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اقتصاد جامعه

اخبار

مقدمات سفر روحانی به ژاپن در حال انجام است

یکشنبه17آذر  - 1398شماره660

معاون وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد که سفر احتمالی رئیسجمهور ایران در اواخر این ماه به ژاپن ،به تقویت روابط اقتصادی کمک کند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان که به وین ســفر کرده بود به شبکه ان.اچ.کی ژاپن گفت :تمهیدات الزم برای
تعیین تاریخ سفر دکتر روحانی انجام شده است و امیدوارم به زودی در این زمینه تصمیم گیری شود.وی گفت :ژاپن شریک اقتصادی و ارائه دهنده فناوری
به ایران است که همواره یکی از تأمین کنندگان مهم نفت ژاپن بوده است.عراقچی با تاکید بر اینکه ایران می خواهد همان روابط مثبت با ژاپن را حفظ کند،
نسبت به احتمال صادرات مجدد نفت به آن کشور در آینده ابراز امیدواری کرد.

یادداشت
صندوق ،درمان دردهای امروز ما

ادامه از صفحه اول
شکافها وگسل را هم تعمیق کند .متأسفانه هرچه
از زخمهای التیام نیافته آبان عبور میکنیم میبینم
که چگونه آنان که در کســب مجلس و  ۱۴۰۰بهانه
یافتهاند ،نه در دل غمی دارنــد و نه رنج و درد مردم.
سرمستانه نه تنها به نقد بلکه با تحریف و توهین در
پی کسب قدرت شادمانه پای میکوبند .باید مصیبت
قربانیان و بازمانــدگان و داغداران را به رســمیت
شناخت وغم آنها را یک غم همگانی و ملی دانست.
بیسبب نیست که رهبری بخشی از قربانیان را شهید
دانستند و بخشی دیگر را که از سر هیجانات جوانی
در یک آشوب جمعی ذوب شده بودند مخاطب خود
قرار دادند و برضرورت دلجویــی ملی تأکید کردند.
رســانههای مروج جنگ و تحریــم میخواهند آن
خونها را خرج عبور از اصــل انتخابات و جریانی در
داخل آن خونها را خرج کسب قدرت کنند .باید از
این روایت خونین عبور کــرد که زخمی تازه میزند
برزخمهای در حال بهبودی .چهرههای اپوزیسیون
نما در رســانههای طراحی شــده توسط البیهای
اســرائیلی جنگ وتحریم یکی پس از دیگری ظاهر
شده و گفتمان مرگ وخون را به بیانهای گوناگون
ترویج میکنند .باید گفتمــان زندگی را درکار آورد
که آن کید صهیونیستی به کنار رود .باید از زندگی
ســخن گفت و انتخابات مجلس را چنان در معرض
ظرفیتســازی نوین قرار داد که ظرفی وسیع شود
برای تجلی اراده ملی همه ایرانیان با همه رنگهای
ملی این سرزمین.
ما میتوانیــم برتحریمهــا که مشــخصاً و صریحاً
بهمنظــور تحریک ملــت به شورشــگری طراحی
شدهاند غلبه کنیم و توانمند شــویم به شرط آنکه
واقعاً همه توان خود را به میدان آوریم و فضایی برای
شکوفایی وتحقق اســتعدادهای همه شهروندان با
همه ســایق وعالیق فکری وسیاسی وزیستی خود
فراهم نماییم .مجریان تحریمهای ضد ایرانی مدام
ظرفیتهای کشف ناشده تحریم را به رخ میکشند
و هربار خبــر از تحریمی تازه میدهنــد .آیا ما نیز
بهظرفیتهای مقاومت اجتماعی و دموکراتیک خود
آگاهی داریم و میدانیم که اگر نیروی زندگی خواهی
و مســالمتجویی و صلحطلبی یــک ملت تجمیع
شــود چه انرژی عظیمی آزاد خواهد شد؟ میگویم
«تجمیع» نیروهای اجتماعی ،اما درستتر آن است
که بهجای جمع و تجمیع نیروها ،از ضرب و همافزایی
دموکراتیک و عاطفــی نیروها ســخن بگوییم که
فرآورده نهایی آن بسی بیش از حاصل جمع تک تک
نیروها و جریانهای سیاسی و اجتماعی جامعه است.
ما بایــد بهرغم همه فراز و نشــیبها کماکان توازن
شایســته میان چرخه ســانتریفیوژها و چرخیدن
زندگی شهروندان را استوار سازیم .هرجا این توازن
طالیی برهم بخورد جامعه ما دچار آشــوب و ناامنی
خواهد شد.
انتخابات در مفهوم آزاد و قانون اساســی بنیاد خود
میتواند تبدیل به جشنواره عبور از رنجها و زخمها
باشد و بخصوص زخم آبان را بهخاطرهای حزن آلود
اما قابل تحمل تبدیل کند .چهل سال قبل در چنین
روزهایی رفراندوم قانون اساســی باشکوه تمام خود
برگزار شد و راه را بر تولد نخستین انتخابات آزاد تاریخ
پارلمانی این کشور گشود .هنوز پدران قانون اساسی
زنده بودند که مجلس اول به دور از هر نوع نگاه تنگ
نظرانه و در زیر نظارت مردمی برگزارشد .ما باید فهم
خودمان از قانون اساسی را به فهم آن بزرگان و پدران
قانون اساسی چندان نزدیک کنیم که حضور آزادانه
نامزدهای همه احزاب و همه جناحها و همه سالیق
ملی و مذهبی و وفاداران قانون اساســی و ایران در
انتخابات و در کرســیهای مجلس را نه فقط تحمل
کنیم بلکه تنها راه نجات کشــور در مقابل تحریمها
وتهدیدهای نوین بدانیم.
آیا راه دیگری به جز بسیج حداکثری همه شهروندان
ایران با همه گرایشهای سیاسی و سبکهای زیستی
وجود دارد که بتواند از پس تحریمها و فشــارهای
حداکثری و چالشهای جدید اقتصادی و جمعیتی و
زیستمحیطی و ...برآید؟ آیا میتوان بدون بازگشت
به نقطه تأسیس قانون اساسی و مجلس و بدون احیای
اراده معطوف به تأسیس نهادهای مردمساالری ،مردم
را برای حل مشکالت خود بسیج نمود؟ تحریمها را
گاهی و یا کمی تا قسمتی میتوان دور زد اما جامعه
را نمیتوان دور زد و راه حلی اقتصادی و یا سیاســی
منهای جامعه و مردم ابداع کــرد .خیلی صریح باید
گفت که پس از آبان دیگر نمیتــوان انتخابات را به
شیوه ســابق برگزار وتکرار کرد باید با الهام از الگوی
مجلس نخســت و با نگاه به ایران قرن نوین ،۱۴۰۰
تکاملی نوین در شــیوه اجرایی کردن اصل انقالبی
«ملت-دولت آن هم به رأی ملــت» بهعمل آورد و
دوباره همان ایران شد که نسل جدید رؤیای جهانی
شدن آن را در سرمی پروراند.

پیش بینی «اقتصادسرآمد» از ترکیب مجلس یازدهم

آماده باش افراطیهابرای فتح پارلمان

گــروه سیاســی 3 -ماه مانــده به
انتخابات مجلس يازدهم ،چهرههاي
سياسي با اشاره به دستبااليي نيروهاي تندرو
درجريانهاي سياسي ،احتمال حضور افراطيها
در مجلس يازدهم را مطرح كردند .البته اين ادعا
پيشتر هم ازسوي برخي تحليلگران سياسي
مطرح شــده بود .چنان كه بهزاد نبوي عنوان
كرده بود كه آرايش سياســي پس از انتخابات
ســال  96به دوگانه تندروي و ميانهروي تغيير
يافته است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،ســعيد حجاريان،
تئوريسين اصالحات با اشاره به موضوع حضور
تندروها در عرصه انتخابات مجلس يازدهم در
گفتوگويي كه با روزنامه شرق داشت ،گفت:
«طيف ميان ه كه شــامل نيروهاي اصالحطلب،
اعتدالگرا و حتي راست ميانه ميشود ،تضعيف
شــده و افراط و تفريط بهويژه قائالن به عبور از
جمهوري اسالمي رشــد كرده است .جامعه به
سمت دوقطبيشدن رفت؛ در اين قطببندي
افراطيها مصرانــه ميگويند موجوديتي بهنام
جمهوري اسالمي نباشد و تفريطيها يكصدا
بر حفظ وضع موجود با تمــام نواقصش اصرار
ميورزند ».حجاريان در ادامه و با اشاره به فضاي
دوقطبي ايجاد شــده درمورد احتمال ميزان
رايآوردن جريانهاي سياسي گفت« :افراطيها
اساسا راي نميدهند ،ميانه هم بهشدت ضعيف
است ،پس نتيجتا رقابت بين تفريطيها خواهد
بود؛ يعني رقابت بين حافظــان وضع موجود
و باندهاي تفريطي خواهد بود؛ پس مجلســي
بهشدت محافظهكار خواهيم داشت».
حشــمت اهلل فالحت پیشــه که قرار است در

یازدهمیــن دوره انتخابات مجلــس از حوزه
انتخابیه کرمانشاه کاندیدا شود ،نسبت به شکل
گیری مجلسی افراطی هشدار داد.
حشمت اهلل فالحت پیشه ،نماینده فعلی مردم
اســام آباد غرب در مجلس دهم که پیشــتر
انصراف خــود از حضــور در انتخابات مجلس
یازدهم را اعالم کرده بود ،با عقب نشینی از این
تصمیم امروز در وزارت کشــور حضور یافت و
مراحل ثبت نام را طی کرد.وی افزود :موضوع
اول این ست که نباید مجلس آینده تبدیل به
یک مجلس افراطی شود ،من دغدغه این دارم
که مجلس آینده افراطی شــود .باید بپذیریم
که عصر ترامپیســم می گذرد و مقطعی است
در این شرایط نباید وارد فضای افراطی شویم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :خیلی از کسانی که برای مجلس
بعدی نقشه کشیدند و می خواهند اکثریت را

قوهقضائیهبهتخلفاتانتخاباتی
ورود میکند
دادســتان کل
کشور گفت :یکی از
مهمترین مســائلی که در امر
انتخابات باید مورد توجه قرار
گیرد ،مسئله سالمت انتخابات
است.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
حجت االســام محمدجعفر
منتظری دادستان کل کشور
در جمــع خبرنــگاران اظهار
داشت :امروز آخرین روز ثبت
نام انتخابات مجلس شــورای
اسالمی اســت و بنده وظیفه
خود دانســتم که برای عرض
خسته نباشید خدمت کسانی
که سکاندار ثبت نام هستند ،به اینجا بیاییم.وی ادامه داد :امیدواریم تا آخرین مرحله ثبت
نام انتخابات مجلس شورای اسالمی ،روند ثبتنام با صحت و سالمت انجام شود.
دادســتان کل کشــور بیان کرد :قوه قضائیه در امر انتخابات وظیفه ای دارد که آن بحث
استعالمات در دادستانی کل است و ستادهای پاسخدهی به استعالمات در حال انجام است
و همکاران بنده در حال حاضر در دادستانی کل و از روز نخست ثبت نام انتخابات مشغول
انجام وظیفه هســتند و پس از پایان ثبت نام انتخابات وظیفه دارند که کلیه وظایف خود
را در زمینه پاسخ به استعالمات را به مراکز مربوطه چون شورای نگهبان و هیئت نظارت
اعالم کنند.وی تصریح کرد :از ملت بزرگوار و عزیزمان که همیشه در صحنه بودند و هستند
انتظار داریم که با حضور پرشور خود در نشست انتخابات بیفزایند و تالش آنان بر این باشد
تا یک مجلس مقتدر و مستقل و مجلســی در تراز نظام جمهوری اسالمی داشته باشیم و
نقش مجلس در همه امور و در همه حوزه ها بی بدیل است و هر گاه مجلس مقتدر ،مستقل
و توانمند و کارا باشد ،قطعا روال امور در کشور آسان تر خواهد شد.
حجت االسالم منتظری با اشاره به روز دانشجو گفت :امروز  ۱۶آذر ماه روز دانشجو است
و بنده در وهله اول الزم است که این روز را به همه دانشــجویان و دانشگاهیان تبریک و
تهنیت عرض کنم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :خاستگاه روز شــانزدهم آذر در حقیقت در راستای
مبارزه با استکبار جهانی بوده است و تعداد دانشجویانی که در  ۱۶آذر به شهادت رسیدند،
در ارتباط با مقابله با دخالت های نابجای استکبار جهانی و آمریکا در سرنوشت کشورمان
بوده است و امیدواریم که دانشجویان این مسئله را همیشه مورد توجه قرار دهند که در
این روز نمونه مبارزه خودشان را با هر گونه سلطه گری و استعمار خارجی نشان دهند.
وی بیان کرد :قطعا قوه قضائیه بر اســاس وظایف و تکلیف قانونی کــه بر عهده دارد ،در
خصوص شکایتهایی که درباره روند انتخابات به قوه قضائیه داده میشود ،ورود می کند
و ما در سراسر کشور و در دادستانی ها ،دادسراها و دادگاهها شعب خاصی را پیش بینی
کرده ایم که هم به تخلفات انتخاباتی به سرعت رسیدگی شود و مسئوالن و مامورانی که
نظارت بر صحت انتخابات دارند ،اگر تخلفی را مشاهده کرده ،به قوه قضائیه منعکس می
کنند و ما هم وظیفه داریم که در اولین فرصت با شعب ویژه ای که تشکیل داده ایم ،به آن
مسائل رسیدگی کنیم.

در دست بگیرند در اولین برنامه خود از مجمع
تشخیص خواهند خواست که پالرمو و سی اف
تی را به مجلس برگردانند.
فالحت پیشــه تاکید کرد :این شروع سلسله
نوسانات و شــرایط چالشی اســت که ممکن
است برای کشور هم شــکل بگیرد .شبیه این
رفتار را در مجلس هفتم هم شکل دادند ،البته
در آن مجلس یک نگاه توام با حســن نیت بود
که درخواست برگشــت قانون برنامه چهارم را
دادند ولی در این شرایط فعلی که کشور نیازمند
شفافیت است این تند شــدن مجلس به ضرر
کشــور اســت.وی گفت :رایی که قرار است به
این لوایح مرتبط با  FATFداده شود یک رای
مصلحتی است و نباید به سمت تند کردن فضا
تاثیرگذاری بر این رای پیش رفت.
به نظر ميرسد در واكنش به همين تغيير بافت
اجتماعي است كه خبرهايي مبني بر تغيير شهر

كانديداها به گوش ميرسد .چنان كه حسين
اميني ،فعال سياســي اصالحطلب در خراسان
رضوي درباره تصميم جليلي براي نامزدي در
انتخابات مجلس از مشــهد به نامهنيوز گفت:
«صحبتهايش مطرح است.شايد چارهاي غير
از اين تصميم ندارد؛ چون آقاي جليلي در تهران
فاقد جايگاه است و در مشهد بيشتر از شهرهاي
ديگر جايگاه دارد ».او در ادامــه افزود« :البته
فضاي عمومي را از االن نميتوان پيشبيني كرد
اما قدر مسلم جبهه پايداري از ايشان حمايت
خواهد كرد ».جالب اينكه جليلي در انتخابات
مجلس پنجم از مشهد نامزد انتخاباتي شد ،اما
رأي نياورد.محمد سالمتي به وجود اختالفات در
اردوگاه اصولگرايان پرداخت و علت اين اختالف
نظر را افزايش روزافزون افراد معتدل دانست و
گفت « :از مدتها پيش كه در ميان اصولگراها
اختالف افتاده است ،به دليل اين است كه روز
به روز تعداد معتدلين آنها بيشــتر ميشــود و
حتي از ميان اين معتدلين كساني كه گرايش
به اصالحطلب دارند بيشتر ميشود ».چنان كه
به نظر ميرسد كه نيروهاي معتدل درجريان
اصولگرا تالش دارند تا حداقل از سرليســتي
چهرههايي كه قبال امتحان خــود را پس داده
و راي نياوردهاند اجتناب كــرده و به نيروهاي
معتدلتر روي آورند .چنان كه ســيدمصطفي
آقاميرســليم ،رييس شــوراي مركزي حزب
موتلفه اسالمي درباره برخي خبرها در فضاي
مجــازي مبني بر حضــور قاليباف بــه عنوان
سرليستي جمنا به بابه باشگاه خبرنگاران جوان
گفته است« :چنين مطلبي تا آنجا كه من اطالع
دارم ،مطرح نشده است».

تبادلزندانیها،نقطهآغازکاهشتشنجها
و اختالفات میان ایران و آمریکا
کارشــناس مسائل
بینالملل بــر این
باور است که در مقطع کنونی
اولویــت سیاســت خارجی
آمریکا در مســیر مهار کشور
چین متمرکز شده و میداند
مناقشــه با ایران این کشور را
از رســیده به هــدف خود در
شرق آســیا دور خواهد کرد،
بنابراین ،آ نها نیــز به بحث
مذاکــره و حــل اختالفات
توجهی ویــژه دارند .از طرف
دیگر،مذاکــره و حل تنشها
به نفع ایران نیز است؛ زیرا ما
نیز از اینکه لبه تیغ درگیری
در صحنه بینالمللی باشیم خارج خواهیم شــد و قاعدتا مردم ایران هستند که از چنین
روندی سود خواهند برد.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از انتخاب ،قاســم محبعلی ،تحلیلگر مسائل بینالملل و
مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه در ارتباط با تبادل زندانیان اخیر میان ایران و
آمریکا که دکتر «مسعود سلیمانی» با «ژیو وانگ» با میانجیگری کشور سوئیس انجام شده
و مورد تایید مقامهای سیاسی دو کشور قرار گرفته ،اظهار داشت« :موضوع تبادل زندانیان،
یکی از مسائل مورد مناقشه میان ایران و آمریکا بوده و قاعدتا کمهزینهترین بحث میان دو
طرف است که آمریکاییها یا دو تابعیتیهای زندانی در ایران ،با ایرانیان در بند در آمریکا
مبادله شوند .اگر به  12بند مطرح شده از سوی مایک پمپئو ،در اولین سخنرانی خود بعد
از رسیدن به منصب ریاست وزارت امور خارجه در بنیاد «هریتیچ» توجه داشته باشیم ،بند
پنجم در ارتباط با همین موضوع بود .سال گذشته نیز در سفر محمد جواد ظریف به آمریکا
نیز این مساله از سوی وزیر امور خارجه کشورمان مطرح شد»
وی افزود« :بر این باور هستم که ایران و آمریکا در پی آن هستند که از یک نقطه تشنجها
و اختالفات را کاهش بدهند .در همین راستا ،کممناقشهترین و کمهزینهترین راهکار را
میتوان در همین زمینه مورد ارزیابی قرار داد .اکنون در آســتانه سال نو میالدی چنین
رخدادی میتواند تا حدود زیادی وجهه ایرانیان را در آمریکا بهبود ببخشد».
این کارشناس مسائل بینالملل در بخشی دیگر از گفتههای خود تصریح کرد« :هیچگاه
نباید ایران را با کره شــمالی مقایســه کرد .جایگاه ایران هم از نظر جایــگاه منطقهای،
بینالمللی و نیز تمدنی با پیونگ یانگ قابل قیاس نیســت و بر این باور هستم که دونالد
ترامپ نیز همانند باراک اوباما ،به چنین واقعیتی پی برده اســت .بنابراین ،اکنون شاهد
هستیم که ترامپ نیز به این نتیجه رسیده که با ایران باید رفتاری متفاوت داشته باشد و بر
خالف کره شمالی خواستار آزادی یکجانبه زندانیان خود نشده است».
محبعلی در ادامه تاکید کرد« :باید این واقعیت را بپذیریم که نه برای آمریکا و نه برای ایران،
هیچ راهی خارج از مذاکره برای حل اختالفات نمیتواند وجود داشته باشد .صلح به نفع
دو طرف است .در شرایط درگیری به دلیل اینکه آمریکا اقتصاد بزرگتری دارد که بالغ
بر  20هزار میلیارد است و جامعه ،ارتش و سرمایههای بزرگتری را در اختیار دارد ،قابل
مقایسه با ایران نیست».

واکنش سخنگوی دولت به یک تماس تلفنی
سخنگوی دولت گفت :رضا پهلوی فراموش کرده به خانوادههای
دانشجویانی که به فرمان پدرش قربانی شدند تسلیت بگوید.به
گزارش اقتصادسرآمد« ،علی ربیعی» سخنگوی دولت و دستیار
ارتباطات اجتماعی رئیسجمهور در حســاب شخصی خود در
توییتر نوشــت :رضا پهلوی که این روزها با موجسواری بر اندوه
مردم سخت در پی تسلیتگویی اســت ،در یک آلزایمر تاریخی
فراموش کرده به خانوادههای صاحب سه قطره خون دانشجویان
بزرگنیا ،قندچی و شریعترضوی که در شانزده آذر ۳۲به فرمان
پدرش قربانی حضور نیکسون شدهاند ،تســلیت گفته و از آنها
عذرخواهی کند.رضا پهلوی در روزهای گذشته به خانوادههای
قربانیان حوادث ناآرامیهای هفتههای گذشــته تماس گرفته و
تالش خود را برای ایجاد رویارویی میان خانوادههای این افراد با
نظام شدت بخشیده است.
ماموریت مجمع به وزارت امور خارجه
در مورد الیحه پالرمو
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مامورت مجمع
به وزارت امور خارجه در مورد الیحه پالرمو یادآور شــد که به هر
حال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت نمی
ماند.به گزارش اقتصادسرآمد ،حسین مظفر در پاسخ به پرسشی
در ارتباط با موضوع بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت
نظام اظهار کرد :فضای عمومی مجمع نسبت به این موضوع مثبت
نبود.وی ادامه داد :مسئولین نتوانســتند اعضای مجمع را قانع
کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد دارد و اشکالی در اقتصاد
ما ایجاد نمی کند.این فعال سیاســی گفت :این موضوع بررسی
شد اما رای گیری رسمی نشد .علت این بود فرصتی داده شود به
وزارت خارجه و مسئوالن دولتی تا با اروپا و اتحادیه اروپا صحبت
کنند بگویند ایران مسیری را طی کرده شما هم قدمهایی بردارید
تا فضا اگر مثبت شــد بتواند زمینه رای گیری فراهم شود.مطفر
سپس گفت :در ارتباط با پالرمو غیر رسمی بررسی ها انجام شده
است اما رسما رای گیری نشده است .به هر حال این موضوع در
مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت نمی ماند.این عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :بسیاری از محتوای لوایح چهارگانه
مثل قانون پولشــویی و مبارزه با تروریســت را به صورت قانون
داخلی است تصویب کرده است.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری
مبنی بر اینکه ایا مجمع هزینه رد پالرمو را قبول می کند گفت:
چرانکند؛ مجمع استدالل های روشن خود را دارد.
رونمایی از  ۵۰دستاورد جدید صنعت هسته ای
دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :ســال آینده و
در روز ملی فناوری هســته ای ،ما شــاهد بیش از  ۵۰دستاورد
مهندسی شده و اقتدارآفرین که با کار جهادی و تالش مضاعف
محقق شــده؛ خواهیم بود.به گزارش اقتصادسرآمد ،پنجاهمین
نمایشگاه تخصصی دســتاوردهای صنعت هستهای کشورمان با
حضور علی اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی،
در استان البرز افتتاح شد.زارعان در این مراسم اظهارداشت :در
 ۲۰فروردین ماه  ۱۳۹۹مصادف با نیمه شعبان و روز ملی فناوری
هسته ای شاهد بیش از  ۵۰دستاورد مهندسی شده و اقتدارآفرین
که با کار جهادی و تالش مضاعف محقق شــده؛ خواهیم بود که
از نظر کیفی و نســبت به سال های گذشــته از اهمیت ویژه ای
برخوردار خواهد بود و این نشانه بالندگی و فرهیختگی توآمان با
نشاط صنعت هسته ای است.وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای هسته ای کشور ،بیان کرد :به زودی خبرهای خوشی در
خصوص دستاوردهای جدید صنعت هسته ای کشور به سمع و
نظر ملت ایران خواهد رسید.
آمریکا مذاکره با طالبان را از سر گرفته است
یک منابــع آگاه اعالم کرد ،دولــت آمریکا مذاکــرات با طالبان
را در دوحه قطر از ســرگرفت .تمرکز این مذاکــرات بر کاهش
خشــونتهایی اســت که میتواند به آتشبس و مذاکرات بین
افغانستان منجر شود.به گزارش اقتصادسرآمد ،در سپتامبر سال
جاری میالدی طالبان و دولت آمریکا در آستانه امضای یک توافق
بودند اما در پی حمالت مرگبار طالبان در کابل که به کشته شدن
یک سرباز آمریکایی منجر شد ،این مذاکرات متوقف شد.واشنگتن
مذاکرات با طالبان را امــروز در قطر در حالی از ســر گرفته که
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا اقدامات دیپلماتیک را که
میتوانست به پایان طوالنیترین جنگ آمریکا منجر شود ،متوقف
کرد.یکی از منابع آگاه اعالم کرد ،ایاالت متحده این مذاکرات را از
سرگرفته است.همچنین گفته میشود که این مذاکرات راه را به
سوی مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت کابل که میتواند به
توافق احتمالی صلح پس از  ۱۸سال جنگ منجر شود ،هموار کند.
تکنیکهای شکنجه آمریکاییها در نقاشیهای
زندانی گوآنتانامو
وکالی یک زندانی سعودی در گوآنتانامو نقاشیهای آزاردهندهای
از موکلشان منتشر کردهاند که تکنیکهای شکنجه وحشیانهای
را که از دست مقامهای آمریکایی کشیدهاند به تصویر میکشد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،به نوشــته روزنامه ایندیپندنت ،این
نقاشیها اولین بار به عنوان بخشی از یک گزارش مرکز سیاست
و تحقیق دانشــکده حقوق دانشگاه ســتون هال در نیویورک با
عنوان "آمریکا چگونه شکنجه میکند" به نمایش گذاشته شد.
روزنامه ایندیپندنت هم هشت مورد از این تصاویر را با مجوز یکی
از مشاوران تیم دفاعی این زندانی منتشر کرد.این زندانی تحت
عنوان ابو زبیده به هیچ جرمی محکوم نشده بود و طبق گزارشها،
مشخص شد که عضو گروه تروریستی القاعده هم نیست .با این
حال در چندین سایت سری آمریکا در بازداشت به سر میبرد و از
سال  ۲۰۰۲هم راهی زندان گوآنتانامو شده است .در این گزارش
ذکر شده است که این زندانی  ۸۳مرتبه با غرق مصنوعی مواجه
شده است.یک گزارش سنای آمریکا فاش کرد ،سیا در تالش برای
تضمین اینکه جزئیات شــکنجه این زندانی هرگز علنی نخواهد
شد ،خواستار "تضمینهای منطقی" شــده بود تا ابو زبیده "تا
پایان عمرش در انزوا و ممنوعالمالقاتی" باقی بماند.

