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حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) می فرمایند:
فاي ِت ِه.
آتاه اَ ...ف َ
َمن َع َب َد اَ ...ح َّق ِع َ
باد ِت ِه ُ
وق أما ِن ِّي ِه و ِك َ
هر كه خدا را ،آن گونه كه سزاوار اوست ،بندگى كند ،خداوند بيش از آرزوها و
(بحار األنوار  :ج  ، ۷۱ص )۱۸۳
كفايتش به وی عطا میكند .
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تازه های مطبوعات
••آفتابیزد–حسینمظفرعضومجمعتشخیص
مصلحت نظام دربــاره لوایح FATFگفت :برخی
از اعضای مجمع ممکن اســت چنین عقیده و
نظری داشته باشند که تصویب این لوایح با توجه
بهفرارسیدنپایانمدتماموریتدولتدوازدهم،
موکول به دولت بعدی شود زیرا در هر صورت این
لوایح برای اجرایی شدن در حوزه زمانی دولت
بعدی قرار میگیرد .در هر حال لوایح مرتبط با
FATFدر دستور کار مجمع وجود دارد و هر زمان
اجازه برگزاری جلسات صادر شود ،قطع ًا به آن نیز
رسیدگی خواهد شد مشروط بر این که اروپاییها
و آمریکا از موشک و تحریم نگویند و دولــت نیز
مستندات و توضیحات مکتوب خود را ارائه دهد،
مسئلهایکهتاکنوناتفاقنیفتادهاست.
••جــوان – ایــن روزنــامــه در گــزارشــی به بهانه
عذرخواهی محسن هاشمی از مــردم با تیتر
«عذر و بهانه شورا در اداره تهران با  ۲برابر بودجه
لندن!» نوشت« :دوبــاره وقت انتخابات شد و
دوبــاره عذرخواهیهای پوپولیستی باب شد!
باز جای شکرش باقی است که همین چند روز
منتهی به انتخابات هم از مردم عذرخواهی و به
بخشی از مشکالتشان اعتراف میکنند وگرنه
شاید به خودشان هم امر مشتبه میشد که در
مدیریت معصوم اند!»
••دنــیــای اقــتــصــاد – ای ــن روزن ــام ــه نــوشــت:
«سیاستمداران تصور میکنند میتوان با ایجاد
رونق در بخش مسکن میانبری برای رسیدن به
رفاه یافت و کافی است نظام بانکی را تحت فشار
گذاشت تا وام ساخت و خرید خانه را با نرخهای
ترجیحی و مدت زمان بازپرداخت طوالنی عرضه
کنند ،آن وقت اقتصاد ،مستقیم به سمت بهبود
پیش خواهد رفت .مسئله چنین نیست که تصور
میشود .رفاه جوامع عمدتا از قدرت رقابت آن
ها در بازار محصول در رقابت جهانی مشخص
میشود .هرچه اقتصادی رقابتپذیرتر باشد
یعنی کاالهای بهتر و با قیمت ارزانتری تولید
کند ،رفاه مردم آن بیشتر خواهد شد».
••کیهان – ایــن روزنــامــه در یــادداشــتــی بــا تیتر
«اسرائیلیات مذاکره و تحریم» نوشت« :باید شاهد
تلهگذاریهایمشترکتاانتخاباتباشیمکهجریان
خسارتآفرین را به عنوان ناجی و مایه گشایشهای
(موقت)گریم کند؛ بعد از آن هم که خر لنگ این
جماعتازپلگذشت،البدمیتوانبااودوبلهوسوبله
حساب کرد؛ امتیازات موقت را برگرداند و امتیازات
هنگفتی را بــرای ادامــه مسیر شرطیسازیشده
مطالبهکرد.آنهاابعادکوچکتراینصحنهآراییرا
درآستانهانتخابات 94و،96انجامدادند؛درحالی
کهسازمانتشدیدتدریجیتحریمها،درهماندولت
اوباماپیوستهدرحالفعالیتبود».

انعکاس
••جماراننوشت:عارفرئیسبنیادامیدایرانیاندر
پاسخبهپرسشیدربارهحضورشدرانتخاباتگفت:
این که بیایم یا نیایم نیاز به بررسی و فکر دارد .اگر به
نتیجهقطعیرسیدمحتمااعالممیکنم.نمیتوان
کاندیداتوریراازمردممخفیکرد.اگراحساسکنم
فردی مناسب تر از من حضور دارد ،به او کمک می
کنم.اگرشرایطکشوربهحضورمننیازداشت،ابایی
برایحضورندارم.نگاهمابهشورایاصالحاتمثبت
است.روندمنطقیوخوبیراجلومیروند.
••نامه نیوز مدعی شد :بنا به اطــاع خبرنگار
«نــامــه نــیــوز» ،اصولگرایان نــه تنها بالتکلیف و
سردرگم نبوده بلکه یک استراتژی دقیق برای
مواجهه با انتخابات و فرایند غیرقابل پیشبینی
آن دارنــد .نامزدی همزمان جلیلی ،قالیباف و
رئیسی پیشنهاد جمعی از اصولگرایان است که
برای مواجهه با فضای پیشبینی نشده انتخاباتی
و همچنین تصمیم نهایی اصالحطلبان اتخاذ
کردهاند .این تصمیم به منظور متمرکز نشدن
اصالح طلبان روی تخریب یک نامزد گرفته شده
است.دراینطرحاینگونهپیشبینیشدهکهپس
از نام نویسی این سه شخصیت اصلی اصولگرا ،در
فرایندیکهبهزودیسازوکارآناعالمخواهدشد،
نامزد اصلی اصولگرایان معرفی می شود.
••آفتابنیوز نــوشــت :جمعی از نمایندگان
«ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانههای آمریکایی
و انگلیسی حامی تحریم به ایران» را تهیه و تدوین
کردهاند که طرح مذکور در جلسه علنی( روز یک
شنبه  ۲۹فــروردیــن) از سوی سید ناصر موسوی
الرگانیعضوهیئترئیسهقوهمقننهاعالموصولو
برایبررسیبهکمیسیونمربوط ارجاعشد.
•• تابناکنوشت:حدادعادلرئیسشورایائتالف
نیروهایانقالبدرسفریکوتاهبهقمبابرخیعلما
و روحانیون درباره آخرین وضعیت انتخابات دیدار و
گفتوگوکرد.ویپسازایندیدارهاباتاکیدبرنقش
برجسته روحانیت در ادوار مختلف به ویژه شرایط
امروز کشور ،اظهار امیدواری کرد در زمان مناسب
ائتالفنیروهایانقالببهترینگزینهرابرایحضور
درانتخاباتمعرفیکند.
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شلیکبهمنافعملی

گروه سیاسی – با گذشت دو روز از انتشار فایل
صوتی گفت وگوی وزیر امورخارجه کشورمان
که حاوی مواضع اختالفی و گاه خالف واقع
بود و در بخش هایی از آن متعرض شهید حاج
قاسم سلیمانی نیز شده بود ،همچنان واکنش
ها و اعتراضات گسترده به این موضوع ادامه
دارد .یکی از پرتکرارترین مطالبات ،اعتراض
به نفوذ و شیوه ارســال این فایل محرمانه به
رسانه های خارجی و برخی خبرنگاران خارج
نشین به ویژه شبکه سعودی اینترنشنال بود.
مخاطبان از دستگاه های امنیتی خواستار
رسیدگی فوری و افشای هویت عوامل نفوذ
و ضد منافع کشور شدند .بسیاری از کاربران
نیز سخنان ظریف را ضدامنیت و منافع ملی
دانستند .به نوشته فارس« ،فایل صوتی افشا
شــده مــربــوط بــه پ ــروژه تجربه نــگــاری دولــت
با مدیریت حسام الدین آشنا بــوده است که
با مبلغ حــدود سه میلیارد تومان به برخی
مــشــاوران دولــت سپرده شــده بــود .عــاوه بر
حسام الدین آشنا که مدیر ایــن پــروژه بوده
است ،نام پنج چهره مشهور دیگر هم که به این
فایل دسترسی داشتند ،مطرح شده است که
برخی از آن ها سابقه محکومیت امنیتی هم
دارند .همان زمان نیز با توجه به سوابق منفی
برخی از این افــراد ،دستگاه های امنیتی به
ظریف از طریق رئیس دفتر رئیس جمهور
تذکر داده بودند که توجهی به آن نشده بود».
با این حال ظریف در بخشی از همین فایل
صوتی با انتقاد از بازداشت «دری اصفهانی»
جاسوس هسته ای عضو تیم مذاکره کننده ،از
وی تمجید کرده است.در عین حال به گزارش
الف دکتر روحانی رئیس جمهور روز گذشته به
وزیر اطالعات دستور داد تا هرچه سریع تر به
موضوع چگونگی انتشار و انتقال فایل صوتی
به رسانه های خارجی رسیدگی کند.
▪خطیب زاده :تعهد دوجانبه برای حفظ
محرمانگی به صورت مکتوب بوده است

اما روز گذشته اولین مقام رسمی که در این
خصوص اظهار نظر کرد سعید خطیب زاده
سخنگوی وزارت خارجه بود که در نشست
خبری خود با رسانه ها گفت :آ نچه منتشر
شده به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبوده
و قــرار هم نبوده مصاحبهای باشد .رئیس
جمهور بــرای انتقال ایــن دولــت بــه دولــت
آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولتمردان
بعد ،نظرشان ایــن بــود کــه اعــضــای کابینه
گفتوگوهایی را برای ثبت در اسناد داشته
باشند و این هم در همین چارچوب انجام شده
است .وی اضافه کرد :قرار به انتشار نبوده و
تعهد دوجانبه برای حفظ محرمانگی به صورت
مکتوب بوده و وزارت خارجه نیز در هیچ یک از
بخشهای این فرایند یعنی مصاحبه ،انتخاب
تیم مصاحبه کننده ،عوامل و نگهداری فایلها
نقشی نداشته و این که چه کسانی ،چگونه
و چــرا ایــن را منتشر کــرد هانــد ،نمیدانیم.
سخنگوی وزارت خارجه یــادآور شد :در این
فایل ایشان درباره سردار سلیمانی ،مفصل
و با تکریم و احترام صحبت کرد و همه سوابق
و روابــط نزدیک این دو بزرگوار را می دانند
و ظریف درب ــاره نقش ایشان در طر حهای
منطقهای و صلح ســازی در منطقه و خــرد و
شجاعت و تدبیر ایشان صحبت میکند .اینها
چیزهای پوشیدهای نیست .یک ذوق زدگی در
برخی رسانهها اتفاق افتاده که یک چیزهایی
را تقطیع کنند یا بدون جامعیت بیاورند ولی
باید توجه کنند آن هایی که اهل خرد و فکر
هستند ،میدانند.
▪قالیباف :شجاعت حاجقاسم معابر
دیپلماسی را باز میکرد

در مقابل،محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس
در واکنش به اظهارات وزیــر امــور خارجه در
ایــن فایل در خصوص نقش تاریخی شهید
سلیمانی ،در توئیتر نوشت« :تدبیر وشجاعت
حاج قاسم میدانها را فتح و معابر دیپلماسی
را بــاز مــیکــرد؛ چیزی جــز سیاستبازی یا
سادهلوحی نمیتواند ایــن حقیقت روشن
را کتمان کند .حــاال که حــاج قاسم نیست،
نخواهیمگذاشت بافرصتطلبیبرای رسیدن
به مقاصد سیاسی خود به او جفا کنند ونقش
تاریخی شهید سلیمانی را وارونه جلوه دهند».

▪مهم ترین بخش های گفت و گوی ظریف

▪  واکنش ها به سخنان ظریف

امادرسویمخالفهمبرخینمایندگانمجلس
و فعاالن سیاسی و رسانه ای انتقادات تندی به
این اظهارات وزیر خارجه کشورمان داشتند.
زهــره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس گفت :اظهارات اخیر
آقــای ظریف درخــصــوص سیاست خارجی و
دیــپــلــمــاســی و همچنین شــرایــط منطقه و
نقش ســردار سلیمانی نشان از این مهم دارد
که شخصی چون آقــای ظریف به عنوان وزیر
امور خارجه متوجه این موضوع نشده که باید
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ویژه های خراسان

تذکر برایحذفرانتجدید
شهرکهایصنعتی

انتشارمطالبمطرحشدهدرفایلصوتیظریفموجیازواکنشها
واعتراضاترابرانگیخت .متکیآنراترورسیاسیحاجقاسممیداندو
سخنگویوزارتخارجهمیگوید قراربرانتشاراینفایلصوتینبود

فایل صوتی منتشر شده از ظریف ،یک گفت
و گوی  3ساعت و  11دقیقهای با سعید لیالز
است .محمدجواد ظریف در این گفت و گو به
موضوعات مهمی درخــصــوص دیپلماسی و
سیاست خارجی کشور پرداخته و سعی کرده
است در این مصاحبه دوگانه دیپلماسی و میدان
(منظور از میدان یعنی اتفاقات و سیاستهای
منطقهای ایــران در کشورهایی نظیر سوریه،
عراق ،یمن و )...را برای مخاطب جا بیندازد.
بخش زیادی از این گفت و گو به تعریف و تمجید
ظریف از عملکرد خود و همکارانش در حوزه
سیاست خارجی بهویژه برجام تعلق دارد ولی
بهنظر میرسد پربحثترین موضوع در این گفت
وگوآنجاییاستکهظریفدربارهسردارشهید
قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس و
سیاستها و عملکرد وی سخن میگوید .این
جا نقطه اوج دوگانهسازی دیپلماسی و میدان
است که در آن ،ظریف نماد «دیپلماسی» و حاج
قاسم نماد «میدان» معرفی شده است و اینطور
گفتهمیشودکهدیپلماسیهمیشهبرایمیدان
هزینهشدهاستونهبرعکس.درادامهگزیدهای
از این سخنان را بخوانید:
*من با آقای کری رفاقت نداشتم .آقای کری
گفت می توانیم چند دقیقه همدیگر را مالقات
کنیم؟ من پذیرفتم .من اجــازه دیــدار با جان
کری را از رهبر انقالب گرفته بــودم اما دیدار
طوالنی شد.
*گرایش احمدی نژاد به گفت و گو با آمریکاییها
درهمانسفراولبهنیویورکوجودداشت.مرگ
بر آمریکا برای احمدی نژاد تنها یک شعار است.
*مــا هزینه مــیــدان کــردیــم .مــیــدان هزینه ما
(دیپلماسی)نکرد.
*برای نظام میدان اولویت داشت.
*مثالاینکهمنبهاوبگویمازهواپیمایایرانایر
در مسیر سوریه [حین درگیریهای نظامی]
استفاده نکن ،شهید سلیمانی زیر بار نمیرفت.
*در جلساتی که داشتیم مدام شهید سلیمانی
به من میگفت که فــان موضوع را به فالن
شخصیت فالن کشور بگو و مسائل را پیگیری
کنوهمیشهفرماندهانمیدانبودندکهمسائل
خود را پیگیری میکردند و این گونه نبود که من
از آنها بخواهم که فالن کار را بکنند که از جمله
آنمیتوانبهبحثسوریهاشارهکردکهالبتهاین
مسئله موضع نظام بود.
* ادعا می شود که آقای سلیمانی پوتین را به
جنگ سوریه کشید اما پوتین تصمیمش را [از
قبل] گرفته بود.
*سفر شهید سلیمانی به مسکو با اراده روسیه و
بدون کنترل وزارت خارجه ایران صورت گرفت
و در راستای «نــابــودی دســتــاورد وزارت امور
خارجه» با اراده روسیه بود.
*قبل از شهادت شهید سلیمانی در تمامی
نظر سنجیهایی که ما داشتیم ،از سال  ۹۶تا
۹۹؛ محبوبیت من از  ۹۰آمد روی  ۶۰درصد و
محبوبیتشهیدسلیمانیرفتروی ۹۰درصد.
*مردمماقهرمانبودندرمنطقهرامیپسندند.
ما هم نوکر مردم و هم نوکر آن چه میپسندند،
هستیم .من برای شهید سلیمانی گریه کردم.
*اگــر ســـردار سلیمانی در ســال  ۲۰۰۱در
مذاکرات افغانستان با آمریکا نبود من هیچ
دستاوردی نداشتم.
*در مذاکرات  ۲۰۰۳با آمریکایی ها هم اگر
ســردار سلیمانی نبود باز هم من دستاوردی
نداشتم .رهبر انقالب هماهنگ کننده میان من
و شهید سلیمانی بود.
*دنبال ریاست جمهوری نیستم .تمایل ندارم
رئیس جمهور ایران شوم.
*روسیه تمام تالشش را کرد تا امضای برجام به
نتیجهنرسد.
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دیپلماسی در خدمت امنیت کشور و منافع ملی
باشدودیپلماسیسیاسیبهخودیخودارزشی
ندارد مگر این که در خدمت منافع ملی و امنیت
ملی قرار گیرد .بیژن نوباوه وطن ،نماینده مردم
تهران در مجلس نیز گفت :آقای ظریف باید به
دلیل اظهاراتی که در این فایل صوتی داشته
به مجموعه نظام پاسخ دهد و توضیحات الزم را
ارائه کند .وی افزود :اظهارات وزیر امور خارجه
در این فایل نمیتواند سهوی باشد بلکه کامال
برنامهریزی و حسابشده اســت و ایــن حرف
که گفته شده بنا نبوده این فایل منتشر شود
میتواند توسط هر کسی مطرح شود.
▪احتمال تحقیق و تفحص از موضوع

احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس نیز در توئیتی با اشاره به حسامالدین
آشنا نوشته اســت که اطالعات منتشر شده
در این فایل «محرمانه و بعضا ســری» بــوده و
مجلس با تحقیق و تفحص« ،افــراد خائن» که
این فایل را منتشر کرده اند ،معرفی خواهد
کــرد .خبرگزاری اصولگرای تسنیم هم در
گزارشی با بررسی اظهارات ظریف به موضوع
چگونگی درز این گفت و گو می پــردازد و می
نویسد :آیا آقای آشنا که خود ازجمله چهرههای
امنیتی در دولت آقای روحانی است ،از اهمیت
این فایل صوتی مطلع نبوده و در نگهداری آن
اهمال کرده است یا این فایل با برنامهریزی
قبلی و بهشکل غیررسمی برای تأثیرگذاری
بر انتخابات  1400منتشر شده است؟ سؤال
مهم تر اینکه؛ چطور این فایل برای اولین بار
توسط تلویزیون فارسیزبان ایران اینترنشنال
پخش شده است؟ سخنان ظریف البته موضوع
غریبی نیست و هر سیاستمداری در این سطح
میتواند خاطرات ،تحلیلها و سخنان خود
را بازگو کند ،مصاحبه کند یا در قالب کتاب
منتشر کند ولی آیا این که وزیر امور خارجه در
زمان تصدی مسئولیت دست به چنین کاری
بزند ،معقول و منطقی است؟تسنیم نتیجه
گیری می کند علت هر چه باشد ،نمایندگان
دولت بازی جدیدی را برای نقشآفرینی فعال
در انتخابات  1400شروع کردهاند که شاید
ظریف هم در این میان قربانی ساد هانگاری
خــود در اعتماد به مجموعه آقــای آشنا شده
باشد.
▪ متکی :مصاحبه ظریف ترور سیاسی
حاجقاسم بود

منوچهر متکی ،وزیــر اسبق امــور خــارجــه و
سخنگوی شــورای وحدت اصولگرایان نیز در
این زمینه اظهار کرد :این کالم آقای ظریف که
گفته هیچوقت میدان فدای دیپلماسی نشده و
این دیپلماسی است که فدای میدان شده نشان
میدهد ایشان نه از میدان برداشت و تعریف
درستی دارد و نه از دیپلماسی .گفت و گوی
حاج قاسم با پوتین و دعوت او به منازعه سوریه،
تیر خالصی بود برای این که روسیه را متقاعد
کند به این میدان وارد شود .بسیار متأسفم که
این مصاحبه بــرای کسی که آمریکا او را ترور
نظامی کرد ،یک «ترور سیاسی ناجوانمردانه»
بــود .حجتاالسالم نــصــرا ...پژمانفر ،رئیس
کمیسیون اصــل  90مجلس نیز با اشــاره به
فایل منتشر شــده گفت« :آق ــای ظریف باید
راجعبه مطالبی که در این مصاحبه مطرح کرده
توضیحات الزم را بدهد ».وی افــزود« :آقــای
ظریف در این مصاحبه مطالبی را مطرح میکند
که گویا نمیداند وزیــر خارجه کشوری مثل
جمهوری اسالمی ایــران است و مسائلی را به
چالش میکشد که جزو خطوط قرمز جمهوری
اسالمی است که وی در آن ،سمت وزارت امور

خارجهرادارد».دراینمیان،محمدعلیابطحی
در جماران نوشت« :طبیعی است که در همه
دنیا اسناد و سخنان طبقه بندی شــده برای
تاریخ می ماند .انتشار این فایل محرمانه در این
شرایط حتما با اغراض سیاسی بوده است...
مسیر خروج باید مسیر دزدیدن اسناد هسته ای
از نزدیکی تهران و انتقال آن به اسرائیل تلقی
شود .دو طرف به ظریف و سلیمانی ستم می
کنند اگر این مصاحبه را در اختالفات داخلی
خرج کنند .من کل فایل را گوش کردم .به رغم
تبلیغات و هیاهوهای فراوان حرف ویژه ای در
آن نبود که به صورت کلی تا به حال گفته نشده
باشد.محمدتقینقدعلی،نمایندهخمینیشهر
هم خواستار عذرخواهی ظریف شده و گفته
وزیر خارجه ایران از «خطوط قرمز» عبور کرده و
مجلس به «وظیفه قانونی خود در این باره عمل
خواهد کرد».
▪واکنش ها در فضای مجازی

انتشار فایل صوتی گفت و گوی محمدجواد
ظریفباسعیدلیالزکهباهماهنگیحسامالدین
آشنا و به گفته سخنگوی وزارت خارجه با دستور
رئیسجمهوربرایثبتتجربیاتوزراضبطشده
است،درشبکهسعودیایراناینترنشنالموجی
از واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی را
نیز به همراه داشت که بخشهایی از آن در ادامه
آمده است:
ک ماه بعد از این که دکتر ظریف گفت
*کمتر از ی 
از اول تا آخر گاندو دروغ است ،فایل صوتی یکی
از محرمانه ترین گفت و گوهایش که صرفا برای
ثبت در آرشیو بیان شده بــود ،در رسانه های
ضدانقالب منتشر شد! جاسوس ها تا کجا در
کنار مسئوالن ارشد دولت نفوذ کرده اند؟
*کاربری نوشت :من تعجب می کنم چرا هیچ
اثری از روایت ظریف درباره کارشکنی روس ها
در روایت های کری و شرمن از مذاکرات نیست.
حتی کری از عجله روس ها بــرای سرعت در
توافق صحبت کرده است.
*دیــپــلــمــاســی در خـــاء عــمــل نــمــیکــنــد و
پشتوانهاش قــدرت میدان اســت .دیپلماسی
التماسی که جمع بندی آن #تقریبا_هیچ برای
ملت بوده ،چه داشته است که خرج میدان کند؟
*جناب آقــای ظریف! همین که فایل صوتی
محرمانه جنابعالی از شبکه تلویزیونی وابسته به
آلسعودسردرمیآورد،یعنیمطلعنکردنشما
از حمله موشکی به عین االسد و سفر بشاراسد
به تهران ،کار بسیار دقیق و درست و هوشیارانه
ای بوده است .گاندوها اطرافتان را پر کرده اند
آقای وزیر!
*حمالت به ظریف منصفانه نیست سخنان
ایشان برای یک پروژه تاریخی بوده که احتماال
قراربودهیااصالمنتشرنشهیاسالهابعدمنتشر
بشه ،به جای حمله به منتشر کنندگان به ظریف
چرا حمله می کنید؟
*ظریف می گوید در ســوریــه ،دیپلماسی به
فرماندهی مــن ،فــدای میدان به فرماندهی
حاج قاسم شد،اگر اهداف میدان حاکم شود
با ما بازی خواهند کرد.جناب ظریف! فارغ از
جسارتتان ،در سوریه که حاجقاسم توانست
سوریهوکلمنطقهراازچنگتکفیروصهیونیسم
نجات دهد با ما بازی شد یا در برجام شما؟!
*این هایی که می گن مصاحبه برای تاریخه این
چینش دوربین و خطاب قرار دادن بینندگان و
همچنینبحثکاندیداشدنیانشدنشراچطور
توجیهمیکنند؟
*لب کالم ظریف :در جمهوری اسالمی میدان
حاکم است نه دیپلماسی .معنای این جمله آن
است مقصر این اوضاع من نیستم بلکه همان
مرد میدان است.

طبق نامه روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به برخی
مدیراناجرایی،بااشارهبهمصوبهاواخرسالگذشته
کابینه مبنی بر تعیین هزینه های جبرانی برداشت
ازسفرههایآبزیرزمینیتوسطبرخیبخشهای
تولیدیوصنعتی،بهمخاطبانتذکردادهشدهاست
درحالیکهمطابققانون،همهبرداشتکنندگاناز
سفرههایزیرزمینیموظفبهپرداختهزینههای
ایناقدامهستند،مصوبهاخیردولتمبنیبرایجاد
تبعیض بین هزینه های پرداختی توسط شهرک ها
و نواحی صنعتی با دیگر بخش ها ،مغایر قانون بوده
استوبایداصالحیالغوشود.

اصالحبورسهمچنانگرفتار
درراهروهایکابینه
گــزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران
نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد در حالی که
وزارت اقتصاد ،از زمستان سال گذشته پیشنهاد
اصالحساختارسازمانبورسواوراقبهاداررابرای
متناسب سازی ساختار سازمانی با شرایط جدید
بازار سرمایه در سال های اخیر ،فراهم آوردن زمینه
اجرای قانون سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی و نظارت فعال تر بر عملکرد فعاالن بازار
سرمایه به هیئت دولت ارائه کرده اما این موضوع
هنوز به تصویب نرسیده و همچنان در کمیسیون
هایتخصصیدولتمتوقفاست.

چهره

آیتا...رئیسی:لغوتحریمها
دستاویزدعواهایسیاسینشود
رئیس قوه قضاییه در جلسه صبح دیروز شورای
عالی قضایی بــا بیان ایــن کــه ام ــروز لغو همه
تحریمها و راستی آزمایی آن یک مطالبه ملی
اســت و ایــن مطالبه نباید دستاویز دعو اهای
سیاسی و وقتکشی شود ،به کسانی که مسئول
پیگیری و تحقق این مطالبه هستند ،متذکر شد
به طرف مقابل اجازه وقتکشی ندهند .رئیس
قــوه قضاییه دربخش دیگری از صحبت های
خود ،با بیان این که تعداد مراجعه کنندگان به
دادگستر یها و سازما نهای تابعه میتواند
کاهش یابد ،به مدیران و کارکنان همه دستگاهها
به ویژه همکاران دستگاه قضا متذکر شد اگر کار
مراجعه کنندگان به آ نها در همان مراجعات
اولیه قابل حل است ،چرا باید به گونهای عمل
شود که نیاز به مراجعه دوبــاره باشد؟ آیت ا...
رئیسی افــزود :شرایط کرونایی اقتضا میکند
کارکنان همه ادارات خصوص ًا همکاران دستگاه
قضا بدانند از وظایف مهم اسالمی ،ملی و اداری
این است که کار مردم را به موقع انجام دهیم
تا مجبور به مراجعه دوباره و غیرضروری افراد
نباشد .رئیس دستگاه قضا با تقدیر از همت
مضاعف همکاران قضایی در ایام کرونایی برای
رسیدگی به پروند هها و کار مردم متذکر شد:
امــروز راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی و
راهبرد ما ایجاد امید اســت تا مــردم احساس
کنند کارشان در ادارات و سازمانها به سهولت
و سرعت انجام میشود .آیتا ...رئیسی تأکید
کرد :وقتی یک خانم یا آقایی برای تظلم خواهی
به یک واحــد قضایی مراجعه میکند ،نباید
دغدغه دیگری به رنج و نگرانی اش اضافه شود
بلکه باید مشکل او را در سریعترین زمان ممکن
برطرف کنیم/.میزان

