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نشانه های نگران کننده از تشدید تنش میان ایران و غرب

مناسبات ایران و غرب )آمریکا و اروپا( در مسیر تنش افروزی های دومینوار قرار دارد. برجام و مذاکرات هسته ای، به 
عنوان کانون اصلی تنش زدایی و تعامل میان طرفین، هر روز افول بیشتری را تجربه می کند. غربی ها بر طبل افزایش 
فشار ها بر ایران می کوبند؛ در مقابل تهران نیز حاضر به قبول خواسته های آمریکا و اروپا نیست. بسیاری از ناظران 
بر این باور هستند که تداوم روند کنونی می تواند پیامد های خطرناکی را به همراه داشته باشد. این پیش بینی ها 
در شرایطی بیان می شود که همچنان مرگ رسمی برجام اعالم نشده، اما در عرصه میدانی شاهد تدبیراندیشی 
طرفین برای وضعیت بعد از توافق هستیم. شواهد و قراین امر حاکی از آن هستند که ایران و غرب در مسیر تقابل 

حداکثری ای گام بر می دارند که می تواند تبعات فاجعه باری را به همراه داشته باشد. 
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 صفحه  9
سونامی تورم در راه است؟

گزارش نگران کننده بانک مرکزی
از آمارهای پولی و بانکی

ادامه در صفحه  2

آزمون روابط تهران-پکن  
می گویند »بی تحرکی« هرگز مشی سیاست مداران 

هوشیار نیست.
دعوت »شی جین پینگ«، رئیس  جمهوری چین 
از همتای ایرانی خود برای سفر به پکن و استقبال 
»ابراهیم رئیسی« به همراه هیئتی بلندپایه از این 
دعوت، نشان از تمایل فوری و الزم دو طرف برای 

انجام تحرکی راهگشا دارد.  
اندک زمانی پس تیره شدن آسمان روابط تهران-
پکن پس از سفر پرحاشیه رئیس جمهوری چین به 
عربستان؛ قوت گرفتن این احتمال که پکن و تهران 
در حال بازنگری در روابط خود هستند؛ باال گرفتن 
تنش روابط تهران  و غرب درپی انجماد در مذاکرات 
هسته ای؛ هشدارهای تهران در واکنش به تهدیدهای 
آمریکا و اتحادیه اروپا در نه تنها موضوع هسته ای 
افزایش  روسیه؛  به  ایرانی  پهپادهای  انتقال  بلکه 
ابهام در سرنوشت جنگ اوکراین و احتماالت مترتب 
روندی  از  پکن  نگرانی  در این باره؛  اتفاق  هرنوع  بر 
که می تواند به رادیکالیزه شدن اوضاع در منطقه 
بینجامد که به طور مستقیم بر امنیت سرمایه گذاری 
کالن چین در آن تأثیر خواهد گذاشت، از جمله 
دالیلی است که »شی جین پینگ« را به صرافت 

دعوت از همتای ایرانی خود کرده است.  
که  پایه  بلند  هیئتی  با  نیز  رئیسی«  »ابراهیم 
شامل وزیران امورخارجه، راه، نفت، کشاورزی به 
همراه رئیس کل بانک مرکزی و مذاکره کننده ارشد 
به  تازه ای  تا جان  است  پکن شده  راهی  هسته ای 
روابط خارجی ایران بدهد. نگاهی مفهومی به هیئت 
همراه رئیس جمهوری نشان از امید رئیس دولت به 

نتایج این سفر دارد.

جاللخوشچهره سرمقاله

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدام ریاست قوه قضائیه و 
موافقت رهبری با بخشودگی گسترده، حربه دشمن که سال ها 

بر روی آن سرمایه گذاری کرده بود را کند کرد. 
مسعود ستایشی در نشست خبری روز گذشته در پاسخ 
به سوالی درباره برگزاری دادگاه پرونده حمله به شاهچراغ 
گفت: به این پرونده اهتمام ویژه در مرحله تعقیب و شناسایی 
متهمان و تحقیق صورت گرفته است. همکاران ما در دادستانی 
فارس نسبت به موضوع کار ویژه را انجام داده اند و منجر به 
دستگیری متهمین شد. اقدامات الزم برای رسیدگی و صدور 
قرار تامین و قرار نهایی و کیفرخواست شده است و پرونده به 
دادگاه انقالب شهرستان شیراز ارسال شده و به صورت فوق 
العاده رسیدگی شد. این پرونده ۵ نفر متهم دارد که از اتباع 
بیگانه هستند و جلسه اول آن در ۱۸ بهمن ماه و جلسه دوم 
در ۲۴ بهمن ماه تشکیل شد و منتظر اتخاذ تصمیم نهایی و 

قانونی هستیم.
اخیر  گسترده  عفو  فرایند  درباره  قضائیه  قوه  سخنگوی 
گفت: بعد از ابالغ این عفو، جلسه ای در ۱۸ بهمن برگزار 
با  که  ابالغ شد  استان ها  دادگستری  کل  روسای  به  و  شد 
توجه به ظرفیت قضات با تجربه، ما کار تطبیق مصادیق با 
معیارها را شروع کردیم. پرونده هایی که مربوط به بخش اول 
دستورالعمل اعم از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر بود، 
جهت تقدم در رسیدگی در اولویت هستند. برای تسریع در 
کار فرم های الزم تهیه و به روسای دادگستری ها ابالغ و تاکید 
شد که در تطبیق مصادیق با معیارهای استان ها به صورت 

سلیقه ای عمل نشود.
ستایشی گفت: سعی می شود دامنه شمول را عفو تاجایی 
که مخالف قانون نباشد بیشتر کنند و علی رغم تالش شبانه 
روزی به لحاظ گستردگی دامنه عفو و دیگر اینکه معیاری است 
و باید معیارها مطابقت داده شود، هنوز تعداد دقیق مشخص 
نشده است و ان شاءالله گزارش کامل نسبت به آمار عفو 
شدگان ارائه خواهد شد و تا آخر بهمن ماه این مراحل را می 

گذرانیم و  اعالم  می کنیم.
وی در باره اینکه آیا  تعداد بازداشت شدگان حوادث اخیر 

مشخص است؟ گفت: خیر، فعال بحث عفو مطرح است.
اینکه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
معاون اول قوه قضائیه اعالم کرده تحقیق برخی نمایندگان 
درباره فوالد مبارکه دقیق نبوده است؟ گفت: معاون اول قوه 
قضائیه دغدغه داشتند. برداشتی که کردم این بود که باید 
حرف عالمانه باشد.  دستگاه ها وظایف نظارتی خود را  باید 
طبق قانون انجام  دهند و صرف وجود پرونده دلیل بر اثبات 

آن نیست.
وی افزود: نباید به حساب بودن و افتتاح پرونده بگوییم ثابت 
شده است و باید عناوین پس از اثبات و در مرحله تحقیقات 
و دادرسی بیان شود و صاحب تریبون ها هم از اظهارات غیر 

دقیق خودداری کنند. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اختالس یا هر چه که اعالم 
کردند ممکن است در رسیدگی عنوانش تغییر کند. پرونده 
مذکور مفتوح و در حال رسیدگی است و نتایج آن اعالم می 

شود.
به گزارش ایسنا، ستایشی در پاسخ به این سوال که پرونده 

الهه محمدی و نیلوفر حامدی در چه وضعیتی است؟ آیا این 
دو نفر و خبرنگاران بازداشتی دیگر مشمول عفو اخیر شده اند 
یا خیر؟ گفت: در انتشار مطالب دقت کنید. به خبرنگار و 
سلبریتی و ... کاری ندارم.  بنده مطرح کردم عفو معیاری 
است و پرونده ها با  معیارها تطبیق داده می شود و در صورت 
دارا بودن شرایط عفو صورت می گیرد و اگر غیر این باشد 
آینده تعیین  مشمول عفو نمی شود. شما تحمل کنید در 

تکلیف می شوند.
وی افزود: در عفوهای معیاری پرونده ها با شرایط انطباق 
داده می شود. ما نه می گوییم خبرنگار یا سلبریتی و ...است. 
این بد است که می گویند اقای سخنگو گفت خبرنگار و فالنی 
در جایی گفته اصال خبرنگاری را بازداشت نکردیم. هرکسی که 

مشمول باشد انجام می شود.
مسمومیت  موضوع  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ستایشی 
دانش آموزان قم گفت: تا این مرحله متاسفیم از شرایطی 
که در قم ایجاد شده است. برخی از خانواده ها در خصوص 
مسمومیت دانش آموزان شکایتی را در دادسرای قم مطرح 

کردند و دادستان و بازپرس با همکاری ضابطین مربوطه و با 
مساعدتی که  اموزش و پرورش داشته در حال بررسی ابعاد 
آن هستند. مراکز امنیتی و اطالعاتی و قضایی و پزشکی قانونی 
در این خصوص جلسات خوبی گذاشتند و کار با دقت پیگیری 

می شود و به محض حصول نتیجه اعالم می شود.
وی افزود:  تاریخ این عارضه از ۹ آذرماه شروع شد و در 
هنرستان قم رخ داد و منجر به مسمومیت ۱۸ دانش اموز شد 
و ۲۲ اذرماه در همین مدرسه مجددا این اتفاق رخ داد و ۵۱ نفر 
دیگر دچار مسمومیت شدند. در تعدادی از مدارس دخترانه 

قم رخ داده است و ۳۰ نفر از خانواده ها شکایت کردند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت مدیران 
دولت قبل را داشتیم و آیا رییس سابق سازمان دامپزشکی 
بازداشت است یا خیر؟ گفت: بر اساس اعالم جرمی که یکی 
از سازمان های دولتی  کرده است، پرونده ای مطرح رسیدگی 
پرونده  افزود:  وی  است.  مقدماتی  تحقیقات  مرحله   در  و 

مذکور در دادسرای  ناحیه ۲۸ تهران مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد 
از ابالغ ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و هوشمند 
صورت می گیرد، گفت: با امکان ثبت اتباع بیگانه این میزان 
افزایش پیدا خواهد کرد و روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این 
سامانه وجود دارد. همچنین  با کمک سه شرکت دانش بنیان 
به جای اعزام زندانیان به مراجع قضائی دادرسی به صورت 
الکترونیک صورت می گیرد.  همچنین اجرای طرح سامانه ابالغ 
هوشمند حدود چند صد میلیارد هزینه های ابالغ قوه قضائیه 
را کاهش داده است و باعث کاهش اطاله دادرسی و رعایت 
حقوق شهروندی است. اجرای این طرح عالوه بر کاهش جدی 
هزینه ها اعزام و بدرقه زندانیان را تسهیل می کند و ۸۰ درصد 
دادرسی ها به صورت الکترونیک صورت می پذیرد که دستاورد 

عظیمی محسوب می شود.
وی با اشاره به ارتباط الکترونیک با کالنتری ها اظهار کرد: 
در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این سامانه صورت 
هزار   ۱۰۰ و  میلیون  پنج  تعداد  گذشته  سال  در  و  پذیرفت 

استعالم بر خط قضائی صورت پذیرفت.

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

دامنه عفو تاجایی است که مخالف قانون نباشد

سازمان ملل گزارش داد
»سیف العدل« به عنوان رهبر القاعده شناخته می شود

اخبار
معاون پارلمانی رئیس  جمهوری:

سعی داریم استیضاح ها را با گفت وگو منتفی کنیم
معاون پارلمانی رئیس  جمهوری گفت: نمایندگان استیضاح های متعددی 
را امضا کردند و ممکن است برای یک وزیر چند استیضاح جداگانه در دست 

باشد اما با نمایندگان تعامل می کنیم. 
مسئله  نمایندگان  اخیر  وقت  چند  این  در  اینکه  درباره  محمدحسینی 
استیضاح وزرا را مطرح می کنند و برخی کارشناسان بر این باور هستند که به 
دلیل آن که سال آینده، سال انتخابات مجلس است نمایندگان برای دریافت 
دوباره رأی از سوی حوزه انتخابیه خود دست به این گونه اقدامات می زنند، 
گفت: اهرم هایی که نمایندگان دارند؛ سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و 
تفحص است که انجام می شود و تاکنون آن چیزی که جدی اعالم وصول 

شده است؛ ۲ مورد استیضاح بیشتر نبوده است.
البته  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رئیس   پارلمانی  معاون 
نمایندگان استیضاح های متعددی را امضا کردند و ممکن است برای یک وزیر 

چند استیضاح جداگانه در دست باشد اما با نمایندگان تعامل می کنیم.
 وی تاکید کرد: معموال نمایندگان یک مطالباتی دارند که بیان می کنند 
خواسته های مردم است و فکر می کنند سوال و امضای استیضاح وزرا بیشتر 
به کار آن ها می رسد، در حالی که تاکید ما این است که همه نمایندگان و 
خواسته های معقولی که دارند مورد توجه قرار گیرد. به هر حال ما سعی 

کردیم تعامل خوبی داشته باشیم. 
به گزارش ایلنا، حسینی بیان کرد: در هفته ای که گذشت ۲ سوال از وزیر 
آموزش و پرورش و وزیر اقتصاد در دستور کار بود که در هر دو نمایندگان 
با توضیحاتی که داده شد منصرف شدند. به هر حال امیدواریم سال آینده 
مبنا  و  معیار  و  باشد  خوبی  دولت( همکاری  و  )مجلس  قوه  دو  همکاری 

مصالح جامعه، نظام و کشور باشد.
کدام  با  ارتباط  در  شده  مطرح  استیضاح  دو  این که  درخصوص  وی 
و  وزیرصمت  استیضاح  درخواست  نمایندگان  گفت:  است،  بوده  وزرا 
که  صمت  وزیر  شد.  منتفی  استیضاح شان  که  داشتند  بهداشت  وزیر 
استیضاحش به صحن علنی رسید اما وزیر بهداشت در کمیسیون منتفی 
شد. البته استیضاح های دیگری هم مطرح است که با گفت وگو این موارد 

منتفی می شود.

امروز در مورد افزایش حقوق ها تصمیم گرفته می شود
میزان  تکلیف  تعیین  از  بودجه ۱۴۰۲  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده در جلسه نوبت صبح امروز 
این کمیسیون خبر داد و گفت که پیشنهادات متعدد و متنوع درباره میزان 

افزایش حقوق مطرح است. 
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات نوبت عصر دیروز کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: تبصره ۱۲ الیحه بودجه مربوط به حقوق و 
دستمزد و معافیت های مالیاتی و به طور کلی دغدغه های کارمندان است؛ قرار 

شد کمیسیون در نشست خود در این باره تصمیم گیری کند.
وی درباره پیشنهادهای نمایندگان در موضوع حقوق و دستمزد کارمندان 
در سال آینده گفت: برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق 
برای همه کارمندان در هر پایه ای را در سال آینده مطرح می کنند؛ برخی هم 
پیشنهاد افزایش ٢٠ درصدی و برخی دیگر پیشنهاد افزایش حقوق به صورت 
پلکانی را بیان می کنند که برای مبالغ باال درصد کمتری افزایش لحاظ شود و 
برای مبالغ پایین مثالً زیر ۱۵ میلیون تومان افزایش ۲۰ درصد اعمال شود و 
سقف افزایش هم همان ٢٠ درصد باشد؛ درنهایت کمیسیون امروز در مورد 

حقوق و دستمزد تصمیم گیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به تصویب تبصره 
۱۳ گفت:  مجوزی داده شد که از محل تنخواه گردان موضوع بند »م« ماده 
۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی )٢(، تا 
مبلغ ۶٠٠ میلیارد تومان به جمعیت هالل احمر و تا مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان 
به وزارت بهداشت در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه 

اختصاص داده شود.

کارشناسان سازمان ملل می گویند، نقطه نظر غالب در میان کشورهای عضو 
این است که رهبری القاعده به دست »سیف العدل« رسیده که مسوول امور 
از هواپیماربایان دخیل در حمله ۱۱  برخی  و  بود  بن الدن«  امنیتی »اسامه 

سپتامبر به آمریکا را آموزش داد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این هیئت کارشناسان در 
گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه منتشر شد، گفتند 
که با این حال هیچ اعالمیه ای مبنی بر جایگزینی سیف  العدل با ایمن الظواهری 
که در ماه اوت گذشته در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته 

شد، اعالم نشده است.
این گزارش می گوید: »اما در بحث های نوامبر و دسامبر، بسیاری از کشورهای 
عضو سازمان ملل معتقد بودند که سیف  العدل هم اکنون به  عنوان رهبر دوفاکتو 

و بی رقیب این گروه عمل می کند.«
در این بیانیه آمده است که ارزیابی ها در مورد اینکه چرا رهبری العدل اعالم 

نشده، متفاوت است.
کارشناسان گفتند که برخی از کشورها »احساس می کنند که حضور الظواهری 

در کابل باعث شرمساری حاکمان طالبان در این کشور شده است که به دنبال 
مشروعیت هستند و اینکه القاعده ترجیح داد با اذعان به مرگ او این موضوع 
را حادتر نکند.« آنها مدعی شدند، با این حال، اکثرا اینطور تشخیص دادند که 
یک عامل کلیدی، محل حضور سیف العدل است که سؤاالت عقیدتی و عملیاتی 

دشواری را برای القاعده ایجاد کرده است.
گروه مذکور گفت که سیف العدل از ژانویه ۲۰۰۱ با نام »محمد صالح الدین 
عبدالحلیم زیدان« مصری االصل در لیست سیاه تحریم های سازمان ملل قرار 
دارد. او در فهرست سازمان ملل به عنوان فرمانده نظامی القاعده پس از کشته 
شدن »محمد عاطف« که یکی از دستیاران ارشد بن الدن بود و در حمله ایاالت 

متحده در نوامبر ۲۰۰۱ کشته شد، توصیف شده است.
سازمان ملل می گوید، سیف العدل عالوه بر اینکه مسوول امور امنیت بن 
الدن بود، استفاده از مواد منفجره را به شبه نظامیان آموزش داده و برخی از 
هواپیماربایان را که در حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایاالت متحده شرکت داشتند، 
آموزش داده بود. این سازمان می گوید که او شبه نظامیان سومالیایی را هم که در 
سال ۱۹۹۳ تعداد ۱۸ نظامی آمریکایی را در موگادیشو کشتند، آموزش داده بود.

سیف العدل از سوی مقامات ایاالت متحده در ارتباط با بمبگذاری های اوت 
۱۹۹۸ در سفارتخانه های ایاالت متحده در شهر دارالسالم واقع در تانزانیا و شهر 

نایروبی واقع در کنیا تحت تعقیب است.
بر اساس این گزارش، تهدید القاعده و گروه افراطی داعش و نیروهای وابسته 
به آنها »در مناطق درگیر و کشورهای همسایه همچنان باالست« و آفریقا در 
سال های اخیر »به  عنوان قاره ای که آسیب های تروریسم در آن با سرعت بیشتر 

و به شکلی گسترده تر شکل می گیرد، ظاهر شده است.«
این هیئت سازمان ملل گزارش داد، رهبری داعش پس از اعالم این گروه در 
۳۰ نوامبر مبنی بر کشته شدن »ابوالحسن الهاشمی القرشی« در نبردی در ماه 
قبل از آن، به یک سوال تبدیل شده است. القرشی، دومین رهبر این گروه بود 

که در سال ۲۰۲۲ کشته شد.
کارشناسان گفتند: »رهبر جدید به نام “ابوالحسین الحسینی القرشی” اعالم 
شد و هویت واقعی او هنوز مشخص نیست. کشورهای عضو سازمان ملل، به 
بیعت های متعدد با ابوالحسین از سوی جناح های وابسته به داعش، آن هم 
بدون آگاهی خاصی از هویت یا ویژگی های او به عنوان یک رهبر، اشاره کردند.«


