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اكنون سخن از جنگ اقتصادي است و چه بخواهيم و چه نخواهيم منازعه 
سلطه گران بين المللي عليه ملت ايران وارد مرحله جديدي شده و نمي توان 
بدون درك اقتضائات اين مرحله جديد به تصميم و اقدام مناس��ب رسيد. 
همانند يك صحنه دفاع نظامي كه صحت، سرعت و دقت يك تصميم مي تواند 
در سرنوشت آوردگاه تعيين كننده باشد، در شرايط كنوني نيز الزم است تا 
حداكثر ممكن به تصميم درست، به موقع و دقيق )به لحاظ عملياتي( برسيم. 
در شرايط كنوني ديگر نمي توان همچون شرايط عادي و مقتضيات و احياناً 
مسامحات آن عمل كرد؛ جاي آزمون وخطا و يا تكرار راه هاي رفته و به نتيجه 
نرسيده گذشته نيست؛ نمي توان به تجارب گذشته بي توجه بود. از سويي 
متوليان امر بايد به خوبي تأثيرات و پيامدهاي تصميم خود را درك كنند و 
مسئوليت آن را عنداللزوم بپذيرند. براي نمونه در شرايط خاص كنوني بايد 
مسامحه در برابر خطاهاي زيان بار به حداقل ممكن رسيده و اين به اطالع همه 

مجريان و مديران برسد. 
فراموش نكنيم كه نقطه آماج تهاجم دش��من، ملت ايران بوده و فشارهاي 
رواني و اقتصادي دش��من بيشتر بر ُگرده ملت س��نگيني مي كند. ازاين رو 
يكي از اساس��ي ترين نقاط هدف جبهه خودي در اين دفاع هوش��مندانه، 
سبك تر فشارهاي گوناگوني كه باعث رنج و تألم ملت مي شود و نيز كاهش 
محسوس زمينه هاي ناراضي سازي مردم است. البته ناگفته پيداست كه يكي 
از اولويت هاي اصلي اعمال نكردن فشار بيشتر بر مردم بر اثر تصميمات غلط 

و چالش افزا است. 
»همدلي مسئوالن با مردم« در شرايط كنوني بر كاهش تألمات و رنج هاي 
ملت، به ويژه محرومان و مستضعفان مؤثر اس��ت. اگر مردم و به ويژه كمتر 
برخوردارها به معناي واقعي كلمه حس كنند كه مسئوالن درد و رنج هاي آنان 
را درك و حتي آن را تا حدي مستقيماً لمس مي كنند، تحمل اين رنج ها و 
مشكالت سهل تر مي گردد. چه ايرادي دارد كه مسئوالن در اين شرايط ويژه 
اقتصادي بخشي از ريخت وپاش هاي حوزه مديريتي خود را حذف و درآمد 
ناشي از آن را به كارگرهاي بيكارشده اختصاص دهند و يا مديران حتي در 
زندگي شخصي شان با صرفه جويي از بخشي از حقوق دريافتي خود را به نفع 

محرومان چشم پوشي كنند؟
»تعامل صادقانه مس��ئوالن با مردم« يكي از كليدهاي عبور از چالش ها و 
پيشگيري از بحران در شرايط كنوني است. از نقاط مخرب در وضعيت كنوني، 
تجربه تلخ وعده های بي سرانجامي است كه بعضاً عمرشان به يك سال هم 
نمي رسد. عالوه بر آن بازار جنگ رواني و شايعات زماني داغ مي شود كه در 
رسانه ها و تريبون هاي رسمي كشور اطالع رساني به حداقل مي رسد و عرصه 
براي رسانه هاي بيگانه و كانون هاي شايعه پراكن بازمي گردد. در اين شرايط 
الزم است مس��ئوالن براي مخاطب )كه همان مردم ايران هستند( احترام 
بگذارند و به جاي انتش��ار عبارات مبهم و خنثي، اطالع رس��اني هدفمند و 

آرامش بخش را در دستور كار قرار دهند. 
از مهم ترين ستون هاي تأثيرگذاري سناريوي دشمن در شرايط كنوني، القاي 
ناميدي و يأس پراكني در سطح افكار عمومي است، به گونه اي كه هيچ گونه 
چشم انداز مثبت و اميدبخشي در مقابل ديدگان مردم نباشد و در مقابل ترس 
و واهمه نسبت به سرنوش��ت آتي، مخاطبان را به اقدامات هيجاني و بعضاً 
مخرب ترغيب كند. متأسفانه در عمل بخشي از اقدامات برخي از متوليان 
امر نيز در جهت تحكيم همين سناريو بوده و دانسته و يا نادانسته در حال 
نااميدسازي مردم هستند. انكار رنج و تألمات مردم، دعوت بالوجه به صبر 
بدون ارائه هرگون��ه نقطه اميدبخش و متكي به اقدامات محس��وس و يا به 
تفريح رفتن در ميانه اوضاع نابسامان اقتصادي با هر نيتي كه انجام شده باشد 
به كمرنگ شدن هرچه بيشتر اميد به حل مشكالت در آينده در ذهن مردم 
خواهد انجاميد. طبيعتاً هنگامي كه از اميدآفريني سخن به ميان مي آيد، 
مقصود »حرف درماني« -مشابه آنچه در گذشته شاهدش بوديم- نيست، بلكه 

حرف درماني و لفاظي به نااميدي و شكاف مردم و مسئوالن دامن مي زند. 
يكي از نقاط ضعف عمده ساختار مديريتي كشور، انفصال و جزيره اي عمل 
كردن دس��تگاه هاي مختلف و نهادهاي ذي ربط در يك حوزه خاص است؛ 
به گونه اي كه بسيار رخ داده كه مردم و مخاطبان نظام اجرايي كشور ميان 
چندين دستگاه مرتباً به اين سو و آن سو پاس داده شده و در آخر نيز پاسخ 
روشني دريافت نمي كنند. متأسفانه اين مردم هستند كه قرباني »بخشي« 
عمل كردن سازمان ها مي شوند و بايد گاه ماه ها و سال ها صبر كنند تا اجماعي 
ميان مسئوالن براي حل مشكلي ساده و پيش پاافتاده اي شكل بگيرد. چه 
بسيار چالش هايي كه در اثر جزيره اي بودن مديريت، از وقوع آن پيشگيري 
نشده و يا در مراحل ابتدايي كار درمان نشده و نهايتاً به بحران هايي با هزينه هاي 

بسيار گزاف تري تبديل شده است. 
 بايد بپذيريم با مديريت فرسوده و ناكارآمدي كه در اين چند سال بر برخي 
از حوزه هاي اقتصادي حاكم بوده است، نمي توان از شرايط كنوني به سالمت 
عبور كرد. بايد تعارفات و رودربايس��تي ها را كنار نهاد و درجاهايي تعيين 
تكليف هاي اساسي كرد. اگر مديراني توان جس��مي و روحيه كار كردن در 
شرايط ويژه كنوني را ندارند و يا تصور مي كنند ايده مركزي شان توسط ترامپ 
و يا هر فرد ديگري بربادرفته و اكنون تدبيري به ذهن مباركشان )!( خطور 
نمي كند و يا حاضر نيستند از تفريحات، سفرهاي خارج و تجمل گرايي خود 
به نفع ملت چشم پوشي كنند و يا مديريت در نظام اسالمي در شرايط جنگ 
اقتصادي را بر گذرنامه مضاعف، فرزندان خارج نشين، سرمايه گذاري و خريد 
ملك در اروپا و كانادا ترجيح دهند، بهتر است هرچه زودتر گذرنامه مضاعف 
خود را آماده كرده و دنباله رو خاوري ها شده و يا حداقل دندان طمع تصاحب 
هم زمان قدرت و ثروت را كشيده و به همان بخش خصوصي اكتفا كنند. اينك 
كش��ور نيازمند »مديريت جهادي« و »مديران جهادي« است و حتي اگر 
مصلحت مردم و كشور ايجاب كند، شايد الزم باشد ترميم هاي مديريتي به نفع 
منافع ملي در دستور كار قرار گيرد. اگر كساني، به هر دليلي، دل مشغولي هايي 
در بيرون اين آب وخاك داشته اند و يا جديداً يافته اند و اين دل مشغولي ها سبب 
بي اعتنايي به مردم مي شود، بدانند مجاز به خراب كردن نردباني كه از آن باال 

رفته اند، نيستند و مردم و نظام اين كار را تحمل نخواهند كرد. 

محمدجواد اخوان

دبيركل جمعيت رهپويان: 
سيف بايد محاكمه شود

دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي با اشاره به ضرورت محاكمه 
سيف گفت: كادر بانك مركزي و از جمله خود آقاي سيف االن متهم 
هستند و بايد پاسخگوي عملكرد ضعيف و تحريك آميز خود باشند.  
پرويز سروري در گفت وگو با مهر، با اشاره به عملكرد ضعيف ولي اهلل سيف 
در رأس بانك مركزي و شائبه تصدي يكي از سفارتخانه ها، اظهار داشت: 
اين طرز برخورد با مس��ائل، نه تنها وضع را بهتر نمي كند بلكه وضعيت را 
بدتر هم خواهد كرد؛ يعني مردم احس��اس مي كنند هر كسي هر خراب 
كاري هم كه انجام داد، جاي بهتري خواهد رفت و تشويق هم خواهد شد. 
وي با اش��اره به وضعيت نگران كننده بازار سكه و ارز گفت: اين وضعيت از 
مديريت غيرمدبرانه آقاي سيف نشئت گرفته است. اينكه االن دادستان 
و س��خنگوي قوه قضائيه اعالم كرده اند، خريد و فروش هاي كالن در بازار 
سكه و ارز با مجوز بانك مركزي بوده، نش��ان مي دهد عده اي از اين مسير 
براي خود نمدي دوخته و بر ثروت افسانه اي خود اضافه كرده اند. سروري 
با تأكيد بر اينكه محاكمه ولي اهلل سيف ضروري است، تصريح كرد: هدف 
بانك مركزي در جلوگيري از باال رفتن قيمت س��كه و ارز محقق نش��ده 
اس��ت؛ كادر بانك مركزي و از جمله خود آقاي سيف االن متهم هستند و 
بايد پاسخگوي عملكرد ضعيف و تحريك آميز خود باشند. وي اضافه كرد: 
اينكه امروز آقايان بخواهند بدرقه شوند و در جايگاه بهتري قرار بگيرند، نه 
تنها اعتماد مردم را بازنمي گرداند بلكه تضعيف هم خواهد كرد. اين مسئله 
داللت بر اين دارد كه عزم و تصميمي براي برخورد با متخلفان و افراد ناتوان 

و بي عرضه وجود ندارد. 
 

دبير كل حزب مردمي اصالحات: 
روحاني با كابينه پير و فرتوت  به جايي 

نمي رسد
يك از فعاالن عرصه سياسي اصالح طلب معتقد است: تحوالت بايد در 
تمام سطوح دولت باشد. با افراد پير و فرتوت به جايي نمي توان رسيد. 
حجت االسالم محمد زارع فومني، دبير كل حزب مردمي اصالحات در گفت 
وگو با ايسكانيوز، در پاسخ به اين پرسش كه » دولت براي ايجاد تغييرات 
اساسي چه كاري بايد انجام دهد«، گفت: رئيس جمهور بايد تغيير و تحوالت 
اساسي در دولت انجام داده و از اكثر وزرا و معاونان صرف نظر كند و همچنين 
افراد پاكدستي را روي كار بياورد. وي تصريح كرد: البته اين درست نيست كه 
همه ناپاك باشند. مديران خوب و بد هم داريم ولي توانايي جوانان مي تواند 
به دولت كمك كند. فشارهاي موجود باعث شده دولت با چالش هاي زيادي 
مواجه شود. وقتي توانايي در حوزه مديريت نباشد، چنين مشكالتي پيش 
مي آيد. دولت بايد وزرا و افراد ناكارآمد را كنار بگذارد. فومني با در نظر داشتن 
تغييرات در دولت اظهار داشت: تحوالت در يك سطح نبايد باشد و تمامي 
سطوح را بايد در بر بگيرد تا دولت بتواند كشور را از اين مشكالت عبور دهد. 
دبير كل حزب مردمي اصالحات ادامه داد: معتقدم اين توانايي را حتماً دولت 
بايد داشته باشد و بدانيم كابينه روحاني با افراد پير و فرتوت و ناكارآمد به 
جايي نمي رسد. تغيير و تحوالت بايد اساسي باشد تا دولت بتواند نتيجه اي 
كسب كند. وي در خصوص اينكه» دولت از چه راهكارهايي مي تواند براي 
تغيير و تحوالت اساسي اقدام كند« ابراز كرد: اولين كاري كه بايد انجام دهد 
اين است كه اعتماد از دست رفته مردم را برگرداند. فومني ادامه داد: مردم 
وقتي مي بينند اختالس مي شود، سرمايه هايشان از بين مي رود، تحت فشار 
هستند، زندگي سختي دارند و اش��تغال و كار جوانانشان در خطر است، 
اعتمادشان ضربه مي خورد. تنها راهكار جلوگيري از چنين اتفاقي، اين است 
كه دولت مقداري با صداقت رفتار كند، واقعيت ها را به مردم بگويد، مشكالت 

كشور را با آنها در ميان بگذارد و از ملت كمك بخواهد. 
 

مشاور روحاني: 
هيچ كس از تغييرات در دولت مطلع نيست

مش�اور رئيس جمهور تأكيد كرد: درباره اينكه چه كساني در دولت 
تغيير مي كنند و چه تغييراتي ايجاد مي شود، هيچ كس مطلع نيست. 
مرتضي بانك در گفت وگو ب��ا ايلنا، درخصوص ترمي��م كابينه گفت: 
همان طور كه آقاي واعظي، رئيس دفت��ر رئيس جمهور گفته اند، آقاي 
رئيس جمهور ترميم كابينه را مورد مطالعه و بررسي قرار داده  و با توجه 
به شرايط كنوني كشور، اين تغييرات مي تواند بخشي از مشكالت را حل 
كند. وي ادامه داد: با وجود اين ، درباره اينكه چه كساني تغيير مي كنند 
و چه تغييراتي ايجاد مي شود، هيچ كسي مطلع نيست. دبير شورايعالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا با شما براي 
تصدي وزارتخانه اي صحبت شده اس��ت؟  اظهار داشت: خير، با من در 

اين باره صحبتي تاكنون نشده است. 

      تسنيم: بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس از موكول 
شدن انتخاب عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان به جلسه روز سه شنبه 

مجلس شوراي اسالمي خبر داد. 
      مهر: ۱۶ نماينده مجلس شوراي اسالمي در تذكر كتبي مشترك 
به رئيس جمهور، از بي توجهي به وضعيت معيشتي مناطق مرزي انتقاد 

كرده و خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند. 
  

عضو شوراي مركزي كانون دانشگاهيان:
سردار سليماني هوشمندانه امريكا را تحقير كرد

سردار س�ليماني هوشمندي سياس�ي و مديريت فعال و ابتكاري 
را در عرص�ه جنگ روان�ي و تبليغات�ي در برابر دش�من دارد و با 
س�خنانش هوش�مندانه و معنادار غول اس�تكبار را تحقير كرد. 
قاسم جعفري، عضو هيئت علمي دانشگاه و عضو شوراي مركزي كانون 
دانشگاهيان ايران اس��المي در گفت وگو با فارس، با اشاره به سخنان 
اخير سردار سليماني و پاسخ قاطع وي به ياوه گويي هاي ترامپ، گفت: 
سخنان اخير سردار محبوب دل های همه مؤمنين پيام هاي زيادي را 
داشت كه اولين نكته بحث تأكيد بر استراتژي دفاعي جمهوري اسالمي 
است.  اين استاد دانشگاه افزود: سخنان سردار سليماني اين را ثابت كرد 
كه راهبرد مقاومت در برابر سلطه و استكبار، تصميم كل نظام است و 
به يك نفر يا دو نفر و رئيس يك قوه برنمي گردد. وي ادامه داد: سردار 
سليماني با اين سخنان خواست بگويد كه ايران آينده نگري الزم را در 
برابر متجاوزان داشته و اينگونه نبوده است كه بخوابد و امروز كه دشمن 
تهديد كند احساس كند كه دستانش خالي است، ايران امكانات مختلف 
را داشته و بنابراين وقتي سردار س��ليماني حرف مي زند دشمن بداند 
كه ما به صورت جدي همه توان را داريم. جعفري تأكيد كرد: سخنان 
مقامات عالي جمهوري اس��المي در برابر تهديدات در مقابل ترامپ و 
ساير مس��ئوالن امريكايي ثابت كرد كه ايران اين سخنان را با آگاهي 
كامل از شرايط دشمن و علم به توانمندي هاي خودش نسبت به دفاع 
اظهار كرده است و سخنان رهبر معظم انقالب و چه سايرين مقامات از 

رئيس جمهور گرفته تا بقيه، ضمانت اجرايي كافي را دارند. 

ژه
وی

بازيروزنامهدولتباعكستقلبي 
روزنامه ايران، ارگان دولت همچن��ان مي خواهد روي عكس 
تقلبي هفته گذشته از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مانور بدهد، اما اين بار هم به ديوار تكذيبيه روابط عمومي مجمع 
خورد. هفته گذشته روزنامه ايران هم از آن دسته روزنامه هاي 
اصالح طلبی بود كه براي انتشار خبر مصوبه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پيرامون مجوز ورود اقليت هاي دينی به شوراهاي 
شهر و روستا و اصالح قانون ش��وراها از عكس تقلبي استفاده 
كرد؛ عكسي كه به دروغ گفته ش��د مربوط به زمان رأی گيری 
براي اين مصوبه است و دست همه افراد حاضر در عكس به جز 
آيت اهلل جنتي به نشانه موافقت باال بود. دروغ بودن عكس و عدم 
ارتباطش به لحظه رأی گيری همان روز مشخص شد. چه آنكه 
همان زمان مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان و روابط عمومي 
مجمع اعالم كردند تصاوير منتشر شده مربوط به رأی گيری 
بر س��ر »طرح دو فوريتي مجلس در خص��وص تمديد مهلت 
جذب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي« بوده و در 
زمان دستور كار اصالح قانون شوراها عكاسي در صحن مجمع 
حضور نداشته است. اما روزنامه ايران همچون برخي رسانه هاي 
اصالح طلب، ترجيح داد اين تكذيب را ناديده بگيرند و ساعت ها 

پس از تكذيبيه، آن عكس را با همان عنوان منتشر كنند. 
روزنامه ايران ح��اال ادعايش را مجدد مط��رح كرده و به نقل 
از منبع آگاهي كه اسمش برده نش��ده، گفته عكس مربوط 

به زمان اصالح قانون ش��وراها بوده اس��ت. در همين زمينه 
اس��ماعيل زارعي كوش��ا، مديركل رواب��ط عمومي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با تكذيب خبر روزنامه دولت اعالم 
كرد »همان طور كه پيش تر گفته ش��ده روز 30 تير مجمع 
تشخيص مصلحت، دو دستور كار داشت كه يكي مربوط به 
تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي 
و مالي و ديگ��ري اصالح قانون ش��وراها و حضور اقليت هاي 
مذهبي در شورا بود. ساعت حضور عكاسان خبري در جلسات 
مجمع تشخيص مصلحت ساعت ۱0 الي ۱۱ است كه در آن 
زمان بررسي دس��تور كار اول به اتمام رس��يده و رأی گيری 
آغاز شد. با شروع بررسي دستور كار دوم، يعني اصالح قانون 
شوراها هيچ عكاسي در صحن مجمع حضور نداشت؛ بنابراين 
نمي توان گفت موافقان و مخالفان مصوبه مجمع چه كساني 
بودند. بنابراين انتساب تصاوير منتشر شده از لحظه اعالم رأی 
اعضاي مجمع به مصوبه اصالح قانون شوراها و موضوع آقاي 

سپنتا نيكنام، قطعاً دروغ و خالف واقع است. «
روزنامه ايران از قول همين منبع ناشناس كه عضو مجمع معرفي 
شده، گفته كه »در آن جلس��ه عالوه بر آيت اهلل احمد جنتي، 
حدود يك چهارم اعضا نيز مخالف حضور اقليت هاي ديني در 
شوراها بودند اما رسانه هاي تصويري تنها عكس آيت اهلل جنتي 
را به عنوان مخالف اين مصوبه منعكس كردند. آيت اهلل جنتي 
با وجود رأي ندادن، حتي يك جمله هم در مخالفت اين طرح 

حرف نزد. «

  دليلحمایترهبري 
ازیكموضعرئيسجمهور

پايگاه اطالع رسانی دفتر رهبري ) KHAMENEI. IR( با 
انتشار يادداشتي داليل حمايت رهبر انقالب از موضع رئيس 
جمهور پيرامون بستن تنگه هرمز را در يادداشتي تحليل كرده 
است. در جمع بندی اين يادداشت آمده كه »با نگاهي كالن به 
مواضع رهبر انقالب و نيز روش و ممشاي ايشان، راز حمايت هاي 
صريح معظم له از مواضع ضداس��تكباري اخير دولت روش��ن 
مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي اوالً به صورت كلي همواره از 
دولت هاي منتخب و مستقر در جمهوري اسالمي حمايت كرده 
و باالترين و بيشترين كمك ها را در مسير پيشرفت كشور و حل 
مشكالت مردم به دولت ها داشته اند. از سوي ديگر مواضع اخير 
رئيس جمهور در مقابله با توطئه گري دولت امريكا، در راستاي 
خواست و مطالبه  رهبر انقالب و نگاه انقالب اسالمي در مقابل 
مستكبران و با اتكا به تجربيات گذشته بوده، و از ديگر سو رهبر 
انقالب شنيده شدن صدايي واحد در مسائل جهاني و پرهيز از 
دوگانگي حاكميتي در مقابل بيگانگان را همواره مطالبه كرده و 

از چنين فضايي استقبال و حمايت مي كنند. «
در ادامه اين يادداشت بر استمرار چنين رويكردي تأكيد شده 
است: »آنچه در اين ميان مهم و ضروري است »استمرار رويكرد 
صحيح« با هدف صيانت از منافع ملي، پيشرفت حقيقي كشور 
و حل مشكالت مردم است؛ موضوعي كه مي تواند تداوم بخش 

حمايت هاي رهبر معظم انقالب باشد. «

 مجلس به اصالح  ساختار دولت  رأی نداد
الريجاني: دولت مسير ديگري را طي كند

نماين�دگان مجل�س ش�وراي اس�المي با دو 
فوريت و ي�ك فوريت طرح تفكي�ك وزارت 
صنعت، مع�دن و تجارت )صمت( و تش�كيل 
وزارتخانه ه�اي »صنعت و معدن« و »توس�عه 
ص�ادرات و بازرگان�ي« مخالف�ت كردن�د. 
نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس شوراي 
اس��المي با ۱04 رأی موافق، ۱20 رأی مخالف و 
۶ رأی ممتنع از مجم��وع 245 نماينده حاضر در 
جلسه به دو فوريت طرح تشكيل وزارتخانه هاي 
صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگاني رأی 

منفي دادند. نماين��دگان مجلس همچنين با 9۱ 
رأی موافق، ۱3۱ رأی مخال��ف و دو رأی ممتنع 
از 242 نماين��ده حاضر با يك فوري��ت اين طرح 

مخالفت كردند. 
علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي پس 
از رأی منفي مجلس به دو فوريت و يك فوريت اين 
طرح گفت: مجلس در اين ش��رايط موافق تغيير 
نيس��ت و دولت راه ديگري را در نظر بگيرد. اين 
طرح هش��ت ماده دارد و به امض��اي 94 نماينده 

مجلس شوراي اسالمي رسيده بود. 

رمضانعلي سبحاني فر، نماينده سبزوار به عنوان 
طراح اي��ن طرح گفت: كاه��ش وزارتخانه ها در 
سال 90 كليد خورد و در آن زمان ۱7 وزارتخانه 
با هم تركيب شدند. وي اظهار داشت: اگر امروز 
شاهد جريان ها و شبكه هاي فساد در مجموعه 
وزارتخانه هاي مختلف هستيم به دليل آن است 
كه توليد، توزيع و مصرف همه در يك مجموعه 
جمع شده اس��ت و اين باعث ش��ده كه ساختار 
تعريف شده خودكنترلي نباشد بلكه دستوري 
شود. عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 

ادامه داد: امروز صنعت كش��ور دچار مش��كل و 
فسادزا ش��ده اس��ت، 50 درصد بخش صنعت 
مشكالت بسيار زيادي دارد و وزيري كه انتخاب 
مي شود، نمي داند به سمت صنعت برود يا تجارت 
و مشكالت زيادي ايجاد مي ش��ود. سبحاني فر 
گفت: بايد بخش هاي مختلف صنعت، معدن و 
تجارت متولي داشته باشد وگرنه اين گونه فساد 
در اين دستگاه ها بيشتر مي شود. در ادامه تقي 
كبيري نماينده خوي با اشاره به رد اليحه اصالح 
ساختار دولت در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
پس از رد اين اليحه مجدداً اين موضوع در قالب 
طرح به مجلس ارائه ش��ده كه مخالف اصل 75 

قانون اساسي است.
 ن��وروزي، نماينده رباط كريم ني��ز در موافقت 
با اي��ن اليحه عدم نظ��ارت بر ب��ازار و افزايش 
قيمت ها را ناش��ي از عدم تفكيك وزارتخانه ها 
دانس��ت. ابراهيمي نماينده شازند در مخالفت 
با دو فوريت اين طرح گف��ت: هيچ كجاي دنيا 
دولت چنين تشكيالت عريض و طويلي ندارد. 
فقط كشورهاي كمونيستي چنين تشكيالتي 
دارند؛ اين طرح برخالف برنامه شش��م توسعه 
است. بهروز نعمتي، س��خنگوي هيئت رئيسه 
مجلس و نماينده حامي دول��ت نيز در دفاع از 
دو فوريت اين طرح گف��ت: هجوم نقدينگي به 
س��مت بازار خودرو به دليل ع��دم توجه وزير 
صنعت، معدن و تجارت به صنايع اس��ت. وي 
مش��كالت بخش صنعت و بازرگاني را ناشي از 
عدم تفكيك وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
عنوان كرد. چندي پي��ش نمايندگان با كليات 
اليحه اصالح ساختار دولت مخالفت كردند، در 
اين اليحه دولت خواستار تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و 
جوانان بود. پس از رد اين اليحه، دولت مجدداً 
هفته گذشته اليحه تفكيك وزارتخانه تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي را به مجلس تقديم كرد.

     مجلس     

يك اس�تاد دانش�گاه امريكايي 
در گفت وگوي�ي ب�ا خبرگزاري 
تس�نيم درباره پيوس�تن ايران 
ب�ه »كارگروه ويژه اق�دام مالي« 
)FATF( هش�دار داده و گفت�ه 
در موض�وع برج�ام، اتحادي�ه 
اروپ�ا در تالش اس�ت ب�ه جاي 

پايبندي ب�ه اين تواف�ق از »دونال�د ترامپ«، 
كن�د.  تبعي�ت  امري�كا  رئيس جمه�ور 
جيمز پتراس، اس��تاد بازنشس��ته جامعه شناسي 
در دانش��گاه »بينگامتون، نيوي��ورك« كه محور 
پژوهش هايش را كشورهاي غرب آسيا و موضوعات 
امپرياليسم و جهاني شدن تش��كيل مي دهند در 
يك مصاحبه تلفني تهديده��اي FATF را »نوعي 
باج خواهي« توصي��ف كرد. اين نويس��نده گفت: 
»پرواضح اس��ت كه اين اتهامات و تهديدها نوعي 
باج خواهي براي هماهنگ  ش��دن با سياست هاي 
امريكا و پرونده سازي عليه قوانين مالي ايران هستند 
تا تحريم هاي مالي وضع كرده و مبادالت بين ايران 
و بانك هاي مختلف در اروپا، آسيا و جاهاي ديگر را 
قطع كنند. « گروه كاري اقدام مالي )FATF( از سال 
 )G7( ۱989 و زير نظر گروه هفت كشور صنعتي
ايجاد شد. اين گروه، به عنوان يك سياستگذار پرنفوذ 
در حوزه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي 

تروريسم، دستورالعمل ارائه مي كند. 
»جيم��ز پت��راس« ك��ه يك��ي از حيطه ه��اي 
پژوهش هاي��ش مس��تند ك��ردن حمايت ه��اي 
كشورهاي غربي از تروريسم است، در اين مصاحبه 
ادعاهاي FATF درب��اره مبارزه ب��ا »تأمين مالي 

تروريسم« يا »پولشويي« را رد كرد. 
او گفت: »بگذاريد در اين مورد شفاف 
باش��يم. اگر FATF درباره مبارزه با 
پولش��ويي جدي بود، اي��ن كار را با 
مواردي كه بيخ گوش خودش جريان 
دارند آغاز مي كرد. آنها موضوع تأمين 
مالي تروريس��م را مطرح مي كنند. 
بزرگ ترين تأمين كننده مالي تروريسم در سوريه 
امروز اياالت متح��ده و اتحاديه اروپا هس��تند كه 
از 20۱۱ به تروريس��م دامن زده اند. «اين اس��تاد 
دانشگاه امريكايي در ادامه تأكيد كرد: »بنابراين، باز 
هم مي گويم اگر FATF جديت داشت، كار را با مقابله 
با بزرگ ترين مش��كالت آغاز مي كرد و بزرگ ترين 
مشكالت امروز در امريكا و لندن قرار دارند. « اخيراً 
روزنامه وال اس��تريت ژورنال در گزارش��ي تصريح 
كرد دولت هاي تروئيكاي اروپا )فرانسه، انگليس و 
آلمان( كه ادعا مي كنند در تالش براي حفظ برجام 
بعد از خروج امريكا از آن هستند تحقق اين هدف 
را به اجراي قواني��ن FATF در ايران گ��ره زده اند. 
»پتراس« درباره اين گ��زارش هم اظهارنظر كرد و 
گفت: »اتحاديه اروپا مي خواهد از حكمراني ترامپ 
تبعيت كند. اگر ايران درخواست اتحاديه اروپا را رد 
كند و به FATF ملحق نشود، خواهند گفت كه ايران 
به توافق هسته اي پايبند نيست و س��رانجام از آن 
خارج مي شوند. « اس��تاد دانشگاه امريكايي تأكيد 
كرد: »اين، نوعي تبعيت مخفيانه از ترامپ است و 
نه از توافق هسته اي. پيوس��تن به FATF در اين 
مقطع زماني، تحت اين شرايط و تحت چنين شرايط 

حاكميتي بسيار خطرناك خواهد بود. «

دبيركل جامعه اسالمي مهندسين 
با بيان اينكه بان�ك مركزي بايد 
از دولت و مجلس مستقل باشد، 
گفت: بسياري از مشكالت كشور به 
ندانم كاری های داخلي باز مي گردد. 
محمدرضا باهنر،  عص��ر ديروز در 
نشست ماهانه اين تشكل سياسي 

اظهار داشت: تحريم هاي ناجوانمردانه اي را نظام 
اس��تكباري تالش دارد بر ما تحمي��ل كند؛ اين 
تحريم ها در شاخص هاي كالن اقتصادي ما تأثير 
مي گذارد اما حرفي را قبالً عنوان كرديم و االن هم 
با اطالعات علمي و پژوهشي تكرار مي كنيم، آن هم 
اينكه بسياري از مشكالت كشور به ندانم كاری های 
داخلي باز مي گردد. وي افزود: ما هيچ مشكلي را 
پيش رو نمي بينيم كه با قدرت و مديريت جهادي 
مديران قابل حل نباش��د اما تحقق اين مسئله، 
همدلي و همراهي مسئوالن را مي خواهد. خود 
رهبري دست به كار ش��دند و از دو، سه ماه قبل، 
جلسه سران قوا را با كيفيت و آثار حقوقي متفاوت 
تأسيس كردند. باهنر اظهار داشت: متأسفانه قواي 
كشور در بس��ياري از تصميمات، همگرا نبودند 
و واگرا عم��ل مي كردند و اين باعث مي ش��د كه 
مشكالت كشور تلنبار شود. در گذشته وقتي دعواي 
قوا باال مي گرفت، سران قوا دور هم جمع مي شدند 
و يك عصرانه اي مي گرفتن��د، بعد هم مي رفتند 
سراغ كار خودشان! وي افزود: تريبون هاي رسمي 
نظام متأسفانه به دليل برخي اختالفات غيرضرور، 
در جهت تخريب يكديگر كار مي كردند و هنوز هم 
كار مي كنند و در پي القاي سوءاس��تفاده مالي و 

باالبردن انتظارات مردم هس��تند. 
باهنر تصريح كرد: مشكالت، سوء 
اس��تفاده ها و ناكارآمدي ه��اي ما 
زياد اس��ت اما حس��ي كه مردم از 
اين شاخص ها دارند، چندين برابر 
واقعيت است. حكومت، مسئول هم 
شاخص هاي واقعي و هم مسئول 
احساسات مردم است. حكومت بايد احساسات 
مردم را بهتر از واقعيات تحريك كند اما در كشور 
ما عكس اين ماجرا وج��ود دارد؛ ما مي خواهيم 
به مردم ثابت كني��م كه ۱0 برابر آنچه هس��ت، 
ناكارآمدي وجود دارد. رئيس جبهه پيروان خط 
امام و رهبري ادام��ه داد: رهبري، جلس��ه قوا را 
به جلس��ه اي حقوقي تبديل كردند؛ قبل از اين، 
جلسه سران قوا گعده اي بود؛ امروز اين جلسات 
و هماهنگي هاي آن ش��كل گرفته اس��ت. ابتدا 
مي خواستند اين جلسات را محرمانه نگه دارند اما 

رهبري آن را رسانه اي كردند. 
باهنر با اش��اره به دليل به وجود آمدن بحران هاي 
اخير در حوزه سكه و ارز گفت: در دولت دوم مرحوم 
هاش��مي رفس��نجاني، تورم به رقم 49/5 درصد 
رسيد. ما مشكل ساختاري داريم؛ حاال هر چه قدر 
اصالح طلبان به گردن اصولگرايان و اصولگرايان به 
گردن اعتدالي ها بيندازند، مشكلي حل نمي شود. 
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به 
تغييرات اخير در بانك مركزي گفت: بانك مركزي 
بايد از دولت و مجلس مستقل باشد. اگر بانك مركزي 
زير بليت دولت يا مجلس قرار بگيرد، همين اتفاقي 

كه مي بينيد، رخ خواهد داد.  

  استاد دانشگاه امريكايي: 
FATFباجخواهی

برايهماهنگيباسیاستهایامريكاست

ندانمکاریهایداخلي

منشأبسیاريازمشكالتاست
باهنر: پيش از اين جلسات سران قوا گعده اي بود

     چهره      

آقاي ظريف!
سرزنش نمي كنيم  اما فراموش هم نمي كنيم

ادامه از صفحه يك 
اينها همه در صورتی اس��ت كه بپذيريم برجام اصاًل نعمتی هم بوده است. 
ما فرض می كنيم كه برجام همان »آفتاب تابان« ب��ود كه »خدا آن را آورد« 
و يكسره نعمت و فراوانی و روزی بی حس��اب مردم ايران بود. جناب ظريف 
چگونه محاسبه كرد كه وقتی در داخل كشور، نقدهايی بر برجام وارد بود -از 
نقد رهبری معظم گرفته تا نقد رسانه ها- اين نقدها موجب شد كه عذاب شديد 
خداوند بر اين كفران نعمت نازل شود؟! او باز چگونه محاسبه كرد كه شرايط 
امروز ايران، مصداق »عذاب ش��ديد« اس��ت؟! باز بهتر است از جناب ايشان 
بشنويم كه به فرض، امروز در عذاب عظيم هستيم، چگونه خداوند عذاب شديد 
خود را بر ملت مسلمان ايران كه صبورانه با تحمل سختی ها، دولت و حكومت 
را در مقابله با تحريم ها و كاستی ها و سوءمديريت ها و البته مبارزه با فسادها و 
رانت خواری ها ياری می رسانند، نازل می كند، آن هم به دست ترامپ و نتانياهو 

و بن سلمان و نه مطابق سنت الهی خويش به دست مالئكه مقربين؟!
جناب ظريف بايد در مسير همگرايي و اتحاد نيروهاي داخلي سخن بگويد و از 
بي انصافي در كوبيدن »نتيجه برجام« بر سر منتقدين پرهيز كند. اين حرف ها 
در تاريخ مي ماند، پس بايد به وسعت و عمق انديشه بشري سخن گفت نه به 

سطح گفت وشنودهاي ميراي كوچه و بازار. 
قرآن را تالوت كنيد و پاي خدا را به ميان بكش��يد اما نه براي تبرئه امريكا و 
ترامپ! اينكه رئيس دولت در روزگار سرمستي برجام بگويد »برجام را خدا 
آورد«، دور نيست كه وزير خارجه او هم بگويد »  نعمت  برجام   را كفران كرديد 
و به عذاب شديد گرفتار شديد. « شايد در تكمله سخنان جناب ظريف، به 
زودي رئيس جمهور وارد گود شود و بگويد: »برجام را خدا آورد و خدا هم برد.« 

آن هم حتماً به همان دليل كفران نعمت! 
اين گونه با ذكر آياتی از قرآن مجيد، پای خود را از معركه بيرون كشيدن 
و پای خدا و منتقدان را به ميان آوردن، س��هم بزرگ جناب روحانی و 
جناب ظريف در توسعه مفهوم »فريب دينی« است كه در تاريخ می ماند 

و فراموش نمی شود. 


