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یـادداشـت

 درخواست عدم اجرای حد قطع 
سارقین متکی به مبانی فقهی و 

حقوقی است!
فرشــاد فارســانی:* اخبار چند روز اخیر از قطعی شدن حکم 
قطــع ید چند ســارق که در شــرف اجراســت، حکایت دارد. 
اشــخاص بســیاری در  مخالفت یا موافقت با اجرای قطع ید، 
مقــاالت نوشــتند و  مصاحبه ها کردند. هر چند حد ســرقت و  
مجازات آن در فقه مطرح شــده و بــه تبع آن در مواد ۲۶۷ تا 
۲۷۸ قانون مجازات اســالمی هم منعکس شــده، اما به نظر 
می رسد درخواســت عدم اجرای حد قطع نیز متکی بر مبانی 

فقهی و حقوقی است که در ذیل بیان می شود:
 ۱- در اینکــه حدود الهی از الزامات و ضروریات دین اســت 
تردیدی نیســت، امــا درخصوص زمان و شــرایط اجــرای آن، 
فقهــای عظام اختــالف نظر دارنــد. فقهای بنامــی که بعضا 
نظــرات آنها برای متأخران شــان حجت و قابل اســتناد بوده و 
هست، از جمله شیخ طوسی، سیدمرتضی، ابن زهره، ابن ادریس 
حلی، محقق حلی، عالمه حلــی، محقق اردبیلی، محقق قمی، 
سید حسن مدرس و بسیاری دیگر، به صراحت معتقدند اجرای 
حــدود الهی در زمان غیبــت معصوم (ع) تعطیل اســت و با 
مضامین مشــابه تأکید کرده اند: «ال یجوز الحد اقامة الحدود اال 

االمام علیه السالم فی وجوده».
۲- طبق بند خ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسالمی، سرقت در 
زمان قحطی مشمول مجازات حد نمی شود. این حکم عقلی به 
جهت اضطرار متهم و مســتند به حدیث رفع رسول اکرم است 
که می فرماید «ُرِفَع عن اّمتی ِتسَعٌة: الَخَطأُ و النِّسیاُن و ما اکِرُهوا 
عَلیِه و ما ال یعَلموَن و ما ال یطیقوَن و ما اضُطرُّوا إَلیِه و الَحَسُد 
یَرُة و التَّفکُر فی الَوسَوَســةِ فی الَخلِق ما لم ینِطْق ِبَشَفٍة؛  و الطِّ
[مســئولیت] ُنه چیز از اّمت من برداشته شد: خطا، فراموشی، 
آنچه بدان مجبور شوند، آنچه نمی دانند، آنچه از توانشان بیرون 
اســت، آنچه بدان ناچار شــوند، حســادت، فال بد زدن و تفکر 

وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود».
در واقع عدم مجازات قطع یــد در قحطی به دلیل اضطرار 
متهم اســت که به جهت گرسنگی، فقر، گرانی، بی کاری و عدم 
توانایی خرید یا تهیه اجناس مورد نیاز دچار اضطرار شده و برای 
رفع نیازش اقدام به ســرقت می  کند. به نظر می رســد به دلیل 
تحریم های ناعادالنه علیه کشورمان، هم اکنون چنین وضعیتی 
جاری و ساری است و با وحدت مالک از مقرره مزبور، استمداد 
از قاعــده درء (عدم مجــازات متهم به دلیل شــک حکمی یا 
موضوعی)، اصل لزوم تفســیر به نفع متهم، باید حکم به عدم 

شمول حد قطع سرقت در وضعیت کنونی داد.
۳- اینکه شخصی به دلیل ســرقت مالی ناچیز محکوم به 
قطع شــود ولی اختالسگران و مجرمان جرائم مالی سنگین به 
مجازاتی به مراتب کمتر از حد قطع محکوم می شــوند، از نظر 
جرم شناســی و جامعه شناسی محل سؤال اندیشمندان و حتی 
افکار عمومی خواهد بود که الزم اســت این گونه شبهات رفع و 

پاسخ داده شود و برای آن چاره ای اندیشید.
۴- مصادیق بســیاری وجود دارد کــه قانون گذار به دالیل و 
مصالح متعدد از نظر مشــهور فقها حتی امام (ره) عدول کرده 
و نظرات دیگر را اعمال کرده اســت؛ از  جمله مواد ۵۹، ۶۰، ۳۱۹ 
و ۳۲۲ قانون مجازات اســالمی ســابق مصوب سال ۱۳۷۰ که 
به تبعیت از نظر مشــهور فقها و امام (ره) قائل به مســئولیت 
مطلق پزشــک بود که حتی اگر احتیاطات الزمه را هم می کرد، 
در مقابل بیمار مســئول بود مگر اینکه عالوه بر رضایت، برائت 
هم می گرفت که در صورت اخذ آن می توان گفت به هیچ وجه 
مســئولیتی متوجه پزشک نبود. اما طبق مواد ۱۵۸، ۴۵۵، ۴۹۵، 
قانون مجازات اسالمی جدید، مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که 
پزشــک رعایت نظامــات و احتیاطات الزمــه را بکند، حتی اگر 
رضایت یا برائت هم نداشــته باشــد، مســئول نیست و اگر هم 
داشــته باشــد ولی مقصر باشد، باز هم مســئول است. به نظر 
می رســد حکم اخیر منطقی تر باشــد؛ چرا که اگر پزشــک تمام 
تالش خود و احتیاطات الزمه را کرده، نباید نگران باشد که در هر 
صورت مسئول است و با گرفتن برائت هم نباید خیالش راحت 

باشد که در صورت کوتاهی مسئولیتی متوجه او  نیست.
۵- کســی منکر لزوم مجازات متهم نیست، اما مجازات باید 
متناسب با وضعیت و نیاز روز بوده، مؤثر و بازدارنده باشد، مجرم 
را به جامعه بازگرداند و شأن و کرامت انسانی مجرم و جامعه را 
حفظ کند. تحقیقات نشان می دهد مجازات های بدنی بازدارنده 
نبوده و مانع بازگشتن مجرم به جامعه نمی شود و با معیارهای 
امروز با توجه به تأثیر علم و  ســواد و آموزه ها بر رشــد فکری و 
فرهنگ بشری، متناسب با شأن و کرامت انسانی و اسالمی فرد و 
جامعه نیست. بر همین اساس است که بسیاری از اندیشمندان 
معتقدند امر به قطع در قرآن مجید ارشادی است و نه مولوی. 
در واقع نحوه مجازات برای شارع (خداوند) صرفا به عنوان یک 
وســیله طریقیت دارد و آنچه برای شارع موضوعیت و  اهمیت 
دارد، حصــول به اهــداف فوق و نهایتا رشــد و  تعالی جامعه 
انسانی و اسالمی است و تهذیب و اصالح مجرم نه تحقیر یا آزار 
بدنــی او. به همین جهت برخی متفکران عقیده دارند مقصود 
شارع از قطع ید فراتر از معنای ظاهری و خاص آن یعنی بریدن 
دست بوده و معنای باطنی و عام آن به معنی از بین بردن قدرت 

و سلطه آنها بر اموال مردم است!
۶- جامعه جهانی در اســناد متعــددی مجازات های بدنی 
را به جهت مغایرت با کرامت انســانی منــع کرده که برخی از 
آنها عبارت اند از کنوانســیون منع شــکنجه و دیگــر رفتارها یا 
مجازات های بی رحمانه یا تحقیرآمیــز (۱۹۸۴)، ماده ۷ میثاق 
بین المللی حقــوق مدنی و سیاســی (۱۹۶۶)، ماده ۵ اعالمیه 
جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت 
از حقوق بشــر و آزادی های اساسی (۱۹۵۰)، ماده ۵ کنوانسیون 
آمریکایی حقوق بشــر (۱۹۶۹)، ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق 
بشر و ملت ها (۱۹۸۱)، قطع نامه شماره ۴۴۰ دوم دسامبر ۱۹۵۰ 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده ۳۱ مقررات مربوط به 
حداقل رفتار با زندانیان (۱۹۵۵)، ماده ۲۱ رهنمودهای سازمان 
ملل برای  پیشگیری  از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)  

(۱۹۹۰)، ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و... .
بنابراین به نظر می رسد درخواست عدم اجرای حد قطع در 
زمان کنونی مبنای فقهی و حقوقی داشــته و عالوه بر آن، مانع 
تبلیغات سوء و هزینه تراشی متخاصمان علیه دین و کشورمان 

می شود.
*وکیل پایه یک دادگستری و  دکترای حقوق خصوصی

شرق: نشســت روند آستانه در واپسین ســاعات سه شنبه آغاز به کار 
کرد و تا دقایقی از روز گذشــته به درازا کشید. سیدابراهیم رئیسی در 
«هفتمین اجالس ســران کشــورهای ضامن روند آستانه» در حضور 
رؤســای جمهوری روسیه و ترکیه، با تشکر از حضور والدیمیر پوتین و 
رجب طیب اردوغان در این اجالس، عنوان کرد: مایلم در ابتدا بر حفظ 
مواضع خود درباره سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور و رسیدن 
به راه حل سیاسی و بدون مداخله خارجی تأکید کنم. امروز با گذشت 
حدود ۱۱ ســال از آغاز بحران سوریه، ایران همچنان معتقد است تنها 
راه حل بحران، سیاسی است و اقدام نظامی نه تنها راه گشا نیست، بلکه 
به وخامت اوضاع منجر می شــود. رئیسی در ادامه تصریح کرد که ما 
از گذشته به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه از راه حل سیاسی در 
چارچوب توافقات انجام شده از جمله برگزاری مذاکرات قانون اساسی 
ســوریه حمایت می کردیم و بر عزم خود برای مبارزه با تروریســم در 
اشــکال مختلف آن و از جمله آنچه در ســوریه رخ داده، تأکید داریم. 
رئیس جمهور ایران با تأکید بر اینکه تحریم های یک جانبه و تروریسم 
اقتصادی، ناقض حقوق بین الملل و حاکمیت کشورهاست، بیان کرد: 
ایران ضمن محکوم کردن هرگونه تحریم علیه ملت ها خصوصا ملت 
ســوریه، اعالم می کند که به حمایت از مردم و دولت سوریه با قدرت 
بیشتری ادامه خواهد داد. او مسئله آوارگان داخلی و پناه جویان سوریه 
را موضوعی مهم برشمرد و در همین زمینه افزود: کشورهای منطقه 
و جامعه بین المللی باید به بازگشت آوارگان به خانه خود کمک کنند. 
ما به خوبی از مشکالت و نگرانی های کشورهای همسایه سوریه در این 
زمینه آگاهی داریــم و از هرگونه تالش و ابتکار در این زمینه حمایت 
می کنیم. رئیســی تصریح کــرد: معتقدیم مشــروط کردن کمک های 
انسان دوستانه به تحقق اهداف سیاسی برخی کشورهای غربی و رژیم 
صهیونیســتی این روند را مختل خواهد کرد و در این زمینه خواســتار 

توجه و اقدام جدی تر جامعه بین المللی هستیم.
رئیس جمهــور ایــران در ادامه نکات خود افزود: شــورای امنیت 

ســازمان ملل متحد و دبیرکل محترم آن ســازمان بایــد قبل از آنکه 
اقدامات این رژیم به یک معضل بزرگ امنیتی بدل شــود، به وظایف 
خود در این زمینه عمل کنند. او پایان بخش سخنانش را به اثرگذاری 
خروجی نشســت روند آســتانه بر تحوالت ســوریه اختصاص داد و 
گفت: امیدوارم تصمیمات سازنده  و مفیدی در این نشست اتخاذ شود 
و بتوانیم شــاهد ادامه و تضمین و تأمین صلح در ســوریه و سعادت 
پایدار برای مردم این کشور باشیم. با این حال محوریت سخنان رجب 
طیب اردوغان در نشست سه شنبه شب روی تروریسم بود؛ تروریسمی 
که بر تحرکات گروه های ُکردی در ترکیه و ســوریه تأکید داشــت. پیرو 
این نکته اردوغان در هفتمین نشســت ســران کشورهای ضامن روند 
آستانه گفت: روند آستانه تنها پلتفرمی است که گام های الزم را برای 
حل بحران ســوریه برداشــته است. ما از ســال ۲۰۱۹ اجازه ندادیم از 
برخی گروه ها اســتفاده ابزاری شود و اکنون هم به مبارزه با گروه های 
تروریستی ادامه می دهیم. از روسیه و ایران انتظار داریم در این مبارزه 
در کنار ترکیه باشند. رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اجرای مفاد قبلی 
مذاکرات آســتانه افزود: گروه های تروریستی در سوریه مشکل ترکیه 
هستند. تروریســم تمامیت ارضی ترکیه را هم تهدید می کند. مبارزه 
ترکیه با داعش، پژاک، پ ک ک و ی پ گ و ســایر گروه های تروریســتی 
به شــکل مداوم ادامــه می یابد. این ســازمان های ترورویســتی باید 
ریشه کن شــوند. اردوغان خاطرنشــان کرد: در آینده منطقه ما جایی 
برای گروه های تروریســتی تجزیه طلب وجود نــدارد. ترکیه مرزهای 
جنوبی خود را از وجود گروه های تروریســتی پاک می کند. ما به مبارزه 
با تروریست ها ادامه می دهیم. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه با اتخاذ 
لحنی صریح تــر خطاب به همتایان ایرانــی و روس خود عنوان کرد: 
شــما می گویید نگرانی ترکیه را درک می کنید که ما بابت آن از شــما 
تشکر می کنیم؛ ولی جمالت به تنهایی درمان دردها نیست. گروه های 
تروریســتی که نام بردم، باید حداقل ۳۰ کیلومتر از مرزهای ترکیه دور 
شــوند. ما از دوستان خود انتظار داریم صادقانه از فعالیت های ما در 

مبارزه با تروریســم حمایت کنند. رئیس جمهور ترکیــه با بیان اینکه 
تاکنون هشت جلســه کمیته قانون اساسی سوریه برگزار شده است، 
خاطر نشان کرد: موفقیت مذاکرات قانون اساسی به معنای موفقیت 
نشست آستانه است. پس باید مذاکرات کمیته قانون اساسی را در یکی 
از مقرهای ســازمان ملل برگزار کنیم. ما با هم روند آستانه را تأسیس 
کردیم؛ ولی جلســات کمیته قانون اساســی تاکنون نتایج دلخواهی 
نداشته است. اگر این مذاکرات با موفقیت پیش رود، ما در واقع موفق 
می شویم. آرامش حاکم در ادلب به خاطر مذاکرات روند آستانه است 
و باید آتش بس در این مناطق حفظ شود. ما نگرانی ایران و روسیه را 
درباره ادلب درک می کنیم. والدیمیــر پوتین هم در هفتمین اجالس 
ســران کشورهای ضامن روند آســتانه اظهار کرد: فکر می کنیم بسیار 
بســیار مهم است که ایران، روســیه و ترکیه تالش بسیار مهمی برای 
کمک رساندن به مردم ســوریه برای ساخت وساز پسا اختالفی داشته 
باشند. او عنوان کرد: یعنی اقتصاد کشور و بخش اجتماعی را احیا کنند 
و معتقدیم که مهاجران و پناه جویان و آوارگان داخلی را به خانه های 
خود باز گردانند. رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که نتایج مذاکرات 
ما بســیار عالی و پر ثمر خواهد بــود و می تواند باعث تحکیم ثبات و 
امنیت نه تنها در سوریه بلکه در همه خاورمیانه شود. پوتین اذعان کرد 
اجالس بعدی به نوبت قرار است در روسیه برگزار شود و البته بسیار 
خوشــحال خواهیم شد شما را در فدراســیون روسیه ببینیم. رئیسی، 
پوتین و اردوغان پس از پایان این نشست برای حضور در نشست خبری 
مشــترک به جمع خبرنگاران آمدند. ســیدابراهیم رئیسی در نشست 
خبری مشــترک با همتایان ترکیه ای و روس خــود اعالم کرد : «در این 
نشست، تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه شد و بر این امر که 
حضور آمریکایی ها در شــرق فرات به هر بهانه ای هیچ وجهی ندارد 
نیز تأکید صورت گرفت». رئیس جمهور روسیه نیز در جمع خبرنگاران 
گفت: «ســه کشور تأکید دارند بر  اساس گفت وگوی سوری و با راه حل 
سیاســی، بحران سوریه حل شدنی اســت و باید به وحدت و تمامیت 

ارضی سوریه احترام گذاشته شــود و سرنوشت سوریه باید به دست 
مردم این کشــور تعیین شــود». این در حالی بود که رئیس جمهوری 
ترکیه نیز در این نشست خبری با تکرار همان سخنان خود در نشست 
آستانه بر مبارزه با گروه های مسلح در سوریه تأکید و بیان کرد: «میان 
ســازمان های پژاک، ی پ گ و پ ک ک هیچ تفاوتــی نمی بینیم. قبول 
نمی کنیــم از یکی به عنوان ابزار اســتفاده و با دیگری مبارزه شــود». 
اردوغان در عین حال تأکید کرد: فرمت روند آســتانه مؤثرترین اقدامی 
اســت که راه حل سیاسی را در این زمینه تسهیل می کند. در پایان این 
نشست هم بیانیه مشترکی از سوی سه کشور صادر شد. در این بیانیه 
قید شــد که شرایط شمال سوریه بررســی و تأکید شد که دستیابی به 
امنیت و ثبات در منطقه تنها در سایه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی 
این کشــور ممکن اســت و به این منظور تصمیــم گرفتند تالش های 
خود را هماهنگ کننــد. همچنین مخالفت خود را با تصرف و انتقال 
غیرقانونــی نفت و درآمدهــای حاصل از فــروش آن که متعلق به 
ســوریه اســت، ابراز کردند. در بیانیه مذکور آورده شده که طرفین بار 
دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری های جاری به منظور نابودی 
نهایی همه افراد، گروه ها، تشکل ها و موجودیت های تروریستی تأکید 
کرده و بر طبق حقوق بین الملل بشردوســتانه، خواستار محافظت از 
غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی  شدند. در بخش دیگری از این 
بیانیه عنوان شد که منازعه ســوریه هیچ گونه راه  حل نظامی نداشته 
و تنها از طریق روند سیاســی سوریـ  ســوری با تسهیل گری سازمان 
ملل وفق قطع نامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل قابل حل وفصل 
خواهد بود. با همه آنچه گفته شد، این نشست چندان هم بی حاشیه 
نبود. رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه، در جریان مذاکرات 
با والدیمیر پوتین، همتای روس خــود، او را حدود یک دقیقه معطل 
گذاشــت. این حرکت اردوغان با عنــوان مقابله  به مثل رئیس جمهور 
ترکیه نسبت به پوتین برداشــت شده است؛ چرا که پوتین پیش  از  این 

چنین کاری با اردوغان کرده بود.

گزارش «شرق» از متن و حاشیه نشست روند آستانه
ایران، ترکیه و روسیه و تالش مشترک برای ترسیم آینده سوریه

واکنش وزیر  اقتصاد به اظهارات روحانی درباره وضعیت ذخایر 
ارزی در زمان تحویل دولت

احســان خانــدوزی، وزیر اقتصــاد و امور 
دارایی، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت 
دولــت با حضور در جمــع خبرنگاران در 
واکنش به اظهارات روحانی درباره ذخایر 
ارزی دولــت در زمــان تحویــل گفــت: 
«وضعیت ذخایر اسکناس ارزی ما در سال گذشته وضعیت خوبی 
بود، اما باید بگویم ذخایر اســکناس ارزی ما برای پرداختن به امور 
خدماتی است و به کار واردات کاالهای کشور نمی آید و کمکی به 

حل مسائل تجارت کشور نمی کند».
او در عین حال یادآور شد: «در کنار آن خوب بود که اشاره ای 
می شد طبق نامه آقای واعظی به نوبخت در مورد خزانه خالی 
بلکه با بیش از ۵۴ همت اســتفاده از تنخواه چه اتفاقی افتاده 
است. امســال با اینکه هزینه دولت در ســال ۱۴۰۱ باالتر است 
هنــوز در چهــار ماهه اول نیاز به اینکه به ســقف اســتفاده از 
تنخواه ســال قبل برسیم، نداشــتیم و در حد پایین تری هزینه ها 

دولت را مدیریت کردیم».
خاندوزی افزود: «خوب بود به استفاده ای که از مجموع اوراق 
شــده بود، اشــاره می کردند و می گفتند در پنج ماه اول ســال ۵۵ 
درصد افزایش بدهی دولت به صندوق های بازنشســتگی از ابتدا 
تا انتهای دوره هشت ســاله چطور بوده و به افزایش ۵۳۰ درصدی 
بدهی دولت به مجموع شــبکه بانکی کشــور اشــاره می کردند. 
مجموع اینها تصویر دقیق تری فراهم کرده و اقتضا می کند با مردم 

با صداقت بیشتری صحبت کنیم».
صولت مرتضوی:  همه شــهروندان ایرانی از حقوق مساوی 

برخوردارند
در ادامه حاشــیه هیئت دولت، صولت 
اجرائــی  معــاون  مرتضــوی، 
رئیس جمهوری نیز به حیاط دولت آمد 
و در پاســخ به این ســؤال «شــرق» که 
خوب اســت دولــت خواســتار اجرای 
مصوبه حجاب سال ۸۴ شورای عالی انقالب فرهنگی است، اما 
برخورد بعضا نادرست گشت ارشاد با زنان و ایجاد دوقطبی در 
جامعــه و قــراردادن شــهروندان در مقابل یکدیگــر، بازتاب 
خوشــایندی در جامعه ندارد، برنامه دولت برای ســاماندهی 
وضع ایجادشــده چیســت؟ توضیح داد: «آنچــه از نظر دولت 
اهمیت دارد، اجرای قانون اســت. قانون باید کامل اجرا شود و 

دولت نمی خواهد اقدام خالف قانونی اجرا شود».
معــاون اجرائــی رئیس جمهــوری تأکید کرد:  «همــه ملت و 
بانوان عفیف ایرانی کســانی هســتند که قانون را رعایت می کنند؛ 
دولت ســیزدهم هم دولــت همه ملت ایــران و متعلق به همه 

ایرانی هاست».
مرتضوی از شــهروندانی که به اســم بدحجاب با آنها از سوی 
نیروی انتظامی برخورد نامناســبی صــورت می گیرد، حمایت کرد 
و در عیــن حال ایجاد فضای دوقطبــی در جامعه به بهانه اجرای 

حجــاب را رد کرد و افزود: «هیچ فضای دوقطبی ای ایجاد نشــده 
اســت و در راهپیمایی ۱۰ کیلومتری دیدیــم که آحاد ملت ایران در 
کنار یکدیگر بودند؛ بنابراین همه مردم، شهروندان ایران هستند و از 

حقوق مساوی برخوردارند».
او تأکید کرد:  «هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود ندارد. اگر احیانا 
مشکلی هم درباره حجاب شخصی وجود داشته باشد، باید با زبان 
لین و تبیین حقایق و مواضع و ارشــاد طبــق فرهنگ دینی ما این 

مشکالت برطرف شود».
مرتضوی در تأیید اینکه رهبــری هم تأکید دارند درباره حجاب 
باید فرهنگ ســازی شــود و ایشــان هم با اجبار و برخوردهای تند 
دراین باره مخالف اند و رئیس دستگاه قضا هم تأکید دارد که درباره 
حجاب باید فرهنگ ســازی و آموزش اجرا شود، گفت: «همین طور 
است. باید کار اثباتی به صورت فراوان دراین باره انجام شود. تأکید 
می کنم اکثریت زنان ایرانی ملتزم به رعایت قانون و حجاب هستند 
و اگر در این میان کسی هم وجود دارد که دراین باره ملتزم به قانون 

نیست، باید با شیوه های مناسب و نرم با آنها مواجه شد».
 FATF ســخنگوی دولــت: نبایــد همه چیز  را بــه برجــام و

معطوف کنیم
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت 
ســیزدهم نیز چهره دیگــری بود که در 
حاشیه هیئت دولت به جمع خبرنگاران 
آمد. او هم در توضیح توییت خود مبنی 
بر اینکه بــرای ســرمایه گذاری خارجی 
نبایــد منتظر AFTF و برجام بمانیم،  در پاســخ به این پرســش 
«شرق» که اگر چنین چیزی امکان پذیر است، چرا تاکنون اجرائی 
نشده است تا فشــار اقتصادی کمرشکن کمتری به جامعه وارد 
شود؟ گفت: «دقیقا نکته دولت همین است و وقتی نگاهمان را 
فقــط به یک میــز و چند کشــور محدود و معطــوف می کنیم، 
ظرفیت های عظیم و گسترده را برای حل مشکالت مردم از بین 

می بریم و چشمانمان را به روی آنها می بندیم».
ســخنگوی دولت ادامه داد: «وقتی بهانه می آوریم که صرفا از 
مســیر میز مذاکره و برجام می توانیم مشکالت را حل کنیم و تنها 
و تنهــا از طریق FATF می توانیم بر مشــکالت فائق آییم، این طور 
می شود که دستاوردهای اقتصادی ترانزیتی کشور در سال های اخیر 
حداقلی می شود. اما دولت سیزدهم نشان داد به موازات پیگیری 
حق مســلم مردم کشــورمان در میز مذاکــرات برجامی و صیانت 
از حق مردم، نباید چشــمانمان را به روی ســایر حوزه ها ببندیم و 
به ویژه با فعال ســازی ظرفیت های اقتصــادی منطقه ای می توان 

بهره برداری هایی جدی داشت».
بهادری جهرمــی تأکید کرد: «دســتاوردهای بســیار خوبی 
داشــته ایم و دولــت در حوزه فروش نفت توانســته اســت با 
افزایش چشــمگیر درآمدهای نفتی کشــور، رکوردشکنی هایی 
در حوزه ترانزیــت کاال در چند ماهه اخیر به دســت آورد. این 
دستاوردها نمونه های بسیار روشنی هستند تا بدانیم نباید هرگز 
همه ظرفیت ها و موضوعات را محدود در یک ســبد و محدود 
در یک میز و یک حوزه ببینیم. باید چشــم ها را باز کنیم و همه 

ظرفیت ها را مشاهده کنیم و به کار بگیریم».
او در پاســخ بــه اینکه آیــا در تأییــد ســخنانتان می توانید 
آمارهایی از سرمایه گذاری خارجی ارائه دهید، افزود: «آمارهای 
ســرمایه گذاری خارجی به طور منظم و مستمر از سوی سازمان 
توســعه تجات خارجــی و گمرک منتشــر می شــوند؛ مثال در 
سه ماهه اول ســال جاری بعد از ماه ها منفی بودن تراز تجاری 
خارجی، اکنون تراز مثبت شــده اســت. شما پاســخ دهید که 
آیا گشایشــی در FATF اتفاق افتاده یا برجام به نتیجه رســیده 
اســت؟ خیر مسئله این است که از سایر ظرفیت ها بهره برداری 
شــده اســت؛ یعنی هم زمان که برای رفع تحریم های ظالمانه 
رایزنی می شده، برای استفاده از سایر ظرفیت ها هم رایزنی هایی 
انجام شده است و با تدبیر این مسیرهای مختلف پیش رفته اند. 

قطعا مشکالت اقتصادی کشــور در گذر زمان برطرف خواهند 
شد».

ســخنگوی دولــت همچنین در پاســخ به این پرســش که در 
شــرایطی که اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان از کشــور 
مهاجرت می کنند، چطور می توانیم ادعای جذب ســرمایه خارجی 
داشته باشــیم؟ اظهار کرد: «آمار توسعه تجارت خارجی ما روشن 
است و بسیاری از اســتارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان هم در 
حال فعالیت در کشور هستند. اتفاقا بخشی از مشکالت اقتصادی یا 
مشکالتی که در اجرای پیشرفت اقتصادی بخش خصوصی وجود 

دارد، ناشی از نگاه غلط گذشته است».
بهادری جهرمی تأکید کرد: «اگر نگاه های غلط گذشــته را کنار 
بگذاریم، نه تنها مهاجرت نخواهیم داشــت، بلکه شاهد مهاجرت 

معکوس به نفع کشور خواهیم بود».
وزیر ارتباطات: چیزی به نام قفل کودک نداریم

عیســی زارع پــور، وزیر ارتباطــات نیز روز 
گذشــته ازجمله وزرایی بود که در حاشیه 
هیئت دولت به جمع خبرنگاران آمد و به 

سؤال های آنها پاسخ داد.
وزیر ارتباطات در پاســخ به پرســش 
«شــرق» منکر کاهش ســرعت اینترنت شــد و گفــت حتی طی 
شاخص های اس پی اس اس شاهد افزایش سرعت اینترنت بوده ایم.

عیســی زاع پور درباره فعال سازی گزینه محدودیت سرچ گوگل 
که اخیرا همه کاربران ایرانی را کودک ۱۳ساله تعریف کرده و فیلتر 
هوشــمند را به  اجبار برای همه فعال کرده اســت، این موضوع را 
انکار کرد و گفــت: «فعال کردن قفل کودک در ســرچ گوگل برای 
کاربران ایرانی صحت ندارد و تنهــا محتوای پورنوگرافی خروجی 
موتورهای جست وجوگر فعال و پاالیش شده اند و تنها محدودیت 

اعمال شده درباره سرچ محتوای پورنوگرافی است».
او با نفی فعال شــدن قفل کودک در ســرچ گوگل برای کاربران 
شــبکه هــای اجتماعی ایرانــی تأکید کــرد: «چیزی بــه نام قفل 
کودک نداریم، بلکــه نگرانی برخی خانواده ها از وجود محتواهای 
غیراخالقی برطرف شــد. وجود محتواهای غیراخالقی و دسترسی 
آسان به این محتواها باعث شــد خانواده ها به ما از نگرانی جدی 

دراین باره سخن گفتند».
زارع پــور اظهار کرد: «این یک نگرانی جدی اســت که با کمک 
اپراتورهای ارتباطی ســرورهایی معین کردیم تا نگرانی خانواده ها 
برطرف شــود؛ بنابراین دسترســی بــه محتواهــای غیراخالقی و 

خشونت آمیز که خطوط قرمز است، برطرف شد».
وزیــر ارتباطات در پاســخ به اینکه آیا طــرح صیانت از فضای 
مجازی اجرا شــده اســت؟ گفت: «این اقدام هیچ ربطی به اجرای 

طرح صیانت از فضای مجازی ندارد».
او همچنیــن در پاســخ به اینکه بــر چه مبنایــی این اقدام 
انجام شده اســت؟ بیان کرد: «مبنای ما برای پاالیش در موتور 
جســت وجوگر این اســت که طبق قانــون اساســی محتوای 
پورنوگرافی در کشور ممنوع است و این محدودیت صرفا برای 
سرچ محتوای غیراخالقی و پورنوگرافی و خشونت بسیار شدید 
اعمال شــده که از قابلیت های خود موتور جست وجوگر گوگل 
اســت. البته در قوانین جمهوری اسالمی استفاده از سایت های 
پورن ممنوع  بوده و طبیعی اســت که دسترسی به آن هم باید 
مسدود شود. این خواست و نگرانی خانوده های ایرانی است و 
ما هم خواســت خانواده ها را اجرا کرده ایم و اگر موردی دیگر 

محدود شده است اعالم کنید تا بررسی کنیم».
چیزی به نام طبقه بندی اینترنت نداریم!

وزیر ارتباطات که ظاهرا برای نفی همه اخبار منتشرشده در 
حوزه ارتباطات به حیاط دولت آمده بود، درباره خبر طبقه بندی 
اســتفاده از اینترنت هم که این روزها خبرساز شده است، بیان 
کــرد: «چیزی بــه نام طبقه بنــدی اینترنت نداریم. قرار اســت 
اینترنت مخصوص کودک و نوجوان داشــته باشیم که در آینده 
نزدیک درباره جزئیات آن اطالع رســانی خواهیم کرد. همچنین 
یک سری گشایش ها قرار است برای یک سری اقشار خاص مثل 
اســتادان دانشــگاه ها داشته باشیم و دسترســی آنها به برخی 
سایت هایی را که ممکن است استادان نیاز به دسترسی به آنها 
داشته باشند، برای آنها میسر کنیم که در آینده نزدیک دراین باره 
هــم توضیحاتــی داده خواهد شــد؛ اما چیزی تحــت عنوان 
طبقه بندی اینترنت نداریم و این برچسب های رسانه ای است».

خاندوزی به روحانی پاسخ داد؛ خزانه دوازدهم پول داشت اما به کار واردات کاال نمی آمد

بود اما نبود!
معصومه معظمی: «وضعیت ذخایر اسکناس ارزی ما در سال گذشته (در زمان تحویل دولت) در وضعیت خوبی بود»؛ این اعتراف احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در تأیید سخنان 
اخیر حسن روحانی است. رئیس جمهور پیشین در دیداری که اخیرا به مناسبت عید غدیرخم با برخی اعضای کابینه و وزرا و معاونان دولت خود و برخی چهره های سیاسی و رسانه ای داشت، اعالم 
کرده بود: «زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم، چندصد میلیون دالر اسکناس در بانک مرکزی بود؛ اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دالر 
اســکناس در بانک مرکزی موجود بود». این در حالی است که برخی اعضای کابینه دولت سیزدهم و تندروهای اصولگرا و منتقدان و مخالفان دولت دوازدهم مدعی بودند خزانه خالی را از دولت 
روحانی تحویل گرفته اند و همچنین بر کسری بودجه دولت قبل تأکید داشتند. روحانی در این جلسه درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت بدهی دولت قبل توسط این دولت توضیح داد: 
«دولت دوازدهم الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند؛ بنابراین ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش یافته توسط مجلس است».  این در حالی است که مخالفان دولت پیشین چندین بار شکایت از روحانی و تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و موارد 
این چنینی را در قبال او پیگیری کردند تا به افکار عمومی بقبوالنند روحانی در انجام وظایفش کوتاهی هایی داشــته اســت. در حالی که شاهد از غیب رسید و روز گذشته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم 

اعتراف کرد سخنان روحانی مبنی بر اینکه دولت را با میلیاردها دالر اسکناس تحویل دولت جدید داده است، صحت دارد.
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