی��ز ،جراحی با ربات و پروتز عصبی،
تجهیزات آزمایش��گاهی ،تولید واکس��نها و
داروهای پیش��رفته به صورت کام ً
ال بومی،
طراحی و ساخت موتور جت و طراحی موتور
هوایی ،سیستمهای کنترل نیروگاهی ،تولید
انواع کاتالیس��تهای نف��ت و گاز ،خدمات
شناس��ایی و حفاری آبهای ژرف ،س��اخت
مخ��ازن و تجهیزات اس��تیل ،س��امانههای

پیش��رفته ن��وری ،اس��کنری ،اندازهگیری،
بُرش ،شبیهس��ازی و پردازش��گرها ،ساخت
فریزدرایر صنعتی و تولید بازیهای رایانهای از
جمله دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان
حاض��ر در این نمایش��گاه بود .در بخش��ی
از بازدی��د ،آقای س��تاری مع��اون علمی و
فناوری رئیسجمهور گزارش��ی از رویکردها
و برنامهه��ای ای��ن معاونت برای گ��ذار از
اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان بیان کرد

و گفت :با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمی
کمک بس��یار خوبی از صندوق توسعه ملی
در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که
با این کمک پروژههای علمی و دانشبنیان
در جهت مقاومسازی اقتصاد کشور و مقابله
با تحریمها کیفیت و س��رعت زیادی گرفته
اس��ت .معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
با اش��اره به طرح ایجاد پهنههای نوآوری در
کنار دانشگاهها و مراکز علمی مستعد ،ایران

سردار فدوی:

هیچ قدرتی جرأت حمله به ایران را ندارد

جانش��ین فرمانده کل س��پاه گفت :کشور ما به
قدرت بازدارندگی در برابر دش��منان دست یافته
است و هیچ قدرتی جرات حمله به ایران را ندارد.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از سپاه نیوز،
دریادار پاس��دارعلی فدوی جانشین فرمانده کل
سپاه در نهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام در
دانشگاه ش��اهد ،ضرر اقدام علیه ایران را بیشتر
از نفعش دانس��ت و افزود :دشمنان به قدرت ما
اقرار میکنند و ش��رایط به گونه ای اس��ت که
خ��ود آنها به دنبال یافتن ق��درت بازدارندگی در
برابر ایران هستند.س��ردار فدوی افزود :کش��ور
ما به قدرت بازدارندگی در برابر دش��منان دست
یافته اس��ت و هیچ قدرتی جرات حمله به ایران
را ندارد.وی گفت :دشمنان در شرایط کنونی به
مرحله التماس رس��یدهاند ت��ا از مخمصه یمن و
دیگر کشورها نجات یابند.جانشین فرمانده کل
سپاه با تاکید بر اینکه حوادث اخیر نشان دهنده
ضعف دشمنان است و این ایران است که برتری
در برابر دش��منان دارد ،ادامه داد ۴۰ :سال است
که آمریکا با انقالب اسالمی ایران دشمنی دارد
و تم��ام توان خود را برای ضرب ه زدن به انقالب
اسالمی به کار گرفته ،اما همواره در تالشهای
خود ناکام مانده اس��ت.دریادار فدوی با اش��اره
به اینکه ماهیت دش��منی آمری��کا با ملت ایران

را بزرگترین زیس��تبوم ن��وآوری در غرب
آسیا دانس��ت و افزود :اکنون بیش از ۴۵۰۰
شرکت دانشبنیان با درآمد  ۹۰هزار میلیارد
تومانی ،زمینه اشتغال مستقیم  ۳۰۰هزار نفر
را فراهم کردهاند .آقای س��تاری زیستبوم
تولید داروهای پیشرفته را نمونهای موفق از
اعتم��اد به جوانان پر انگیزه کش��ور خواند و
گفت :در اثر ارتقای این زیستبوم ،مهاجرت
نخبگان در بخش داروس��ازی تقریب ًا متوقف

شده اس��ت و هر دارویی که وارد این چرخه
ش��ود ،حداکثر تا دو سال بعد ،تجاری و وارد
بازار مصرف مردم میش��ود .پس از سخنان
آقای ستاری ،رهبر انقالب اسالمی با تأکید
بر ل��زوم عب��ور از اقتصاد نفت��ی و عوارض
فرهنگ��ی آن ،گفتن��د :یک��ی از گالیههای
جوانان در نمایش��گاه امروز این بود که بعض ًا
همان محصول یا تولید آنها را دستگاههای
دولتی از خارج وارد میکنند که این ناش��ی
از فرهن��گ اقتص��اد نفتی اس��ت و باید این
ن��گاه غلط اصالح ش��ود .حض��رت آیتاهلل
خامن��های خطاب به معاون علمی و فناوری
رئیسجمه��ور افزودند :نباید اجازه دهید این
موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود ،هر
چ��ه میتوانید در این خصوص تالش کنید،
من نی��ز هر چه بتوانم کم��ک خواهم کرد.
رهبر انقالب اس�لامی همچنین با تشکر از
پژوهش��گران و فناوران و دس��تاندرکاران
نمایش��گاه ،در لوح یادبود متنی به این شرح
مرقوم کردند :جلوهی درخشان استعداد ایرانی
و ه ّمت انقالبی را در این نمایشگاه دیدیم و
خدا را س��پاس گفتیم .کار اساس��ی و بنیانی
برای بهرهگی��ری از انگیزهها و توانهای باال
باید جداً دنبال شود .این مهمترین وظیفهی
مسئوالن دولتی است .به خداوند توکل کنید
و با امید و ش��وق قدم بردارید ،یقین ًا خواهید
توانست به مشکالت اقتصادی کشور پایان
دهید ،انشاءاهلل.

دادستان مرکز استان کرمان تشریح کرد

رویارویی حق و باطل اس��ت و این دو هیچگاه
در کن��ار یکدیگر ق��رار نمیگیرند ،گفت :با نگاه
به ماهی��ت دش��منی آمریکا علیه مل��ت ایران
ی ش��ود که این ستیز بر سر مسائل
مشخص م 
فرهنگی ،اقتصادی و سیاس��ی نیس��ت زیرا در
این ص��ورت تاکنون این مش��کالت برطرف و
توافقهایی حاصل ش��ده بود.جانش��ین فرمانده
کل س��پاه تصریح کرد :آمریکاییها با اقدامات
مختلف از طریق دس��ت نش��اندههای خود نیز
نتوانستند این انقالب را از پای درآورند و در دفاع
مق��دس با مقاومت مردم ایران مواجه ش��دند و
این مقاومت همچنان ادامه دارد.وی تاکید کرد:
در ابتدای انقالب تقریبا هم��ه چیز مورد نیاز را
وارد و تنها نفت را صادر میکردیم اما اکنون به
لطف مقاومت مردم این ش��رایط در کشور وجود
ندارد.دریادار فدوی ادامه داد :با وجود تمامی این
مشکالت ،دشمنیها و تحریمها این قاعدههای
خداوند اس��ت که انقالب را زنده نگه داش��ته و
مس��تکبران عالم توان مقابله ب��ا جبهه الهی را
ندارند .جانش��ین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
این تعداد از ش��هید در راه خداوند دلیل محکمی
بر الهی بودن انقالب است ،گفت :انقالب ما به
قدرت خداوند متصل است و هیچ کشوری توان
مقابله با قدرت الهی را ندارد.

جزئیات طرح ترور سردارقاسم سلیمانی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان در تشریح
جزئیات طرح ترور سرلش��کر سلیمانی گفت :با توجه به
اش��راف کامل اطالعاتی س��ازمان اطالعات س��پاه و با
احکام و دستورات قضائی ،کلیه عناصر اصلی و محوری
تیم ترور ،همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در کمتر
از  10ساعت در چند نقطه مختلف مورد ضربه قرار گرفته
و دس��تگیر شدند .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
روابط عمومی دادگس��تری کل اس��تان کرمان ،دادخدا
ساالری در تشریح جزئیات طرح ترور سرلشکر سلیمانی
با اشاره به اینکه این پروژه صرفا در مرحله طراحی باقی
نمان��ده بود ،اظهار کرد :کلیه عملیات اجرایی این پروژه
از قبیل جذب جاس��وس ،آموزش آنان ،تهیه س�لاح و
مهم��ات و مواد منفجره و وس��ایل و تجهیزات ارتباطی
و نظامی در س��طح وس��یع و گس��ترده تهیه و از سوی
پش��تیبانان طرح از طریق یکی از مرزها به داخل کشور
منتقل و آماده بهرهبرداری بود .این مقام ارشد قضائی در
استان کرمان بیان کرد :سازمان اطالعات سپاه از شش
ماه قبل از دس��تگیری اعضای این تیم ترور در شهریور
ماه س��ال جاری ،اقدامات و فعالیته��ای این تیم را در
خارج و داخل کش��ور به صورت شبانهروزی مورد رصد
اطالعاتی قرار میداده است .ساالری ادامه داد :اعضای
تیم پروژه ترور به اتهام مش��ارکت در اقدام علیه امنیت
داخلی و خارجی کشور ،محاربه و کمک به سرویسهای
اطالعاتی کش��ورهای بیگانه و متخاصم تحت تعقیب

قضایی قرار گرفتهاند .دادس��تان کرم��ان گفت :در پی
ناکامیهای مکرر مثلث شوم عبری ،عربی و آمریکایی
در منطقه خاورمیانه در جهت ضربه زدن به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،جبهه کفر و نفاق در اتاقهای
فکر مشترکش��ان به سراغ پروژه جدیدی با نیت شوم از
هم گسستن اتحاد فی ما بین جوامع جهان اسالم رفته
و طرح ترور س��ردار سلیمانی رابه عنوان روشن نمودن
فتیله انفجار بزرگ آن هم در ایام فاطمیه و یا عاشورای
حسینی در دستور کار س��رویسهای مشترک استکبار
ق��رار گرفته بود .وی افزود :معاندان ب��ا انجام این ترور
قص��د ایجاد اختالف و ش��روع جنگ داخلی بین جامعه
متحد اهل تسنن و شیعه را داشتند و از سوی دیگر با این
اقدام میخواستند جنگ خانمانسوز عرب و عجم را بر
افروخته و با این ترور در جهان اسالم بین برادران شیعه
و س��نی اختالف بزرگ و تاریخ��ی بهوجود آورند .یکی
دیگ��ر از اهداف این عملیات ای��ن بود تا جبهه مقاومت
جهان اسالم را زمینگیر و دچار شکست کنند .دادستان
کرمان ضمن تقدیر و تش��کر از مجاهدتهای خاموش
و چندین ماهه و شبانهروزی سازمان اطالعات سپاه در
کشف و خنثیسازی این طرح پیچیده ضد امنیتی گفت:
اجرای این پروژه میتوانس��ت ضربهای بزرگ و جبران
ناپذیری را نهتنها بر ارکان ساختاری وامنیتی کشور بلکه
بر جهان اس�لام وارد نماید که ب��ا عنایت حضرت ولی
عصر (عج) این پروژه با شکست مواجه شد.

پژمانفر:

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت:
متأس��فانه مس��یری که از طریق دولت در
بحث خصوصیس��ازی ایجاد شد در واقع
سوء استفادهای بود که باعث به تاراج رفتن
بخش قاب��ل توجه��ی ازداراییهای مردم
ش��د .نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد
و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
خبرگ��زاری فارس در رابطه با مش��کالت
خصوصیس��ازی در ایران اظهارداش��ت:
خصوصیس��ازی براساس اصل  44قانون
اساس��ی یکی از فرصته��ای بزرگ نظام
اسالمی است .وی افزود :با توجه به حجم
باالی بدنه دولت ک��ه امروز علیرغم تمام
تالشهایی که در جهت تولید منابع برای
اداره کش��ور اعم از ف��روش نفت ،مالیات
و س��ایر درآمدها ص��ورت میگیرد را قادر
به اداره کردن این بدنه س��نگین نیس��ت.
قانون اساس��ی در اص��ل  44تکلیف کرده
که به عنوان خصوصیس��ازی براس��اس
سیاس��تهای ابالغی از سوی مقام معظم
رهب��ری به بخش خصوصی واگذار ش��ود

مسیر دولت در خصوصیسازی دارایی مردم را به تاراج بُرد

ک��ه این واگذاری موج��ب ارائه خدمات با
سرعت و شتاب بیش��تری صورت گیرد و
هم گروههای مختلف مردمی و تعاونیها
بتوانند در این موضوع نقشآفرین باش��ند
ت��ا در نهای��ت مناف��ع این س��رمایه ملی
عظیم ب��ه همه آح��اد مردم برگ��ردد .اما
مس��یری که متأس��فانه از طریق دولت به
خصوص در این چند س��ال اخیر در بحث
خصوصیس��ازی ایجاد ش��د در واقع سوء
اس��تفادهای بود که باعث ب��ه تاراج رفتن
بخ��ش قابل توجه��ی از داراییهای مردم
ش��د و به دس��ت افرادی افتاد که به تعبیر
حضرت امیرالمومنی��ن علی (ع) مثل یک
تکه گوش��ت که در وس��ط یک گله گرگ
اس��ت که هر گرگی تکهای از آن را برای
خود جدا میکند ،به خصوصیس��ازی نگاه
میکردند .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
اضاف��ه کرد :نتیجه این واگ��ذاری نه تنها
منتج به سرعت بخشیدن به ارائه خدمات
نش��د بلکه منجر به تعطیلی ارائه خدمات
ش��ود ک��ه نمونه آن هپکو اس��ت که یک
مجموعه ماشینس��ازی است که در تاریخ

ایران و در کشور ما هپکو صاحب نام بوده
که تولیدات زیادی داش��ته و به کشورهای
مختل��ف نیز صادرات داش��ته اس��ت .وی
افزود :براساس همین خصوصیسازی این
کارخانه به جایی رسید که نه تنها شتاب و
سرعتی در روند ارائه خدمات هپکو صورت
نگرفت بلک��ه کار را به تعطیلی کامل این
ش��رکت رس��اندند که برخی افراد بتوانند
دارایی اولیه این کارخانه را به تاراج ببرند.
ریشه تعطیلی هپکو به شیوه نگاه مسؤولین
ذیربط به این مس��أله برمیگردد که سعی
میکردند ضمن رعایت قالبهای صوری
نهایت�� ًا بتوانند در یک بازه زمانی و در یک
تعریف سیاسی اموال بیتالمال را به جریان
سیاسی خود متصل کنند تا این کارخانه به
این وضعیت برس��د .پژمانفر با بیان اینکه
امروزه مش��اهده میکنیم مردم نه تنها از
اجرای این قانون خاطره خوبی ندارند بلکه
تداعیکنن��ده خاطرات تلخی ب��رای آنها
میشود ،تأکید کرد :مردم خصوصیسازی
را ب��ه معنای چپ��اول داراییهای عمومی
و مصادره ش��دن س��رمایه ملی به دس��ت

یکس��ری افراد با استفاده از رانت میبینند
که این موضوع قطع ًا باید اصالح شود .راه
اصالح تفکر بد نسبت به خصوصیسازی
بین م��ردم ب��ا ایج��اد قوانی��ن محکم و
نظارتهای دقیق اس��ت که اگر کسی در
اینباره خالفی انجام دهد به ش��دت با او
برخورد شود .وی با تأکید بر اینکه کسانی
که در کش��ور ما تخلف میکنند یا هزینه
تخلف خ��ود را نمیپردازند یا آنقدر هزینه
برخورد با تخلفات آنها کم است که اساس ًا
هی��چ نوع بازدارندگی ب��ا آن جرم در افراد
ایجاد نمیشود ،بیان کرد :باید کاری کنیم
که دستگاه قضایی ما طوری با مجرمین و
متخلفین برخورد کند که اساس�� ًا کسی در
هیچ زمانی با انگیزه تخلف و سوء استفاده
ک��ردن ،هوس ای��ن کار را نکن��د چرا که
بهای آن را بس��یار زی��اد میبیند .مواردی
را داری��م که افرادی ارق��ام چند میلیاردی
ی��ا چند صد میلیون دارایی مردم را احتکار
ک��رده و نهایت ًا با ارقام  200-100یا نهایت ًا
 500ه��زار تومان جریمه ش��دهاند و واقع ًا
مسخره اس��ت که با این رویکرد بخواهیم

بازدارندگی در ارتباط با ارتکاب جرم ایجاد
کنیم .امیدوارم دس��تگاه قضایی با این نور
امی��دی که در رابطه با برخورد با فس��اد و
عوام��ل فس��اد در دل مردم ایج��اد کرده
بتوان��د در اجرای این اص��ل مترقی قانون
اساسی نقشآفرینی داش��ته باشد .وی در
پاس��خ به این س��ؤال که نقش مجلس در
خصوصیس��ازی و خالءهای قانونی این
موضوع چقدر اس��ت ،اظهارداشت :در این
موض��وع خالء قانونی هم داریم اما چیزی
که خالء قانونی آن احس��اس میشود باید
منفذه��ا و راههای ف��رار را ببندد؛ موضوع
نظارت اس��ت که اگر کسی خواست از این
منافذ استفاده کرده و فرار کند ،جلوی او را
بگیرد .طبیعت ًا امکان وجود منافذ و راههای
فرار در ه��ر قانونی وجود دارد که به مرور
این منافذ شناخته شده و اصالح میگردد
و متخلف��ان با اس��تفاده از این منافذ برای
تخلف خود اس��تفاده میکنند اما بیشتر از
آن چی��زی که در مورد ایجاد قوانین جدید
الزم داریم مس��أله برخ��ورد با متخلفین و
بازدارندگی آن است.

رئی��س ش��ورای روابط خارج��ی آمریکا با
انتش��ار پیام هایی اق��دام دونالد ترامپ در
حمای��ت از تح��رکات نظام��ی ترکیه علیه
کرده��ای س��وری را زیر س��وال ب��رد .به
گ��زارش مه��ر« ،ریچارد ه��اس» در پیام
خود که در توئیتر منتش��ر شده آورده است:
برای دوس��ت بودن با آمریکا اکنون زمان
خطرناکی اس��ت .وی افزود :دونالد ترامپ
کردها را به زی��ر اتوبوس پرت کرد ،بدون
حضور دولت افغانس��تان با طالبان مذاکره
م��ی کن��د ،آزمایش ه��ای موش��کی کره
ش��مالی را ک��ه توانایی هدف ق��رار دادن
ژاپن را دارند نادیده می گیرد ،تمایلی برای
ایستادن در برابر ایران نداشته و با ناتو سر
جنگ دارد .وی در پیام دیگری می نویسد:
تصمی��م ترامپ برای خارج کردن نظامیان
امریکایی از سوریه و تنها گذاشتن کردها نه
تنها موجب خواهد ش��د تا داعش بازسازی
شود بلکه به دولت س��وریه نیز کمک می
کند ت��ا حاکمیت خود را برقرار کرده و این
پی��ام را نیز به جهانیان مخابره می کند که
نم��ی توان روی آمریکا حس��اب کرد .این
امر موجب جس��ورتر ش��دن دشمنان و کم
اهمیت تر شدن ائتالف ها می شود.
اسرائیل فهمیده است نمیتواند روی
آمریکا حساب کند

جروزالم پس��ت به اش��اره به پش��ت کردن
آمری��کا ب��ه نیروه��ای تح��ت حمایش در
سوریه نوش��ت رژیم صهیونیستی به شدت
درباره این اقدام واشنگتن احساس نگرانی
میکن��د .به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،پایگاه اینترنتی جروزالم پس��ت در
گزارش��ی تحت عنوان «اس��رائیل دریافته
اس��ت نمیتواند روی آمریکا حساب کند»
نوشت :اجازه ندهید فقدان هرگونه واکنش
رس��می اس��رائیل به تصمیم دولت ترامپ،
رئیس جمه��ور آمریکا ،مبن��ی بر چرخش
سیاس��ی و خارج کردن نیروهای آمریکایی
از شمال سوریه شما را گمراه کند ،اسرائیل
به ش��دت و عمیقا درباره این اقدام ترامپ
احساس نگرانی میکند .در این مطلب آمده
است :این نگرانی نه به این خاطر است که
خروج نظامیان آمریکایی ناگهان بر توانایی
اس��رائیل در وارد عمل ش��دن در سوریه به
منظور توقف تالشه��ای ایران در تقویت
جای پای خ��ود تاثیر منفی میگذارد  -هر
چن��د ممکن اس��ت این کار را در مقایس��ه
دش��وارتر کن��د -بلکه به این خاطر اس��ت
ک��ه این ایده را در داخل تقویت میکند که
اس��رائیل تنها و تنها میتواند روی خودش
حس��اب کند .تصمیم اخی��ر ترامپ را مبنی
بر خ��روج نظامی��ان آمریکایی از س��وریه
نمیتوان��د به صورت مج��زا و منفرد مورد
بررسی قرار داد بلکه باید به این تصمیم از
زاویه حمالت ماه گذشته به تاسیسات نفتی
عربستان سعودی و سکوتکر کننده آمریکا
در قبال این حمالت نگریست.
ِ
نشست
اعتراض ایران و روسیه یک
مجمع عمومی سازمان ملل را تعلیق کرد

نشست کمیتههای مجمع عمومی سازمان
ملل با اعتراض نمایندگان ایران و روس��یه
ب��ه نحوه ص��دور روادید آمری��کا به عنوان
کش��ور میزبان برای هیأتهای نمایندگی
این س��ازمان تعلیق شد .به گزارش فارس،
کمیت��ه اول مجمع عمومی س��ازمان ملل
درب��اره خلع س�لاح و امنی��ت بینالملل با
اعت��راض نماین��دگان ایران و روس��یه در
خصوص نحوه صدور روادید آمریکا بعنوان
میزبان مقر سازمان ملل تعلیق شد.
کش��ور
ِ
نمایندگان ایران و روس��یه در سازمان ملل
در حال��ی به نح��وه صدور روادی��د آمریکا
برای هیأته��ای نمایندگی این س��ازمان
مل��ل اعتراض کردند ک��ه آمریکا برای ۱۰
نفر از اعضای هیات روس برای شرکت در
مجمع عمومی س��ازمان ملل روادید صادر
نکرد .از طرف دیگر ،از صدور روادید برای
یک س��وم اعضای هی��أت ایرانی نیز برای
ش��رکت در نشست مجمع عمومی سازمان
ملل خودداری کرد« .ساش��ا سرخیو لورنتی
س��ولیس» رئی��س کمیت��ه اول ،در ابتدای
جلسه ،اعضای س��ازمان ملل را در جریان
نگرانیه��ای برخی از هیأتهای نمایندگی
در خص��وص موض��وع ص��دور روادید قرار
داد .طبق گزارش وبس��ایت اطالعرسانی
س��ازمان ملل« ،آندری بلوسوف» نماینده
روس��یه ،تصریح کرد که مش��کالت ناشی
از صدور روادید برای هیأتهای نمایندگی
سازمان ملل در نتیجه عدم پایبندی آمریکا
بعنوان کش��ور میزبان ،ب��ه تعهداتش ذیل
«توافقنامه مقر» س��ازمان ملل اس��ت که
در سال  1947بین دولت آمریکا و سازمان
ملل منعقد شد .نماینده روسیه ادامه داد ،تا
زمانیکه آمریکا گامهای منس��جمی در این
خصوص برندارد ،نمیتوان ،بخش اساس��ی
از کار این کمیته را آغاز کرد.

