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سرمقاله

درسهای تحریم برای اقتصاد ایران
همت قلیزاده*

خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامــه برجام و اعمال تحریمهای مجدد از
ســوی ایاالت متحده آمریکا باعث شده که گروهی درصدد برآیند تا مدام به
جامعه گوشزد کنند که تحریم ،فرصت و نعمتی برای کشور به شمار میرود و
باید از آن اســتفاده شود! فارغ از این اظهارنظر سیاسی و البته غیرکارشناسی،
با نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مراکز رسمی کشور ،همانند
مرکز آمار ایران ،به سهولت میتوان دریافت که تحریم اقتصادی ایران تاکنون
صدمات جبران ناپذیــری به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کشــور وارد
ساخته است .بعد از خروج آمریکا از برجام ،نرخ رشد اقتصادی کشور در سال
 1397به منفی  4/9درصد و در ادامه در سال  1398به منفی  7درصد کاهش
یافته است .انقباض اقتصاد و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی ،آنهم بطور
مستمر طی دو ســال ،فرصتهای اقتصادی متعددی را از کشور سلب نموده
اســت .بطوریکه کاهش شــدید صادرات نفتخام و عدم ورود ارز خارجی به
کشور و همچنین عدم سرمایهگذاری مناسب و توقف ورود تکنولوژی ،تبعات
شدیدی داشــته و اغلب آمارهای اقتصادی کشور از دامنه نرمال خارج و وارد
فاز بحران شده است .انفجار نرخ ارز و افزایش قیمت دالر در بازار آزاد تا سقف
 20هزار تومان ،موجب شــده تا موج تورم ســنگین دورقمی به زندگی مردم
تحمیل شــود .کاهش قدرت خرید مردم از این طریق و طبیعتا کاهش تقاضا
برای کاالها و خدمات ،بنگاههای تولیدکننده کاال و خدمات را دچار معضالت
جدی کرده است.
از سویی دیگر ،با جهش قیمت ارز و افزایش شدید قیمت کاالهای وارداتی،
تامیــن مواد اولیه برای این بنگاهها در کنار نبود تقاضا ،باعث افزایش شــدید
بهای تمام شده کاالها شــده است .جهش قیمت خودروهای داخلی به دلیل
وابســتگی خط تولید خودروی کشور به قطعات وارداتی مثال بارزی از همین
مساله است .بررسیهای دقیقتر نشان میدهد در این اثنا بنگاههایی هستند
که قادر به ادامه حیات نبوده و برخی دیگر نیز در تامین منابع مالی خود دچار
مشکالت عدیدهای شدهاند .از سویی دیگر ،به دلیل حذف صادرات نفت و نیاز
به منابع مالی جدید و قطع کامل مراودات مالی با دنیای خارج ،دولت مجبور
به افزایش قیمت بنزین شد که این مساله زمینه اعتراضات شدید اجتماعی را
به همراه داشــته است .با این اوصاف ،تکرار فرصت طالیی تحریم در این برهه
از ســوی عدهای ،در کنار شاخصهای عملکرد اقتصاد ایران همانند نرخ تورم
باالی دو رقمی ،نیمه تعطیل شدن تجارت خارجی کشور و عدم سرمایهگذاری
کافی و عدم توانایی ایجاد شــغل و همچنین مســائل سرسامآور انواع بازارها
همانند بازار مسکن ،طال و ارز و در نهایت فقیرتر شدن طیف وسیعی از مردم،
بنوعی جفای در حق مردم محسوب میشود.
اما برخالف اظهارنظر عدهای ،تحریم فرصتی خاص برای سیاســتمداران
و مقامات ارشــد کشــور ایجاد کرده اســت .این فرصت که اتفاقا و متاسفانه
توجهی به آن نمیشود ،میتواند تنها پیام و فرصت تحریم ،برای ارتقای نظام
برنامهریزی کشــور باشد .شاخصهای منفی اقتصاد و حذف منابع ارزی ناشی
از صادرات نفتخام ثابت کرده که همه ناکارآمدیهای اقتصادی کشور ناشی
از تحریم نیست ،بلکه تحریم نمایی لخت از میزان و قدرت توانایی اداره کشور
را توســط نظام بوروکراسی داخلی به تصویر کشیده و به وضوح ثابت کرده در
ســایه منابع بدون زحمت ارزی نفت و عدم توجه به منابع انســانی و حذف
شایستهســاالری طی سالهای متمادی ،کشــور قادر به استمرار فعالیتهای
عادی اقتصادی نیســت .نرخ تــورم کاالهای تولید داخل کــه نیازی به مواد
اولیه خارجی نداشــته و همچنین انفجار قیمت مســکن در کشور که کاالیی
غیرقابل مبادله تلقی میشود ،مثالهایی از این دست است که میتواند درس
بزرگ تحریم پســابرجامی باشد .زیرا طی سه دهه دسترسی به منابع سرشار
نفتی و ســهولت دسترسی و هزینه آن و در ســایه رانت همین منابع نفتی،
باعث شــده بود سیاســتمداران و برنامهریزان ،خود را بی نیاز از بکارگیری
نیروهای توانمند و متخصص بدانند و با دامن زدن به انواع انتصابات و ارتقائات
غیرعلمی و نادیده گرفتن علوم اقتصادی و مدیریتی و بســط خاندانساالری
و رابطهســاالری و اضمحالل نظام شایستهســاالری باعث شدهاند تا کشور در
چنین شرایطی نتواند متغیرهای اقتصادی خود را در شرایط عادی حفظ کند.
بدون شــک چنانچه به این موضوع توجه میشــد و الاقل نیروهای کارآمد و
متخصص بکار گرفته میشــدند امروز ،کشور شــاهد این همه نابسامانی و از
هم گســیختگی اقتصادی نمیبود .هر چند بررسیها نشان میدهد این درس
ســنگین دو بار برای کشور تجربه شده و متاسفانه هر دوبار نیز به اصل پیام و
فرصت تحریم توجه نشده است .آمار و ارقام عملکرد اقتصادی به وضوح نشان
میدهد که تحریم سال  1391و  1397در دولت متفاوت ،نتایج کامال مشابه
اقتصادی داشته است که در راس آن ،تنزل شدید ارزش پول ملی ،منفی شدن
نرخ تولید ملی و ظهور فرصت طلبان و رانتخواران تحریمی تجربه مشــترک
دو تحریم ذکر شده بوده است.
*کارشناس اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری

اخبار کوتاه

ق نوری از رسایی در حال پیگیری است
شکایت ناط 
وکیل مدافع حجت االســام و المســلمین ناطق نوری گفت که شــکایت
موکلش از حمید رسایی در حال پیگیری است.
بــه گزارش ایســنا ،وکیل حجت االســام و المســلمین ناطــق نوری با
اشــاره به شــکایت ناطق نوری از اظهارات خالف واقع حمید رســایی اظهار
کرد :شــکایت از این فرد در دادســرای ویژه روحانیت تقدیم و دستور ثبت و
شــعبه رسیدگی کننده تعیین شــده و مراحل تعقیب قضایی نامبرده درحال
پیگیری است.

فرمانده هوانیروز ارتش:

بالگردی در مسیر پروازی شیراز نداشتیم
در پی انتشــار اخبار و تصاویری از بروز ســانحه برای یک فروند بالگرد در
مسیر مرودشت به شیراز فرمانده هوانیروز ارتش اعالم کرد :هوانیروز ماموریت
پروازی در مسیر شیراز نداشته است.
امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در گفتوگو
با ایســنا ،درباره انتشــار تصاویری از ســقوط یک فروند بالگرد در در استان
فــارس اظهار کرد :صبــح دیروز ناوگان هوانیروز ماموریت پروازی در مســیر
شــیراز نداشته است و خوشبختانه هیچ کدام از بالگردهای متعلق به ما دچار
سانحه نشدهاند.
دیــروز تصاویر و اخباری در فضای مجازی در خصوص ســقوط یک فروند
بالگرد در مسیر مرو دشت به شیراز منتشر شد.

مشاور روحانی استعفا داد
حمید ابوطالبی ،مشــاور رئیس جمهور از استعفای خود از این سمت خبر
داد.
بــه گزارش ایســنا ،حمیــد ابوطالبی مشــاور رئیس جمهور در حســاب
کاربــری خــود در توئیتر نوشــت«:با ســپاس فــراوان ،اســتعفای خود از
ِ
ســمت «مشــاور رئیــس جمهــور» را تقدیم ریاســت محتــرم جمهوری
کردهام»...

کمیسیون آموزش نحوه بازگشایی مدارس را
بررسی میکند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در بررسی
نحوه بازگشــایی مدارس در ســال تحصیلی جدید در جلسه هفته آینده این
کمیسیون خبر داد.
احمد حسین فالحی در گفت و گو با ایسنا ،درباره ورود کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به موضوع نحوه بازگشایی مدارس در سال
تحصیلی جدید با شیوع کرونا گفت :در جلسه قبلی کمیسیون آموزش اعضای
کمیسیون این سوال را مطرح میکردند که با افزایش مبتالیان به کرونا و سه
رقمی شــدن تعداد فوتیها چطور قرار است از  15شهریور مدارس بازگشایی
شــود و چطور میخواهند شــرایط را برای حضور فیزیکــی دانش آموزان در
مدارس فراهم کنند.
وی افــزود :بــا توجه به این ســواالت و ابهامــات قرار شــد هفته آینده
کمیســیون در این باره ورود کرده و جلســهای را با حضور مسووالن مربوطه
برگزار کند.

دادستان نظامی تهران جزئیات سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی را تشریح کرد

از «اشتباه سامانه پرتاب» تا «شلیک دو موشک بدون مجوز»
دادســتان نظامی اســتان تهران در دیــدار با جمعی از
خانوادههای قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از
وکالی آنان به بیان جزییاتی از این پرونده پرداخت.
به گزارش قوه قضائیه ،غالمعباس ترکی دادستان نظامی
استان تهران در این دیدار در تشریح اقدامات به عمل آمده
بعد از وقوع این ســانحه گفت :حضور نیروهای انتظامی و
هالل احمر با مدیریت فرماندار شــهریار در محل سانحه ،از
جمله اولین اقدامات بعد از ســقوط هواپیما بود و گروههای
دوازدهگانه بررســی سانحه هواپیمایی کشوری بالفاصله در
صحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه را انجام دادند.
وی گفــت :روز بعد از حادثــه یعنی  ۱۹دی ،هیئت ۴۷
نفره اوکراینی محل سانحه را بررسی کردند و همکاریهایی
خوبی با این هیئت صورت گرفت.
ترکی با بیان اینکه در همان روز وقوع سانحه ،پروندهای
در دادسرای عمومی شهریار تشکیل شد ،گفت ۳ :روز بعد،
در  ۲۱دی که ستاد کل نیروهای مسلح بعد از بررسیهای
اولیه ،علت ســانحه را شلیک سامانه پدافندی بر اثر خطای
انســانی اعالم کرد ،به دستور رئیس قوه قضائیه ،پرونده به
ســازمان قضایی نیروهای مسلح ارســال و هیئت قضایی
دادسرای نظامی در همان روز تشکیل شد.
وی در مــورد تاخیر ســه روزه در اعــام وقوع حادثه و
شلیک سامانه پدافندی گفت :از جمله دالیلی که مسئوالن
مربــوط در این زمینــه اعالم کردهاند ،ضــرورت تحقیق و
بررســی حداقلی برای روشن شدن چگونگی شلیک و وقوع
ســانحه ،از جمله تحقیق از افراد مرتبط ،پیاده شــدن نوار
مکالمات و فیلمهای ضبط شده ،تطبیق گرافهای راداری و
بررسی احتماالت و فرضیههای مطرح است که موضوع در
دست بررسی است.
دادســتان نظامی اســتان تهران در عیــن حال گفت:
بررســیهای اولیه در حداقل زمان ممکن انجام شــده به
نحوی که در حوادث مشــابه ،پذیرش شلیک در این مدت
زمان ،بیسابقه بوده با این حال جمع بندی نهایی دادسرای
نظامی در این خصوص پس از تکمیل تحقیقات خواهد بود.
این مقام قضایی با اشــاره به آغاز تحقیق از متهمان به
محض ارسال پرونده به دادســرای نظامی گفت :در همان
شب  ۲۱دی تعدادی از افرادی که در سامانه شلیک کننده
و بخشهای باالدســتی آن حضور داشتند به عنوان متهم
احضار شــدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و
یکی از متهمان بازداشت شد.
وی افــزود :در فرآیند تحقیقــات ۵ ،نفر دیگر به عنوان
متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشــت
شــدند و در ادامه  ۳نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات
مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شــدند در حال حاضر  ۳نفر در
بازداشت به سر میبرند.
دادستان نظامی استان تهران با اشاره به دستورات قضایی
برای اخذ گزارش سانحه از مراجع مسئول گفت :ستاد کل
نیروهای مســلح ،وزارت اطالعات ،ســپاه ،پدافند هوایی،
هواپیمایی کشــوری و حتی مراجع علمی و دانشــگاهی،
گزارشهای خود را حســب دســتورات صادره به دادسرای
نظامی ارسال کردند.
وی بــا بیان اینکه تحقیقات میدانــی و معاینات محلی
بدون هیچ مانعی از همه مراکــز مرتبط جداگانه و با دقت
تمام انجام شده است ،افزود :در جلسات متعدد بازپرسی ،از
افرادی به عنوان شــهود و مطلع در پدافند هوایی ،فرودگاه،
تیم کنتــرل هوایی ،نمایندگان پدافند هوایی مســتقر در
واحدهای مراقبت پرواز ،فرد جامانده از پرواز  ۷۵۲و خلبان
هواپیمایی آســمان به سبب مشاهداتشان در هنگام سانحه
بهعمــل آمد و خصوص خلبان هواپیمای آســمان ،پس از
بررسی مســتندات ،متوجه شدیم که با تحریف و جابجایی
کلمات منتشر شده است.
این مقام قضایی همچنین به بررسی مکالمات انجام شده
و فیلمها و صوتهای ارتباط واحد مراقبت پرواز با هواپیما و
بین خود واحدها در بخشهای لشگری و کشوری و رادارها
و سامانههای پدافندی همچنین جمع آوری فیلمهای کلیه
دوربینهایی که مشرف به محل سقوط هواپیما بوده و افراد
و اشخاص ثبت کردهاند و استعالمات مربوط به گراف راداری
رادار پدافند هوایی و سایر مستندات فنی هواپیمایی اشاره
کرد.
دادستان نظامی اســتان تهران گفت :بخشی از اقدامات
کارشناســی توسط ســازمان هواپیمایی کشوری مطابق با
مقررات ناظر بر بررســی سوانح هوایی و نحوه مستندسازی
این ســوانح انجام شــده و برابر کنوانسیون شیکاگو ،کشور
محل وقوع سانحه ،دارای صالحیت انحصاری برای بررسی
سانحه است.

وی افزود :سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون دو اطالعیه
درخصوص نحوه ســقوط هواپیمای اوکراینی صادر کرده و
اطالعیه ســوم این ســازمان نیز در حال آماده شدن است
و ایــن گزارشها با هدف پیشــگیری از ســوانح بعدی ،در
تارنمای ســازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری میشوند و
همه اشخاص به این گزارشها دسترسی خواهند داشت.
دادستان نظامی اســتان تهران در تبیین مسائل مطرح
شده در خصوص علت وقوع این سانحه با استناد به نظریات
کارشناســی گفت :احتمال برخوردهای آسیبزننده شامل
پرتوهای لیــزری و الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی
منتفی به نظر میرســد و نظریه اولیه کارشناســان تا این
لحظــه ،حاکی از عدم انفجار یا احتــراق دیگری در لحظه
وقوع سانحه در هواپیماست.
ترکی با بیان اینکه تا این لحظه دلیلی بر هک ســایبری
و الکترونیکــی ،اختالل بیرونی در ســامانههای پدافندی و
موشکی و نفوذ در سامانهها یا شبکهها بدست نیامده ،افزود:
به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی
در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک شده
بر روی بدنه هواپیما مشــهود است و هواپیما بر اثر برخورد
با زمین منفجر شــده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل
اصابت پراکنده شــده که ب ه لحاظ مســکونی بودن محل با
مشکالتی از نظر جمعآوری قطعات هواپیما و حفظ صحنه
مواجه شدیم.
ترکی در ادامه ،به تشــریح علل وقوع ســانحه دلخراش
پرداخت و با اشــاره به بررسی رویههای موجود هواپیمایی
کشــوری در فرودگاه همچنین رویههای شــبکه پدافندی
گفت :در بامداد روز سانحه ،با توجه به احتمال حمله هوایی
آمریکا به ایران ،بخش نظامی برای تأمین امنیت پروازها به
بخش غیرنظامی کنترل فضای کشور اطالع میدهد که تنها
پروازهایی مجاز به برخاستن از باند فرودگاهها هستند که از
قبل توسط شبکه پدافند شناسایی شده و مجوز پرواز آنها
توسط این شبکه صادر شده باشد.
وی افــزود :بر این اســاس ،در زمینه رویه برخاســتن
هواپیماهــای خروجی در فرودگاههای تهران تغییری ایجاد
میشــود و کلیه پروازها باید با اجازه و پس از شناســایی
توســط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز میکردند و در
همه پروازهایی که تا زمان وقوع سانحه و بعد از انجام شده
این رویه برقرار بوده است.
دادستان نظامی استان تهران در پاسخ به ابهامات مطرح
شــده در خصوص علت عدم توقف پروازها در شــب و روز
حادثــه گفت :مطابق دســتورالعملهای موجود اگر حمله
هوایی دشــمن خارجی به کشــور قطعی باشد باید فرمان
توقف پروازها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و تشخیص
سلســله مراتب ،احتمال حمله و تهدید فقط وجود داشته
است.
وی افزود :لذا مراجع مســئول مطابق مقررات به اتخاذ
تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پروازها به طور
کامل بسته نشده است.
این مقام قضایی درباره علت تأخیر یک ساعته پرواز ۷۵۲
گفــت :دلیل این تاخیر ،بار اضافــی و افزایش وزن هواپیما
بیش از اســتانداردهای فنی به دلیل زدن سوخت مازاد بر
عرف پرواز بود که قبل از درخواست مجوز ،به خلبان اعالم و
با دستور وی طی این یک ساعت بخشی از بار اضافه هواپیما
تخلیه میشود و تاخیر پرواز هیچ ارتباطی به بخش کشوری
یا لشگری ندارد.
ترکی دربــاره انطباق صدور مجوز پــرواز به هواپیمای
اوکراینی با رویه ابالغی شــبکه پدافندی کشــور گفت :در

ســاعت  ۵و  ۵۲دقیقه واحد کنترل تقــرب مراقبت پرواز
با مرکز کنترل فضای کشــور تماس میگیرد و درخواست
صدور مجوز میکند و مرکز کنترل کشــور یک دقیقه بعد
درخواســت را به مرکز هماهنگی اعــام میکند و نهایتا با
تأیید این مرکز در ساعت  ۶و  ۱۲دقیقه ،خلبان مجوز پرواز
را از برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره) دریافت میکند.
ترکــی ادامه داد :درســاعت  ۶و  ۱۲دقیقه ،هواپیما در
ارتفاع  ۶۰۰متری هدف موشــک پدافنــد هوایی گرفته و
متاسفانه سقوط میکند.
دادســتان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای نظامی
در بررسیها به یک ســری از خطاها رسیده است ،یکی از
خطاهای تاثیرگذار و عمده در این ســانحه را چنین عنوان
کرد :ســامانه سیاری که موشک شــلیک کرده پس از راه
اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی ،شمال واقعی را دقیق
تعیین نمیکند و همین اشتباه فاحش موجب میشود که
سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختالفی حدود
 ۱۰۵درجه توســط اپراتور مشاهده شود و این خطا ،مبنای
یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در نتیجه سامانه
پدافندی دچار اشتباه میشود.
ترکی افــزود :این خطای انســانی در تنظیم مختصات
موجب میشــود ،اپراتور ســامانه پدافند هوایی ،هواپیما را
به عنوان هدفی که از ناحیه شــمال غربی در حال نزدیک
شــدن به تهران است و محل و سمت حرکت آن ،ارتباطی
با باند پروازی فرودگاه ندارد ،در رادار خود مشــاهده کند و
خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده میکرده
متفاوت بوده است.
وی افــزود :کاربر ســامانه پدافندی ،مشــخصات هدف
شناســایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعالم میکند،
ولی پاســخی دریافت نمیکند و اطالعات ثبت شده نشان
میدهد که پیام ســامانه دفاعی بــا مرکز هماهنگی مبادله
نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ ،متأسفانه کاربر
اقدام به شــلیک کرده در حالیکه این قطع ارتباط تنها در
حد چند ثانیه بود.
ترکی ادامه داد :کاربر ســوال را میپرسد و منتظر پاسخ
نمیشــود و بر اساس تشخیص خودش ،شــلیک را انجام
میدهد و انتشــار خبری مبنی بر شلیک موشک کروز در
سامانه ناشی از مشاهدات نورهای پرتاب شونده در مناطق
مرزی توســط دیدهبانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز
مزید بر علت میشود.
وی با اشاره به اینکه سامانهها به عنوان واحدهای عملیاتی
پاییندستی ،ارتباطی با برج مراقبت نداشتهاند و صرفا برابر
دستورالعملها باید برای تشخیص اهداف مشکوک از مرکز
باالدستی اســتعالم و کســب تکلیف میکردند ،گفت :در
سانحه هواپیمای اوکراینی ،هیچ دستوری مبنی بر شلیک
از ســوی شبکه به ســامانههای پایین دستی صادر نشده و
در زمان وقوع ســانحه ،وضعیت سامانههای پدافندی تحت
مقررات «آتش محدود» بوده نــه آتش به اختیار ،بنابراین
صرفا باید با اخذ مجوز از شبکه ،شلیک صورت میگرفت.
ترکی با اشــاره به اینکه تشخیص نهایی متخاصم بودن
هدف با شــبکه است نه ســامانه گفت :خطای فاحشی که
اینجــا اتفاق افتاد این بود که ســامانه بــدون اخذ اجازه از
شبکه ،اقدام به شلیک کرد.
وی با اشــاره به اینکه طبق نظرات کارشناسان و نتایج
بررســی اولیه هیئت قضایی ،ســامانه پدافندی به صورت
فابریک فاقد دوربین دید در شب و سامانه تشخیص دوست
از دشــمن است ،گفت :اپراتور این ســامانه وقتی هدفی را
به عنوان هدف تهدید کننده شناســایی کند باید به مراکز

بررسی لوایح الحاق ایران به موافقتنامههای استراسبورگ و وین
در دولت
وزارت دادگســتری لوایح «الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به موافقتنامههای استراسبورگ و وین»
را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب ،به کمیسیون
لوایح هیئت دولت ارایه کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت،
مفــاد و محتــوای موافقتنامه استراســبورگ درباره
«طبقه بندی بینالمللی اختراعات» است که در()۱۷
مــاده و هر مــاده ،تحت عنوان مشــخصی تنظیم و
تدوین شــده و در تاریخ چهارم فروردین ماه ۱۳۵۰
به امضا و تصویب رســیده و در مورخ ششم مهر ماه
یک نماینده ســابق مجلس گفت :در مبارزه با فســاد
علت ایجاد پروندههایی مثل طبری و زنجانی را پیدا کنیم.
علی بختیار در گفتوگو با ایسنا ،در ارتباط با ضرورت
مبارزه با فســاد در تمام قوا اظهار کرد :در رابطه با فســاد
ب صورت
طی ســالهای گذشــته اقداماتی پر فراز و نشی 
گرفته است .چه فساد سیاســی و چه اقتصادی همچنان
مشکلی است که باعث ســلب اعتماد عمومی شده است.
اگر از مردم بپرســیم بزرگترین مشــکل کشور چیست
شــاید به عنوان اولین یا دومین دغدغه موضوع فساد را
مطرح میکنند.
وی ادامه داد :زیبنده جمهوری اسالمی نیست که بعد
بامداد جمعه گذشــته انفجــاری در یک مخزن گاز در
شرق تهران و در حاشیه یکی از اماکن نظامی رخ داد.
به گزارش ایســنا ،به دنبال وقوع این حادثه در ساعات
ابتدایــی گمانهزنیهایی در این بــاره صورت گرفت که با
توضیحات سخنگوی وزارت دفاع پاسخ داده شد.
به گفته ســخنگوی وزارت دفاع صــدای انفجار و نور
حاصل از آن ،ناشــی از حادثه در مخــزن گاز در منطقه
پارچین بود که بالفاصله بدون هیچ تلفات جانی مهار شد.
ایــن حادثه البته از همان ابتــدا فرصتی را فراهم کرد
تا رســانههای معاند فارســی زبان بــا پرداختن به آن به

 ۱۳۵۸نیز مورد اصالح قرار گرفته است.
همچنیــن مفاد و محتوای موافقتنامه وین ،درباره
«تأسیس یک طبقه بندی بینالمللی عناصر تصویری
عالئم» است که در خرداد ماه  ۱۳۵۲امضا و تصویب
و در نهم مهر ماه  ۱۳۶۴نیز اصالح شده است.
موافقتنامههــای مزبــور ،دو حلقــه از زنجیــره
معاهدات ،توافقات و کنواسیونهای بینالمللی است
کــه معطوف به هدف کلی حمایت از مالکیت معنوی
و فکری ،در مراجــع و نهادهای مرتبط بینالمللی به
تصویب رسیدهاند.

صدور دستور جلب  ۳۶فرد مرتبط
با ترور سردار سلیمانی
دادســتان تهران از شناسایی  ۳۶نفر از افرادی که
در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند ،خبر داد.
به گزارش ایســنا ،القاصی مهر دادستان تهران در
جلسه مســئوالن قضایی با اشــاره به اقدامات انجام
شده برای پیگیری پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی
اعالم کرد ۳۶ :نفر از افرادی که در ترور حاج قاســم
مباشرت ،مبادرت و آمریت داشتند ،اعم از مسئوالن
سیاســی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها شناســایی
شــدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب
و اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس بینالملل صادر

نماینده سابق مجلس:

علت ایجاد فساد را پیدا کنیم
از چهل ســال صدا و سیما یکی از مدیریان ارشد نظام را
برای دچار شدن به فســاد نشان میدهد .فساد موضوعی
است که در درون تمام قوا ،دستگاهها و بخشهای مختلف
حاکمیت رخنه کرده اســت .وی بــا بیان اینکه «اقدامات
آیتاهلل رئیسی در مبارزه با فساد قابل تقدیر است» گفت:
بایــد قدردان بود کــه او حتی درون قــوه قضائیه را هم
مخاطب قرار داده و بــه درون این قوه نظارت میکند .با

وجود ارادههای اخیر در مبارزه با فساد ،باید گفت موضوع
مهمتر از برخورد ،ایجاد نشــدن فســاد است .باید ببینیم
فسادی که در پرونده طبری است به چه علت ایجاد شده
است .دلیل ایجاد فساد در پرونده بابک زنجانی و امثال او
چه بوده اســت .این فعال سیاسی تصریح کرد :اینکه همه
فکرمی کنند برای انجام کارها در کشور باید پارتی داشته
باشند نشات گرفته از فساد سیستماتیک است .پس وقتی

واقعیتهای حادثه اخیر در پارچین
شــبهاتی در این زمینه دامن بزننــد .یکی از موارد مطرح
شده در این رســانهها تمرکز بر موضوع انفجار در منطقه
«خجیر» بود .این رســانهها مدعی شدند انفجار در مرکز
تولید موشکهای بالستیک در گروه صنعتی شهید باکری
رخ داده است در حالی که مقامات رسمی وزارت دفاع در
گزارشهــای خود به وضوح این ادعــا را رد کردند .طرح
ادعای مضحــک انفجار در تونلهــای زیرزمینی تولید و

باالدســتی خودش که همان شــبکه پدافندی است اعالم
نماید و پس از دستور شبکه اقدام کند.
وی با بیان اینکه دو موشــک توسط ســامانه پدافندی
شلیک شــده و بررسی کارشناســان حاکی است که یکی
از این موشــکها تاثیری بر روی هواپیما نداشته و موشک
دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده ،گفت ۲۶ :ثانیه فاصله
شــلیکهای اول و دوم بوده ،ولی متاســفانه در این فاصله
زمانی هم ،کاربر برای شــلیک دوم از شــبکه کسب مجوز
نمیکند.
دادستان نظامی استان تهران با تاکید بر اینکه یک خطا
گاهی یــک فاجعه غیرقابل جبرانی را رقــم میزند ،اظهار
داشــت :اعتقاد کارشناسان این اســت که اگر کاربر سامانه
احتیاط الزم را انجام میداد و از تجربه اش استفاده میکرد،
این سانحه قابل پیشگیری بود.
وی خاطرنشــان کرد :افرادی که مجموعه این خطاها را
مرتکب شدند کسانی هستند که بازداشت شدند.
ترکی بــا اعالم اینکه بــرای بدســت آوردن یافتههای
جدیدتر از سانحه هواپیمای اوکراینی ۲۳ ،کارشناس نظامی
در  ۷حوزه با دادســرای نظامی تهــران همکاری میکنند،
افزود :بخشی از این گروهها نظریات خودشان را اعالم کردند
و هنوز بخشهایی از گزارشها باقیمانده است.
دادســتان نظامی تهــران همچنین دربــاره بازخوانی
جعبههای سیاه گفت :جعبههای سیاه در اثر سانحه آسیب
فیزیکــی دیده و بازخوانی آنها پیچیدگی فنی خاص خود
را دارد.
وی با اشاره به اینکه جعبههای سیاه با نظارت دادسرای
نظامی در محلی پلمب و طبق اســتانداردهای ایکائو توسط
ســازمان هواپیمایی کشوری نگهداری شــد ،گفت :از نظر
مقررات ایکائو باید کشــور بررســی کننده سانحه با حضور
کشــورهای ذینفع ،جعبه ســیاه را بازخوانی کند که برای
بازخوانی ،تمامی اشــخاص ذیربط شــامل نهاد بررســی
سانحه ،مقامات قضایی مرتبط ،نمایندگان سایر کشورها و
نمایندگان ایکائو حضور خواهند داشت.
ترکی افزود :از آمریکا به عنوان کشــور سازنده هواپیما،
اوکراین به لحاظ مالکیت هواپیما و کانادا ،سوئد و افغانستان
به لحاظ اتباعی که داشــتند دعوت بــه همکاری کردیم و
جعبه ســیاه این مدل از هواپیما تا االن ســابقه بازخوانی
نداشــته اســت و البراتورهای داخلــی نیازمند یک مبدل
بودند تا بتواننــد اطالعات جعبه ســیاه را بازخوانی کنند
که آمریکاییها با ایــن موضوع مخالفت کردند و تجهیزات
الزم بــرای بازخوانی را در اختیار ما قرار ندادند در حالی که
بازخوانی مطابق مقــررات با حضور همه طرفهای ذینفع
انجام میشود.
دادستان نظامی استان تهران در خصوص ادعاهای مطرح
شــده درباره تأخیر در ارسال جعبههای سیاه گفت :بعد از
برگزاری چندین جلسه ،در پایان سال گذشته مقرر شد که
جعبههای سیاه را به البراتور مجهز در خارج از کشور ارسال
کنیم و دقیقا با همهگیری ویروس کرونا در سراســر جهان
مقارن شــد و طرف خارجی اعالم کــرد که البراتورهای ما
امکان پذیرش جعبه سیاه را تا زمان فروکش کردن ویروس
کرونا ندارند .وی افزود :سازمان هواپیمایی کشوری هم طی
نامهای به ایکائو کتبا اعالم کرد که آمادگی ارسال جعبههای
سیاه به خارج از کشور را دارد.
دادســتان نظامی اســتان تهران با اعالم اینکه کشــور
اوکراین به عنوان مالک هواپیما اصرار داشت که جعبههای
ســیاه هواپیما برای بازخوانی ،به آن کشــور فرستاده شود،
گفت :آمریکا و کانادا به عنوان کشورهای ذینفع ،در مورد
توانایــی و امکانات فنی البراتورهــای اوکراین در بازخوانی
اطالعات جعبههای سیاه ابراز تردید کردند.
وی افزود :در حال حاضر و بعد از فروکش کردن نســبی
بیمــاری کووید  ،۱۹البراتورهای فرانســه بــرای دریافت
جعبههای ســیاه اعالم پذیــرش و آمادگــی کردند که با
تشخیص ســازمان هواپیمایی کشوری به این کشور ارسال
خواهد شــد .وی با بیان اینکه تاکنون خانوادههای معظم
 ۸۰نفر از شــهدای سانحه شکایات خود را مطرح کرده اند،
گفت :با همکاری ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه ،مرکز امور
مشاوران و وکالی حقوقی قوه قضائیه و کانون وکال اقداماتی
جهت تعیین وکیل معاضدتی برای خانوادههای شهدا انجام
شده است.
در این نشســت ،تعــدادی از خانوادههــا و وکالی آنان
به طرح خواســتهها ،دیدگاههــا و مطالب خود پرداختند و
نمایندگان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ،مرکز امور مشاوران
و وکالی حقوقی قوه قضائیه و بنیاد شــهید انقالب اسالمی
در این نشست حضور داشتند.

نگهداری موشــک نشــان میدهد که رســانههای معاند
دو هدف شــامل ضربهپذیر معرفی کــردن صنایع نظامی
حساس ایران و همچنین تضعیف قدرت موشکی بازدارنده
کشــورمان را پیگیری میکنند .برخی عناصر و رسانههای
وابســته به رژیم صهیونیستی نیز پا را از دروغپردازیهای
اولیــه فراتر گذاشــته و انفجار ایجاد شــده را به حمالت
سایبری این رژیم مرتبط کردند!

شده است.
وی عنــوان اتهامی این افــراد را «قتل» و «اقدام
تروریســتی» اعالم کرد و افزود :در راس این فهرست
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب
قضایــی او حتی پس از پایان دوره مســئولیتش نیز
پیگیری خواهد شد.
دادســتان تهران با اشاره به تالشهای قوه قضائیه
برای وصول معوقات کالن بانکی ،از به نتیجه رسیدن
پیگیریهــای دادســتانی تهران در پرونده شــرکت
پرشین فوالد خبر داد.
از مبارزه با فســاد حرف میزنیم از این خرده مفســدین
تــا اختالسگرها و تحصیل مال نامشــروع را باید در بر
بگیریــم .وی در پایان گفت :دلیل ایجاد مفاســد موضوع
بســیار مهمتری اســت؛ به نظر من مهمترین عامل برای
ایجاد فساد شــفافیت است .اگر شــفافیت مالی و اداری
داشته باشیم مردم بر کار وزرا ،رئیس جمهور ،نمایندگان
و وابستگانشــان نظــارت میکنند .در ســامانه گمرک و
ســامانه بانکی باید فعالیت کرد .در دولت الکترونیک 20
رتبه رشد داشتیم و نشان میدهد از این طریق میتوانیم
به ســمت ریشــه کن کردن فســاد و نظــارت مردم بر
مسئولین برویم.
یک مقام مطلــع نظامی به «نورنیــوز» گفت :تصاویر
موجــود و عکسهای ماهوارهای منتشــر شــده نشــان
دهنده ســوختگی پوشــش گیاهی اطراف مخزن منفجر
شــده گاز اســت ،حال چگونــه ممکن اســت انفجاری
در زیــر زمیــن رخ بدهد امــا بدون آن کــه حفرهای در
روی زمین ایجاد شــود باعث ایجاد ســوختگی پوشــش
گیاهی گردد.
او افــزود :مخزن گاز منفجر شــده به صورت دســتی
کنترل و شارژ میشــده و اساسا امکان حمله سایبری به
آن نیز وجود نداشته است.

