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علیرضا صدقی

گفتوگوی ملی؛ از حرف تا عمل

گروه هنر  -این روزها ،روزهای پر رونقی برای اهالی تئاتر است.
نمایشهای مختلفی در سالنهای نمایش در حال اجرا هستند.
در این گزارش به برخی از آنها نگاهی کوتاه میاندازیم.
«کمیته نان» نام نمایشی است با نویسندگی و کارگردانی لیلی
عاج .این نمایش که دومین اثر لیلی عاج درباره مشکالت صنفی
و معیشتی ،اجتماعی و سیاسی کارگران است در فضایی پرتنش
به مسئله کولب َرها پرداخته و...
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اخبار

رئیس دیوان محاسبات کل کشور:

ابهامات افزایش حقوقها در نشست سهجانبه بررسی شد
رئیس دیوان محاسبات کل کشور از برگزاری نشست سهجانبه بین دیوان
محاسبات ،سازمان امور استخدامی و مجلس برای بررسی و حل و فصل
ابهامات در افزایش حقوقها خبر داد.
به گزارش خانه ملت ،عادل آذر با اشاره به پیگیری موضوع افزایش
حقوقها در دیوان محاسبات گفت :پس از آنکه دولت بخشنامهای در
خصوص احکام مرتبط با افزایش حقوقها بر اساس بودجه سال  98صادر
کرد ،ابهاماتی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی نمایندگان
مطرح شد .رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نامهنگاری حمید
حاجیبابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با دیوان محاسبات ،اظهار کرد:
با دریافت نامه و ابهامات پیشآمده ،بخشنامههای دولت مورد بررسی قرار
گرفت و به این جمعبندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش
 18درصدی حقوق بازنشستگان برای همسانسازی و اعمال افزایش 400
هزار تومانی و ضریب  10درصدی به حقوق کارکنان وجود دارد.
آذر تاکید کرد :در این راستا مقرر شد نشست سهجانبه بین سازمان امور
استخدامی ،دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برگزار شود تا
ابهامات و اختالفات رفع و رجوع شود و پس از آنکه به فرمول واحد در زمینه
افزایش حقوقها رسیدیم ،احکام اجرایی صادر و ابالغ شود.
رئیس دیوان محاسبات مجلس در خصوص زمان تعیین تکلیف افزایش
حقوقها گفت :منتظر پاسخ معاون رئیسجمهوری در این خصوص
هستیم .اگر آقایان همکاری کنند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه میتوانیم
به جمعبندی برسیم.

اردوغان
در برابر یک شهردار
صفحه 15

آخرین گام قبل از جنگ اتمی

موزه ملی حقوق تشکیل میشود
با پیشنهاد معاون حقوقی رئیسجمهوری و موافقت رئیسجمهور محترم
«موزه ملی حقوق» تشکیل میشود.
به گزارش ایسنا ،معاون حقوقی رئیسجمهوری اعالم کرد :به منظور
گردآوری ،حفظ و بهرهبرداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون،
نامهها ،دستورهای هنجارگذار ،شیوههای رسیدگی و اجرای عدالت،
اقدامهای حرفهای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیتهای ممتاز
حقوقی که یقینا ً میتواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشور ،معرفی
دستاوردها و تحوالت حقوقی در دورههای مختلف ،ثبت و نگاهداری و
ترویج اندیشهها و آموزههای حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور
تأثیرگذار باشد ،پیشنهاد تأسیس و راهاندازی «موزه ملی حقوق» را به
رئیسمحترم جمهوری اسالمی ایران تقدیم کرده است که موافقت ایشان
را به همراه داشت .بر این اساس ،معاونت حقوقی رئیسجمهوری پس از
نهایی کردن طرح ابعاد و قلمرو این موزه ،کارگروه شناسایی آثار تاریخی
و فاخر حقوقی را با حضور متخصصان و صاحبنظران تشکیل میدهد.

« ابتکار» تاثیر ابطال نتایج انتخابات
شهرداری استانبول را بررسی میکند
طرح :محمد طحانی

با آغاز ماه مبارک رمضان و آیین افطاری دادنهای گاه و
بیگاه شخصیتهای سیاسی ،بهویژه در این سالهای اخیر،
همواره موضوع لزوم طرح مسئله گفتوگوی ملی و آشتی
جریانهای سیاسی با یکدیگر به شکلی فراگیر مطرح میشود.
تب سخن گفتن از این موضوع را میتوان در مقام
لوهوای ماه مبارک رمضان دانست.
نخست نتیجه حا 
ماهی که در آن شخصیتها و افراد فارغ از رویکردها
و جایگاههای سیاسی و اجتماعیشان تالش میکنند تا
قدری به خود بازگردند .بخشی از این بازگشت به طور
حتم مسائل و موضوعات اخالقی را هدف قرار میدهد
و تردیدی نیست که دعوا ـ از هر جنس آن ـ در اصول
اخالقی امری مذموم و ناپسند است.
اما فارغ از این تحلیل اخالقی و انسانمحور ،ماه مبارک
رمضان تنها فرصتی است که شخصیتهای گوناگون
سیاسی از نحلهها و گروهها و جریانهای متکثر و متفاوت
و گاه متعارض سیاسی کنار یکدیگر جمع شده و فرصت
گفتوگوهایی دوستانه را پیدا میکنند .میهمانیهایی
که اگر با اهداف سیاسی هم برگزار شود ،باز این اهداف
سیاسی در الیههای درونیتر جای میگیرند و چندان
امکان ظهور و بروز پیدا نمیکنند .از این منظر ،شاید
ماه مبارک رمضان تنها زمان و فرصتی است که ارباب
سیاست ،ردای سیاستورزی از تن به در میکنند و در
مقامی دیگر ،از منظری دگرسان به رقبای دیروز و فردا
نگاه میکنند.
ادامه درصفحه 2
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گروه تولید و تجارت  -طی یکسال گذشته پس از آنکه نرخ ارز روند افزایشی را در
پیش گرفت عدهای را راهی این بازار کرد تا از طریق خرید دالر ارزش دارایی خود را حفظ
کنند .معامالت سفتهبازی در حوزههای ارزی روزبهروز بیشتر میشد و به اعتقاد برخی
از کارشناسان این اتفاق باعث شد که حدود  ۲۰میلیارد دالر از ارزهای کشور راهی خانهها
شود .بازار ارز طی یکسال گذشته فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته و در این

بین به نظر میرسد راهکارهایی برای به آرامش رساندن بازار ارائه شده است .محمدقاس 
م
پناهی ،سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور روز سهشنبه ۲۴ ،اردیبهشت ،شیوهنامه
رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات
کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.

آیا ترامپ روی دولتش کنترل دارد؟
در یک سایت خبری آمریکایی به نام لو راک ول
( )LewRockwellیادداشتی با عنوان آیا ترامپ روی
دولتش کنترل دارد؟ یا آیا دولت ترامپ است؟ توسط
پاول کریگ رابرت یکی از معاونان پیشین وزارت دارایی
آمریکا منتشر شد که با توجه به تنش موجود میان ایران
و آمریکا ،اطالع از خالی از لطف نیست.
یک چیز درست نیست یا به عبارتی یک امر مشکوک
وجود دارد .جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ترامپ ،یا
درستتر «مامور اسرائیل» تیمی متشکل از خودش،
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،ولیعهد
امارات محمد بن زاید و حاکم عربستان محمد بن سلمان
جمع کرده است .این چهار مرد ،بدترین دشمنان ایران
هستند.
هدف این تیم ،تولید یا ایجاد یک اتفاق ساختگی به
مثابه بهانهای برای حمله واشنگتن به ایران است .از آنجا
که صهیونیستها کارآمدترین عضو این تیم هستند،
حدس و گمان این است که اسرائیل بخواهد یک هواپیمای
آمریکایی را ساقط کند یا به ناو آمریکایی حمله کند ،و بعد
واشنگتن ،رسانههای دستنشانده آمریکایی را ترغیب کند
که حمله به نیروهای آمریکایی را به ایران نسبت دهند .به
عبارت دیگر ،راهبرد احیای «طرح نروث وود» که رئیس
ستادکل ارتش آمریکا به امید اشغال کوبا توسط آمریکا آن
را به رئیسجمهور کندی معرفی کرد.
به نظر می رسد که این دسیسه هم اکنون به مرحله
اجرا درآمده است .هم بولتون و هم معاون اجرایی

پنتاگون پاتریک شان هان ،کشف یا یافته خود مبنی بر
تهدید موثق نیروهای ایران را اعالن کردهاند .آنها دائما ً
مدعی هستند« :از رژیم ایران میخواهیم که تمام اعمال
تحریکآمیز را متوقف کند .ما ایران را مسئول هر حملهای
به نیروها و منافع آمریکایی میدانیم» .برای شفافسازی
باید گفته شود ،هیچ «تهدید» و «اعمال تحریکآمیز»
مشخص نشده است ،اما آنها (تهدیدها و تحریکات) یک
جوری رخ میدهند .با وجود اینکه ،هیچ موسسه خبری و
هیچ کارگزار دولتی در هیچ کجای جهان به جز واشنگتن،
اسرائیل و عربستان سعودی از اعمال رو به افزایش
ایرانیها مطلع نیستند!
بولتون یک گروه ویژه شامل یک ناو هواپیمابر و
کشتیهای همراه و یک بمبافکن را برای مقابله با
تهدیدی نامشخص ،به خلیج فارس ارسال کرده است.
معلوم شد که تهدید آمریکا توسط ایران ،توسط ( شما
حدس بزنید) رژیم صهیونیستی فاش شد.
وزیر خارجه ایران ،محمدجواد ظریف اتهام دروغین
علیه ایران را محکوم و آن را خبرهای ساختگی به منظور
توجیه حمله به ایران دانست .وزیر خارجه ،مایک پمپئو
ت ها علیه ایران را تکرار کرد« :از اعمال رو به
هم تهم 
افزایش ایرانیها کامال مطمئن هستیم و همچنین این گونه
است که ما ایرانیها را مسئول هر حملهای به منافع آمریکا
میدانیم».
سی ان ان ،از طریق نقل قولی از سوی مقاماتی که
نخواستند نامشان فاش شود آورده است :این مقامات

تایید کردند که آمریکا اطالعاتی موثق دارد که نیروهای
ایرانی قصد هدف قراردادن نیروهای آمریکایی را دارند.
پس نقشه وقوع اتفاقات ساختگی همچنان در آمریکا
ادامه دارد .داستان همیشگی تکرار میشود .دقیقا ً شبیه
«تسلیحات کشتار جمعی صدام حسین» به نظر میرسد.
ممکن است این صحنهسازی برای تحریک ایران به
توقف پیروی از توافق هستهای میان ایران و  5+1طراحی

شده باشد .با خروج از توافق برجام آمریکا تالش کرد آن را
به شکست بکشاند ،اما ایران و کشورهای دیگری که توافق
را امضا کرده بودند (فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،روسیه و
چین) به ادامه آن پایبند ماندند .اگر واشنگتن بتواند ایران
را تحریک به خروج از توافق کند ،آنگاه میتواند از طریق
محرومکردن ایران از حمایت روسیه و چین و مخالفت
اروپا در برابر تحریمهای آمریکا ،ایران رامنزوی کند.
احتماالً ،روسیه ،چین و اروپا ،فریب ترفند واشنگتن را
نخواهند خورد و در کنار ایران خواهند ماند .چراکه ،جنگ
با ایران به نفع هیچکس ،به جز حکمرانان در اسرائیل و
عربستان نخواهد بود .گستاخی و بیشرمی جان بولتون
غیرعادی است .بعد از دههها تهمت و اتفاقات ساختگی
توسط آمریکا و اسرائیل به منظور سرنگونی دولتها به
شیوه عملکرد صهیونیستی ،در اینجا ما شاهد تکرار همان
ماجرا هستیم.
موفقیت موجب موفقیت میشود .در صورتی که
دولتهای روسیه و چین هوشیاری کافی از واقعیت
نداشته باشند تا اجازه دهند جنگطلبان در واشنگتن
بفهمند که هیچ حملهای به ایران نخواهد بود ،بعد نوبت
روسیه خواهد بود و سپس نوبت منزوی شدن چین .اگر
روسیه و چین اجازه دهند آمریکا موفق شود ،آنگاه روسیه
و چین نمیتوانند از برتری آمریکا گریزی داشته باشند.
اگر دسیسه بولتون و نتانیاهو به بار بنشیند ،ایران آخرین
گام قبل از جنگ اتمی خواهد بود.
ترجمه و تنظیم :کورش الماسی

رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

میخواستند نرخ ارز را افزایش دهند؛ نتوانستند

رئیسکل بانک مرکزی ضمن تاکید به مردم که روی ارز سرمایهگذاری
نکنند ،گفت :عدهای خواستند پس از تصمیم جمهوری اسالمی ایران در
خصوص برجام که هفته پیش اعالم شد ،نرخ را باال ببرند ولی نتوانستند.

به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت ،در
جمع خبرنگاران در پاسخ به علت افزایش نرخ ارز از  ۱۱هزار تومان به  ۱۴هزار
تومان در زمان ریاست وی در بانک مرکزی اظهار کرد :نرخ ارز تابع متغیرهای
اقتصادی و سیاسی است .از بابت اقتصادی ما میدانیم وضع چگونه است.
ذخایر ارزی و اسکناس ما بهتر شده ،ولی متغیرهای سیاسی تأثیر میگذارد
که مبنای اقتصادی ندارد.
وی در همین راستا ادامه داد :روزی شایعه میکنند قرار است جنگ یا
مذاکره شود و عدهای از این فرصتها استفاده میکنند تا نرخ را باال و پایین
کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :گفتهام که مردم نباید با توجه به این
متغیرها به ارز نگاه کنند.
عبدالناصر همتی گفت :عدهای خواستند پس از تصمیم جمهوری اسالمی
ایران در خصوص برجام که هفته پیش اعالم شد ،نرخ را باال ببرند ،ولی
نتوانستند.
وی تاکید کرد :مردم روی ارز سرمایهگذاری نکنند و نرخ موجود نرخ مدنظر

ما نیست.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به بیانیه هفته گذشته جمهوری اسالمی
ایران که توسط رئیسجمهوری اعالم شد ،اظهار کرد :نمیتوانم بگویم قیمت
ارز در آینده چه میشود اما امیدواریم شرایط بهتر شود.
وی در توضیح آخرین وضعیت بازار متشکل ارزی نیز گفت :بحث این بازار
اینچنین است که بانکها ،صرافیها و کسانی که میخواهند خرید و فروش
ارز انجام دهند در این بازار فعال باشند تا قیمت واقعی بازار مشخص شود.
عبدالناصر همتی خاطرنشان کرد :در ارتباط با این بازار آنچه به عهده بانک
مرکزی بوده ابالغ شده است و تقریبا ً قرار است مثل بازار بورس انجام شود.
نمیتوانیم برای نقطه شروعش زمانی تعیین کنیم؛ یعنی از نظر ما بانک
مرکزی دیگر کاری در این زمینه ندارد؛ شرکتی که برای این کار در ایران به نام
«ساتما» شکل گرفته است باید ادامه راه را برود.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان گفت :این شرکت ثبت شده و آن را به
اطالع اروپاییها هم رساندهایم .از این به بعد عدم همکاری اروپاییها با این
شرکت بهانهگیری است و امیدواریم هرچه زودتر شروع به کار کنند.

