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  الزامات شكستن حصر اقتصادي
مقام معظم رهبري در آخرين جلس��ه س��ران س��ه قوه كه به موضوع 
اقتصادي اختصاص داشت، فرمودند: »هيچ بن بست و مشكل غيرقابل 
حلي در كش��ور وجود ندارد و ما به فضل الهي و با ع��زم و اراده مردم و 
مسئوالن و با استفاده ظرفيت هاي بي بديل جوانان و نخبگان توانمند 
ايران عزيز و با فعال ك��ردن ظرفيت ها و منابع ممتاز كش��ور، يقيناً بر 
مشكالت دروني و تحميلي فائق خواهيم آمد.« معظم له در اين جلسه 

دو و نيم ساعته بر چهار مطالبه بسيار مهم تأكيد كردند:
1-  كار جهادي و تالش فوق العاده براي حل مشكالت جاري اقتصاد 
كش��ور و تأمين نيازهاي عمومي مردم: مشكل گراني و كاهش قدرت 
خريد؛ 2 - اتخاذ تصميم هاي جدي و عملياتي براي حل برخي مسائل 
كليدي اقتصاد مانند مشكالت نظام بانكي، نقدينگي، اشتغال، تورم و 
فرايند بودجه ريزي ؛ 3- استفاده از نظرات و راه حل هاي اقتصاددانان 
دلس��وز و فعاالن بخش خصوص��ي؛۴- ب��ه كار بس��تن راه حل هاي 
خردمندانه در برخورد ب��ا »چالش هاي دروني و س��اختاري اقتصاد 
كشور« و »مسائل ناشي از تحريم هاي ظالمانه امريكا« براي گره گشايي 
 پايدار از زندگي مردم و نااميد شدن دشمن از اثرگذاري حربه تحريم.
مطالبات رهبري براي برون رفت از تنگناه��اي موجود نه منحصر به 

چهار مورد اخير است و نه دست نايافتني. 
رهبر معظم انقالب اس��المي س��ال ها قبل از پديدار شدن ضعف ها و 
نقايص فعلي بارها و به شيوه ها و روش هاي مختلف بر نگاه جهادي به 
مقوله اقتصاد تأكيد كرده اند و ضرباهنگ مش��ترك تمامي رهنمودها 
و فرمايش هاي ايش��ان، راه اندازي قرارگاه جنگ اقتصادي و س��پردن 
اين جنگ به جوانان، توانمند، مؤمن، شجاع، پرانرژي، فعال و باانگيزه 

كشور بوده است.
 در ش��رايطي كه دشمن با پروپاگانداي س��نگين و تشديد تحريم ها و 
تهديد كش��ورها به قطع روابط تجاري و اقتصادي با ايران، تمام توان 
خود را براي ايجاد روحيه يأس و نااميدي و القاي فروپاشي ادراكي به 
كار گرفته، عبور از ميدان مين تحري��م و فتح خاكريزهاي اقتصادي و 
نااميد ساختن دشمن از اثربخشي حربه تحريم از يك سو و بازگرداندن 
نشاط و شادابي به زندگي و معيشت مردم و بازگرداندن رونق توليد و 
فائق آمدن بر مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم از سوي ديگر مستلزم 
داشتن سلس��له اي از باورها و انجام اموري اس��ت كه بدون آنها سخن 
گفتن از جنگ اقتصادي به بيان قصه هاي س��رگرم كننده هزار و يك 
شب شبيه خواهد بود. توپ تحقق مطالبات رهبري هم اينك در زمين 
مسئوالن سه قوه است. مسئوالن كش��ور به ويژه مسئوالن و مجريان 
امور در دستگاه اجرايي بايد از توقف در حوزه تئوريك خارج شده و به 
حوزه الزامات جنگ اقتصادي و شكستن اقتصادي پا بگذارند. احساس 

عمومي اين است كه: 
1 - مسئوالن كشور يا درك درستي از جنگ اقتصادي وتنگناها و معضالت 
 اقتصادي كشور ندارند و يا انگيزه الزم براي ورود به اين عرصه را ندارند. 
2 - اگرچه در بي��ان اغلب مس��ئوالن از جهاد اقتص��ادي دم مي زنند 
 اما رفت��ار آنان فاق��د مؤلفه ه��ای جه��ادي و روحيه انقالبي اس��ت. 
3 - عملك��رد مس��ئوالن به وي��ژه در ق��وه مقنن��ه و مجري��ه نش��ان 
مي دهد ك��ه جهاد اقتص��ادي از اولوي��ت برخوردار نب��وده و كماكان 
نگاه به حل مش��كالت از طري��ق كنار آمدن با دش��من بر اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي داخلي غلب��ه دارد. نح��وه برخورد دو ق��وه مذكور با 
 موض��وع FATF و متعلقات آن بر اي��ن ابهام عمومي افزوده اس��ت. 
۴ - نوع رفتار مسئوالن گوياي اين حقيقت است كه به عكس رهبري 

مرعوب دشمن بوده و همواره در صدد راضي كردن دشمن هستند. 
 مادامي كه مس��ئوالن كش��ور باور نداشته باش��ند كه هزينه هاي 
سنگين مادي و معنوي و ذلت پذيري و تحقير ملي ناشي از تن دادن 
به خواسته هاي غيرمنطقي، غيرقانوني و ظالمانه دشمن به مراتب 
بيشتر از هزينه هاي اندك ايس��تادگي در برابر دشمن است سخن 
گفتن از جهاد و جنگ اقتصادي به يك لطيفه بي مزه شبيه خواهد 
بود. رفتار جهادي و انقالبي ايران اسالمي در برابر داعش و اراده مثلث 
شرارت عبري، غربي، وهابي در سوريه نمونه اي روشن از مقايسه اين 
دو هزينه بوده و م��ردم ايران قدردان تالش رزمن��دگان دلير ايران 
زمين در س��وريه بوده و مردم جهان نيز با افتخار و عظمت از سردار 

سليماني سخن گفته و او را تقديس كرده و مي ستايند.
 اين درحالي اس��ت كه هش��ت س��ال پيش و در آغاز برنامه ريزي 
مثل��ث ش��رارت مذك��ور ب��راي انه��دام مح��ور مقاوم��ت در 
س��وريه برخ��ي از سس��ت كمربندها و وادادگان و دلبس��تگان 
غ��رب در داخ��ل قوي��اً از مذاك��ره ب��ا غ��رب ب��راي حل مس��ئله 
 س��خن گفته و نظ��ام اس��المي را تح��ت فش��ار ق��رار داده بودند. 
 در ايران اسالمي، احزاب سياسي، روشنفكران، سياسيون، مسئوالن 
و همه و همه بايد بدانند ك��ه تأكيد و اصرار بر رس��يدن به توافق با 
دشمن و تالش براي راضي كردن دش��من خصم و همت گماشتن 
براي گرفتن بهانه از امريكا، هم حماقت اس��ت، هم خيانت اس��ت، 
هم موج��ب بي انگيزگي نيروهاي داخلي اس��ت، ه��م نابود كننده 
فرصت هاي طاليي و هم تكميل كننده پازل دش��من براي نااميد و 

مأيوس ساختن مردم از نظام است. 
مس��ئوالن بايد باور كنند كه امريكا ديگر ابرقدرت نيست و قدرت 
هژموني خود را از دست داده است. بايد باور كنيم كه اگر ايستادگي 
كنيم هم تحريم ها و حصر اقتصادي شكس��تني اس��ت هم دشمن 
در برابر ما زانو خواه��د زد. بايد همه بدانند كه جن��گ اقتصادي با 
اشرافي گري و رفاه طلبي سازگار نيس��ت. بايد همه بدانند كه جهاد 
اقتصادي با منش و روش ليبرال س��رمايه داری سازگار نيست. بايد 
همه بدانند، مادامي كه به بيگانه و بيرون دل بس��ته باشيم بي شك 
دست و دلمان به سمت نگاه به داخل نخواهد رفت. امروز يكي از نقاط 
قوت امريكا باور به مؤثر بودن تحريم هاس��ت و براي شكستن اراده 
دشمن راهي جز حمله به نقطه قوت امريكا و حذف مطلق اثربخش 

بودن تحريم ها پيش رو نداريم.
سخنان رهبري در جمع ۷۰۰ هزار نفر از بسيجيان جان بركف و آماده از 
يك واقعيت مسلم حكايت مي كند و آن اين است كه در اين مسير دشوار 
و در جنگ اقتصادي بايد كار را به دست جوانان بسپاريم و همان گونه كه 
در جنگ تحميلي به آنان اعتماد كرديم در جنگ اقتصادي نيز به آنان 
اعتماد كنيم و پيران اگر خسته نباشند مي توانند در حد راهنمايي )و نه 

دخالت( وارد معركه جنگ اقتصادي شوند.
 

سيد عبداهلل متوليان

قرارگاه قدس نيروي زميني س�پاه در اطالعيه اي از ربوده ش�دن 
تعدادي از بس�يجيان بوم�ي و مرزبان�ان در نقطه صف�ر مرزي در 
جنوب شرق کشور با خيانت عوامل نفوذي در اين حادثه خبر داد. 
به گزارش سپاه نيوز، دراين اطالعيه  آمده است: شامگاه دوشنبه تعدادي 
از بسيجيان بومي و نيروهاي هنگ  مرزي كه در پايگاه مراقبتي در نقطه 
صفر مرزي )ميرجاوه( استقرار داشتند با خيانت و تباني عامل يا عوامل 
نفوذي گروهك هاي ضدانقالب ربوده شدند. اين اطالعيه در ادامه با اشاره 
به اينكه اين پايگاه از استحكامات خوبي برخوردار بوده، خاطرنشان كرده 
است: عوامل گروهك هاي تروريستي كه از سوي سرويس هاي بيگانه 
هدايت و پشتيباني مي شوند با فريب و تطميع عوامل نفوذي، اين حادثه را 
در نقطه صفر مرزي و روبه روي يكي از پاسگاه هاي مرزي كشور پاكستان 
صورت داده اند . روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در پايان 

تأكيد كرده است: عمليات تعقيب اشرار، تروريست ها و عوامل نفوذي 
دشمن و نيز اقدامات الزم براي آزاد س��ازي ربوده شدگان با جديت در 
دستور كار نيروهاي دفاعي و امنيتي مستقر در مناطق مرزي قرار گرفته 
است و از دولت پاكستان نيز انتظار مي رود با اشرار و تروريست هايي كه 
در جوار مرزهاي آنان النه كرده و از سوي برخي كشورهاي مرتجع شرور 
و تروريست پرور منطقه حمايت و به كارگيري مي شوند، برخورد جدي 

داشته و به سرعت نسبت به آزادي و تحويل مرزبانان اقدام كند. 
 فرمانده نيروي زميني سپاه با اشاره به ربوده شدن 11 نيروي بسيجي و 
هنگ مرزي در ميرجاوه گفت: اين تروريست ها در داخل خاك پاكستان 
مقر و پايگاه دارند و ما براي هرگونه عمليات مشترك با ارتش پاكستان 
عليه اش��رار و آزادي گروگان ها آمادگي داريم. به گزارش فارس، سردار 
محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه با اش��اره به ربوده شدن 11 

نيروي بسيجي و هنگ مرزي در ميرجاوه اظهار داشت: قطعاً اين اتفاقي 
كه افتاده توس��ط عامل يا عوامل نفوذي بوده اس��ت. وي با بيان اينكه 
من خودم در منطقه هستم و در صحنه حاضر بودم، گفت: تماس هاي 
مختلفي با ارتش پاكستان گرفتيم. از آنها خواسته شد نسبت به تحويل 
اشرار و سالمتي ربوده ش��دگان تضمين دهند و بايد مسئوليت پذيرتر 
باشند. فرمانده نيروي زميني سپاه تأكيد كرد: اين تروريست ها در داخل 
خاك پاكستان مقر و پايگاه دارند و ما براي هرگونه عمليات مشترك با 

ارتش پاكستان عليه اشرار و آزادي گروگان ها آمادگي داريم. 
بهرام قاسمي، س��خنگوي وزارت امور خارجه نيز ديروز تأكيد كرد: 
دولت پاكس��تان بي درنگ تمامي امكانات و اقدام��ات الزم را براي 
آزادس��ازي نيروهاي مرزي جمهوري اس��المي ايران و دستگيري 

تروريست هاي شرور به كار گيرد. 

تروريست ها 11 بسيجي را در مرزهاي شرقي ربودند
سردار پاکپور: ارتش پاکستان بايد مسئوليت پذير باشد

روحاني: امريکا در صحنه جهاني و حقوقي منزوي شده است

سفراي ايران تهديد امريكا را به فرصت تبديل کنند
گذش�ته،  روز 
روز پرترافي�ک 
ديپلماتي�ک ب�راي رئيس جمهور ب�ود؛ روزي 
که روحان�ي س�فيران جديد هفت کش�ور در 
تهران را به حض�ور پذيرفت و ب�ا توصيه هايي 
س�فراي جدي�د جمهوري اس�المي اي�ران در 
پن�ج کش�ور را راه�ي مأموريت ک�رد. تقويت 
روابط با کش�ورها، مب�ارزه جدي با تروريس�م 
در جه�ان، حف�ظ برج�ام و درخواس�ت از 
اتحاديه اروپا براي برداش�تن گام هاي مؤثر در 
مس�ير اجراي برجام از مهم تري�ن بخش هاي 
س�خنان رئيس جمه�ور در اين ديداره�ا بود. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر روحاني پس از دريافت استوارنامه 
»ژاك لويي ورنر«، سفير جديد هلند در تهران با 
استقبال از مواضع سياس��ي هلند و اتحاديه اروپا 
در زمين��ه برجام گفت: همه باي��د تالش كنيم تا 
از اين توافق بس��يار مه��م و بين المللي به خوبي 
حفاظت و صيانت ش��ود و اميدوارم حكم موقت 
دادگاه  بين المللي الهه بر رفتار غيرقانوني دولت 
امريكا از جمله در موضوع تحريم هاي ضدانساني 
تأثيرگذار باشد. رئيس جمهور مبارزه همه جانبه 
با تروريس��م را مورد تأكيد قرارداد و گفت: امروز 
تروريس��م نه تنها معضل و مش��كل بزرگي براي 
منطقه بلكه ب��راي جهان تبديل ش��ده و لذا الزم 
اس��ت همگان با درك خطرات اين معضل بزرگ 
نسبت به مقابله با آن، اهتمام جدي داشته باشند. 
روحاني با يادآوري اقدام تروريستي اخير در شهر 
اهواز كه در آن تعدادي بي گناه و از جمله كودك 
چهار ساله اي به شهادت رسيدند، خاطرنشان كرد: 
متأسفانه برخي از افرادي كه مسئوليت اين حمله 
تروريس��تي را برعهده گرفته ان��د در اروپا زندگي 
مي كنند و اميدواريم كش��ورهاي اروپايي در اين 
زمينه اقدام��ات الزم را انجام دهن��د و بي ترديد 
چنين اقدامي در اعتماد متقابل و صميمي تر شدن 
روابط بسيار تأثيرگذار است. ژاك لويي ورنر سفير 
جديد هلند در تهران هم در اين ديدار پس از تقديم 
اس��توارنامه خود، اهتمام جدي آمستردام براي 
تقويت روزافزون روابط دوستانه با تهران را مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: دولت هلند كاماًل از اجراي 
برجام حمايت مي كند و همگام با تقويت نهادهاي 
مالي اتحاديه اروپا مصمم اس��ت روابط بانكي را با 
ايران ارتقا داده و اج��ازه ندهد تحريم ها، تأثيرات 

سوئي بر روابط اقتصادي دو كشور بگذارد. 
   شرکت هاي ژاپني به روابط خود با ايران 

ادامه مي دهند
روحاني همچنين هنگام دريافت استوارنامه سفير 
جديد ژاپن در كش��ورمان افزود: اي��ران و ژاپن در 
بسياري از مسائل و موضوعات بين المللي ديدگاه 
مشتركي دارند. رئيس جمهور صدور حكم ديوان 
بين المللي الهه به نفع ايران و دس��تور اين ديوان 
به امريكا براي توقف محدوديت ه��ا عليه ايران را 
حائز اهميت دانس��ت و گفت: جمهوري اسالمي 

ايران به رغم خ��روج غيرقانوني امري��كا از برجام 
همچنان به تعه��دات خود در اي��ن توافق پايبند 
اس��ت و تا زماني كه اين توافق در چارچوب منافع 
ملي ما باشد، به آن پايبند خواهيم بود. روحاني با 
اشاره به لزوم تالش همه كشورها در راستاي حفظ 
و تداوم برجام به عن��وان توافقي بين المللي اظهار 
داشت: هرچه كشورها از خواس��ته هاي نابه جاي 
دولتمردان امريكا فاصله بگيرند، برجام و ديپلماسي 
مستحكم تر خواهد شد. رئيس جمهور با بيان اينكه 
جمهوري اس��المي ايران هيچ گاه به دنبال تنش 
و عدم رابطه دوس��تانه با ديگر كش��ورها،  به ويژه 
همسايگان خود نيست، گفت: معتقديم در يمن 
بايد جنگ و كش��تار مردم خاتمه يابد و مسائل و 
مش��كالت از طريق راه حل سياسي برطرف شود. 
سفير جديد ژاپن در تهران نيز در اين ديدار ضمن 
تقديم استوارنامه خود به رئيس جمهور كشورمان 
گفت: امپرات��وری و دولت ژاپن خواهان توس��عه 
روابط و همكاري هاي دوستانه تهران – توكيو است. 
ميتسوگو سايتو با اشاره به روابط تاريخي و دوستانه 
دو كشور در زمينه هاي مختلف اظهار داشت: دولت 
و ش��ركت هاي ژاپني به رغم فشارها و تحريم هاي 
امريكا همچنان به روابط خود با ايران ادامه مي دهند 

و در ايران مي مانند، چراكه تجار و مسئوالن ژاپني 
نسبت به آينده ايران اطمينان دارند. 

    براي تخريب روابط ايران و اتحاديه اروپا 
طراحي کرده اند

رئيس جمهور در ديدار سفير جديد بلژيك در تهران 
هم اعالم كرد كه ايران آماده اس��ت همكاري هاي 
تجاري و اقتصادي و سياسي خود را با اتحاديه اروپا و 

از جمله بلژيك بيش از پيش توسعه دهد. 
روحاني هنگام دريافت استوارنامه خانم »ورونيك 
پتي« مواضع سياسي اتحاديه اروپا در قبال برجام 
را مواضعي محكم خواند و اب��راز اميدواري كرد كه 
در زمينه توسعه همكاري هاي اقتصادي و در عمل 
نيز گام هاي ارزنده و مناسبي از سوي اتحاديه اروپا 
برداشته شود. روحاني در بخش ديگري از سخنان 
خود تأكيد كرد: ما معتقديم عده اي كه مخالف روابط 
عميق ايران و اتحاديه اروپا هس��تند، برنامه هايي 
را براي تخريب اين روابط خوب، طراحي كرده اند 
كه نبايد به آنها اجازه داده شود كه اين برنامه هاي 
خود را به پيش ببرند. سفير جديد بلژيك در تهران 
نيز ضمن تقديم استوارنامه خود و ابالغ سالم گرم 
پادشاه و نخست وزير كش��ورش به دكتر روحاني، 
برجام را يك موفقيت بزرگ در عرصه بين المللي 

برشمرد و گفت اتحاديه اروپا و بلژيك همه تالش ها 
خود را براي حفظ برجام به كار گرفته اند. 

   ديگران حق ندارند براي مردم و حکومت 
قطر تصميم بگيرند

روحاني روز گذش��ته پس از دريافت اس��توارنامه 
سفير جديد قطر با اشاره به اينكه در سال هاي اخير 
روابط گ��رم  و صميمانه تري بين دو كش��ور ايجاد 
شده است، گفت: امروز در مسائل مختلف به ويژه 
مس��ائل منطقه اي افكار و انديش��ه هاي دو كشور 
بيش از گذشته به يكديگر نزديك  شده و بايد اين 
روند را هرچه بيشتر تقويت نماييم. رئيس جمهور 
با تأكيد بر اينكه تهران خواه��ان امنيت و آرامش 
كامل در منطقه حساس و آبراه مهم خليج فارس 
مي باشد، خاطرنشان كرد: دخالت ساير كشورها در 
امور داخلي كشورهاي همسايه قابل قبول نيست و 
معتقديم ملت قطر، ملتي رشيد و بزرگ هستند و 
مسئوالن قطر نيز با حكمت، امور كشور خود را اداره 
مي كنند و از نظر تهران كسي حق ندارد، براي مردم 
و حكومت قطر تصميم گيري كند. محمد حمد سعد 
الفهيد الهاجري، سفير جديد قطر نيز در اين ديدار 
پس از تقديم استوارنامه خود اهميت تقويت روابط 
با جمهوري اسالمي ايران را مورد تأكيد قرارداد و 
گفت: قطر به طور ج��دي تالش مي كند كه روابط 
دو كش��ور را در جهت منافع دو ملت هرچه بيشتر 

ارتقا دهد. 
اين گزارش حاكی است دكتر روحاني پس از دريافت 
استوارنامه سفراي جديد آفريقاي جنوبي، سنگال، 
بوسني و هرزگوين برتقويت، توسعه و همكاري هاي 
جمهوري اسالمي ايران با اين كشورها تأكيد كرد. 

   س�فرا تهديد امريکا را به فرصت تبديل 
کنند

بخش ديگري از ديدارهاي ديروز دكتر روحاني به 
مالقات با سفيران جديد جمهوري اسالمي ايران 
در اسپانيا، سيرالئون، كويت، روماني و بنگالدش 
اختصاص داشت. روحاني در اين ديدارها با اشاره به 
اينكه امروز امريكا به واسطه خروج غيرقانوني از برجام 
در صحنه جهاني و حقوقي منزوي شده و اين اقدام 
آنان به جز چند كشور معدود از سوي هيچ كشوري 
مورد حمايت قرار نگرفته است، عنوان كرد: بايد با 
توسعه همكاري ها و روابط ايران با ديگر كشورهاي 
خارجي تهديد و فشار دولت امريكا عليه ملت ايران 
را به فرصتي براي توس��عه و پيش��رفت روزافزون 
تبديل كنيم. حس��ن قشقاوي، س��فير جمهوري 
اسالمي ايران در اسپانيا، اكبر خسروي نژاد، سفير 
جمهوري اسالمي ايران در سيرالئون، محمد ايراني، 
سفير جمهوري اسالمي ايران در كويت، محمدرضا 
نفر، سفير جمهوري اسالمي ايران در بنگالدش و 
مرتضي ابوطالبي س��فير جمهوري اسالمي ايران 
در روماني نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارش��ي از 
وضعيت روابط ايران با كشورهاي محل مأموريت 
خود در زمينه هاي مختلف ب��ر تالش و جديت در 
راستاي توسعه مناسبات اقتصادي و همكاري هاي 

همه جانبه ايران با ديگر كشورها تأكيد كردند. 

رئيس مجلس: 
کشور به جاي فكر توسعه

درگير کشمكش سياسي است
طراح�ي  ل�زوم  ب�ر  اس�المي  ش�وراي  مجل�س  رئي�س 
ک�رد.  تأکي�د  کش�ور  در  برجس�ته  توس�عه اي  نظ�ام 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي 
اسالمي روز گذشته در مراسم بهره برداري از پروژه هاي فرودگاه بين المللی 
مهرآباد با بيان اينكه در شرايط كنوني توجه به فكر توسعه اي براي كشور 
بسيار مهم و حائز اهميت است، تصريح كرد: در شرايط كنوني پروژه هاي 

بسياري در كشور وجود دارد كه بايد پاسخ داد نتيجه آنها چه بوده است. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي با اعالم اينكه كش��ور امروز به يك نظام 
توسعه اي درست و برجسته نيازمند است، گفت: اين نظام بايد طراحي شود 
و قطعاً در صورت استقرار ديگر با انبوه پروژه ها روبه رو نخواهيم شد از طرف 
ديگر امروز ما در كشور در بخش ساختاري و رفتاري دچار ضعف هستيم، در 
بحث ساختاري مسئله اين است كه اساس سازمان برنامه و بودجه، موضوع 
برنامه بود و بخش بودجه در وزارت اقتصاد قرار داشت اما در زمان هويدا 
پس از آنكه درآمدهاي نفتي افزايش يافت قسمت بودجه نيز به اين سازمان 
افزوده شد و عمالً بخش بودجه ريزی بر بخش توسعه غلبه كرد اين در حالي 
است كه اين مسئله جزو امور روتين بوده و نبايد سازمان را سرگرم آن كرد. 
به نظر من اگر كشور به دنبال يك اقدام اساسي و برجسته است بايد مركز 
فكري براي توسعه كشور طراحي شود. الريجاني ادامه داد: متأسفانه در 
شرايط كنوني در كشور به جاي آنكه فكر توسعه اي، عميق و مورد پيگيري 
قرار گيرد افكار و كشمكش هاي سياسي زياد شده است به طوري كه افراد 
همديگر را آزار داده و در مقابل هم صف بندی مي كنند كه اين مس��ئله 
موجب مي شود كه از نيروها كمتر استفاده ش��ود اين در حالي است كه 
تفكر و رويكرد اصلي بايد بحث آباداني و توسعه كشور باشد اما گاهي اوقات 
كارهاي پر هزينه اي صورت گرفته و اهليت افراد زير سؤال مي رود و قطعاً 
نتيجه اين امور و كشمكش ها كند شدن توسعه كشور است بنابراين عقالي 
بخش هاي مختلف بايد اين رويكرد را اصالح كنند. رئيس نهاد قانونگذاري 
كش��ور تصريح كرد: از طرفي ديگر به بخش هاي نظارتي توصيه مي كنم 
كه كارها را با دقت دنبال كنند اما در امور و كارهاي خود دنبال مچ گيري 
نباشند، از اين رو من اخيراً در جلسه اي با حضور سران قوا نيز اين موضوع را 
گفتم كه همان مقداري كه حريت براي نمايندگان مجلس كليدي است، به 
همان مقدار شجاعت براي مديران داراي اهميت و برجستگي است و نبايد 
اين امور تضعيف شود. بنابراين بخش هاي نظارتي بايد از مديران و فكرهاي 

توسعه اي آنها حمايت كنند.

دهقان :بخشی از افزايش قيمت ارز
 ناشی از اجرای الزامات »FATF« بود

عض�و کميس�يون حقوق�ی و قضاي�ی مجل�س ب�ا بي�ان اينک�ه 
بخش�ی از ب�اال رفت�ن قيم�ت ارز ناش�ی از اج�رای الزام�ات 
FATF ب�ود، گفت: م�ا در زمان تحري�م، نفتمان را م�ی فروختيم 
و پول�ش را از مس�ير غي�ر رس�می ب�ه دس�ت م�ی آوردي�م.

به گزارش فارس، محمد دهقان شامگاه سه شنبه  در همايش بررسی ابعاد 
اقتصادی لوايح مربوط به FATF با عن��وان »تضمين نمی دهيم« اظهار 
داشت : حاميان برنامه های جامع FATF در داخل با به راه انداختن دعوای 
حيدری ، نعمتی ، موضوع را سياس��ی كردند، در حالی كه اصال مسئله ای 
سياسی و جناحی نيست.وی ادامه داد: ما تصويب لوايح FATF را به ضرر 
كشور می دانيم ، چون وزارت خزانه داری امريكا مكرر از جنگ اقتصادی تمام 

عيار عليه ايران صحبت می كند و از يك تحريم هوشمند سخن می گويد .
دهقان با طرح اين سوال كه چه زمانی می توانند ما را تحريم هوشمند كنند، 
گفت: وقتی اطالعات كافی از وضعيت مالی و بانكی ما داشته باشند. موافقان 
FATF با دست خودشان نقل و انتقال الكترونيكی و فيزيكی دالر را برای 
كشور ممنوع كردند. وی  با تاكيد بر اينكه بخشی از باال رفتن قيمت ارز ناشی 
از اجرای الزامات FATF بود، خاطر نشان كرد: ما در زمان تحريم، نفتمان 
را می فروختيم و پولش را از مسير غير رسمی به دست می آورديم . در همان 
جنگ تحميلی هم اگر می خواستيم شاگرد خوب نهادهای بين المللی 

باشيم ، نمی توانستيم اسلحه به دست بياوريم و جنگ را باخته بوديم.
دهقان اضافه كرد: در س��ال های ۹۰ و ۹1 صدوهفتاد ميليارد دالر نفت 
فروختيم و پولش را وارد كش��ور كرديم ، اما امروز ب��ا اجرای برنامه های 
FATF جلوی واردات دالرهای خودمان را گرفته ايم و مانع انتقال فيزيكی 
ارز شده ايم . آقای جهانگيری اعالم كرد ارز ۴2۰۰ تومان است و هر كس 
هر مقدار می خواهد  بيايد بگيرد، يعنی جلوی عرضه را گرفتند و تقاضا را 
تحريك كردند.وی در ادامه عنوان كرد: قوانين داخلی مربوط به شفافيت 
در مجالس هفتم، هشتم و نهم تصويب شده است، لذا ما خودمان پيشگام 
شفافيت مالی در داخل هستيم، اما در خارج از كشور، دادن اطالعات مالی 
كشور زمانی كه ما تحريم هستيم به صالح نيست؛ آن هم برای نهادی كه 

مانع حمايت عربستان از داعش نشده است.
 

  عضو حقوقدان شوراي نگهبان: 
شوراي نگهبان بدون هيچ حاشيه اي

 CFT را بررسي مي کند
يک عضو حقوقدان ش�وراي نگهبان نحوه بررس�ي يک�ي از لوايح 
چهارگان�ه FATF ب�ا ن�ام CFT ک�ه در هفته هاي اخي�ر جنجال 
زيادي را در محافل رس�انه اي و سياس�ي ايجاد کرد، تش�ريح کرد. 
نجات اهلل ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، در گفت وگو با تسنيم 
با اشاره به آخرين وضعيت بررسي اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم )CFT( در اين شورا، گفت: با توجه به اينكه اين اليحه 
در مجلس بررسي و تصويب شده، هفته گذشته از سوي مجلس به شوراي 
نگهبان ارجاع شد. وي افزود: حساسيت خاصي براي بررسي اليحه الحاق 
ايران به كنوانسيون CFT در شوراي نگهبان وجود ندارد، اين شورا بدون 

هيچ گونه حاشيه اي درباره اين اليحه اعالم نظر مي كند. 
عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان اضافه كرد: مصوبه مجلس درباره اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون CFT قرار بود چهارشنبه هفته گذشته در جلسه 
شوراي نگهبان بررسي شود، اما با توجه به اولويت ديگر موضوعات، فرصتي 
براي بررسي آن ايجاد نشد. ابراهيميان در پايان خاطرنشان كرد: شوراي 
نگهبان چهارشنبه )امروز( تشكيل جلسه مي دهد كه ممكن است اليحه 

الحاق ايران به كنوانسيون CFT نيز در دستور كار اعضا قرار گيرد. 

عضو فراکسيون اميد مطرح کرد
احتمال حمايت اصالح طلبان 

از الريجاني در ۱۴۰۰
يک عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسالمي با دفاع از مديريت 
الريجاني در مجلس و حرفه اي و تحسين برانگيز خواندن آن درباره 
احتمال حماي�ت اصالح طلب�ان از الريجاني در انتخابات رياس�ت 
جمهوري گفت: اين احتمال را رد نمي کنم که اصالح طلبان در انتخابات 
۱۴۰۰ ناگزير به حمايت از فردي با ويژگي هاي آقاي الريجاني شوند. 
محمود صادقي در گفت وگو با ايسنا، همچنين عملكرد فراكسيون اميد 
را قابل دفاع اما مطلوب ندانس��ت و حتي با انتقاد از نحوه هماهنگي ها در 
صحن مجلس براي رأی دادن به طرح ها و لوايح به اين فراكسيون نمره 12 
داد. اين نماينده اصالح طلب مجلس همچنين با اذعان به اين موضوع كه 
اصالح طلبان از دي ماه جايگاه گذشته را در افكار عمومي ندارند، دليل آن را 
احساس تعهد و مسئوليت رهبران اصالح طلب به ايران، انقالب و نظام براي 

جلوگيري از اخالل در امنيت كشور عنوان كرد. 

ژه
وی

ادعایشنوددرونجریانیدرشهرداري 
اخبار  در شهرداري تهران حكايت از يك رسوايي دارد؛ شنود 
مكالمات معاونان شهردار توسط شهردار. در اين ميان واكنش 
رئيس شوراي ش��هر تهران هم ماجرا را عجيب تر كرده است. 
عادي سازي شنود با تمام قوا برقرار است؛ شنود است ديگر، به 
همين راحتي، فقط وقتي علي مطهري ادعا كرد در اتاق كارش 
ابزار ش��نود گذاش��ته اند همه اصالح طلبان براي متهم كردن 

نهادهاي اطالعاتي كشور صف كشيدند!
حجت اهلل ميرزايي كه تا همين چند روز پيش معاون برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران بود و تازه بركنار 
شده در ادعايي عجيب گفته كه »آقاي افشاني گفته اند كه من 
تلفن معاونانم را شنود مي كنم و فهميدم كه برخي از آنها پشت 
سر من حرف مي زنند.« او اضافه كرده كه »اين كار غيرقانوني 
است و اگر در هر كجاي دنيا اتفاق مي افتاد يك رسوايي بزرگ 
بود . اگر صحبتي هم شده راجع به عملكرد ايشان بوده، ما هيچ گاه 
بر سر ماندن يا نماندن و جايگزين ايشان صحبت نكرديم.« او در 
پايان صحبت هاي خود مي گويد: »شب گذشته خبري مبني 
بر اينكه يك فايل صوتي ك��ه در آن كريمي )روابط عمومي( و 
ميرزايي در حال رايزني براي جانشيني افشاني هستند به دست 
شهردار تهران رسيده و دليل حذف ناگهاني اين دو از سمت هاي 
خود همين فايل صوتي است كه در كانال ها منتشر شده است.« 
كريمي و ميرزايي اخيراً توسط شهردار از سمت هاي خود بركنار 
شده اند. البته شهرداري تهران در اطالعيه اي ادعاي شنود را رد 

كرده و گفته از طريق مراجع قانوني اين تهمت را پيگيري خواهد 
كرد، اما واكنش محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران هم 
به اين اتفاق عجيب است. او در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه 
موضوع ش��نود را پيگيري خواهد كرد براي عادي جلوه دادن 
ماجرا گفته است: »اين يك سوءتفاهمي بود كه با صحبت هاي 
بعضي از افراد اتفاق افتاده و بنده پيگيري و رسيدگي خواهم كرد، 
ولي شنود از صدر اسالم تاكنون مطرح بوده و زن و شوهرها هم از 
شنود عليه هم استفاده مي كنند.« مطابق قانون شنود مكالمات 

ديگران جرم است. 

اعلميازمافياياصالحطلبانميگوید!
اكبر اعلمي، فعال سياسي اصالح طلب اغلب زبان صريح و تندي 
دارد و خيلي مالحظات حزب��ي و جناحي را لحاظ نمي كند. او 
در تازه ترين اظهارات خود انتقادات تندي را از س��ران جريان 
اصالحات مطرح كرده است. اعلمي در مصاحبه با خبرگزاري 
ايلنا چرخش هاي گفتماني اصالح طلبان در مسائل اقتصادي 
را از ع��وارض قبيله گرايي و ش��خصيت محوري اصالح طلبان 
دانسته و گفته است: »گروهي خاص كه متأسفانه رسانه ها را 
به صورت مافيايي و انحص��اري در اختيار خود گرفته اند، افكار 
قبيله گرايانه و محفلي خود را ب��ه نام اصالحات و اصالح طلبي 
به مخاطبان خود القا مي كنند و پس از آنكه به قدرت رسيدند، 
توجيه كننده عملكرد كساني كه به بركت وجود آنها صاحب 
ثروت و قدرت شده اند، مي شوند.« او در ادامه از مريد و مراد بازي 

اصالح طلبان مي گويد؛ اتفاقي كه بارها مورد نقد جريان هاي 
منتقد اصالح طلبي ق��رار گرفته و در جري��ان انتخابات ها كه 
بي تعقل و صرفاً با »تكرار مي كنم« محم��د خاتمي رأي داده 
مي ش��ود، ش��اهد افزايش اين انتقادات بوده ايم: »مادامي كه 
اصالح طلبي مانند اصولگرايي معطوف به ارادت و سرسپردگي 
نس��بت به برخي اش��خاص و وجود رابطه مريد و مرادي بين 
اصالح طلبان مرسوم و اشخاصي اس��ت كه به عنوان رهبران 
اصالحات به خورد مردم داده شده اند، اين عارضه همچنان باقي 
خواهد ماند و با تغيير دولت ها هم شاهد اين تذبذب و تناقض ها در 
حوزه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي خواهيم بود. به همين 
سبب مالحظه مي شود كه رويكرد چپ هاي دوره دولت موسوي 
نسبت به اقتصاد، سياست داخلي، سياست خارجي، فرهنگ و 
حتي مسائل اعتقادي با رويكرد همان افراد در دولت خاتمي و 
دولت روحاني كه امروز اصالح طلب ناميده مي شوند، 1۸۰ درجه 
تغيير كرده و شما به درستي از آن به عنوان تناقض در حرف و 
عمل ياد مي كنيد. در واقع بسياري از آنها در حوزه هاي سياسي، 
فرهنگي و اقتصادي و حتي اعتقادي خودشان هم نمي دانند كه 
چه مي خواهند و مقصد و مقصود واقعي و نهايي شان چيست. 
الجرم مواضع و تمنيات ش��ان به اعتب��ار دوري و نزديكي به 
»قدرت« دچار تغيير و دگرگوني مي شود« و بعد اضافه مي كند: 
»من در يكي از نطق هايم در مجلس اين طيف از اصالح طلبان و 
اصولگرايان را »كبوتران حرم قدرت« مي دانم كه اهتمام آنها به 

حفظ منافع قبيله و محفلي خودشان مي باشد و بس.«

       فارس: بيش از ۴ هزار نفر از دانشگاهيان، حوزويان و فعاالن عرصه 
فرهنگي طي نامه اي به اعضاي ش��وراي نگهبان خواس��تار عدم تأييد 
اليحه الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانس��يون مقابله با تأمين 

مالي تروريسم )CFT( شدند. 
       ايسنا: رئيس جمهور در حكمي دكتر اسكندر مؤمني را به عنوان 

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب كرد. 
       نسيم: دكتر احمد توكلي: نبايد بيهوده بهانه دست دشمن بدهيم، 
اما اينجا پذيرش ما)CFT( به معناي زير پا گذاش��تن قانون اساسي و 
تكاليف ديني تعهدات انساني ماس��ت. اگر چيزي را خالف انسانيت و 
اسالميت و اس��تقالل ايران بدانيم نبايد زير بار برويم، حتي اگر امريكا 

بهانه جويي كند. 
       مهر: سردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه: 
امروز موشك هاي توليدي ما از 2۰۰ كيلومتر تا 2۰۰۰ كيلومتر همه 
نقطه زن هستند و موشك هاي توليدي گذشته هم همه در حال تبديل 

شدن به نقطه زن هستند. 

     گزارش یک     


