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مردم منتظرند روحانی مسائل پشت و روی پرده را در مجلس بگوید

حجت االسالم احمد مازنی نماینده اصالحطلب مجلس شورای
اسالمی ،درباره سوال نمایندگان از رئیسجمهور گفت :روسای
جمهور گذشــته در زمان خود بیشتر ارتباط با مجلس شورای
اســامی داشــتند.وی خاطرنشــان کرد :البته روحانی سبک
و ســیاق مدیرتی خاص خــودش را دارد.وی ادامه داد :ممکن
اســت رئیسجمهور هر روز به مجلس بیاید اما ســوالی مطرح
نشــود ،همان گونه که وزرا به مجلــس میآیند و با نمایندگان
دیدار میکنند .بسیار خوب اســت که آقای روحانی با سوال و

aftab.yz@gmail.com

بیسوال سرزده به خانه ملت بیاید.وی در پاسخ به
این ســوال که آیا رئیسجمهور میتواند از فرصت
حضور در مجلس اســتفاده کند و از آن دستهای
پشت پرده که در بسیاری از سخنرانیهای خود به
زبان میآورد صحبت کند ،عنوان کرد :آقای روحانی
از لحاظ شــخصیتی انســانی صریح اللهجه است و با صراحت
مسائل را بیان میکند.رئیس کمیســیون فرهنگی تاکید کرد:
رئیسجمهور مشهور به عقالنیت اســت و جزو نمایندگانی در

سیاسی

مجلس بود که مجمع عقال تشکیل میداد ،پس اگر
احســاس کند سخنانی که از پشت تریبون مجلس
میگوید به ضرر کشــور است قطعا با عقالنیتی که
دارد آنها را مطرح نخواهد کرد.به گزارش ایلنا ،این
نماینده تاکید کرد :ملت از رئیسجمهور انتظار دارد
در پاســخ به ســواالت در قد و قامت رئیس دولت سخن بگوید
و مســائل و مشکالت پشــت و روی پرده را بازگو و نمایندگان
را قانع کند.

این الیحه هم

بر صدا و سیما تاثیری ندارد
دو روز پیش مشاور فرهنگی رئیسجمهور از تدوین الیحهای
در دولت خبر داد که در آن در مورد خط مشی ،نحوه اداره
و نظارت بر صدا و سیما تصمیماتی اتخاذ شده است.
اما آیا این رسانه توجهی به چنین لوایحی دارد؟

صدا و سیما طی سالهای گذشته نقش
اپوزیسیون دولت را ایفا کرده است و در
حال حاضر هم غیر از اصولگرایان جناح
دیگری در صدا و ســیما حضور ندارد.
حتی اگــر از جناح دیگری هم در این
رسانه حضور داشته باشد این حضور
بسیار کمرنگ بود ه و بیشتر در سطح
نماینده است .امروز کشور در شرایط
عادی به سر نمیبرد که هر دستگاهی
ساز خود را بزند بلکه همه باید مانند
یک ارکستر عمل کنند .صدا و سیما
هم طبعا در این شرایط باید به گونهای
اداره شود که همه جریانات سیاسی و
همه نهادهای تاثیرگذار و قوای کشور
از آن حسن استفاده را ببرند و به ویژه
مردم که خواهان شفافیت هستند باید
در جریان امــور قرار بگیرند .بنابراین
نباید در صداو سیما تک صدایی حاکم
باشد بلکه باید نمادی از کل حاکمیت و
ملت ایران باشد
آفتاب یزد -گروه سیاسی :طی سالهای گذشته
همواره بر یکجانبهگرایی و حمایت بیشتر صدا و
سیما از یک جناح خاص انتقادهای بسیاری وجود
داشت تا آنجا که این رسانه به دلیل عملکرد خود
به ویژه در شــرایط حساســی ماننــد انتخابات،
رویدادهــای مهم کشــور و همچنین رویکردش
نسبت به دولت و اصالح طلبان و در نهایت نگاه
تبعیضآمیز نسبت به مســائل؛ طیف وسیعی از
مخاطبان خود را از دست داد .به همین دلیل به
نقل از حسام الدین آشنا نماینده دولت در شورای
نظارت بر سازمان صدا وسیما ،روز دوشنبه الیحه
ط مشی ،نحوه اداره و نظارت بر صدا وسیما»
«خ 
در کمیسیون فرهنگی دولت تصویب شد که قرار
اســت به زودی تقدیم مجلس شــود .از این رو،
اکنون نسبت به اثرگذاری این الیحه بر عملکرد
و خط مشــی صدا و ســیما ابهام وجود دارد .به
همین دلیل اســماعیل قدیمی کارشناس رسانه
و اســتاد دانشــگاه در گفت وگو با آفتاب یزد
دربــاره این الیحه و تاثیــر آن بر عملکرد و خط
مشی صدا و ســیما گفت « :قطعا هیچ الیحهای
بر رفتار و خط مشی صدا و سیما تاثیری نخواهد
داشــت .متاسفانه رســانهها در کشور ما در کنار
قوای سه گانه هیچ نقشی ندارند و از رکن چهارم
دموکراسی برخوردار نیستند به همین دلیل هم
هر قانونی که برای آنها نوشته شود کامال بی اثر
است».
انتقادها نسبت به یکجانبه گرایی

صدا و ســیما که به دلیــل عملکردش ،طی 10
سال گذشته بسیاری از مخاطبان خود را از دست
داد و از ســویی به دلیل تمایالت سیاســیاش
نســبت به یک جنــاح خاص به ویــژه در چند
انتخابات اخیر ریاست جمهوری ،مجلس و شورا،
انتقادهای بسیاری را متوجه خود کرد تا آنجا که
تمایالت جناحی صدا و سیما نسبت به روحانی در
انتخابات و در رابطه با اعضای دولت طی یک سال
گذشته به شدت محسوس بود عالوه بر این ،حتی
نقدهای بسیاری نسبت به رویکرد صداوسیما در
رابطه با عدم پوشــش عملکرد محمدعلی نجفی
شهردار سابق تهران ،سانسور برخی از نمایندهها

نهگردنکشی
نه مذاکره

ادامه از صفحه اول:

به همین دلیل ایران وارد مذاکرات مفصل با
غرب شد که به یک توافق تاریخی انجامید،
توافقی که مورد تایید همه کشورهای جهان
بــود اما آمریکا به طور یکجانبه از این توافق
خارج شــد .بنابراین امروز قبــل ازهر چیز
آمریکا باید تکلیف توافق هستهای را مشخص
کند .زیرا به فرض پاســخ به درخواســت
آمریــکا ،چه تضمینی وجــود دارد که کاخ
سفید بازهم نگوید که این توافق عاقالنه نبوده
است .از این رو ،پاسخ به درخواست ترامپ
نــه تنها مورد تایید عقــا در جامعه جهانی
نخواهد بود بلکه عرف دیپلماتیک هم آن را
نمیپذیرد .هیچ کشــوری از خروج یکجانبه
آمریکا از برجام حمایت نکرد و حامیان توافق
هســتهای حتی در مقابل موضع ضد برجامی
آمریکا پاســخ رد به این کشور دادند .اگرچه

در مجلس شورای اســامی و پوشش بسیار کم
ط مشی ،نحوه اداره و نظارت بر صدا وسیما»
«خ 
تصویر مرحوم آیت ا...هاشــمی وجود داشت .به
در هیئت دولت و تاثیر آن بر عملکرد رسانه ملی،
همین دلیل روز دوشنبه الیحهای درباره نظارت
به آفتاب یزد گفت :خیر به هیچ وجه این الیحه
بر عملکرد صداوســیما در هیئت دولت تصویب
تاثیری بر عملکرد صدا و ســیما ندارد .زیرا ما در
شد که بنا به گفته حســامالدین آشنا به عنوان
کشــوری زندگی میکنیم که فرآیند نوسازی و
مشاور فرهنگی رئیس جمهور و نماینده روحانی
مدرن سازی کامال فرآیندی ناقص است .او افزود:
در شورای نظارت بر ســازمان صدا وسیما ،قرار
در ایران همچنان شاهدیم که نهادهای اجتماعی
است به زودی تقدیم مجلس شود.
ســنتی باقی ماندند .این نهادهای سنتی روابط
تعارف آمیز با یکدیگر دارند و شخصی ،گروهی و
تصویب یک الیحه درباره صدا وسیما
خانوداگی هستند .مناسبات ،اخالق و گفتمانشان
بر اساس این گزارش ،روز دوشنبه الیحه «خط
هم شخصی و خانوداگی است .این استاد دانشگاه
مشــی ،نحوه اداره و نظارت بر صدا وســیما» در
ادامه داد :اما نهادهای مدرن کامال قانونی هستند.
کمیســیون فرهنگی دولت تصویب شد .مشاور
نهادهایی که از منظر قانونی و اختیار قانونگذاری
رئیسجمهور از تصویب الیحه پیشنهادی «خط
نسبت به یکدیگر مستقل بوده و اختیاراتشان بر
مشــی ،نحوه اداره و نظارت بر ســازمان صدا و
اســاس قانون ،باز و وسیع اســت .در این نهادها
ســیمای جمهوری اسالمی ایران» در کمیسیون
برخــاف نهادهــای ســنتی روابــط گروهی و
فرهنگی دولت خبر داد .حسامالدین آشنا ،مشاور
خانوادگی مفهومی نــدارد .روابط کامال قانونی،
رئیسجمهوری درحساب کاربری خود در توئیتر
اخالقی و مبتنی بر اصــول حرفهای و تخصص
نوشت :الیحه پیشنهادی «خط مشی ،نحوه اداره
و کارآمدی است .این کارشناس رسانه اظهارکرد:
و نظارت بر ســازمان صدا و ســیمای جمهوری
شایسته ساالری در نهادهای مدرن ارجعیت دارد
اســامی ایران» در کمیسیون فرهنگی دولت به
و الزامات رعایت میشــود .نقش رسانه در چنین
تصویب رســیده و در دستورکار دولت و مجلس
نظامی به شدت پررنگ است .در کنار قوه مجریه،
قرار خواهد گرفت .خدا عاقبتش را به خیر کند.
مقننه و قضائیه ،قوهای تحت عنوان قوه رســانه
وجود دارد که کامال در نظارت بر رسانهها مختار
ابهام در تاثیر این الیحه بر عملکرد
اســت .ناظران بر عملکرد رسانهها ،خود روزنامه
اگرچه الیحه دولت درباره نظارت بر خط مشــی
نگاران و ارباب جراید هستند .در چنین مناسباتی
صدا وســیما اتفاق مثبتی اســت ،اما پرســش
قانون مفهوم دارد و همه موظفند که براســاس
اساسی این اســت که آیا این الیحه میتواند بر
قانون عمل و رفتار کنند و هیچ فردی نمیتواند
عملکرد رســانه ملی اثرگذار باشد و جامعه ایران
قانون را دور بزنــد .در نظامهای مدرن پدرمآبی
شــاهد یک تحول عظیم در خط مشــی و نحوه
معنایی نــدارد بلکه مالک بیشــتر تاثیرگذاری
اداره این رســانه باشد؟! مسئلهای که نه با تغییر
اجتماعی است .او اذعان کرد :در نظامهای مدرن،
رئیس صدا و سیما از عزت ا ...ضرغامی به محمد
قانون برای اجرا نوشــته میشود اما در نهادهای
ســرافراز و ســپس عبدالعلی علیعسگری حل
سنتی برای تبلیغ نوشته میشود و هیچ ضمانت
شد و نهحتی شــورای نظارت بر سازمان صدا و
اجرایی ندارد .بنابراین هیچ الیحهای بر عملکرد
سیما بهعنوان بازوی نظارتی که متشکل از شش
صدا و سیما تاثیر ندارد .وقتی مناسبات گروهی و
عضو اعم از غالمحسین
خانوادگی است و وقتی
محسنی اژهای و محمد
مالک گزینش نســبت
صدا و ســیما در واقع یک بلندگوی
جواد الریجانی از طرف
خانوادگــی و فامیلــی
یکطرفه اســت و هزینههای زیادی
قــوه قضائیــه ،رحمانی
باشد قطعا هیچ الیحهای
در آن میشــود بدون آنکه کمترین
فضلــی و حســامالدین
بر رفتار و خط مشی صدا
بازدهی مناسب را داشــته باشد .به
آشــنا از طــرف قــوه
و سیما تاثیری نخواهد
همین دلیل هم متاسفانه اکثریت قریب
مجریه و ســید احسان
داشت .قدیمی در پایان
به اتفاق جامعه به دلیل عملکرد ضعیف
قاضیزادههاشــمی و
گفت :همانطورکه کسی
این رســانه به سمت فضاهای مجازی
غالمرضا کاتب از سوی
به قانون مطبوعات اعتنا
کشیده شدهاند .به همین دلیل رادیو و
توانست
قوهٔ مقننه است،
و توجهــی نمیکنــد،
تلویزیون کارکرد اصلی خود را که در
عملکرد
عمال تاثیری بر
متاسفانه رســانهها در
قانون اساسی بر روی آن تاکید شده از
این رسانه داشته باشد.
کشــور ما در کنار قوای
دست داده است .از این رو ،هر قانونی
حال آنکه اکنون الیحه
ســه گانه هیچ نقشــی
که تصویب شود تا به نحوی بر عملکرد
ط مشی ،نحوه اداره
«خ 
ندارنــد و از رکن چهارم
و خط مشی رادیو و تلویزیون نظارت
و نظارت بر صدا وسیما»
دموکراســی برخوردار
داشته باشد ،بی فایده است
که قرار اســت به زودی
نیستند ،به همین دلیل
از ســوی دولت تقدیم
هم هــر قانونی که برای
مجلس شود نســبت به آن ابهام وجود دارد که
آنها نوشته شود کامال بیاثر است.
آیا این الیحه میتواند تغییری در وضعیت و نحوه
صداو سیما در نقش اپوزیسیون دولت!
اداره و عملکرد این سازمان ایجاد کند! از اینرو،
علی صوفی فعال سیاســی اصــاح طلب درباره
این مهم را با ســه کارشناس رســانه ،حقوقی و
ط مشــی ،نحوه اداره و نظارت
تصویب الیحه «خ 
سیاســی مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه آن
بر صدا و ســیما» در هیئت دولت و تاثیر آن بر
را میخوانید.
عملکرد رســانه ملی ،به آفتاب یزد گفت :همواره
روابط تعارف آمیز در رسانه ملی
نظارت بر عملکرد صدا و سیما به گونهای بوده که
هیچ گاه در اختیار یک قوه نبوده است .به گونهای
بر اساس این گزارش ،اسماعیل قدیمی کارشناس
که امروز به جای رویکرد بیطرفانه و جلب اعتماد
رسانه و اســتاد دانشــگاه درباره تصویب الیحه
تحریمهای اجباری که آمریکا با گردن کشی
آن را وضع کرد ناگزیر ســایر کشورها از آن
تبعیــت کردند اما این تبعیت به مفهوم صحه
گذاشتن برعملکرد و رویکرد آمریکا نیست.
بنابراین شاید این نخستین بار است که از منظر
دیپلماتیک ایران در یک موضع برتر قرار گرفته
است به همین دلیل هم باید از موضع قدرت
با آمریکا سخن بگوییم .موضع قدرت ایران
به مفهوم گردن کشــی به سبک آمریکاییها
نیست بلکه ایران سخنی در برابر آمریکا دارد
که این ســخن محکمه پسند است و قبال هم
مورد تایید قرار گرفته اســت .از سویی همه
کشورهای جهان به غیر از ترامپ برای پرستیژ
خود ارزش قائل هستند .از این رو ،نباید این
موضع قاطع دیپلماتیک را از دست داد و تن
به مذاکراتی داد که چیزی جز جنجال در پی
ندارد .تصــور آمریکا مبنی بر اینکه ایران در
شــرایط بدی قرار دارد و باید به مذاکره تن
دهد ،کامال اشــتباه بوده و ناشی از توهمات
مشــاوران ترامپ است .زیرا مردم ایران قبال

هم چنین مشــکالتی در کشــور داشتند که
برخی از آن ناشــی از فشــارهای آمریکا و
بخشی هم ناشی از سوء مدیریتها در ایران
اســت ،بنابراین جامعه مانند گذشــته با این
بحرانها مقابله خواهــد کرد و نباید به دلیل
مشــکالت داخلی تن به کاری داد که خود
میتواند زمینه ســاز مشکالت دیگری باشد.
بر این اســاس ،تحلیل اساســی افرادی که
تصور میبرند به دلیل مشــکالت موجود در
بازار ارز تــن به هر کاری خواهیم داد کامال
اشــتباه اســت .ترامپ به عنوان یک شومن
حرفهای حتی حاضر است توافقی مانند توافق
ایران با اوباما و حتی بدتر از آن را امضا کند
تا به این دلیل بتواند که در ســطح تبلیغاتی
بر روی آن مانور بدهد و در انتخابات نوامبر
آینده کنگره آمریــکا بتواند از طریق مطرح
کردن مذاکره با ایران اعتماد مردم آمریکا را
نسبت به خود جلب کند .ترامپ در تقابل با
ایران به ویژه شروط  12گانه پمپئو به شدت
شکســت خورده و در صدد جبران شکست

افکار عمومی شــاهدیم که این رسانه در جهت
اهــداف یک جریان سیاســی عمــل میکند .او
افزود :صدا و ســیما طی ســالهای گذشته نقش
اپوزیســیون دولت را ایفا کرده اســت و در حال
حاضر هم غیر از اصولگرایــان جناح دیگری در
صدا و ســیما حضور ندارد .حتــی اگر از جناح
دیگری هم در این رســانه حضور داشــته باشد
این حضور بسیار کمرنگ بوده و بیشتر در سطح
نماینده اســت .این فعال سیاســی اصالح طلب
ادامه داد :امروز کشــور در شرایط عادی به سر
نمیبرد که هر دســتگاهی ساز خود را بزند بلکه
همه باید مانند یک ارکســتر عمل کنند .صدا و
سیما هم طبعا در این شرایط باید به گونهای اداره
شــود که همه جریانات سیاسی و همه نهادهای
تاثیرگذار و قوای کشــور از آن حسن استفاده را
ببرند و بهویژه مردم که خواهان شفافیت هستند
باید در جریان امور قــرار بگیرند .بنابراین نباید
در صداو ســیما تکصدایی حاکم باشد بلکه باید
نمادی از کل حاکمیت و ملت ایران باشد .صوفی
در پایــان اظهار کرد :از ایــن رو ،موارد مذکور و
شرایط کشور اقتضا میکند که تغییری راهبردی
در اداره صدا و ســیما ایجاد شود .بنابراین دولت
در این راستا و با هماهنگی مقام معظم رهبری به
تصویب چنین الیحهای اقدام کرد .صدا و ســیما
در شــرایط کنونی آن کارایی الزم را برای تبیین
اوضاع کشور و مواضع ارکان مختلف نظام ندارد و
به همین دلیل هم اوضاع کشور ،تغییر راهبردی
در صدا و سیما را میطلبد.
عدم فایده الیحه هیئت دولت

نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه درباره
ط مشــی ،نحوه اداره و نظارت
تصویب الیحه «خ 
بر صدا وســیما» در هیئت دولــت و تاثیر آن بر
عملکرد رســانه ملی ،به آفتــاب یزد گفت :همه
مصادیق طبق بخش نخســت اصــل  44قانون
اساســی عالوه بر ایــن که دولتی هســتند زیر
نظر بخــش خصوصی هم فعالیت میکنند مانند
تلگــراف ،راه آهــن ،تلفن ،بیمــه و بانک که بر
اســاس همان اصل  44قانون از حالت خصوصی
به دولتی تبدیل شدهاند جز رادیو و تلویزیون که
همچنان با همان وضعیت اداره میشود ،از دولت
بودجــه میگیرد اما زیر نظر هیــچ یک از قوای
ســهگانه نیســت .او افزود :صدا و سیما تا کنون
اجازه نداده است که بخش خصوصی در آن فعال
شــود به همین دلیل هیچ گاه شاهد یک رقابت
در هیچ یک از بخشهای این ســازمان نبودیم.
این حقوقدان ادامه داد :این رســانه در واقع یک
بلندگوی یک طرفه است و هزینههای زیادی در
آن میشود بدون آنکه بازدهی مطلوبی را داشته
باشــد .به همین دلیل هم متاسفانه قشرهایی از
جامعه به دلیل عملکرد ضعیف این رسانه بهسمت
فضاهای مجازی کشیده شدهاند .به همین دلیل
رادیــو و تلویزیون کارکرد اصلــی خود را که در
قانون اساسی بر روی آن تاکید شده تا حدودی از
دست داده است .از این رو ،هر قانونی که تصویب
شــود تا به نحوی بر عملکرد و خط مشی رادیو
و تلویزیون نظارت داشــته باشد ،بی فایده است.
احمدی در پایان گفت :تا زمانی که اجازه ندهیم
که بخش خصوصی نیــز دارای رادیو و تلویزیون
باشــد و در دنیای رقابت ســالم به وظایف خود
عمل کند ،هر اقدامی که در فضای محدود رادیو
و تلویزیون صورت بگیرد ،بی فایده است.
مطلق آمریکاست .به عبارتی به خاطر توجیه
این شکست میخواهد به هر طریقی در یک
فاصله زمانی کوتاه و شــتاب زده به توافق
دیگری دست یابند .بنابراین ایران نباید ملعبه
سیاســت تبلیغاتی ترامپ و وجهه المسالحه
سیاستهای تبلیغاتی و نیازهای تبلیغی دولت
ترامپ در آمریکا شود بلکه باید سیاستهای
اصولی خود را طی کنــد .هر گاه ترامپ به
توافقهای امضا شده توسط دولت آمریکا تن
در داد در این صورت میتوان روی مذاکره
فکر کرد .اصل مذاکره اقدام مطلوبی است اما
هر چیزی در زمان مناسب خود باید صورت
بگیرد .از این رو ،دور از عقل و درایت است
که ایران وارد گفت و گو با آمریکا شود .زیرا
واشــنگتن به دنبال خدشه دار کردن پرستیژ
سیاسی ایران است و قطعا جامعه ایرانی برای
پرستیژ سیاسی کشورشان ارزش قائل است.
ایران در مذاکرات بسیار آبرومند شرکت کرد
و رفتار بسیار مدنی از خود نشان داد به همین
دلیل ایران نباید تن به یک حقارت ملی دهد.
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گفتوگوی تلفنی پمپئو با بنسلمان درباره سه کشور عربی
وزیر خارجه آمریکا با ولیعهد سعودی درباره سوریه ،عراق و یمن تلفنی گفتوگو کرده است.
بهگزارشایلنا«،مایکپمپئو»وزیرخارجهآمریکا ،با«محمدبنسلمان»ولیعهدعربستانسعودی
برایگفتوگودربارهپروندههایسوریه،عراقویمنتماستلفنیبرقرارکرد«.هیدرنائورت»
سخنگویوزارتخارجهآمریکادراینبارهتصریحکرد،پمپئو وولیعهدسعودیهمچنیندرباره
آتشبسدرافغانستانطیعیدقربانوصلحفراگیردراینکشورگفتوگوکردند.

خبرتلگرامی
Dمصطفی میرســلیم فعال سیاسی
اصولگرا گفت:اگر من جای روحانی بودم
نمیگویم این مشکالت برای ما بهوجود
نمیآمد اما به نظــرم به لحاظ مبانی
اعتقادی میتوانستیم بهتر عمل کنیم.
من تاکید کردم اعضای دولت فقط باید
برای خدمت ،خــود را عرضه کنند و
نباید ادامه دهنده مشاغل و منافع قبلی
خود باشند .متاسفانه این دولت ،این
اعتقاد را ندارد و به همین دلیل تاکنون
مشکالتی پدید آمده است و این روند
ادامه خواهد داشت.
Dکارین کنایسل ،وزیر خارجه اتریش
گفت :تحریمهای ثانویه آمریکا علیه
ت فشــار قرار گرفتن
ایران باعث تح 
شرکتهای اروپایی میشود و راه برای
شرکتهای چینی باز خواهد شد/فارس
Dســردار غیب پرور رئیس سازمان
بسیج مستضعفین درباره اینکه بسیج
برای مبارزه با مفاســد اقتصادی وارد
عمل خواهد شــد یا خیر گفت :بله،
حتما این اتفــاق نیز در حال رخ دادن
اســت و تعدادی از اعضای بسیجی با
هماهنگیهای صورت گرفته از طرف
سازمان بسیج و قوه قضائیه به عنوان
ضابط دستگاه قضا وارد عمل شدهاند و
این کار شروع شده است/.ایلنا
Dوزیر امور خارجه روســیه گفت:
روســیه ،ایران و ترکیــه با همکاری
یکدیگر توانســتند بر تروریسم در
سوریه پیروز شــوند و تحول اساسی
در این کشور بحران زده ایجاد کنند.
سرگئی الوروف خاطرنشان کرد :هرسه
کشــور در برخی مسائل رویکردهای
متفاوتی در خصوص سوریه داشتند ،اما
با پیروی از عقالنیت مسائل مشخصی
را حل و در مبارزه علیه تروریســم با
یکدیگر همکاری خوبی داشــتند که
نتیجه آن قلع و قمع داعش در سوریه
شد/.ایرنا
Dامیر دریابان علی شــمخانی دبیر
شورای عالی امنیت ملی ،اظهار داشت:
بخش خصوصــی در جنگ اقتصادی
امروز ،عهده دار نقشی است که بسیج
مردمی درهشت سال دفاع مقدس ایفا
کرد/ .مهر

بین الملل

ترامپ الیحه بودجه دفاعی
آمریکا را امضا کرد

«دونالد ترامــپ» ،رئیسجمهور آمریکا متن
نهایی الیحه موســوم به «قانــون اختیارات
دفاعملی» ( )NDAAرا که سیاستها و بودجه
دفاعی این کشور برای سال مالی  ۲۰۱۹در آن
مشخص شده است ،به امضا رساند و آن را به
قانون تبدیل کرد.به گزارش فارس ،بودجه در
نظر گرفته شده برای این قانون  716میلیارد
دالر است.در متن الیحه بودجه دفاعی آمریکا
بیش از  ۱۰۰ارجاع به ایران وجود دارد .در ادامه
بخشــهایی از این قانون که براساس ادعاهای
آمریکا علیه ایران تنظیم شــده آمده اســت.
براساس بررســیهای صورت گرفته ،در نسخه
مجلــس نمایندگان بندی وجود داشــت که
طبق آن رئیس جمهور میبایست ظرف 180
روز از زمان اجرایی شــدن این قانون ،گزارشی
درباره حمایــت حکومت ایــران از نیروهای
نیابتی منطقهای این کشور در سوریه و لبنان
ارائه کنــد و تهدید ادعایی ایــران علیه رژیم
صهیونیستی و دیگر متحدان آمریکا در منطقه
و همچنین منافع این کشور را ارزیابی کند .این
بند در نسخه ســنا وجود نداشت .در نشست
کمیته مشــترک نمایندگان ســنا و مجلس
نمایندگان موســوم به «کمیتــه کنفرانس»،
مجلس نمایندگان از این بند عقب نشینی کرد
بنابراین از نسخه نهایی حذف شد .با این حال
در نسخه نهایی ،کمیته کنفرانس متذکر شده
که گزارش ساالنه وزارت دفاع آمریکا به کنگره
دربــاره قدرت نظامی ایران پیش از این نیاز به
اطالعاتی درباره حمایت ایــران از گروههایی
که توسط آمریکا به عنوان سازمان تروریستی
خارجی تعیین شــده بودند و گروههای شبه
نظامی منطقهای از جمله نیروهایی که به دنبال
انجام عملیات با حمایت ایران بودند داشــت.
اعضای کمیته کنفرانس به وزیر دفاع توصیه
کردند که در گــزارش آینده ،اطالعات جزئی
در زمینه تهدیدهای منطقهای ناشی از ارسال
ســاح و تجهیزات از ایران به حزب اهلل ،تاثیر
ایرانیها و افرادی که تحت کنترل ایران هستند
از جمله نیروهای حزباهلل ،شبه نظامیان شیعه
و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در
داخل سوریه اقدام میکنند نیز باید ارائه شود.
مجلس نماینــدگان همچنین بندی در قانون
بودجه دفاعی آمریکا گنجانده بود که براساس
آن رئیس جمهوربرای استفاده از نیروی نظامی
علیه ایران نیاز به مجوز داشــت که در نسخه
نهایی این بند حذف شده است.

دولت
امیری:

پاسخرئیسجمهورمتناسب
با ادبیات سوالکنندگان است

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور
در پاسخ به این سوا ل که با توجه به اینکه بسته
جدید ارزی دولت اجرا شــده ،مجلس ظاهرا
مخالف برخی قسمتهای این بسته است و در
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هم
اصالحاتی صورت گرفته است ،این بسته جدید
در مجلس چه وضعیتی دارد؟ گفت:
در شرایطی که جنگ اقتصادی صهیونیستها
و آمریکاییها علیه ما شروع شده ،مقام معظم
رهبری ابتکاری بــه خرج دادند و فرمودند که
شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود.
این شورا متشکل از مجموعه تصمیم گیران و
تصمیم سازان و مسئولین ذیربط قوای سه گانه
است.آقای رئیس جمهور شخصا بعضی روزها
تا  ۱۴ســاعت برای بســته ارزی جدید وقت
گذاشتهاندچه بسا اگر تصمیمهایی گرفته شود
و این تصمیمات بخواهد در یک شرایط معمولی
اتخاذ شــود ،ممکن است فرآیند این تصمیم
سازی و تصمیم گیری طوالنی شود و فرصت را
از دست بدهیم و از رخنه اقتصادی که دشمن
روی آن تاکید دارد ،آسیب ببینیم .تشکیل این
شورا در شرایط فعلی برای این است که مباحث
مربوط به اقتصــاد زودتر و بهتر و با همدلی و
همراهی همه تصمیم گیران نظام در قوای سه
گانه انجام شــود .وی افزود :بسته ارزی دولت
حاصل ساعتها کار کارشناسی در بخشهای
مختلف دولت اســت و تا جایی که اطالع دارم
آقای رئیس جمهور شخصا بعضی روزها تا ۱۴
ساعت برای این بسته ارزی وقت گذاشتهاند و
در نهایت این بسته در شورای عالی اقتصادی
مطرح شد.بخشــی از اعضای شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوا ،اعضای مجلس شورای
اسالمی شامل رئیس محترم مجلس ،روسای
کمیسیون برنامه بودجه و اقتصادی هستند و
در واقع این بســته ارزی محصول بحثهایی
اســت که در این شــورا انجام گرفته اســت.
قطعا نمایندگان مجلس که در شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی حضور دارند ،نقطه نظرات
خود را در این شورا مطرح کردهاند.
امیری خاطر نشان کرد :بنابراین آنچه اهمیت
دارد این اســت که همه ما باید تالش کنیم تا
از این بســته ارزی حمایت کنیم .از روزی که
این بســته اعالم شد ،خوشبختانه بازار دارد به
وضعیت ثابتی میرسد و دیگر التهابات قبلی را
در بازار شاهد نیستیم و سیر آن به طرفی است
که این التهابات کامال متوقف شود و شاهد ثبات
و آرامش در فضای اقتصادی کشور باشیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در باره نوع ادبیات
رئیس جمهور در مجلس هنگام پاسخگویی به
سوال نمایندگان مجلس گفت :واژگان و ادبیاتی
که نمایندگان ســوال کننده استفاده خواهند
کــرد و فضایی کــه آن روز در مجلس ایجاد
خواهد شد ،همه اینها میتواند موثر باشد .نباید
نوع ادبیات و واژگانی که سوال کنندهها استفاده
میکنند به نحوی باشد که ایجاد اختالف کند
و پیام ناکارآمدی و انشــقاق بین مســئولین
جمهوری اسالمی ایران را مخابره کند .امروز به
پیام انسجام ،اتحاد و کارآمدی نظام نیاز داریم.
به گزارش مهر ،وی افزود :طبیعتا پاســخهای
آقــای رئیس جمهور متناســب بــا واژگان و
ادبیاتی خواهد بود که سوال کنندگان استفاده
خواهنــد کرد و فضایی اســت که در مجلس
شــکل میگیرد .وقتی سوالی مطرح میشود،
رئیس جمهور حق قانونــی دارد که از خود و
عملکرد دولتش دفاع کند.بخش قابل توجهی
از پاسخهای آقای رئیس جمهور بستگی دارد
به اینکه نحوه ســوال و ادبیــات و واژگانی که
سوالکنندگان خواهد داشت چه باشد.

خبر
پنتاگون:

از آزمایشهای موشکی ایران
مطلعیم

یک ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادعاهای
پیشتر مطرحشده در رسانههای این کشور را
تکرار کرد«.ربکا رباریش» ،سخنگوی پنتاگون
ادعا کــرد ایاالت متحده از آزمایش موشــک
ضدکشتی ایران در هفت ه گذشته مطلع است.
وی اضافه کرد واشنگتن به دقت آزمایشهای
موشکی ایران را رصد میکند .به گزارش فارس،
وبگاه شبکه خبری «فاکسنیوز»به نقل از سه
مقام آمریکایی مدعی شــد ایران در روزهای
گذشــته یک موشک بالســتیک ضدکشتی
آزمایش کرده است .مطابق این ادعا ،آزمایش
موشک بالستیک فاتح  ۱۱۰همزمان با رزمایش
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هفته
گذشــته ،از یکی از پایگاههای نظامی ایران در
بندر جاسک صورت گرفته است.
جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده امنیت
و اقتــدار خود را به مذاکــره ،آن هم مذاکره با
دشــمن گره نمیزند و بر ســر توان دفاعی با
کشورهای غربی وارد گفتوگو نخواهد شد.
عــاوه بر ایــن ،آزمایشهای موشــکی ایران
مغایرتی با متن توافق هســتهای «برجام» یا
قطعنامــه تأییدکننــده آن (قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت) ندارند.

