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   دولتي كه نه وزير كار، نه وزير اقتصاد و نه سخنگو دارد
محمدعلي ابطحي فعال اصالح طلب در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره شرايط اقتصادي كنوني و بحران 
بيكاري با كنايه به دولت نوشت: در سخت ترين شرايط 
اقتصادي و در اوج بحران بيكاري و كارزار بي امان رسانه اي، دولت نه وزير 
اقتصاد دارد و نه وزير كار و نه سخنگو و دولت كسي را معرفي نكرده است. 
مجلس هم براي تجديد قوا در مرخصي اس��ت. فقط جهت اطالع عرض 
كردم كه مطمئن باش��يد همه مش��غول كار جهادي هس��تند. عجله كار 

شيطان است. 
   قيمت دارو 

يك كاربر فضاي مجازي در توئيتر تصويري از قيمت يك دارو را به اش��تراك 
گذاشت و در اين باره نوشت: اين وضعيت قيمت داروست. در اين وضعيت دارو 
در كش��ور وزير مربوطه آقاي قاضي زاده مي گويد: شخصاً به قيمت گذاري در 
هيچ حوزه اي اعتقاد ندارم و آخوندي وزير مسكن مي گويد: »سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان بايد منحل ش��ود.« وزير صنعت مي گويد: برچسب قيمت 

آزمايشي بايد برداشته شود. همش درده و دارو نيست. 
   واكنش »رحيم  پورازغدي« به بنر شهرداري عليه حجاب 

حسن رحيم پورازغدي عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در صفحه شخصي 
خود در توئيتر به بنر جنجالي شهرداري تهران عليه حجاب واكنش نشان داد. اين 
پوشش و حجاب به نفع زنان و عليه مردان هرزه است. اگر حجاب و عفت و حيا 
تشريع مي شود، براي اين است كه عشق و جنسيت حريم دارد. عشق و جنسيت 

براي حريم خصوصي است نه براي حريم عمومي. 
   پاييز آنها را داغ مي كنيم 

حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهور در صفحه شخصي خود در توئيتر محرم 
امسال را محرمي داغ خواند. وي در توئيتي نوشت: امسال چه محرمي بشود. 

خواستند تابستانمان را داغ كنند. پاييزشان را سوزان مي كنيم. 
...............................................................................................................................

   اذن عزا در آستان قدس برگزار شد 
سيد ابراهيم رئيسي در اينستاگرام بخش هايي از تصاوير 
حرم رضوي را در مراسم آيين تعويض پرچم گنبد منور 
رضوي منتشر كرد. گفتني اس��ت اين مراسم با عنوان 
»اذن عزا« عصر روز گذشته در آستانه ماه محرم با حضور 
خيل عظيم عاشقان حسيني در صحن انقالب اسالمي حرم مطهر رضوي 
برگزار شد. اين برنامه با مديحه سرايي برخي مداحان همراه بوده و در ادامه 
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي توليت آستان قدس رضوي 

به سخنراني پرداخته است. 
همچنين در اين مراسم پرچم عزاي حسيني و پوش ضريح توسط توليت 
آستان قدس رضوي به خادمان بارگاه منور رضوي تحويل داده شد تا پرچم 
عزاي سيدالش��هدا)ع( بر فراز گنبد رضوي به اهتزاز درآيد و پارچه و پوش  
سياه روي گلدسته ها و ضريح مطهر نصب گردد. توليت آستان قدس در اين 
پست گفت: مستكبرين و حكومت هاي دست نشانده آنها براي ايجاد تفرقه و 
جدايي دو ملت ايران و عراق بسيار تالش كردند اما اربعين حسيني جلوه اي 

كرد كه تن تمام مستكبرين را به لرزه درآورد. 
جريان اربعين جبهه متحد مقاومت در مقابل مستكبرين را رقم زد. 

 دشمنان اسالم مي  خواهند بين دو ملتي كه قبل از اينكه با يكديگر همسايه 
باشند، هم دين، هم كيش، هم عقيده، همدل و هم آهنگ هستند اختالف افكني 
كنند اما هرگز اربعين كم رونق يا بي رونق نخواهد شد. مگر مردم دلداده در عراق 
را نديديد كه با جان و دل از زائران پياده پذيرايي مي كنند و دسترنج يك سال 

كار و تالششان را به زائران اباعبداهلل)ع( عرضه مي كنند.

عضو هيئت رئيسه مجلس:
 طرح »مبارزه با مفاسد« 

به زودی تعيين تكليف می شود
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: در صورت تشكيل جلسه 
هيئت رئيسه در روز شنبه هفته آينده، 
در خصوص ط�رح »مب�ارزه با مفاس�د 
اقتص�ادي« تصميم گي�ري مي ش�ود. 
بهروز نعمتي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به 
نامه كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس به 
هيئت رئيسه و درخواست در دس��تور كار قرار دادن مجدد طرح »تشديد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي« در صحن مجلس، اظهار داش��ت: با توجه به 
تذكراتي كه نمايندگان در همان روز بررسي اين طرح در صحن دادند، آقاي 
مطهري نايب رئيس مجلس پذيرفت كه موضوع در هيئت رئيسه بررسي 

شود، اما تاكنون هيئت رئيسه تشكيل جلسه نداده است. 
وي افزود: قرار بود در روز شنبه پيش رو هيئت رئيسه جلسه داشته باشد، 
اما با توجه به حض��ور نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه برگزاري جلس��ه 
قطعي نيست، ولي در هر صورت در اولين جلسه هيئت رئيسه اين موضوع 

بررسي و تصميم گيري مي شود. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد: با توجه به نوع 
قانون نويسي و ايراداتي كه در جزئيات اين طرح وجود دارد، بعيد مي دانم 
كه در هيئت رئيسه با استقبال چنداني مواجه ش��ود، چراكه در اين طرح 
موازي كاري هايي با فعاليت برخي دس��تگاه ها مانند سازمان بازرسي كل 
كش��ور وجود دارد و با برخي دوس��تان مانند آقاي دهقان هم كه صحبت 
مي كرديم، ايرادات را پذيرفتند اما معتقدند در بررس��ي جزئيات مي توان 
اين ايرادات را برطرف كرد. نعمتي تأكيد كرد: در هر صورت اتخاذ تصميم 
در اين رابطه در هيئت رئيسه صورت مي گيرد و بايد تا زمان تشكيل جلسه 

هيئت رئيسه صبر كنيم. 
   استيضاح آخوندي فعاًل مطرح نيست 

وي همچنين در خصوص اس��تيضاح عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
نيز گفت: تعدادي از نمايندگان خواستار استيضاح آقاي آخوندي و در حال 
جمع آوري امضا هس��تند اما تا االن هنوز درخواست اوليه نمايندگان نيز به 
هيئت رئيسه نرسيده كه آن را به كميسيون عمران ارجاع كنيم. سخنگوي 
هيئت رئيسه مجلس خاطرنشان كرد: در صحبتي هم كه با آقاي رضاي  كوچي 
رئيس كميسيون عمران داشتم، وي گفت كه موضوع استيضاح آقاي آخوندي 

هنوز در اين كميسيون مطرح نشده است. 
...............................................................................................................................

عضو كميسيون برنامه  و بودجه:
 شركت توتال طي ۱۶ سال

 ۸۰ميليارد دالر  به ايران خسارت وارد كرد 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه توتال ۱۶ سال ايران را معطل خود گذاشت، بيان داشت: ايران در 
اين ۱۶ سال از جانب شركت توتال ۸۰ ميليارد دالر ضرر و خسارت ديد. 
حسينعلي حاجي دليگاني درگفت و گو با ميزان، با اشاره به خروج شركت 
توتال از ايران، گفت: در اين زمينه بنده حتي سؤاالتي را از وزير نفت مطرح 

كردم كه پاسخ ها قانع كننده نبود. 
وي با اش��اره به عدم اخذ ضمانت هاي الزم از ش��ركت توتال پس از عقد 
قرارداد از سوي وزارت نفت تأكيد كرد: به رغم اينكه اين شركت پيشتر به 
ايران آمده و ايران را ترك كرده و خسارت هم نداده بود، ولي مجدداً شركت 
نفت با شركت توتال قرارداد نوشت. اين نماينده مجلس با بيان اينكه توتال 
۱۶ سال ايران را معطل خود گذاشت، بيان داشت: ايران در اين ۱۶ سال از 

جانب شركت توتال ۸۰ميليارد دالر ضرر و خسارت ديد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس��بات اظهار داشت: اين جاي سؤال 
دارد كه با وجود اين حجم از خسارات چرا مجدداً با شركت توتال قرارداد 

امضا شده و ضمانتي از اين شركت گرفته نشده است.

ما بر اساس منشور سازمان ملل متحد دفاع از خود 
را حق مش�روع خود می دانيم و اجازه نمي دهيم 
ناامني به داخل خانه هاي ما، جمعيت و كشورمان 
بيايد و با ريشه اين توطئه ها مقابله خواهيم كرد. 
به گزارش تس��نيم، سرلش��كر محمد باقري رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح در چهلمين مراس��م 
دانش آموختگ��ي دانش��گاه علوم انتظام��ي امين با 
تس��ليت فرارس��يدن اي��ام س��وگواري ش��هادت 
اباعبداهلل الحسين)ع( اين مراسم را نشانه اي از سربازي 
نيروهاي مسلح در مكتب امام حسين)ع( دانست و 
اظهار كرد: ما از عاشورا و مكتب عاشورا درس بندگي، 
ايث��ار، نپذيرفتن ذلت و جانفش��اني و ف��داكاري را 
آموخته ايم و افسران و دانشجوياني كه امروز مفتخر 
به دريافت درجه شدند، قدم در مسير مقدس خدمت 
به ميهن و مردم مي گذارند. وي با بيان اينكه خدمت 
به مردم ايران به ميهن اسالمي و كشورمان افتخار و 
خدمتي مقدس و بي نظير است، افزود: اين حكومت 
مقدس نتيجه ۱4 قرن تالش همه علما، صلحا، شهدا 
و مردمي است كه مجاهدانه با ظلم جنگيدند و آرزوي 
استقرار چنين حكومتي را داشتند و به لطف خداوند 
اين نظام مقدس شكل گرفت و ما چهلمين سالگرد 

تشكيل اين نظام را گرامي مي داريم. 
رئيس ستادكل نيروهاي مس��لح با اشاره به عنايت 
ويژه رهبري نسبت به نيروي انتظامي، گفت: ايشان 
همواره تأكيد داشته اند كه مسئوالن نيروهاي مسلح 
با همه توان از نيروي انتظامي پشتيباني كنند تا اين 
نيرو بتواند مسئوليت هاي متنوع و سنگين خود در 

جاي جاي كشور را به خوبي انجام دهد. 
   نيروي انتظامي در عين اقتدار

بايد پناهگاه مردم باشد 
سرلشكر باقري با تقدير و ابراز رضايت از نظم مراسم و 
رژه دانشجويان دانشگاه نيروي انتظامي امين، اضافه 
كرد: نيروي انتظامي يكي از اركان اقتدار ميهن مان 
است كه مسئوليت سنگيني را برعهده داشته و در 
تمامي ابعاد اجتماعي و در پهنه عظيم جغرافيايي 
كشورمان مسئوليت هاي سنگيني برعهده دارد. وي 
خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي همان طور كه بايد 
نمايش دهنده اقتدار كشور باشد، بايد با مردم مهربان 
و غمخوار آنها بوده و مردم نيروي انتظامي را مرجع و 
پناهگاه خود بدانند و در صورت بروز مشكل برايشان 
با آسودگي خاطر به نيروي انتظامي مراجعه كنند كه 
بحمداهلل اينچنين است. رئيس ستادكل نيروهاي 
مسلح افزود: همچنين نيروي انتظامي بايد در مقابل 
مجرمان به عنوان نيروي قاهره حكومت عمل كند تا 

آنها بدانند كه اگر كوچك ترين دستي براي برهم زدن 
امنيت كشور را داشته باشند قبل از ورودش شان به 
ميدان نيروي انتظامي با آن برخورد مي كند. سرلشكر 
باقري با تأكيد بر وظيفه خطير نيروي انتظامي درباره 
آگاه سازي جامعه و فرهنگ س��ازي مردم نسبت به 
وظايف اجتماعي ش��ان به موضوع امر به معروف و 
نهي از منكر اشاره كرد و گفت: امر به معروف و نهي از 
منكر جزو واجباتي است كه آحاد مردم و بخش هاي 
حاكميتي و از جمله نيروي انتظامي وظايفي را در 
اين خصوص دارند و خوش��بختانه نيروي انتظامی 
به رغم مسئوليت سنگيني كه در اجراي اين فريضه 
الهي دارد، در اين راه از شماتت نادان ها و بدخواهان 

هيچ هراسي نداشته است. 
وي با بيان اينكه بر اساس قانون حراست از مرزهاي 
كشور بر عهده مرزباني نيروي انتظامي گذاشته شده 
است، از توسعه كمي و كيفي مرزباني ناجا تقدير كرد و 
افزود: خوشبختانه مرزهاي ما در امنيت كامل هستند 
و بايد روز به روز اين امنيت بيشتر شود تا فرصت براي 
فعاالن اقتصادي فراهم ش��ود و آحاد ملت احساس 

آرامش داشته باش��ند. رئيس س��تاد كل نيروهاي 
مسلح در ادامه سخنانش به نقش نيروي انتظامي در 
كنترل التهابات اجتماعي اشاره كرد و گفت: نيروي 
انتظامي مسئول آرامش اجتماعي در برخي التهابات 
جامعه است و در مقاطعي كه التهابات اجتماعي در 
جامعه رخ داده، نيروي انتظامي توانمندي و كارآمدي 
خود را نشان داده است و از اين رو واحدهاي انساني 
و يگان هاي ويژه و امداد بايد همواره آمادگي خود را 
براي حفظ آرامش كشور ارتقا دهند و در صورت بروز 
التهابات اجتماعي به گونه اي عمل كنند تا مردم را 
آگاه س��ازند و به آنها اطمينان دهند كه راه پيشبرد 
خواسته هايشان مذاكره و گفت وگو است و در عين 
حال عده اي قليل را كه ممكن اس��ت قصد هتاكي 
داشته باشند از صف مردم جدا كرده و براساس قانون 

با آنها برخورد كنند. 
   ايران در منطقه ناآرام غرب آسيا 

امن ترين كشور است
سرلشكر باقري در ادامه با تأكيد بر ميزان پشتيباني 
از نيروي انتظامي به منظور ارتقاي توانمندي و انجام 

وظايف اين نيرو گفت: خداوند نعمت بزرگي به ما داده 
و كشورمان در منطقه ناآرام غرب آسيا امن ترين كشور 
است و چه بسا بر اساس شاخص هاي امنيت، جزو چند 
كشور محدوده امن و آرام در سراسر جهان باشد كه اين 
افتخار بزرگي براي نيروي انتظامي و همه ماست. وي 
با تقدير از جانفشاني هاي پرسنل ناجا و گراميداشت 
ياد ش��هداي نيروي انتظامي به وضعيت امروز كشور 
پرداخت و افزود: امروز كشور ما با جنگ بزرگ اقتصادي 
و رواني مواجه است و در اين ميان نيروهاي انتظامي و 
مسلح نيز مسئوليت هايي را بر عهده دارند. رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح اضافه كرد: در اين ميان ارتش، سپاه 
و وزارت دفاع مسئوليت دفاع در برابر تهديدات نظامي 
را بر عهده دارند و همزمان نيروي انتظامي مسئوليت 
برقراري انضباط و آرامش و امنيت در كشور را عهده دار 
است و اين مسئوليت بزرگي است چراكه هر فعاليت 
توسعه اي اقتصادي و اجتماعي و حتي مذهبي نيازمند 
امنيت و آرامش است و خدا را شاكريم تحت فرماندهي 
معظم كل قوا و جانفشاني نيروهاي مسلح در مقابله با 
تهديدات و دشمني ها پاسخي دندان شكنانه داده ايم و 

همه كارشناسان دنيا امروز اذعان دارند ايران به عنوان 
كشوري كه با بيشترين تهديدات مواجه است، آرام ترين 
شرايط را تجربه مي كند. سرلشكر باقري تأكيد كرد: ما 
در تمام زمينه ها در كنار مسئوالن سه قوه و مسئوالن 
نظام هستيم و كمك مي كنيم تا اين عزيزان بتوانند در 
پيروي از تدابير رهبري مسئوليت هاي خود را به خوبي 
انجام دهند و كشور را به سمت شرايط بهتر پيش برند. 
وي در ادامه سخنانش با اشاره به موضوعات منطقه اي 
اخير گفت: امروز ما در منطقه اي ناآرام به سر مي بريم 
كه ناآرامي  آن عمدتاً وارداتي بوده و حاصل فعاليت هاي 
امريكا و اذناب منطقه اي آن است و اين منطقه به عنوان 
گنج كره زمين مورد طمع قدرت هاي استكباري قرار 
داش��ته و بهانه آنها براي حضور در منطقه ناامن نگه 

داشتن آن است. 
رئيس س��تادكل نيروهاي مس��لح ادام��ه داد: همه 
دنيا ديدند كه استكبار جهاني با يك بازو گروه هاي 
تروريس��تي را ايجاد ك��رد و با بازوي ديگ��ر ادعاي 
جنگيدن با آنها را داش��ت و امروز همه اذعان دارند 
كشورمان در آرامش منطقه سهمي بي بديل داشته 
است و مقامات كش��ورهاي عراق و سوريه زماني كه 
از ما دعوت كردند تا حداقل به صورت مستش��اري 
در منطقه حاضر ش��ويم، قدردان زحمات نيروهاي 
ما هس��تند. سرلش��كر باقري با اش��اره به تحركات 
تروريستي برخي گروه ها در منطقه كردستان عراق 
نيز گفت: دش��منان دهها توطئه را طراحي كردند 
كه هيچ ي��ك از آنها به نتيجه نرس��يد و يكي از آنها 
تبديل يكي از كشورهاي همسايه به پايگاهي براي 
ناامن كردن سرزمين ما بود و امروز همه دنيا ديد كه 

برخورد ايران با اين مراكز فساد چگونه بود. 
   بخش بزرگ اتفاق موشكی اخير

تدبير و توان اطالعات بود
وي اضافه كرد: اتفاق موش��كي اخير بخش كوچكي 
از ماجرا بود و بخش ب��زرگ آن ق��درت تدبير، توان 
اطالعاتي و توان فرماندهي ما بود كه با قدرت موشكي 
اخير به نمايش گذاشته ش��د و بايد دشمنان بدانند 
چنانچه چنين توطئه افكني هايي ادامه يابد، نيروهاي 
مسلح ايران ساكت نخواهند نشست و اگر چه ما همواره 
صبور بوده و تذكر داده و پيغام مي دهيم ولي در صورت 
ادامه يافتن اين توطئه ها چاره اي جز برخورد نخواهيم 
داشت. رئيس س��تادكل نيروهاي مسلح خاطرنشان 
كرد: ما بر اساس منشور س��ازمان ملل متحد دفاع از 
خود را حق مشروع خود دانس��ته و اجازه نمي دهيم 
ناامني به داخل خانه هاي ما، جمعيت و كشورمان بيايد 

و با ريشه اين توطئه ها مقابله خواهيم كرد.

برگزاری چهلمين مراسم دانش آموختگي دانشگاه علوم انتظامي امين با حضور رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

سرلشكر باقري: مقابل توطئه  ها ساكت نخواهيم بود

   گزارش

معاون اس�بق وزير ام�ور خارجه با بي�ان اينكه ايران 
معتقد اس�ت بايد نوعي از توازن در روابط با كشورها 
و ملت ه�ا ايج�اد ش�ود، گفت: غ�رب خواس�تار يك 
ديپلماس�ي مت�وازن در منطقه م�ا نبوده و نيس�ت. 
محمدرضا باقري معاون اسبق وزير امور خارجه در گفت وگو 
با مهر، درباره اهميت توجه به ديپلماسي متوازن در سياست 
خارجي جمهوري اسالمي ايران، اظهارداشت: براي ورود به 
اين مطلب مقدمه اي را الزم مي دانم مطرح كنم و آن اينكه، 
ديپلماسي انواعي دارد، ديپلماسي عمومي يا غيررسمي، 
ايدئولوژي��ك، نظامي، اقتصادي و ديگر م��وارد، ولي آنچه 
در اين ميان به عنوان يكي از مهم ترين انواع ديپلماس��ي 
در دنياي امروز مطرح و كاربردي است، ديپلماسي متوازن 
است، دنياي غرب و به خصوص امريكايي ها دنيايي خشن 
و وحش��ي را نه تنها در عرصه هاي سياسي و امنيتي بلكه 
در عرصه اقتصادي هم به وجود آوردند. وي گفت: حداقل 
تاريخ يك س��ده اخير بيانگر خوي غارتگرانه اين كشورها 
بوده و است، اينها هميشه خواهان اين بودند كه ديپلماسي 
خودشان را به عنوان ديپلماسي يكجانبه و غالب بر ديگران 
تحميل كنند و كاري كه در طول تاريخ انجام دادند دقيقاً 
مصداق اين ضرب المثل عرب هاس��ت كه مي گويد »َفرِّق 
تَسود«، يعني تفرقه بينداز و حكومت كن. اينها كشورهاي 

مختلف و همس��ايه ها را به ج��ان هم مي اندازن��د و از اين 
اختالف و افتراق ميان كش��ورها به س��ود خود نه تنها در 
زمينه هاي سياسي- امنيتي استفاده مي كنند بلكه به غارت 

آنها به معناي واقعي كلمه مي پردازند. 
باقري ادامه داد: ما شش كش��ور عرب حوزه خليج فارس 
داريم كه همه اينها اختالفات عديده و ريشه داري با يكديگر 
دارند، از طرفي دنياي غرب و امريكا هم اختالفاتي را ميان 
آنها ايجاد كرده و موجبات افزايش درگيري ها ميان آنها را 
به وجود آورده است، اين نقشه واضح غرب براي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس است كه همواره اين كشورها را درگير 
اختالفات داخلي خود نگ��ه دارد تا بتواند بر آنها س��لطه 
داشته باشد و از اين طريق منافع خود را تأمين كند.  معاون 
اس��بق وزير امور خارجه بيان ك��رد: غربي ها و قدرت هاي 
برتر در جهان، حاال چه در گذشته فرانسوي ها و چه امروز 
امريكايي ها، خواس��تار يك ديپلماسي متوازن در جهان و 
به خصوص در منطقه ما نبوده و نيس��تند، از طرف ديگر 
جمهوري اسالمي ايران خواهان برقراري و گسترش روابط 
با همه مناطق و كش��ورهاي جهان با اولويت كش��ورهاي 

اسالمي و كشورهاي منطقه اي و همسايه است. 
وي تصريح كرد: ما معتقديم ع��دم توازن و بي توجهي به 
كش��ورهاي ديگر و دخالت در امور داخلي آنها برخالف 

قانون اساسي و اصول سياست خارجي ماست، اين مسئله 
بر خالف نكته اي است كه عليه ما تبليغ مي شود و ايران 
را به دخالت در امور داخلي ديگر كشورها متهم مي كنند. 
ايران نه تنها از اين موض��وع حذر مي كند بلكه ديگران را 
هم از اين امر باز مي دارد. باقري افزود: در مذاكرات سران 
سه كشور ضامن سوريه در تهران، به اين موضوع اشاره شد 
كه در امور داخلي سوريه دخالت نشود و بيگانگان بدون 
درخواست و تقاضاي دولت رس��مي سوريه در آن كشور 
دست به اقدامي نزنند. ايران هم در طول اين مدت بنا به 
خواست رسمي دولت آن كشور در سوريه حضور دارد و 

كمك هاي مستشاري خود را ارائه كرده است. 
سفير اسبق ايران در س��وريه گفت: ما قائل به اين هستيم 
كه بايد يك نوعي از توازن را در روابط با كش��ورها و ملت ها 
به وجود آوريم كه اين توازن را موجب آرامش و امنيت بيشتر 
منطقه و جهان مي دانيم و اين را ديپلماسي متوازن مي ناميم. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: آن اصطالح رايجي كه در عرصه 
ديپلماسي مطرح است تحت عنوان »بُرد- بُرد« دقيقاً همين 
ديپلماسي متوازني است كه در آن دو طرف از يكديگر بهره 
مي برند، ما از آنها انتفاع خود را تأمين مي كنيم و آنها هم از ما 
متقاباًل به دنبال تأمين منافع خود هستند و اين يك ارتباط 

دو سويه و در ُعرف ديپلماتيك پذيرفته شده است. 

معاون اسبق وزير امور خارجه:

سياست غرب »ديپلماسي نامتوازن« در منطقه است

   دیدگاه

رئيس كميته هسته اي مجلس، تخلف كميسيون امنيت 
ملي و هيئت رئيسه مجلس در خصوص اليحه الحاق به 
كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را توضيح داد. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به تصميم اخير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس مبني بر وارد نشدن مجدد به بررسي اليحه »الحاق 
دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم« 
)CFT( و واگذار كردن آن به هيئت رئيسه مجلس، اظهار داشت: اين تصميم كميسيون 
خالف بوده است چراكه وقتي يك دستور كار دو ماه به تعويق افتاده، اگر قرار است دوباره 
وارد صحن شود، مجدداً بايد در كميسيون هم بررسي شود. وي يادآور شد: عالوه بر اين، 
نبايد فراموش كرد كه رهبر معظم انقالب در ديدار حدود سه ماه قبل با نمايندگان مجلس 
تأكيد كرده بودند كه اگر برخي از كنوانسيون هاي بين المللي محتواي مناسب و مفيدي 
دارد، آن را در قالب قانونگذاري داخلي تأمين كنيم اما متأسفانه هيئت رئيسه مجلس هيچ 
اقدامي براي زمينه سازي اين امر نكرده است. رئيس كميته هسته اي مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: اين نيز تخلف هيئت رئيسه است، چراكه التزام عملي به فرامين ولي فقيه در 
چنين جاهايي بايد نشان داده شود. ذوالنور تصريح كرد: ظاهراً رئيس مجلس، رئيس جمهور 
و برخي افراد ديگر به دنبال اين هستند كه به هر قيمتي اين قبيل كنوانسيون ها را تصويب 
كنند، درحالي كه ما معتقديم الحاق به اين كنوانسيون ها با منافع ملي در تضاد است و بايد 
مجدداً در مجلس در اين خصوص بحث شود، به ويژه بعد از موضعي كه رهبر معظم انقالب 

به طور شفاف اعالم كردند، اين كار ضرورت بيشتري پيدا كرده است.

ذوالنور تشريح كرد 

CFT تخلف هيئت رئيسه درباره اليحه

عضو كميس�يون اقتصادي مجل�س گفت: ربط دادن ش�رايط 
موج�ود و مش�كالت صحن�ه اقتص�ادي كش�ور ب�ه موضوع 
FATF ي�ك ارتب�اط غل�ط و بي منطق اس�ت و هي�چ ارتباط 
منطق�ي بي�ن موض�وع FATF و ش�رايط كنون�ي اقتص�اد 
كش�ور و اتفاقاتي ك�ه در ماه هاي اخي�ر افتاده، وج�ود ندارد. 
علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به تالش برخي از شخصيت ها براي ربط 
دادن مش��كالت اقتصادي كش��ور به عدم الحاق به FATF گفت: 
شرايط فعلي اقتصاد كشور و بازار س��كه و ارز و ساير مسائلي كه در 
ماه هاي اخير اتفاق افتاده به جز بخشي كه مربوط به دسيسه هاي 
دش��من بود، عمده موارد مربوط به نوع تصميماتي بود كه توسط 
دولت و بانك مركزي اتخاذ ش��د و اين موضوع باعث شد كه عماًل 
شرايط اقتصادي كش��ور اعم از بازار ارز و نقدينگي در يك شرايط 
ناپايدار و بي ثبات قرار گيرد. ما با يك تورم افسارگسيخته و مشكالت 
اينچنيني و افزايش نرخ ارز و سكه مواجه ش��ده ايم. وي ادامه داد: 
آنچه در اين ماه ها اتفاق افتاده همانطور كه آقاي رئيس جمهور نيز 
در صحبت هاي خود صراحتاً به آن اذعان داشت، مشكالت اقتصادي 
يك مسئله داخلي است و بايد علل و عوامل آن را در نحوه مديريت 
اين مس��ائل و تصميماتي كه پيرامون آن گرفته ش��ده و احتماالً 
فرصت طلبي ها، رانت خواري ها و س��ودجويي هايي كه در اين فضا 

ايجاد شد و به وجود آمد جست وجو كرد. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس اظهار داشت: ربط دادن شرايط موجود و مشكالت صحنه 
اقتصادي كشور به موضوع FATF يك ارتباط غلط و بي منطق است 
و هيچ ارتباط منطقي بين موضوع FATF و شرايط كنوني اقتصاد 

كشور و اتفاقاتي كه در ماه هاي اخير افتاده، وجود ندارد. 
كريمي خاطرنشان كرد: متأس��فانه عده اي مي خواهند در راستاي 
فشار و تحميلي كه براي تصويب لوايح چهارگانه اي كه دولت براي 
زمينه سازي الحاق كامل ايران به FATF و پذيرش كامل شرايط 
FATF داشت، در اين باره زمينه سازي و از شرايط موجود براي به 
نتيجه رسيدن اين موضوع بهره برداري و زمينه را براي تصويب اين 
لوايح فراهم كنند. وي افزود: از ابتدا كه اين لوايح چهارقلو به مجلس 
آمد اين شبهه مطرح ش��د كه ما با تصويب اين چهار اليحه تمامی 
ش��رايطي را كه در FATF وجود دارد پذيرفته ايم و اجرا كرده ايم. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: بر حسب اطالعي كه 
ما داريم از 49 بندي كه در FATF براي ما در نظر گرفته شده بيش 
از 4۰مورد آن تاكنون عملي شده و تنها چند مورد آخر كه در قالب 
اليحه به مجلس آمده باقي مانده و ما عماًل ساير بندهاي FATF را 
پذيرفته و اجرايي كرده ايم. كريمي خاطرنشان كرد: دو اليحه از اين 
چهار اليحه مربوط به مبارزه با پولشويي است و در راستاي اصالح 
قانون قبلي به مجلس ارائه شده بود و در مجلس نيز به تصويب رسيد 

و مورد ديگر نيز اليحه اصالح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 
بود كه اين هم در مجلس تصويب شده اما هنوز با توجه به ايرادات 

شوراي نگهبان نهايي نشده است. 
وي اف��زود: دو م��ورد ديگ��ر لواي��ح مرب��وط ب��ه الحاق اي��ران به 
كنوانسيون هاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم و الحاق به كنوانسيون 
مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي اس��ت كه در مورد اول با رأي 
نمايندگان اليحه از دستور كار خارج شده و در مورد دوم اليحه در 
كميسيون قضايي در حال بررسي است كه طبق اخبار واصله عده اي 
درصدد هستند تا اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين 

مالي تروريسم را مجدد در دستور كار قرار دهند. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: دو مورد اليحه الحاق 
ايران به دو كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و الحاق ايران 
به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي تبعات زيادي 
را در سطح بين المللي براي ما دارد و عدول از  آنها در آينده براي ما 
امكانپذير نخواهد بود و الزم است ما در بررسي اين لوايح دقت الزم را 
داشته باشيم و از هرگونه عجله اي در ارتباط با اين موضوع خودداري 
كنيم چراكه كاري است كه بايد در نهايت دقت انجام شود. كريمي 
خاطرنشان كرد: در ارتباط با پالرمو ترجمه متن كه از سوي دولت 
به مجلس ارائه شده بود داراي ايراد بود و باعث شد شوراي نگهبان 
آن را بازگرداند و بايد در مسير بررسي و تصويب همه اين جوانب با 
دقت مورد نظر قرار گيرد و از سوي ديگر آثار و تبعات آن نيز بايد با 
دقت مورد توجه باشد. وي افزود: كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي 
تروريست 9 كنوانسيون پيوست دارد كه اين 9 مورد خود به صورت 
تك به تك در مجلس بايد بررسي شود و اگر ما با تصويب يك ماده 
واحده بگوييم كه دولت ايران به اين كنوانس��يون مي پيوندد عماًل 
الحاق به 9 كنوانسيون ديگر را كه پيوست آن است پذيرفته و به آن 
پيوسته ايم و تبعات عضويت در آنها را نيز بايد بپذيريم، لذا ما بايد 
با نهايت دقت و وس��واس و بدون تعجيل اين موضوع را در مجلس 
بررسي كنيم تا تصميم درس��تي در اين مورد اتخاذ شود و عواقب 

سوئي براي جمهوري اسالمي ايران به همراه نداشته باشد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

ارتباطی منطقی بين شرايط کنونی اقتصاد و  FATF وجود ندارد
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