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سایه اقتدار ایران بر نشست ورشو
 با فروکش کردن جنجال های رسانه ای امریکایی ها و صهیونیست ها 
در بزرگنمایی اجالس ورشو واقعیت های این اجالس و پیامدهای 
آن نشان داد که امریکایی ها به رغم برنامه ریزی و بهره گیری از همه 
ظرفیت های موجود خود و متحدانشان در منطقه و جهان، شکست 

دیگری را در مقابله با انقالب اسالمی تجربه  کردند.
مایک پمپئو، وزیر خارجلله امریکا همزمان با اعللالم برگزاری این 
اجالس در سفر منطقه ای خود در ماه گذشته، مقابله با نفوذ ایران را 
یکی از اهداف اجالس ورشو اعالم و تأکید کرده بود که این اجالس 
بیش از همه بر ایران تمرکز خواهد داشللت. او در اجالس داووس با 
ادعای اینکه ایران عامل تهدید و عامل بی ثباتی در منطقه اسللت، 
رسماً اعالم می کند که امریکا از این مسیر در پی تشکیل یک ائتالف 
جهانی علیه ایران و البته با ادعای حمایت از »مردم ایران« در مقابل 

»حکومت آنان« است.
آنچه را که امریکایی ها )تیم ترامللپ، پمپئو، بولتن( را به این توهم 
رسانیده بود که در این مسیر به نتیجه خواهند رسید از یک سو باور 
به ظرفیت امریکا در همراه سازی سران کشللورهای جهان در این 
نشست با اسللتفاده از قدرت و نفوذ امریکاست که گمان می کردند 
هنوز این قدرت باقی است و نکته دیگر هم انتخاب زمان آن بعد از 
22بهمن ماه یعنی 24 و 25 بهمن بود که این انتخاب زمان نیز ناشی 
از یک توهمی بود که مخالفان خارج نشین و مزدوران داخلی برای 
تیم حاکم بر کاخ سفید برای امریکا ساخته بودند که نظام جمهوری 
اسالمی ایران از داخل متزلزل شده و با توجه به برنامه ریزی های آنها 
برای ناامید سازی مردم ایران، جشن 22بهمن یا برگزار نخواهد شد 
و یا با سللردی و عدم حضور مردم مواجه خواهد شد و این فرصتی 
برای گردانندگان کاخ سفید خواهد بود که با همراه سازی مخالفان 
منطقه ای ایران و القای از دست دادن پایگاه در داخل، به زعم خود 
برنامه های خود را در عرصه تشدید فشارهای بین المللی علیه نظام 

و بحران سازی داخلی به پیش ببرند.
اما به رغم این طراحی امریکایی ها برخی از کشورهایی که طبعاً با 
پول و فشار امریکایی ها و تطمیع قارون های منطقه ا ی برای شرکت 
در این اجالس اعالم آمادگی کرده  بودند به دلیل شناخت بهتری 
که از واقعیت های ایران و یا نگرانی از واکنش های مردمی در درون 
کشورهای خودشان داشللتند از همان آغاز تأکید کرده بودند که 
اگر بنا باشللد حتی در دعوت نامه نامی از ایران برده شللود شرکت 
نخواهند کرد و به همین دلیل هم بود که پمپئو در دعوت نامه نام 
ایران را حذف کرده و صرفاً بر ضرورت ایجللاد ثبات در خاورمیانه 
و پیگیری برخی طرح های مرتبط با آن نظیر طرح نزدیک سللازی 
صهیونیست ها و کشللورهای عربی و طرح معامله قرن تأکید شده 

بود.
در روند برگزاری نیز، ناتوانی امریکایی ها در کشللاندن کشورهای 
مطرح جهان نظیر چین، روسللیه، هند و یا حضور شخصیت های 
مطرح از خیلی از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و اتحادیه 
اروپا، نشللان از برگزاری ضعیف آن داشللت و در روند جلسه نیز با 
توجه به اینکه در نشست رسمی یا موضوع ایران مطرح نشد و یا اگر 
مطرح شده بود انعکاس رسمی و علنی نیافت و تنها اظهارات برخی 
از وزرای خارجه کشورهای منطقه علیه ایران که در ضیافت شام 
مطرح شده بود به طور مخفیانه توسللط نتانیاهو با دوربین موبایل 
ضبط و در سایت او منتشر شده بود که بالفاصله ناچار شده بود آن 

را حذف کند.
اما آنچه در اظهارات مایک پنس معللاون ترامپ و اظهارات پمپئو 
در نشست خبری پایانی اجالس علیه ایران مطرح و منعکس شده 
بود در عین تالش برای سللیاه نمایی علیه ایران اذعللان به اقتدار 
و نفوذ منطقه ای ایران و اسللتیصال امریکا در مواجهلله با آن بود. 
مایک پنس معاون ترامپ که شاید سللخنانش علیه ایران را بتوان 
مهم ترین خبر اجالس علیه ایران دانسللت، به دلیل دسللت خالی 
امریکا تمسک به فتنه سللبز سللال 88 علیه نظام بود که طی آن 
مدعی شد که »جهان دفعه قبل در جریان جنبش سبز رویارویی 
با رژیم ایران را از دسللت داد، اما این بار نه، این بار همه باید متحد 
بایستیم. درحالی که اقتصاد ایران همچنان در حال سقوط است و 
مردم ایران به خیابان ها می آیند)؟!( ملت های دوستدار آزادی باید 
برای پاسللخگو کردن رژیم ایران، برای شر و خشونتی که بر مردم 
خود در منطقه و جهان وارد کرده است، در کنار هم قرار گیرند«. 
این اظهارات و آن هم بعد از 22بهمن ماه که راهپیمایی پرشللکوه 
مردم ایران در حمایت از نظام، جهان را متحیر کرد نشللان دهنده 
این است که امریکایی ها به دلیل ناتوانی از درک واقعیت های ایران 
اسالمی، آن چنان خود را به تغافل زده اند که حضور دهها میلیونی 

مردم ایران را مخالفت با نظام تلقی می کنند.
اما به رغم تصور امریکایی ها این اجللالس موقعیت متزلزل امریکا 
را در ایجاد اجماع علیه ایران، ضعیف تر کرد از جمله اینکه مطالبه 
مایک پنس از اروپایی  ها در این نشسللت برای قرار گرفتن در کنار 
امریکا برای خروج از برجام به شللدت با مخالفت آنها مواجه شللد 
و نشللان داد که امریکا در ایللن بازی در جلب همللکاری متحدان 

اروپایی اش ناکام مانده است.
نکته دیگر آنکه مواضع مایک پنس، تمسخر نانسی پلوسی رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا علیه سیاسللت های ترامللپ درمقابله 
با ایران را در پی داشللت ، به گونلله ای که وی  می گویللد: »معاون 
رئیس جمهللور به نوبه خود یک سللخنگوی خبره اسللت، اما من 
رویکردهای او و دولت ترامپ علیه ایران را اشللتباه می دانم. باید 
بگویم خوشحالم که او با واکنش چندان مثبتی[ از سوی کشورهای 

اروپایی] مواجه نشد«.
ناکامی نتانیاهللو در نزدیکی به اعراب که اقللدام باجگیرانه وی در 
انتشار فایل سخنرانی تعدادی از مسئوالن کشورهای عربی منطقه 
علیه ایران را باید مصداقی از آن دانسللت و به ویژه مخالفت صریح 
تعدادی از کشورهای عربی با طرح معامله قرن ترامپ، نماد دیگری 
از ناکامی پمپئو در این سیرک جدید بود که با اهداف انزوای ایران 

راه انداخته بود.
حضور دهها میلیونی مللردم ایران در راهپیمایللی 22بهمن و در 
حمایت از نظام اسللالمی ثمرات گران قدر دیگللری نیز در عرصه 
داخلی و منطقه ای دارد که نیازمند برنامه هوشللمندانه دسللتگاه 
سیاست خارجی و دیگر نیروهای مسللئول در این عرصه است تا 
بتوانند آن را به عرصلله ای برای تحکیم اقتللدار منطقه ای ایران و 

شکست سناریو های تحریمی و انزوای کاخ سفید تبدیل کنند.

عباس حاجی نجاری

روحاني: رفتار غيرمسئوالنه اروپا را  نمي پذیریم
همه بايد درباره بیانیه مهم رهبري احساس مسئولیت کنیم

»کش�ورهايي که 
با م�ا کار مي کنند 
بايد کاماًل حواس شان جمع باش�د که به دنبال 
زياده خواهي نباشند؛ چرا که ملت ايران بر اصول 
خود ايس�تاده و مس�ائل مهمي که در راستاي 
منافع ملي به شمار مي رود مورد توجه آنان بوده 
و زياده خواهي ها هرگز موردپسندشان نیست. «

این مطلب را رئیس جمهور خطاب به کشورهایي 
اروپایي عنوان و تأکید کللرد: »مي خواهیم با اروپا 
روابط خوب و صمیمانه داشته باشللیم، اما هرگز 
رفتار غیرمسئوالنه هیچ کس را نمي پذیریم. « اشاره 
روحاني به بیانیه اخیر سه کشللور اروپایي آلمان، 
انگلیس و فرانسه موسوم به اینستکس است که در 
آن عالوه بر الزام جمهوري اسالمي ایران به پذیرش 
FATF کشللورمان را به افزایش تنش در منطقه 
متهم کرده است. بیانیه اي که قرار بود در قالب آن به 
ارائه سازوکار مالي مستقل، به تعهدات برجامي اروپا 
در قبال جمهوري اسللالمي ایران عمل کند، اما به 

بیانیه اي بی خاصیت و زیاده خواهانه بدل شد. 
رهبر معظم انقالب روز دوشنبه این هفته در دیدار 
هزار نفر از مردم آذربایجان شللرقي با خدعه آمیز 
خواندن رفتار و اقدامات غربي هللا و تأکید بر این 
نکته که باید مراقب خدعه اروپایی ها نیز بود، اظهار 
داشتند: » من به مسئولین و دولتي ها نمي گویم 
چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند و به گونه اي 
عمل کنند که فریب آنها را نخورند و به امید آنکه 
حاال کاري بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل 

نکنند. «
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت 
گفت: »ما آماده همکاري و تعامل با دنیا هسللتیم 
اما کشللورهایي که با ما کار مي کننللد باید کاماًل 
حواس شان جمع باشد که به دنبال زیاده خواهي 
نباشند؛ چرا که ملت ایران بر اصول خود ایستاده 
و مسائل مهمي که در راستاي منافع ملي به شمار 
مي رود مورد توجلله آنان بللوده و زیاده خواهي ها 
هرگز مورد پسندشان نیست. « روحاني با تأکید بر 
اینکه ملت ایران هرگز زیر بار زورگویي و قلدرمآبي 
نمي رود، گفت: »گاهي برخي کشللورها تمایالت 
و خواسللته ها و اظهارات غیردقیق نسبت به ایران 
مطرح مي کنند و این در حالي است که همانطور که 
مي خواهیم با اروپا روابط خوب و صمیمانه داشته 
باشللیم، اما هرگز رفتار غیرمسئوالنه هیچ کس را 
نمي پذیریم.« روحاني تعهدات اروپایی ها را به آنها 
یادآور شد و تصریح کرد: همه باید نسبت به پیمان 
و تعهدات خود عمل کرده و با بیان توقعات جدید 
فرار رو به جلو نداشته باشد و خواست ما این است 
که روابط دوستانه مان با اتحادیه اروپا ادامه داشته 

باشد و آنها هم همانگونه که قول و وعده داده اند و 
در برابر دوربین ها اعالم کردند به تعهدات خود به 
طور دقیق عمل کنند، چرا که این به نفع منطقه 

و جهان است. 
روحاني در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره 
به این نکته که » امللروز میان ایران و امریکا یک 
زورآزمایي حداکثري است به معناي آنکه امروز 
آنها از حداکثر توانشان علیه ملت ایران استفاده 
مي کنند و ملت ایران هللم از حداکثر اراده، امید 
و اعتمادش در برابر آنها اسللتفاده مي کند و این 
شرایط کمتر در گذشته بوده است« گفت: »امروز 
در شرایطي هستیم که جنگ اراده ها نتایج خود را 
نشان خواهد داد، و هیچ تردیدي به پیروزي اراده 

ملت بزرگ ایران در برابر امریکا نداریم. «
      همه بايد نس�بت به بیانیه رهبر انقالب 

احساس مسئولیت کنیم
رئیس جمهور در ادامه به بیانیه مهم رهبر معظم 
انقالب پس از 22 بهمن اشاره کرد و گفت: البته 
مخاطب اصلي ایشان در این بیانیه جوانان بودند، 
اما نکاتي در آن وجود دارد که همه باید نسبت به 

آن احساس مسئولیت و به آن عمل کنیم. 
روحاني با اشللاره به اینکه پیام رهبري براي گام 

دوم انقالب و دهه جدید پیش رو بود که در آن، 
ایشان به نکات بسیار مهمي تأکید کرده و آنها را 
متذکر شدند، افزود: رهبر معظم انقالب در این 
بیانیه، امید و نگاه خوش بینانه ای نسبت به آینده 
کشور و انقالب داشللتند و این موضوعي کلیدي 
است که اگر همه نسبت به آینده کشور و انقالب 
با امیدواري و خوش بیني بنگریم و مشللکالت را 
بزرگ نکرده و نسبت به ملت بیش از پیش اعتماد 
داشته باشیم، مي توانیم به نکات مد نظر رهبري 
دسللت پیدا کنیم. رئیس جمهللور افزایش امید 
و اعتماد در کشللور را موجب اضطراب دشمنان 
دانسللت و گفت: مردم ما باید محکم باشللند و 
دشمن را بتوانیم در مأیوس کردن مردم از آینده 

دچار شکست و اضطراب کنیم. 
      دولت با تمام توان دنبال حل مشكالت 

است
رئیس جمهور با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در 
بیانیه خود نسبت به مسائل اقتصادي کشور تأکید 
داشتند، گفت: مسئله اقتصاد هدف دشمن در این 
شرایط مبارزه و تحریم اسللت و باید ضمن اینکه 
شرایط براي کشور سخت شده به دنبال راه حل ها 
براي عبور از این شرایط باشیم. روحاني با اشاره به 

اینکه رهبر معظم انقالب همچنان بر درون زا بودن، 
مردمي بودن و برون گرا بودن اقتصاد تأکید دارند، 
افزود: دولت باید به سللهم خود به این نکته توجه 
داشته باشللد و در راسللتاي واگذاري بخش هایي 
که در وظایف حاکمیتي به شمار نمي رود، تالش 
کند. رئیس جمهللور با بیان اینکه باید بسللیاري 
از بنگاه هاي اقتصادي کلله در تصدي بخش هاي 
دولتي است، در بورس و فرابورس به مردم واگذار 
شود، به مردم گفت: مردم باید احساس کنند که 

اقتصاد به دست آنها اداره مي شود. 
روحاني با اشاره به اینکه رهبري در بیانیه خود به 
مسائل دیگري همچون مبارزه با فساد، گسترش 
عدالت و سیاسللت خارجي نیز تأکید داشته اند، 
گفت: وزرا و مسللئوالن دسللتگاه هاي اجرایي بر 
مبناي مسئولیت هاي خود باید برنامه هایشان را 
براي دهه پیش رو بر مبناي فرمایشات مقام معظم 
رهبري، تنظیم کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: به 
ملت بزرگ ایران اطمینان مي دهم که دولت با همه 
توان و عزم خود به دنبال حل مشکالت اجتماعي و 
اقتصادي کشور است و بي تردید با عزم دولت، ملت 
و سایر قوا قادر خواهیم بود از این مرحله حساس 

نیز عبور کنیم. 

ژه
وی

 تبليغمخالفانامامبهاسمامام
روزنامه شللرق در صفحه اول خود عکس مهدي بازرگان در 
کنار حاج احمد آقاي خمیني را به عنوان عکس یک صفحه 
اول خود کار کرده تا خبر پاسللخ مؤسسلله تنظیم و نشر آثار 
حضرت امام به ادعاهللاي علي مطهري در زیر سللؤال بردن 
دو نامه از امام را منتشللر کند. در واقع موضوع مطلب، اثبات 
اسللتناد دو نامه به حضرت امام اسللت، امللا تصویر مخالفان 
ایشان که نامه ها خطاب به آنها بوده، کار شده است. چه آنکه 
براي همین مطلب در صفحه 2 هم تصویري از نماز آیت اهلل 
منتظری و اقتداي جمعي از افراد و از جمله مهدي بازرگان به 
او انتخاب شده است. تصویري که در آن، مرحوم منتظري و 
مهدي بازرگان از رکوع برخاسته اند، اما دیگران همچنان در 
رکوع هستند. روشن است این تفسیر مفهومي قرار است چه 
چیزي بگوید، ابایي هم از بیانش نیست؛ بازرگان و منتظري در 
یک خط بودند و سایرین در خط امام. اما با آن تصویر رکوع و 
عقب افتادن افراد از قیام امام جماعت، گویي دیگران را عقب 
مانده از منتظري و بازرگان معرفي کرده است. اگر دغدغه این 
است که مطهري اتهامي به امام و اطرافیان ایشان وارد کرده 
و مؤسسه زیر نظر حسن خمیني پاسخش را داده، پس چرا 

عکس امام کار نمي شود؟!
در هفته هاي گذشته هم اینگونه بود که شللرق به هر روش و 
بهانه ای متوسل شد تا عکس بازرگان و اعضاي نهضت آزادي که 

با دستور امام از بر عهده گرفتن مسئولیت در ایران منع شدند، در 
روزنامه کار کند. همه چیز به اسم امام است، اما عمالً علیه امام. 

 بنبستیاراهحلبنبست؟!
در حالي که وضعیت معیشتي مردم و اوضاع اقتصادي کشور 
مناسب نیست و مردم این اوضاع بد را ناشي از وحدت و تکرار 
روحاني و خاتمي و تدابیر نامناسللب دولللت مي دانند، یک 
فعال سیاسي اصالح طلب در سخناني گفته که تکرار افرادي 
همچون خاتمي و روحاني حالل مشللکالت اسللت. ابراهیم 
اصغرزاده گفته است: مشروعیت حکومت باید ترمیم شود... 
من معتقد هستم هنوز اصالح طلبان و اصولگراها و هنوز بخش 
مهمي از حاکمیت، قادر به بازسازي است، قادر است شرایطي 
ایجاد کند که جامعه به او اعتماد کند... راه حل هاي بسللیار 
ساده، گاهي اوقات جواب مي دهد. کما اینکه 20سال پیش 
اصالح طلبان توانسللتند راه حلي بدهند و در مقابل شللرایط 
بن بستي که احساس مي شد، باالخره شخصي مانند رئیس 
دولت اصالحات آمد. بعد که دوباره شللرایط دچار بن بسللت 
شد، باز دیدیم میلیون ها نفر پاي صندوق هاي رأي آمدند و 
به شخصي مانند حسن روحاني رأي دادند. هنوز هم امکان 
بازسازي، امکان ایجاد شرایطي که مردم به باالیي ها اعتماد 

کنند فراهم است. «
این در حالي اسللت که نارضایتي امروز مللردم اتفاقاً به دلیل 

سیاست هاي روحاني است، پس چگونه مي شود او را راه حل 
بن بست دانست؟!

 توصيهفعالسياسیبرایبرونرفتاز
مشکالتاقتصادی

فیض اهلل عرب سرخي از فعاالن سیاسي اصالح طلب از مردم خواسته 
در برابر مشکالت اقتصادي صبوري کنند. او مي گوید: »امروزه مردم 
گرفتار مشکالت اقتصادي هستند و مشللکل این است که ما در 
مجموع به مسائل اقتصادي کمتر از مسائل سیاسي پرداخته ایم. باید 
راه کارهاي خروج برخي از این مشکالت را به دولت متذکر شویم و در 
کنار آن طبیعتاً از مردم هم بخواهیم که یک جاهایي صبوري کنند. 
همانطور که یک جاهایي حق دارند و باید اعتراض کنند، بدانند که 
یک جاهایي هم واقعا مشکالت، مشکالتي است که ممکن است 
راه کارهاي صد درصدي نداشته باشد و صبوري بیشتري مي طلبد. 
« زماني نه چندان دور، اصالح طلبللان به مردم مي گفتند راه حل 
مشکالت »رأي به روحاني« اسللت، تحریم ها بالمّره لغو مي شود، 
حقوق ها زیاد مي شود و غیره. سپس در وعده اي جدیدتر به مردم 
گفتند که راه حل مشللکالت »امضاي برجام« است. بعد از محرز 
شدن عمده آن وعده ها و بی دستاوردی و شکست برجام اما از این 
گفتند که خواهان و مقّصر برجام، نظام   است و هم اکنون نیز راه رفع 
مشکالت امضاي FATF است... بهتر نیست این افراد مسئولیت 

تبلیغ براي رأی آوري روحاني را بپذیرند؟

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
 FATF ایران در صورت پذیرش

با دور زدن تحریم  مرتكب جرم مي شود
زدن  دور  جرم ان�گاري  ب�ا   FATF کنوانس�یون های 
تحريم ه�ا و ب�ا ايج�اد محدودي�ت در نق�ل و انتق�ال ارز 
مي کنن�د.  ايج�اد  اخت�الل  اي�ران  م�ردم  معیش�ت  در 
محمدجواد ایرواني، عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام در گفت وگو 
با فارس، با اشللاره به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالي FATF گفت: 
جمهوري اسالمي ایران یکي از قوانین محکم مبارزه با پولشویي در جهان 
را دارد و قانون مبارزه با تأمین مالي تروریسم را مصوب کرده و سال هاست 
دستورالعمل های مرتبط با مبارزه با پولشویي را با قدرت اجرا مي کند. وي 
افزود: در صورتي که بر اساس شاخص های بین المللي پنهان کاری مالي 
سیستماتیک FSI در سال 2018 امریکا دومین کشور غیرشفاف جهان 
است؛ بنابراین مخالفت با FATF و پالرمو به معناي مخالفت با مبارزه با 

پولشویي نیست. 
ایرواني گفت: در شرایط حاضر با توجه به تحریم های غیرقانوني و یک جانبه 
امریکا این کنوانسیون ها صرفاً به صورت ابزاري در جهت اهداف سیاسي 
توسط امریکا و برخي از کشورهاي اروپایي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
وي ادامه داد: هللدف امریکایی ها از الزام پیوسللتن ایللران به FATF و 
کنوانسیون های پالرمو و CFT وقفه در کسب و کار و فعالیت های اقتصادي 
و نیز اختالل در معیشت مردم است.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 Evade( گفت: این کنوانسللیون ها عماًل با ُجرم انگاري دور زدن تحریم
Sanctions(، به عنوان جرم پولشللویي و با ایجاد محدودیت در نقل و 
انتقال ارز و اسکناس دقیقاً دنبال جرم انگاري آنها پس از خروج یک طرفه 
امریکا از برجام و تحریم ثانویه ظالمانه امریکا بر خالف تعهدات بین المللي 
خود و مصوبه شللوراي امنیت هسللتند. وي خاطرنشللان کرد: از سویي 
دیگر چون این تخلفات امریکایی ها و تحریم های ثانویه بر خالف قوانین 
بین المللی است، بنابراین طبق قواعد مسلم حقوق بین الملل ایران عماًل 
در شرایط »فورس ماژور« قرار دارد و با استفاده از همین قاعده در رابطه با 
شرایط ایران، توتال یک طرفه با استناد به همین »فورس ماژور« بودن و 
بدون پرداخت خسارت، پارس جنوبي را ترک کرد، بنابراین تا رفع تحریم ها 

این کنوانسیون ها و FATF موضوعیت ندارد. 
ایرواني در ادامه گفت: تصریحات ژنرال بلینگزلي رئیس امریکایي گروه 
ویژه اقدام مالي FATF که بر خالف مقررات این گروه، هم زمان در وزارت 
خزانه داری امریکا هم سمت دارد در جلسات استماع کنگره و یا اظهارات 
اخیر برایان هوک رئیس میز اقدام علیه ایران در وزارت خزانه داري حاکي 
از این است که امریکا به دنبال معلول کردن اقتصاد ایران تا تحقق براندازي 
هستند و تردیدي نمي گذارد که گام به گام براي در تنگنا قراردادن ایران 
برنامه ریزی کرده و در بیانیه ها هم گفته اند گام هاي بعدي را متعاقباً اعالم 
مي کنیم. عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: ایران هیچ گاه در 
گذشته برنامه اقدام FATF را تصویب نکرده و امضاي وزیر وقت اقتصاد 

منوط به رعایت قانون اساسي بوده است. 

نماينده ولي فقیه در سپاه: 
مسئوالن به جاي اروپایي ها 

به مردم اعتماد كنند
تجربه کرده ايم که اعتماد به دولت هاي غربي بي نتیجه است و بايد 
به جاي اعتماد و نرمش در برابر استكبار، اعتماد به مردم را اجرايي کنیم. 
به گزارش تسنیم، حجت االسللالم عبداهلل حاجي صادقي، نماینده ولي 
فقیه در سللپاه دیروز در یادواره گرامیداشللت شللهداي طلبه و روحاني 
خراسان شمالي با اشاره به وظایف تبلیغي روحانیت و قرائت هاي مختلف 
از دین گفت: روحانیت نمي گذارد مردم دین را از سایرین اخذ کنند، چرا 
که سخنگویي دین وظیفه این قشر است. اقامه دین خدا مأموریت دیگر 
روحانیت است. سومین رسالت روحانیت نیز دفاع از دین خدا است. این 
دفاع در برابر هر نوع تهدید و تهاجمي تعریف مي شود.  حاجي صادقي تأکید 
کرد: روحانیت سر و آبرو مي دهد اما دین نمي دهد چرا که روحانیت همانند 
قمر بني هاشم فریاد زده است که از دین هیچ گاه دست برنمي دارد. این 
رسالت ها الزاماتي دارد که روحانیت باید به آن آگاه باشد. باید انسان هاي 
دین شناس تربیت شوند تا اهداف روحانیت به غایت برسد. وي ادامه داد: 
حوزه هاي علمیه در تربیت دیني جامعه پیشتاز هستند اما امروز جامعه 
نیازهاي جدیدي دارد و باید پاسخ هاي جدید داده شود. باور ما این است 
که قرآن براي تمام سؤاالت پاسخ دارد و باید همه را به سمت قرآن رهنمون 
کنیم. نماینده ولي فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: در اوضاع فعلي کشور 
و مشکالت اقتصادي باید به سمت اسللالم و قرآن برویم. قرآن راه مقابله 
با دشمن و مشللکالت اقتصادي را به ما آموخته است. قرآن مي گوید که 
حل مشکالت با تکیه بر دشمن ممکن نیست چرا که عامل اصلي تمام این 
مشکالت دشمنان ما است. حاجي صادقي با بیان اینکه زیستن در نظام 
اسالمي، مستلزم پرداخت هزینه است، تصریح کرد: نظام اسالمي هزینه 
عزت و استقالل را مي دهند اما نظام هاي طاغوتي هزینه نوکري و ذلت خود 
را پرداخت مي کنند. وي با توجه به شرایط روز، تصریح کرد: مسئوالن باید 
قدر مردم را بدانند چرا که امسال در اوج فشار مردم بیشترین حضور را در 
راهپیمایي 22 بهمن داشتند و دشمن روي این موضوع تمرکز کرده بود. 
امت ما عادت کرده هرچه دشمني ها بیشتر باشد حضورش بیشتر مي شود. 
نماینده ولي فقیه در سپاه ادامه داد: مسئوالن خدمت به مردم را فریضه و 
راه حل بدانند. مشکالت با امریکا و اروپا و نرمش در برابر کفار حل نمي شود. 
مسئوالن باید براي به حرکت درآوردن سرمایه و منابع کشور تالش کنند . 

تجربه کرده ایم که اعتماد به دشمنان هزینه هاي زیادي براي ما دارد. 

سرلشكر صفوي: 
سازمان اطالعاتي پاكستان 

از تروریست ها حمایت مي كند
دس�تیار و مش�اور عالي فرمانده معظم کل قوا با اش�اره به حمايت 
س�ازمان اطالعات�ي پاکس�تان از تروريس�ت ها اظه�ار داش�ت: 
پاکس�تاني ها بدانند که دولت و حكومت س�عودي پايدار نیس�ت. 
به گزارش مهر، سردار سرلشکر سید یحیي صفوي در چهارمین یادواره 
شهداي تکواندو کشور با اشاره به حمایت سازمان اطالعاتي پاکستان از 
تروریست ها اظهار داشت: ما با دولت پاکستان همسایه ایم، ولي پاکستاني ها 
بدانند که دولت و حکومت سعودي پایدار نیست. وي خاطرنشان کرد: خون 
پاک شهدا راه عزت و افتخار و پیشرفت کشور را فراهم کرده و شعله هاي 
ظلم ستیزي در جهان اسالم و حتي کشورهاي آزادي طلبي مانند ونزوئال را 
برافروخته و این راه را به مردم آموخته است و البته این مقاومت هزینه هایي 

هم دارد. 
صفوي با بیان اینکه بخشي از مشکالت امروز به مسائل داخلي برمي گردد، 
افزود: امیدواریم مسئوالن کشللور با خواندن پیام رهبر معظم انقالب به 
مناسبت گام دوم انقالب، منشور رهبري را بفهمند، ولي برخي نمي فهمند، 
برخي خود را به نفهمي زده اند و برخي هم ممکن است، نفوذي دشمن 
باشند. سرلشکر صفوي گفت: ملت ما در 22 بهمن نشللان داد که در راه 
انقالب ایستاده اسللت و نمود آن در راهپیمایي باشکوه 22 بهمن مردم 
مشهود بود. وي با اشاره به سللخنراني خود در مراسم 22 بهمن زاهدان 
گفت: مردم زاهدان از همه 50 طایفه این استان با شور و شوق عظیمي در 
این راهپیمایي شرکت کرده بودند. دستیار و مشاور عالي فرمانده معظم کل 
قوا یادآور شد: تروریست ها مي خواستند در دهه فجر اقداماتي کنند، ولي 
نیروهاي امنیتي، سپاه و نیروي انتظامي، امنیت کامل را محقق کرده بودند. 
وي خاطرنشان کرد: نیروهاي ما مقتدر هستند، البته عملیات انتحاري قابل 

پیش بینی و پیشگیري نیست و مقابله با آن بسیار سخت است. 

      میزان: غالمعلللي حداد عادل، عضو مجمع تشللخیص مصلحت 
نظام: قیمت خودرو، کمبود گوشت و... چه ارتباطي به تصویب یا عدم 
تصویب الیحه  الحاق ایران به کنوانسللیون پالرمو دارد؟ اینکه دولت، 
سخت شدن معیشللت مردم را به پالرمو و FATF منوط کند، نوعي 

فرافکني است. 
      باشگاه خبرنگاران جوان: به دنبال تکذیب خبر اختصاص 1000 
میلیارد تومان اعتبار ریاسللت جمهوري براي معسرین پدیده توسط 
رئیس دفتر روحاني، نماینده مشللهد در صفحه اینستاگرامش نسبت 
به این خبر واکنش نشللان داد. نصراهلل پژمانفر در این واکنش اینگونه 
بیان کرد که اگر واعظي عذرخواهي نکند اسناد دستور رئیس جمهور 

را منتشر مي کنیم.

      دیپلماسی

سفر سه روزه رئیس مجلس شوراي اسالمي در 
رأس هیئتي بلندپايه به چین شامگاه چهارشنبه 
پايان يافت؛ ديداري که نشان داد، تهران و پكن 
دوستان همیشگي و ياران راهبردي و شرکاي 
دوران س�خت هس�تند. الريجاني در مالقاتي 
که با مقامات چین داش�ت با آنها درباره مسائل 
مورد عالقه دو طرف از جمله توافق هس�ته ای، 
مسائل امنیتي، مبارزه با تروريسم و راه ابريشم و 
عرصه هاي مختلف سیاسي و اقتصادي گفت و گو 
کرد. رسانه هاي چین هم ضمن بازتاب اخبار سفر 
هیئت بلندپايه جمهوري اسالمي ايران ،  از ايران 
به عنوان يك بازيگر مهم منطقه ياد کردند. بخش 
پاياني ديدار الريجاني با مقامات چیني، ديدار 
با »ش�ي جین پینگ« رئیس جمهور چین بود. 
رئیس جمهور چین در اين ديدار گفت: چین به 
توسعه روابط راهبردي جامع با ايران تأکید دارد. 
 »شي جین پینگ« رئیس جمهور چین در دیدار 
علي الریجاني رئیس مجلس شللوراي اسالمي با 
وي ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزي انقالب 

اسالمي به ملت و دولت ایران گفت: چین به توسعه 
روابط راهبردي جامع با ایران تأکید دارد. 

به گزارش ایرنا ، الریجاني، رئیس مجلس شللوراي 
اسالمي که به دعوت همتاي چیني خود در رأس 
هیئتي به پکن سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه به 
وقت محلي با شي جین پینگ رئیس جمهوري چین 
دیدار و گفت و گو کرد. دو طرف در این نشست که با 
حضور هیئت عالي رتبه سیاسي و پارلماني جمهوري 
اسالمي ایران برگزار شد بر تقویت و توسعه روابط 
دو کشور تأکید کردند. الریجاني با اشاره به روابط 
تاریخي و دوستانه دو کشور، از چین به عنوان یکي 
از شرکاي قابل اعتماد ایران نام برد و خواستار تقویت 
این روابط شد. رئیس مجلس شوراي اسالمي که در 
رأس هیئتي پارلماني به چین سفر کرده است پیش 
از ظهر امروز نیز با »لي شوئه یونگ« رئیس چیني 

گروه دوستي پارلماني دو کشور دیدار کرد. 
      طرف هاي ديگر برجام ب�ه تعهدات خود 

عمل کنند
رئیس مجلس شللوراي اسللالمي همچنین روز 

گذشته در دانشگاه رنمین پکن و در جمع اساتید و 
دانشجویان این دانشگاه گفت: هرچند طرف هاي 
برجام از پذیرش خواسته نامشروع امریکا امتناع 
کرده و به حفظ برجام اهتمام ورزیده اند اما از آنها 
انتظار داریم در حفظ این توافق و رعایت چندجانبه 
گرایي، به طور کامل و متوازن به تعهدات خود عمل 

کنند و زیر بار زور نروند. 
الریجانللي با اشللاره به اینکلله تاکنللون 13 بار 
پایبندي کامل ایللران به تعهدات خود توسللط 
آژانس بین المللی انرژي اتمي به اثبات رسللیده 
است، تأکید کرد امریکا با بهانه هایي ماجراجویانه 
از عمل به تعهدات خود در این توافق فرار کرده و 
با خروج خود از برجام، گستاخانه سایر طرف ها را 

نیز به ارتکاب چنین عملي تشویق مي کند. 
به گفتلله وي جمهوري اسللالمي ایللران قویاً از 
اصل عللدم دخالت در امللور داخلي کشللورها، 
حفظ حاکمیللت ملي کشللورها و حللق تعیین 
سرنوشللت ملت ها تبعیت کرده و از آن حمایت 
مي کند اما متأسللفانه امریکا در اشکال مختلف 

نظیر حمایللت از تروریسللت هاي بین المللی و 
افراط گرایی براي سللرنگوني دولت هاي مستقل 
و تحمیل رژیم هاي نامشروع در مناطق مختلف 
جهان تالش مي کنللد و این مداخللله امریکا در 
امور داخلي کشورها، خطري جدي است. رئیس 
مجلس شوراي اسالمي، امریکا را پشتوانه اصلي 
جریللان تروریسللتي معرفللي کرد که سللال ها 
افغانستان، عراق و سوریه و سایر کشورها را دچار 
به هم ریختگللي امنیتي کرده اسللت. الریجاني 
افزود: امروز رژیم صهیونیسللتي کلله نمي توان 
نام کشور بر آن نهاد، بلکه به یک بروکراسي شر 
شباهت بیشتري دارد، ماجراجویانه دنبال آشوب 
در منطقه خاورمیانه است تا حقوق ملت مظلوم 
فلسللطین را تحت عنوان معامله بزرگ دروغین 
امریکایي قرن پایمال نمایللد. او گفت: مقابله با 
این گونه اقدام شللیطاني نیازمند حرکت دست 
جمعی براي مقابله با آن است در غیراین صورت 
صلح و ثبات بین المللی به طور جدي به مخاطره 

خواهد افتاد. 

پيوند راهبردي ايران و چين
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