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مجلس یازدهم سراغ کدام
چالش های اقتصادی برود؟
مجلس یازدهم در نخستین جلسات خود پذیرای
گزارشی بود که مرکز پژوهش های مجلس ارائه
داد .گزارشی که نکات منفی مهمی از شرایط
فعلی اقتصاد ایران را در بر داشت و در شماره
روز گذشته روزنامه با تیتر « 7نمای هشدارآمیز
اقتصادی» درج شد .این هفت نما که هم شرایط
اقتصاد کالن و هم وضعیت اقتصاد خانوارها
را نشان می دهد ،این پرسش اساسی را پیش
روی مجلس یازدهم می گذارد که برای اصالح
وضعیت اقتصادی و چالش هایی که در بخش
های مختلف وجود دارد ،کدام اصالحات را باید
در اولویت قرار داد؟
به نظر می رسد مسئله اولویت بندی اصالحات
اقتصادی و دستورکارهای مجلس در این زمینه
حول دو محور فوریت و اهمیت می چرخد .برخی
موارد اگرچه ممکن است اهمیت زیادی به نسبت
موارد دیگر نداشته باشد اما در عمل باید تصمیم
فوری برای آن گرفته شود .به عنوان مثال موضوع
سهام عدالت در شرایطی به مرحله آزادسازی و
فروش بخشی از سهام رسیده است که همچنان
به دلیل شیوه غلط شناسایی مشموالن در سال
های  85و  ،86چندین میلیون از اقشار ضعیف
و متوسط جامعه از این سهام بی بهره اند .لذا در
شرایطی که پرونده سهام عدالت در حال تعیین
تکلیف است ،این مسئله نیز باید در همین مقطع

تعیین تکلیف شود.مسئله فوری دیگر ،قانون
بودجه  99و پیش بینی کسری حدود  150هزار
میلیاردی آن است که اگرچه شورای هماهنگی
سران قوا ،به تازگی مصوبه ای برای انتشار اوراق
بدهی به همین میزان داشته است اما اتخاذ
برخی تصمیمات دیگر در زمینه جایگزینی
منابع درآمدی و کاهش هزینه ها نیز ضروری به
نظر می رسد.
با این حال برخی موارد هستند که اگرچه اهمیت
فراوانی دارند اما رسیدگی فوری به آن ها امکان
پذیر نیست بلکه نیاز به یک بررسی بلندمدت
تر و یک برنامه زمــان بندی شده بــرای اصالح
دارنـــد .بخش عمده اولــویــت هــای اقتصادی
کشور که اتفاقا طی سال های اخیر بحث های
زیادی درباره آن ها شده و اجماع نسبی در بدنه
کارشناسی درباره آن ها ایجاد شده است جزو
همین دسته هستند.
اصــاح در ساختار فضای کسب و کــار و رفع
انحصار از فعالیت هــای اقتصادی در بخش
های مختلف ،اصالح نظام بانکی ،اصالح نظام
مالیاتی ،اصالح نظام یارانه ای کشور از جمله
توزیع یارانه انرژی و در نهایت اصالح ساختار
بودجه که در برگیرنده برخی از مــوارد فوق
از جمله اصالحات مالیاتی و یارانه ای است،
مــواردی هستند که با وجــود اهمیت ،باید در
روندی تدریجی توسط مجلس بررسی و اصالح
شوند.اگرچه باید منتظر ماند تا طی هفته های
جــاری ،سرنوشت کمیسیون هــای تخصصی
مجلس مشخص شود تا فعالیت های مجلس در
روال معمول قرار گیرد اما در عمل مجلس باید
برای حجم انبوه چالش های اقتصادی موجود
و اصالحات الزم در قوانین ،برنامه زمان بندی
مشخصی را تعیین کند تا به سرنوشت مجالس
قبل دچار نشود .به عنوان مثال ،طرح اصالح
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نظام بانکی با وجود تالش هایی که در مجالس
نهم و دهم انجام و حتی آمــاده ارائــه در صحن
علنی شــد ،در عمل با اتمام دوره هــای قبلی
مجلس ناتمام ماند .در حالی که بخش قابل
توجهی از توان کارشناسی مجلس و نهادهای
مشورتی آن مثل مرکز پژوهش ها در این زمینه
صرف شده است باید مجلس یازدهم برای نهایی
کردن طرح هایی از این دست تدبیری مناسب
بیندیشد.
مهم تر از برنامه زمــان بندی ،ارتــبــاط برنامه
هــای اصــاحــی در ح ــوزه اقتصاد بــا یکدیگر
اســت .هر طــرح اصالحی در هر یک از بخش
های مختلف اقتصاد باید با توجه به اصالحات
مدنظر در بخش های دیگر اجرا شود تا در عمل
با مجموعه متناقضی از اصالحات اقتصادی
مواجه نشویم .به نظر می رسد مجلس الزم است
فراتر از کمیسیون های معمول با حضور رئیس
مجلس ،ساختاری کالن تر از کمیسیون ها برای
هماهنگی طرح ها و لوایح اقتصادی تشکیل
دهــد تا بتواند هماهنگی الزم بین طــرح ها و
لوایح مختلف و کمیسیون های مختلف مرتبط
با اقتصاد ،از جمله کمیسیون های اقتصادی
و برنامه و بــودجــه ایــجــاد کــنــد.در هــر صــورت
اگرچه شرایط فعلی کشور ،از منظر اقتصادی،
شرایطی پیچیده با انبوهی از مطالبات و الزامات
اقتصادی است اما خوشبختانه این مجلس از
منظر تخصصی نسبت به بیشتر مجالس پیشین،
متخصصان اقتصادی بیشتری دارد و مرکز
پژوهش های آن نیز به عنوان بــازوی مشورتی
مجلس طی سال های اخیر توانسته ،جایگاه خود
را به عنوان اتاق فکری اثرگذار ،تثبیت کند .در
چنین شرایطی انتظار می رود مجلس یازدهم
بتواند نقشی مهم در تغییر شرایط اقتصادی
کشور ایفا کند.

پیام های مغزمتفکر پرونده فساد ارزی به متهم ردیف اول پرونده هفت تپه در دادگاه قرائت شد:

جعلکردم،شاهکارکردم!

بررسی اتهامات  21متهم پرونده فساد ارزی
شرکت هفت تپه به ششمین جلسه رسید؛ جایی
که اتهامات رستمی یکی از خریداران هفت تپه
که از سوی نماینده دادستان مغز متفکر این
فساد است ،بررسی شد.در این پرونده حدود1.5
میلیارد دالر ارز دولتی از سوی متهمان دریافت
و بدون انجام واردات ،ارز دریافت شده در بازار
فروخته شده است .رستمی متهم است که اسناد
مربوط به واردات و اسناد گمرکی را جعل کرده و
پول خرید هفت تپه را از محل سود ناشی از این
تخلف به دست آورده است .گفتنی است رستمی
در سال  94هم به دلیل تخلفاتی مجرم شناخته
شده و مدتی در زندان به سر برده است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،رستمی در دفاع از خود،
اسدبیگی(متهم ردیف اول پرونده) را مسئول
دانست و گفت :آقای اسد بیگی هر جا خواستند
امتیاز بگیرند گفتند که هفت تپه برای خودشان
است و هر کجا خواستند امتیاز بدهند اعالم
کردند که هفت تپه برای من و رستمی است .وی
درباره نحوه خرید هفت تپه گفت :در سال 95
متوجهشدیمکهشرایطهفتتپهمساعداستلذا
اقدام به خرید این شرکت کردیم که  35درصد

بنده و  35درصد آقای اسد بیگی آورده داشتیم.
اماشاهمحمدینمایندهدادستانخطاببهمتهم
رستمی گفت :شما مغز متفکر این کار مجرمانه
بودهاید و بهتر است بگویید که در پرونده قبلی به
چه اتهامی در زندان بودید؟ وی افزود :شما سال
 ۹۴در اداره اطالعات خرم آباد دارای پرونده
بودید پس این نشان میدهد برخالف ادعای
خودتان شما سرباز اقتصادی نیستید.در ادامه
نماینده دادستان گفت :بانک مرکزی به شما ارز
دالری داده است امروز بانک مرکزی به ما اعالم
کرده که شما بدهکار هستید چرا که به شما دالر
داده است و شما رفع تعهد نکردید .وی در ادامه
از متهم پرسید :پول خرید هفت تپه را چگونه به
دست آوردید؟
▪فروش ارز دولتی برای خرید هفت تپه

متهم رستمی پاسخ داد :من پول نقد نداشتم
لذا اسد بیگی پذیرفت تا پول بنده را پرداخت
کند و در ازای آن بنده نیز بدهی اسد بیگی نزد
چینیها را بر عهده گیرم .نماینده دادستان
خطاب به متهم رستمی گفت :این صحبتهای
شما درست نیست چرا که فروش ارزهای دولتی

از سوی شما محلی برای خرید هفت تپه بوده
است.نماینده دادستان تصریح کرد :اگر شما
میگویید گناهکار نیستید پس چــرا چندین
ماه متواری بودید و در آخر در یکی از استانها
دستگیر شدید؟
▪من جعل کردم ،شاهکار کردم!

نماینده دادستان تصریح کرد :در گوشی آقای
رستمی چتهای وی با اسد بیگی درباره موضوع
ارز را مشاهده کردیم .این در حالی است که وکیل
وی مدعی شده ما شنود کردیم اما همین االن
نیز این چتها در گوشی موجود اســت ،شما و
اسد بیگی ذی نفع بودید و پیامک هایتان نشان
میدهد که گفته اید«:من جعل کردم ،شاهکار
انجام دادم ،برو {بانک} اقتصاد نوین» .نماینده
دادستان ادامه داد :این جعل نیز از فکس گمرک
انجام شــده اســت .نماینده دادســتــان به متهم
رستمی گفت :انگیزه شما ســودی بــود که به
حسابتان واریز شد و از محل آن توانستید هفت
تپه را بخرید.نهایتا قاضی مسعودی مقام ،ختم
جلسه را اعالم کرد و گفت :جلسه بعدی دادگاه
متعاقبا اعالم میشود.

تظاهرات ضدنژادپرستی در جهان در محکومیت مرگ «جورج فلوید» اوج گرفت

فریاد جهانی علیه نژادپرستی

«نمیتوانم نفس بکشم» ،صدایی ملتمسانه از
گلوی رنگینپوستی در آمریکا بود که بار دیگر
نژادپرستی پلیس این کشور را آشکار ساخت؛ اما
تــداوم چنین خشونتهایی علیه سیاه پوستان
در ایــاالت متحده ،سبب شد تا فریاد انتقاد و
اعتراض مردم جهان در کشورهای مختلف نیز
بلند شود.همزمان با این که اعتراضات سراسری
بــرای یازدهمین روز متوالی در آمریکا ادامــه
داشت ،ژاپن ،کره جنوبی ،هلند،فرانسه،آلمان،
یونان،استرالیا و ، ...شاهد تظاهرات گسترده
ضدنژادپرستی بودند.به نوشته «رویترز» ،بهرغم
مخالفت «اسکات موریسون» نخستوزیر استرالیا
با برگزاری تظاهرات ضدنژادپرستی ،شهروندان
سیدنی و دیگر شهرهای این کشور با حضور در
خیابانها ،بدرفتاری و قتل رنگینپوستان توسط
پلیس در سرتاسر جهان را محکوم کردند.در
تظاهرات مشابهی در توکیو و سئول ،معترضان
با حفظ فاصلهگذاری اجتماعی ،در تجمعات
چند صــد نــفــری ،علیه نژادپرستی و خشونت
علیه رنگینپوستان شعار دادنـــد .تظاهرات
ضدنژادپرستی در شهرهای مختلف اروپا از جمله
پاریس نیز برگزار شد .صدها نفر از ساکنان شهر
«اوترخت» هلند و آتن پایتخت یونان در اعتراض به
قتل فلوید به خیابان آمدند.از سوی دیگر سفارت
آمریکادر«مکزیکوسیتی»بهدلیلحملهمعترضان
به قتل جورج فلوید ،تعطیل شد.همزمان،اقدام
خشونت آمیز تازه پلیس آمریکا این بار در شهر
«بوفالو»ایالتنیویورکعلیهیکفردسالخوردهکه
باعثجراحتشدیداوشدهوحالشوخیمگزارش
شــده اســت ،بازتاب گستردهای در رسانههای
داخلی آمریکا و جهان به دنبال داشته است.
ماجرا از آن جا شروع شد که دو افسر یگان ویژه در
شهر بوفالوی ایالت نیویورک به خشونت فیزیکی

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••جالبه کسانی کــه مسکن دارنـــد انگار
خیا لشان راحــت است و با این گرانی بی
حساب با دمشان گردو می شکنند و فکر می
کنند پولدار شده اند و دیگه خرشان از پل
گذشته اما واقعا غافل اند از این که همه ما
سوار یک کشتی هستیم و نمی دانند در جای
دیگری فرزندان شان به مشکل برخواهند
خورد و کشتی اگر سوراخ شود باالخره آن ها
هم غرق خواهند شد.
••خــدا قــوت آقـــای روحــانــی .کــم کــم عمر
ریاست جمهوری تان داره تمام می شه ولی
خداوکیلی شما و کابینه محتر متان یک
لحظه ،حساب سرانگشتی بکنید و ببینید
سال  92دالر ،پراید ،مسکن و مواد غذایی
چند بود حاال چند شده؟ این بود کلیدی که
شعارش را دادی؟
•• واقعا چرا مسئوالن و صدا وسیمای ما این
قدر برایشان مرگ یک نفر در آمریکا دغدغه
شده است؟ این قدر که نگران جوان آمریکایی
هستند نگران جوانان خودمان نیستند که
متاسفانه ازدواج برایشان آرزو شده است!
••زمانی وزیری را استیضاح می کردند پست
دیگری می گرفت اسمش می شد دهن کجی
اما االن هر کس استیضاح شود پست دیگری
دریافت کند می شود تدبیر!
••یک زمانی مارگیرها کنار خیابان می گفتند
دو تا دیگه روغن مار بیشتر نداریم ،وقتی آن
دو عــدد روغــن مــار را می فروختند ،بــاز می
گفتند دو تا دیگه بیشتر نداریم بدین ترتیب
همه روغن ها را با قیمت خوب می فروختند.
کاری که یک زمانی مخابرات بافروختن سیم
کارت ها انجام داد و حاال صنعت خودرو این
کار را می کند.
••اسمش را گذاشته انــد سهام عدالت اما
حداقل درباره من عدالتی رعایت نشده چرا
که با وجود نیاز تاکنون برایم تعلق نگرفته در
حالی که واقعا به کارم می آید( .یک کارگر
مستاجر)
•• ای ک ــاش مــی شــد دولـــت اگ ــه خــانــه به
م ــددج ــوی ــان نــمــیــده الاقــــل زمــیــن هــای

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

50متری با مجوز ساخت می داد خودمان یه
چهاردیواری درست می کردیم الاقل سقفی
باالسرمون بود که مال خودمون باشه.
•• چــرا بــرای مــا کــه یــک بازنشسته تامین
اجتماعی هستیم با حقوق یک ونیم میلیون
و کلی قسط و قرض ،وام یک میلیونی واریز
نمی شود؟
••در حالی که سه مــاه از ســال می گــذرد و
بازنشستگان کشوری و لشکری از افزایش
حقوق و همسان سازی برخوردار شده اند
مستمری بگیران تامین اجتماعی در گرداب
تصمیم گیری ها غرق شده اند .تازه وزیر رفاه
موافقت کــرده اند که بــرای بررسی حقوق
جلسه بگذارند .دست مریزاد به این وزیر و
این دولت تدبیر و امید !
••چرا پیامک های منو چاپ نمی کنی؟ از
چی می ترسی؟ توی مملکت ما که حق انتقاد
هست ومردم دموکراسی دارند!
••شما را به خــدا پیامم را چــاپ کنید شاید
به داد ما کارگرها برسند .من سرطان ریه
دارم بیمه بیکاری را واریــز نکردند دفترچه
بیمه من وهمسرم را تمدید نمی کنند .ما
باید چه کار کنیم؟ دیگه خسته شدم .زمان
جنگ داوطلبانه جبهه رفتم از سال  61یک
کلیه ندارم .جانبازم ولی هیچ کسی به فکرم
نیست.
•• به خیلی ها سهام عدالت داده اند اما به
آن کارگر روزمزد بیچاره ای که برای اجاره
خانهاش مانده است هیچ چیزی پرداخت
نکرده اند! باید به این مسئوالن گفت خسته
نباشی دالور! خدا قوت پهلوان!
••چند وقــت پیش ازتلویزیون دیــدم ســردار
سالمی کلید خانه های 50متری رابه دست
مددجویان کمیته می داد خیلی خوشحال
شدم و دعا کردم .ای کاش این طرح در همه
شهرها اجرا بشه وهمه مستاجران مددجو
به آرزوش ــون برسند .خــودم زنــی هستم که
20ساله سرپرست خانه ام ،مستاجرم وبه
سختی بچه هامو بزرگ کردم وسالهاست
حسرتخانهدارشدنبهدلممانده.مخصوصا

نمابر05137009129 :

االن که کرایه ها سر به فلک کشیده است .
•• واقعا اگر برای دولت امکان همسان سازی
حقوق بازنشستگان فرهنگی بــا شاغلین
فرهنگی وجود ندارد اجازه دهند همکارانی
که تمایل دارند داوطلبانه به خدمت تا سقف
 35سال باز گردند چرا که با این گرانی ها و
تورم و تفاوت فاحش حقوق بازنشستگان با
شاغلین حقیقتا امکان امرار معاش حداقلی
وجود ندارد.
•• واقــعــا مشکل ای ــن پــیــام چــیــه کــه چاپش
نمیکنید؟ چــرا دول ــت مــانــع اجـــرای مــاده
۱۰قــانــون نوسازی صنایع دربــاره کارگران
است؟ چرا به کارگر مظلوم که می رسه بودجه
نیست؟
•• تعزیرات حکومتی بر نرخ اجاره محل کسب
و خانه و نرخ خرید وفــروش امــاک نظارت
شدید داشته باشد درصورت گران فروشی
 ،صاحبان امالک و بنگاه ها را جریمه کنند.
•• درباره پرونده «سینما بدون سالن» باید بگم
که فیلم دیدن با اونVHSها خیلی باحال بود.
وقتی فیلم میرفت داخل دستگاه و شروع
به پخش می شــد ،از خوشحالی در پوست
خودمون نمیگنجیدیم .یادش به خیر.
••چرا در پرونده زندگی سالم از حیوانات
عجیب و غریبی که در همین ایران خودمان
زندگی میکردند و منقرض شدند ،چیزی
ننوشتید؟
•• اعتراضات به نژادپرستی در آمریکا که مهد
دموکراسی لقب گرفته ،این همه مشکالت
مــردم مــا ،ایــن همه بدبختی به خاطر یک
ویروس ناشناخته در جهان و ...همه نشان
می دهد که جهان به یک منجی نیاز دارد.
کاش این منجی زودتــر بیاید و راحــت مان
کند.
••شش ساله پردیسبان پول ما رو گرفته و یک
سال و اندی از حکم دادگاه آن ها گذشته و دو
ماهه که در سایت پردیسبان مدارک خواسته
شده را قرار داده ایم ولی هنوز به اصل کار
یعنی حق و حقوق مان نرسیده ایــم .لطفا
پیگیری بفرمایید.

اوپک تمدید یک ماهه توافق کاهش حداکثری تولید نفت را تصویب کرد
دیـــروز در نشست وزارتـــی اعــضــای اوپــک،
نمایندگان مصوب کردند کاهش تولید نفت
به میزان  9.7میلیون بشکه در روز را یک ماه
دیگر تمدید کنند.اعضای اوپک پالس در ماه
آوریل(اردیبهشت ماه) توافق کردند روزانه
 9.7میلیون بشکه در روز  ،تولید خود را در ماه
می تا پایان ماه ژوئن (اوایل تیرماه) کاهش
دهند .پیشتر قرار بود این کاهشها از
ماه جوالی(اوایل تیرماه) تا دسامبر
(آذرمــــاه  )99بــه تــدریــج بــه 7.7
میلیون بشکه در روز کاهش یابد اما
با توافق جدید تبدیل کاهش
 9.7میلیون بشکه
ای بــه 7.7
مــیــلــیــون
بــشــکــه

(افزایش  2میلیون بشکه ای تولید) با یک
ماه تاخیر انجام خواهد شد.البته همچنان
موضوع موافقت اعضای غیراوپک و همچنین
رعایت نشدن توافق توسط برخی کشورها
مثل عراق محل بحث است.در این خصوص،
وزیر نفت از موافقت اعضای اوپک با تمدید
یک ماهه توافق کاهش تولید نفت
به میزان  9/7میلیون بشکه
خبر داد و اجرای این تصمیم
را منوط به همراهی اعضای
غیراوپک خواند.به گزارش
شانا ،بیژن زنگنه دیروز (شنبه،
 ۱۷خـــردادمـــاه) در پایان
یکصد و هفتا د و نهمین
نشست وزارتــی اوپک
اظهار کــرد :اعضای

اوپک در این نشست با تمدید توافق کاهش
تولید نفت در ماه جوالی موافقت کردند .وی
گفت :چالشی در کار نبود ،توافقها همانطور
که از قبل پیشبینی شده بــود ،پیش رفت.
بیشترمسئلهمربوطبهمیزانپایبندیاعضایی
مانند عراق و چند کشور دیگر به سهمیههای
کاهش تولید بود که قرار شد در ماههای آینده
این تخطی را جبران کنند .زنگنه به این سؤال
که آیــا اجــرایــی شــدن توافق اوپــک مشروط
به همراهی اعضای غیراوپک اســت ،پاسخ
مثبت داد.گفتنی است در پی احیای تقاضای
جهانی نفت ،کاهش تولید و حفاری در آمریکا
و همچنین اجرای توافق کاهش تولید توسط
اوپک ،قیمت جهانی نفت همچنان رشد کرده
و تا انتهای هفته قبل به محدوده 42دالر در هر
بشکه بازگشت.

معاون امور حقوقی وزارت خارجه خبرداد:

آمادگی ایران برای انتقال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور ثالث

علیه یک معترض  75ساله متوسل شده و بدون
این که خطایی از سوی این پیرمرد سر بزند ،او را
نقشبرزمینکردندکهبهشکستنجمجمهوخون
ریزی مغزی وی منجر شد.این دو پلیس گویا از کار
برکنار شده اند و مسئله بدتر این که ۵۷افسر یگان
ضدشورش این شهر در همبستگی با دوهمکار
خاطی خود ،از کار دست کشیدهاند.
▪قیام سیاه در قاره سبز

از زمان شروع تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا
در واکنش به قتل یک سیاه پوست به دست پلیس
این کشور و سریال پرتکرار این دست از حوادث در
ایاالت متحده ،موج بزرگی از اعالم همبستگی
با معترضان آمریکایی در محکوم کردن اقدامات
سرکوبگرانه دولت ترامپ علیه تظاهرات مردمی
در کشورهای اروپایی شکل گرفته است .تقریبا
از زمان جنگ سوریه و بحران های خاورمیانه،
موج جدیدی از نژاد پرستی آرام و خاموش زیر
پوست جوامع اروپایی در حال رشد بوده که با
روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و برخی مسائل
دیگر در حال تشدید است .موج نژاد پرستی در
اروپا ،فرانسه را نیزکه به عنوان یکی از کشورهای
اصلی کثرت گرایی و تساهل با اقوام شناخته می

شود ،در برگرفته است .وزارت کشور فرانسه در
آماری که فوریه  2020منتشر شد اعالم کرد:
«در سال  2019اقدامات نژاد پرستانه و بیگانه
ستیزانه در فرانسه نسبت به سال قبل بیش از
 130درصد افزایش داشته است ».این مسئله
به زنگ خطری برای اروپا و فرانسه تبدیل شده
به گونه ای که برخی از مقامات رسمی اروپایی
که تاکنون از اقرار به آن طفره می رفتند در برابر
اپیدمی نــژاد پرستی و انعکاس آن دررسانه ها
نمی توانند بیش از این به کتمان آن بپردازند .به
عنوان نمونه به تازگی «ژاک توبون» وزیر پیشین
دادگستری به «تبعیض ساختاری» پلیس فرانسه
«علیه شهروندان سیاه پوست و عرب» اقرارو آن را
محکوم کرد.چنین محکومیتی توسط یک مقام
رسمیدرفرانسهبیسابقهاست.دیگرکشورهای
اروپایی نظیر آلمان ،انگلیس ،ایتالیا ،اسپانیا و ...
در سال های اخیر شاهد گسترش احساسات نژاد
پرستانه و تبعیض نژادی هستند به گونه ای که در
کشورهای شمال و مرکز اروپا این نژاد پرستی در
قالب گروه های راست افراطی سنتی بازسازی
و در کشورهای جنوب اروپا در قالب گروه های
نوظهوربرای تاثیر گذاری بر سیاست این کشورها
سازمان دهی می شود.

معاون بینالمللی و امور حقوقی وزارت امور
خارجه با بیان این که براساس بررسیها ،ایران
و اوکراین توان خوانش جعبه سیاه هواپیمای
اوکراینی را ندارند ،خاطرنشان کرد :هرچند
تحقیقات تقریبا پایان یافته و آن چه در جعبه
سیاه قرار دارد ،ممکن است کمک موثری به
روند بررسیها نکند ولی حاضریم جعبه سیاه
را به کشور یا شرکت ثالثی بدهیم تا خوانش
آن را انجام دهد .وی تاکید کرد :ایران برای
برخورد با مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی
صالحیت انحصاری دارد« .محسن بهاروند»
روز گذشته در گفتوگو با ایرنا ،با بیان این که
تحقیقات سازمان هواپیمایی کشوری درباره
سقوط هواپیمای اوکراینی تقریبا تمام شده
است ،تصریح کرد :تحقیقات پایان یافته و هیچ
ابهامی در این باره وجود ندارد و ما میدانیم
چه اتفاقی افتاده است البته یک مرحله از
تحقیقات فنی باقی مانده و آن ،خوانش جعبه
سیاه هواپیماست که انجام نشده اما هر روز و
هر ثانیه آمادگی خوانش آن را داریم .بهاروند
به برخی اقــدامــات غیرحرفهای و سیاسی
تعدادی از کشورها در ماجرای هواپیمای
اوکراینی اشاره و ابراز کرد :ما قبال اطالعاتی را
در اختیار برخی کشورها قرار میدادیم اما پس
از مدتی این اطالعات ،به صورت دستکاری و
تحریف شده ،در اختیار عموم قرار میگرفت و

سر از رسانهها درمیآورد که موجب تشویش
اذهان عمومی ،انحراف در روند بررسیها و
سیاسی شدن موضوع میشد.این دیپلمات
ارشد با تاکید بر این که ایــران برای خوانش
جعبه سیاه و توافق درباره پرداخت خسارات
و رسیدگی کیفری آمــاده اســت ،بیان کرد:
باید این اطمینان را پیدا کنیم بررسیهای
انجام شده ،تحقیقات صورت گرفته و محتوای
مذاکرات و رایزنی به بیرون درز پیدا نکند
و باید اطمینان داشــتــه باشیم کــه مطابق
کنوانسیونهای بینالمللی از جمله ضمیمه
 ۱۳کنوانسیون شیکاگو با این موضوع برخورد
شود .وی انجام توافق درباره پرداخت خسارات
براساس اصول و معیارها را ضروری دانست و
افزود :ایران صالحیت انحصاری درخصوص
برخورد کیفری با مقصران یا قصورکنندگان
این موضوع را دارد و رسیدگی کیفری به این
مسئله هم در حال انجام است .این دیپلمات
ارشد کشورمان خاطرنشان کرد :در مجموع
اگر دربــاره این مسائل ،توافق شود مشکلی
بــرای ارســال جعبه سیاه نخواهیم داشــت و
اگــر معیار پــرداخــت خــســارت هــم مشخص
شود ،بالفاصله این کار انجام میشود .وی
درخصوص عدد و رقمهایی که درباره پرداخت
خسارات مطرح میشود هم اظهارکرد :هنوز
ما به هیچ عدد و رقمی نرسیده و توافقی هم

نکرد هایم چراکه رو شهــای مختلفی در این
باره وجود دارد .باید بیمه هواپیما و مسافران
هم لحاظ شود .این دیپلمات ارشد کشورمان
گفت :ما دو منبع بــرای پرداخت خسارات
داریم که کنوانسیونهای بینالمللی هستند
اما در نظر داریم یک مبلغ عادالنه و منصفانه
به خــانــواده آسیبدیدگان پــرداخــت شود.
بهاروند دربـــاره نحوه رسیدگی کیفری به
مقصران یا قصورکنندگان ماجرا هم گفت:
این کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح
در حــال انجام اســت .دادســتــان دقیقی هم
مسئول رسیدگی به این موضوع شده و خانواده
آسیبدیدگان میتوانند با مراجعه ،از آخرین
روند بررسیها مطلع شوند و هم اگر شکایتی
دارند ،از این طریق پیگیری کنند .وی افزود:
ارســال جعبه سیاه ربطی به دولــت فرانسه
نــدارد بلکه شرکتهای تخصصی ،خوانش
جعبه سیاه را انجام میدهند .از سوی دیگر،
هر کــاری هم انجام می شــود ،براساس یک
توافق پایه است و طبق کنوانسیون شیکاگو،
اطالعات حاصل از خوانش جعبه سیاه هم باید
در کشور محل سانحه دیده شود .البته همان
طور که قبال هم گفتم ،ما تحقیقات را تمام
شده میدانیم و فکر میکنیم محتوای جعبه
سیاه تاثیر تعیینکنندهای بر روند بررسیها و
نتیجه آن ندارد.

