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رفعحصرموسويدالرراپايينميآورد؟

فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: جهانگيري: مشكالت 
اقتصادي امروز، راه حل سياس��ي دارد.  آره حاجي! شما 
ميرحسين رو رفع حصر كن، دالر ميشه ۵۰۰تومن. بزار 
خاتمي سخنراني كنه س��كه مياد زير ۱۰۰هزار. كروبي رو رفع حصر كن، 
سايپا پرايد رو مجاني ميفرسته در خونه با ۵۰۰هزار تومن اشانتيون روش!

چرااينجوريبهماجرانگاهنكنيم؟!
صادق نيكو در مورد دعوت برخي سلبريتي ها به خرج كردن پول نذري ها 
براي مستمندان نوش��ته: بازيگر سينما براي س��ه روز   بازي  ۷۰۰ ميليون 
پول  گرفته يعني با دس��تمزد اين بازيگر   ميش��ه به كل  س��اكنين يه شهر  

۷۰ هزارنفري غذاي نذري داد! چرا اينجوري به ماجرا نگاه نكنيم؟!
فرقكمبوددارويياالنباسال91

 عليرضا وهاب زاده هم نوشته: سال ۹۱ هم كمبود دارويي بود ولي يه فرق 
اساسي داش��ت؛ دكتر دستجردي مش��كالت رو قبول مي كرد و مثل االن 

تكذيب نمي كرد آخر هم به خاطر مشكالت بيماران استعفا كرد.
چهخبرازعليمطهري؟

 كاربري به نام گندم نوشته: همش منتظرم  علي مطهري بياد وسط و از چهار 
طلبه بازداشتي دفاع كنه و از آزادي بيان بگه اما گويا نطق ايشون فقط برا 

جاسوس ها و  #سران_فتنه و ضدانقالب هاي بازداشتي باز ميشه.
عليهنژادپرستي

كاربري ب��ه نام ميثم با اش��اره به هش��تک های »م��ا  #آريايى هس��تيم  #عرب 
نمي پرستيم!« نوشته: مگه همه انسان ها بنده و آفريده خدا نيستن؟ مگه خدا صلح 
بين انسان ها رو نمي خواد؟ چرا بايد براي هر نژاد و كشور يک دين جدا بفرسته تا 

باعث جدايي و جنگ و تفرقه انسان ها بشه؟! بفهم كه دين از نژاد جداست!
چراليستمنتشرنميشود؟

 اكانت ن��ود اقتصادي نوش��ته: در حال��ي كه بي��ش از ۷۵ روز از دس��تور 
رئيس جمهور مبني بر اعالم اس��امي دريافت كنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني 
موس��وم به  دالر جهانگيري مي گذرد، هنوز سرنوش��ت ۸۰ درصد اين ارز 
مشخص نيست! چرا ليست دريافت كنندگان ارز دولتي منتشر نمي شود؟ 

مگر چه كساني در اين ليست هستند؟! 
...............................................................................................................................

اولينحضور»شيخعيسيقاسم«پسازعملجراحي
درمجلسعزاداريامامحسين)ع(

 به تازگي تصويري از نخستين حضور عمومي »شيخ عيسي قاسم« پس از 
عمل جراحي و دوره معالجه او در مجلس عزاداري امام حس��ين)ع( منتشر 
گرديد. بر اساس گزارش��ات به عمل آمده، اين تصوير مربوط به اولين شب 
عزاداري امام حسين )ع( بوده كه در حسينيه اي در شهر لندن برگزار گرديده 
است. اين اولين حضور علني شيخ عيسي پس از انجام عمل جراحي در لندن 
در پي دو سال محاصره در بحرين است. در باال مي توانيد تصوير منتشر شده از 

شيخ عيسي قاسم را در مجلس عزاي اباعبداهلل)ع( مشاهده كنيد.

آيتاهللنوريهمداني:
 مردم مي خواهند ارزاني را

 در سفره خود ببينند و نه در حرف مسئوالن
آيتاهللنوريهمدانيگف�ت:نمايندگان
مجل�سدرزمين�هFATFباي�دبس�يار
هوشيارباش�ند،جمهورياسالميايران

سلطهپذيرنيست.
به گزارش خانه ملت، رئيس و برخي از اعضاي 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس شوراي اسالمي كه به قم سفر كرده اند 
با آيت اهلل نوري همداني ديدار و گفت وگو كردند. آيت اهلل حسين نوري همداني 
در اين ديدار پس از عرض تسليت فرارسيدن ايام عزاي حسيني اظهار داشت: 
تصويب كردن يک قانون مهم است ولي وكالي مردم بايد در فكر اجراي آن 
هم باشند. وي گفت: با نشستن و جلس��ه گرفتن و حرف و بيانيه كار درست 
نمي شود، مردم مي خواهند ارزاني و فراواني و از بين رفتن بيكاري را در سفره و 
زندگي خود ببينند كه تا امروز نديده اند، نبايد اقتصاد را به تحريم و برجام گره 
بزنند چراكه بيشتر آن مربوط به داخل و خود مملكت است. حضرت آيت اهلل 
نوري همداني تأكيد كرد: ش��نيده ايم كه دوباره قرار است قرارداد FATF را 
به مجلس بفرستند، شما در اين زمينه بايد بسيار هوشيار باشيد و مردم هم 
مي دانند كه نظام م��ا برگرفته از اهل بيت)ع( و عاشوراس��ت كه نمي تواند با 
بيگانگان و بدخواهان كنار بيايد. حشمت اهلل فالحت پيشه رئيس كميسيون 
امنيت ملي نيز در ديدار با آيت اهلل نوري همداني اظهار داشت: در كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي لوايح چندگانه مرتبط 
با FATF بررسي شده يا مي ش��ود، مقرر شده تا جمعي متشكل از مجلس، 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام، ش��وراي نگهب��ان و دول��ت در اين زمينه 
تصميم گيري كنند، هيچ كدام از اين لوايح بدون شرط تصويب نمي شود و در 

اين مجمع مشترك اين لوايح رد يا تأييد مشروط مي شوند. 
...............................................................................................................................
امريكا و عربستان نمي خواهند ايران و عراق 

رابطه خوبي داشته باشند
سفيرايراندرعراقدرمراسمبازگشاييساختمانجديدكنسولگري
اي�راندربص�رهگرچهازمته�مخاصيب�رايحملهبهكنس�ولگري
كشورماندربصرهاسمنبرداماازعربستانوامريكابهعنوانكساني
كهبرايتخري�بروابطاي�رانوعراقدرتالشهس�تند،ي�ادكرد.

به گزارش تسنيم، روز سه شنبه با حضور استاندار بصره و سفير ايران در عراق 
ساختمان جديد كنسولگري ايران در بصره در حالي افتتاح شد كه هنوز هويت 
كساني كه به كنس��ولگري ايران حمله كرده بودند مشخص نشده است. ايرج 
مسجدي سفير ايران در عراق بعد از به اهتزاز درآوردن پرچم ايران در ساختمان 
جديد كنسولگري با بيان اينكه نگراني ايران به دليل آتش گرفتن يک ساختمان 
نيس��ت بلكه نگراني براي تالش برخي براي برهم زدن روابط عميق و بي نظير 
مردم ايران و عراق است، گفت: ما هر روز ش��اهد شايعه سازي براي اخالل در 
روابط ايران و عراق بوديم اما امروز مي بينيم برخي ساختمان دولتي ايران را به 
آتش كشيدند تا نام مردم عراق را به عنوان عامل آن معرفي كنند اما ما مي دانيم 
و حس��اب اينگونه كارها را به هيچ عنوان به پاي مردم عزيز عراق نمي گذاريم. 
مس��جدي همچنين از دولت عراق خواس��ت تمام تالش خود را براي معرفي 

عامالني كه به ساختمان كنسولگري يورش برده بودند، به كار گيرد.
وي در پاس��خ به خبرنگار اعزامي تسنيم كه ش��ما به چه كساني مظنون 
هستيد، گفت: من تا مشخص ش��دن تحقيقات كسي را نمي خواهم متهم 
كنم اما آنچه براي من روشن است اين است كه امريكا و عربستان سعودي 
نمي خواهند ما و برادران عراقي خود رابطه خوبي داشته باشيم، آنها براي 
تخريب روابط ايران و عراق مقصرند اما رابطه ايران و عراق فراتر از آن است 
كه با اقدامات خرابكارانه برخي با خدشه مواجه شود. سفير ايران در عراق 
گرچه از متهم خاصي اسم نبرد اما از عربستان و امريكا به عنوان كساني كه 

براي تخريب روابط ايران و عراق در تالش هستند، ياد كرد.

مجلسشوراياسالميدرحاليبررسيدوباره
لوايحمرتبطب�اFATFراآغازكردهكهفش�ار
روانيسنگينيبامحوريتنرخارزوارتباطدادن
آنباتصميممجلسدراينبارهآغازشدهاست.
ماجراي تصوي��ب لوايح مرتبط با اس��تانداردهاي 
بانكي گروه اقدامات متقابل مال��ي يا FATF بار 
ديگر در حال داغ ش��دن است. در فصل بهار دولت 
چهار اليحه شامل اصالح دو قانون داخلي و پيوستن 
ايران به دو كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تأمين مالي 
تروريس��م يا س��ي. اف. تي را به مجلس ش��وراي 
اسالمي تقديم كرد. تاكنون سه اليحه پيشنهادي 
مجلس شامل پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو 
به تصويب رسيده است، البته هر كدام از اين لوايح 
با برخي ايرادات از ش��وراي نگهبان روبه رو ش��ده 
كه روند ابالغ آنها را با تأخير روبه رو كرده اس��ت. 
با اين حال رون��د تصويب اليحه مب��ارزه با تأمين 
مالي تروريسم به دليل شدت اعتراضات در مجلس 

متوقف مانده است. 
مجلس شوراي اس��المي به دليل روبه رو شدن با 
اعتراضات موجود و همچنين بحران ناشي از خروج 
دونالد ترامپ از برجام، روند بررس��ي اليحه ملحق 
شدن ايران به كنوانسيون سي. اف. تي را به مدت 
س��ه ماه به تعليق درآورد. بخش مهم��ي از انگيزه 
مجلس در اين باره به مذاكراتي بازمي گش��ت كه 
جمهوري اسالمي ايران با طرف اروپايي براي حفظ 
مبادالت مالي و نفتي در حوزه برج��ام آغاز كرده 
بود. حاال با روش��ن ش��دن ابعاد اين پيشنهادات و 
گذش��ت مدت ها از پايان مهل��ت دو ماهه مجلس 
در بزنگاه تصميم گيري در خصوص اين ماجرا قرار 

گرفته است. 
فشاربرمجلسباابزارقيمتارز

يكي از مهم ترين مجادالت مربوط به تصويب اين 
لوايح در مجلس شوراي اس��المي نظر رهبري در 
خصوص تصويب قوانين فوق اس��ت. هم مخالفان 
و هم موافقان اين اليحه درصدد استفاده از نظرات 
رهبري براي رد يا تصويب اين اليحه هستند. با اين 
حال طبق سخنان رئيس مجلس و ساير نمايندگان 
رهبري اختيار كامل تصويب اليحه فوق را به طور 
كامل به مجلس و دولت واگذار كرده اند. از س��وي 
ديگر تبليغات بي ش��ماري در خصوص محاس��ن 
تصويب لوايح فوق در مجلس مطرح مى باش��د كه 
به نظر مي رس��د تا حد زيادي اغراق گويي اس��ت. 
شايد جدي ترين نمونه براي اين مسئله نظر يكي 
از نمايندگان مجلس در خص��وص تاثير اين اقدام 
بر كاهش نرخ ارز بود. پروان��ه مافي نماينده مردم 
تهران در مجلس با اش��اره به بح��ران ارزي تأكيد 
كرده است كه تصويب لوايح مرتبط با FATF در 

مجلس مي تواند قيمت ارز را نزديک به ۵۰ درصد 
كاهش دهد. 

طبيعي اس��ت كه اين اظهار نظر در ش��رايط فعلي 
كه جامعه ب��ا بحران ارزي روبه رو اس��ت، مي تواند 
انتظارات را به شدت از مجلس شوراي اسالمي باال 
ببرد اما سؤال اصلي اين است كه آيا تصويب چنين 
اليحه اي مي تواند سبب اين مسئله ش��ود يا واقعاً 
چنين انتظاراتي تنها به منظور فراهم آوردن جنگ 

رواني براي تصويب اين اليحه در مجلس است. 
قيمتارزارتباطيباFATFدارد

براي بررسي موضوع بايد س��راغ يكي از مهم ترين 
نگراني هاي منتقدان تصويب اين اليحه در مجلس 
يعني نشت اطالعات مالي كشور به خارج از كشور 
برويم. به رغم اينكه برخ��ي از گروه هاي منطقه اي 
مدنظر ايران )جبهه مقاومت( در ليست گروه هاي 
تروريس��تي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد 
قرار ندارند، اما اجراي اين قواني��ن منجر به تبادل 
اطالعاتي مي ش��ود كه هزينه هاي سنگيني براي 
كشور به ارمغان خواهد آورد. مشكالت اصلي اكشن 
پلن FATF، گزارش دهي، بند شش كنوانسيون 

TF و منطق كنوانس��يون پالرمو اس��ت. اين موارد 
صدها بار مهم تر از كمک ي��ا عدم كمک به حماس 
و مانند آن اس��ت. يک بس��ته كام��ل امنيتي كه با 
منطق شناخت ذينفعان عماًل كل ساختار انتقاالت 
ريالي ايران را براي طرف خارجي با دقت بسيار باال 
مكش��وف مي كند. اين ماجرا بس��يار فراتر از بحث 

كمک به حزب اهلل لبنان يا حماس است. 
حاال فرض كنيم كه ما تمام خطرات متقابل در اين 
ماجرا را پذيرفتيم. آيا مشكالت ارزي ما حل خواهد 
ش��د، به عنوان مثال يكي از مهم ترين داليلي كه 
سبب ش��ده تا قيمت ارز در بازار باال برود، متوقف 
ش��دن خدمات يورويي كنلن بانک چين به ايران 
است. بر اس��اس توئيت پدرام س��لطاني از اعضاي 
اتاق بازرگاني هم اكنون اي��ن بانک كه اصلي ترين 
ش��اهراه خدمات بانكي اس��ت تنها به ي��وان به ما 
خدمات مي دهد. آيا نگران��ي بانک مركزي اروپا از 
عدم همكاري ايران با FATF باعث قطع خدمات 
يورويي كنلن شده است. واضح است كه اين نكته 
هيچ ارتباطي با واقعيت ندارد. در ديدار زمس��تان 
۹۵ بين وزير اقتصاد وقت اي��ران و مقام چيني به 

صراحت اش��اره ش��ده كه موضوع FATF صرفاً 
يک بهانه براي عدم همكاري مالي چين با ايران به 
دليل رفتار ايران بعد از برجام با طرف چيني است. 
حاال اگر ما قرار است كس��ي را به خاطر اين ماجرا 
سرزنش كنيم، بايد سراغ دولتمردان خود برويم كه 
نقطه روشني را براي هدايت سياست هاي خارجي 
كشور در نظر نگرفته اند و تمام سرمايه گذاري خود 
را روی كشورهاي غربي در نظر گرفته اند. در ثاني 
هم اكنون اقدامات متقابل گ��روه اقدام مالي عليه 
ايران در حالت تعليق قرار گرفته اس��ت و به لحاظ 
فني نبايد هيچ مشكلي در روابط پولي بين دو طرف 

وجود داشته باشد. 
FATFايرانباتصويب

ازليستسياهخارجميشود؟
س��ؤال اصلي ديگر در اين باره اين اس��ت كه آيا با 
تصويب لوايح مرتبط با FATF ايران به طور كامل 
از ليست سياه خارج مي شود. در بيانيه بوسان ابداً 
گفته نشده ايران بعد از اجراي اكشن پلن از ليست 
سياه خارج مي ش��ود بلكه گفته شده براي بررسي 
وضعي��ت پرونده اي��ران به مجمع عموم��ي ارجاع 

مي ش��ود. خروج ايران از ليست سياه نياز به اجماع 
اعضاي مجم��ع عمومي دارد. با توج��ه به عضويت 
امريكا در مجمع و عضويت اس��رائيل و عربستان از 
مجمع آتي عماًل خروج ايران از اين ليست سياه نياز 
به رأي مثبت همزمان اين سه دارد كه احتمال آن 

به صفر ميل مي كند. 
از اين رو مش��كل اصلي در خصوص وضعيت مالي 
ايران اساساً يک مشكل سياس��ي است و ارتباطي 
با اجرا و عدم اج��راي FATF ندارد كه بخواهيم با 
اجراي آن بتوانيم مشكالت ارزي كشور را حل كرده 

يا قيمت ارز را به طور كامل به نصف برسانيم. 
تصميميبراساسمصالحكشور

شايد تنها انگيزه اي كه براي تصويب FATF وجود 
داشته باشد، همكاري جدي تر اروپايي ها براي حل 

مشكالت بانكي و مالي با ايران است. 
بر اس��اس اخباري كه در رس��انه ها منتش��ر شده 
اروپايي ها به دنبال ايجاد يک نظام مس��تقل براي 
مبادالت يورويي با ايران هستند. بر اين اساس اروپا 
تمركز خود را روي شركت هاي كوچک و متوسطي 
گذاشته  اس��ت كه فعاليتي در امريكا ندارند و خطر 
تهديد و تحريم در صورت سرمايه گذاري در ايران 
براي آنها كمتر اس��ت. ب��ر مبناي طرح ياد ش��ده، 
بانک هاي مرك��زي اروپاي��ي، تراكنش هاي بانكي 
مربوط به ايران را به صورت چندصدتايي يا هزارتايي 
جمع آوري و پردازش مي كنند. همچنين اتحاديه 
اروپا به دنبال جايگزيني براي سازوكار تسويه وجوه 
و شبكه سوئيفت است؛ شبكه اي جهاني براي ارسال 
و دريافت اطالعات تراكنش هاي مالي در محيطي 
با ضوابط معين و امنيت باال كه دسترسي بانک هاي 

ايراني به آن پس از برجام ميسر باشد. 
در اين ميان اروپا براي اجراي اي��ن طرح پذيرفته 
شدن ضوابط مرتبط با گروه اقدامات متقابل مالي را 
مطرح كرده است. در اينكه مجلس بايد به مذاكرات 
وزارت امورخارجه با اتحادي��ه اروپا نيز توجه كند، 
شكي نيست اما سؤال اصلي اين اس��ت كه آيا اين 
معامله اقدام درستي است. در اينجا تعامل صحيح 
وزارت امورخارجه و مجلس مطرح مي شود تا امكان 
استفاده از ش��يوه پليس بد و پليس خوب در برابر 
اروپايي ها امكانپذير باش��د. در ضمن بايد تضمين 
درست و صحيح در خصوص كارا بودن طرح فوق در 

مقابل تحريم هاي اروپا امكانپذير باشد. 
با جمع بندي موارد فوق مي توان با صراحت گفت 
مجلس و نمايندگان در جريان بررس��ي دوباره اين 
اليحه به هي��چ عنوان نبايد تحت تاثير جوس��ازي 
قرار گيرن��د و با پذيرش مس��ئوليت خ��ود در اين 
باره و با توجه به مصالح كش��ور تصميمي بر اساس 

پارامترهاي منطقي اتخاذ كنند.

باآغازبررسيدوبارهاليحه»سي.اف.تي«درمجلسصورتميگيرد

تالش برای تصويب »FATF« از داالن فشار رواني نرخ ارز

زمانيك�هتوافقواع�المكرديمك�هتحقيق�اتادامهپيدا
كن�د،درآنمقط�عزماني9ه�زارس�انتريفيوژكارميكرد
كهاكنونتع�دادآنهابهحدود۳الي۴هزاررس�يدهاس�ت.
به گزارش تسنيم، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي 
كه به شهرستان الر سفر كرده اس��ت، در نشست با علماي اهل 
سنت و تشيع اظهار داشت: مس��ئله وحدت در عالم اسالم امري 
ضروري است و بايد بيشتر مسيرهايي كه محور وحدت هستند، 
مورد توجه قرار گيرند. وي با بيان اينكه قبل از انقالب زماني كه 
امام)ره( بيانيه ها را صادر مي كردند به اين نكته اشاره داشتند كه 
بايد تغيير را از خود شروع كنيم، گفت: خوشحاليم كه حركت هاي 
خوبي در استان فارس به وجود آمده و براساس گزارش ها مسير رو 
به پيشرفت وجود دارد، اخيراً منطقه ويژه اقتصادي الر در مجلس 

تصويب شد كه يک امكان براي منطقه محسوب مي شود. 
 رئي��س قوه مقننه با تأكيد ب��ر اينكه پروژه دو بان��ده كردن جاده 
الر ب��ه بندرعباس يک پروژه اس��تراتژيک براي كش��ور  جهرم- 
محسوب مي ش��ود كه براي آن رديف بودجه در نظر گرفته شده 
اس��ت، تصريح كرد: آقاي جعفرپور تالش مي كند تا بندر خشک 
در منطقه سامان پيدا كند كه مي تواند اين موضوع موجب تحول 
منطقه شود، همچنين راه آهن الر به بندرعباس يک اقدام مناسب 
براي كل كشور محسوب مي ش��ود، به همين دليل از رهبري در 
بودجه س��ال جاري اِذن گرفتيم تا س��هم ۱۵ درصدي دولت در 

فاينانس هاي راه آهن را از صندوق توسعه ملي برداشت كنيم. 
الريجاني با بيان اينكه بايد وقوفي نسبت به مسائل بين المللي و 

اقتصادي داشته باشيم، زيرا بر يكديگر تأثير دارند، تصريح كرد: 
از ابتداي انقالب جريان ش��ّر بين المللي عليه ايران مسئله سازي 
مي كرده كه بعد از جنگ، مسئله هسته اي را علم كردند و اكنون 
۱۲ سالي است كه با ماجراي هسته اي در چالش هستيم، اين در 
حالي است كه جمهوري اسالمي در مسائل بين المللي و هسته اي، 

استراتژي روشني را دنبال كرده است. 
وي با اش��اره به اينكه در مس��ائل بين المللي و هس��ته اي، ايران 
اس��تراتژي روش��ني را دنبال كرده اس��ت، ادامه داد: در موضوع 
هسته اي اعالم كرديم كه اگر حق غني سازي را از ما بگيرند مقابل 
آنها ايستادگي مي كنيم اما به دنبال س��الح هسته اي نيستيم و 
مقام معظم رهبري در اين خصوص فتوا صادر كرده و آن را حرام 
دانستند، دش��منان به بهانه هاي مختلف اعالم كردند كه اطالع 
داريم شما به دنبال سالح هستيد و قطعنامه هايي عليه ما صادر 
كردند، جمهوري اس��المي ايران از زمان به دست آمده استفاده و 

دانش هسته اي را در درون كشور تكميل كرد. 
رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه جمهوري اس��المي ايران اعالم 
كرد كه اگر حق غني سازي در ايران را قبول دارند، با آنها مذاكره 
مي كند و طرفين مقابل اين موضوع را قبول كردند و بر اين اساس 
مذاكره ها آغاز شد، عنوان كرد: ما به دانش هسته اي دست پيدا 
كرده بوديم و نمي خواس��تيم بر مردم فشار اقتصادي وارد شود، 
زماني كه توافق و اعالم كرديم كه تحقيقات ادامه پيدا كند، در 
آن مقطع زماني ۹ هزار سانتريفيوژ كار مي كرد كه اكنون تعداد 
آنها به حدود 3 الي ۴ هزار رسيده است. الريجاني با بيان اينكه 

رئيس جمهور فعلي امريكا اوضاع بين المللي را به هم ريخته، اما در 
مورد ايران تمركز دارد، گفت: امريكا و اسرائيل عليه ايران برنامه 
دارند و توافقي را كه خود آنها درخواست كرده بودند بر هم زدند، 
بعد از اينكه امريكا از توافق فارغ شد، رهبران اروپايي درخواست 
كردند كه ايران پاسخ فوري به اين اقدام ندهد و زمان خواستند، 

اكنون نيز اين زمان در حال طي شدن است. 
وي با اشاره به اينكه از نظر اقتصادي روي فروش نفت و صادرات 
ايران برنام��ه دارند، ادامه داد: اگر به صادرات نفتي وابس��تگي 
داشته باش��يم، صدمه مي بينيم، رهبر انقالب اعالم كردند كه 
وابستگي به نفت كاهش پيدا كند كه اين وابستگي كمتر شده، 
اما تا حدودي ادامه دارد. رئيس قوه مقننه با تأكيد بر اينكه نقش 
فروش نفت در بودجه حدود 3۰ درصد اس��ت، اظهار داش��ت: 
در زمان جنگ، س��الح به كشور ما داده نمي ش��د، اما از برخي 
كشورهاي دوست موشک دريافت كرديم كه بعد از مدتي اين 
كمک آنها نيز قطع شد و مجبور شديم به سمت ساخت سالح 
موشكي حركت كنيم و امروز موشک به نقطه قوت كشور تبديل 

شده و تراز دفاعي ايران را ارتقا داده است. 
الريجاني با اش��اره به اينكه اگر ايران در مقابل داعش، داهيانه 
عمل نمي كرد، مي توانس��تند امني��ت منطقه را ب��ه مخاطره 
بيندازند، ادامه داد: اگر امنيت وجود نداشته باشد، نمي توان كار 
اقتصادي كرد، داشتن امنيت هزينه دارد و ما دشمن را خارج از 
مرزها سركوب كرديم. وي با تأكيد بر اينكه برخي از مشكالت 
اقتصادي، مزمن هس��تند كه بايد برطرف شود، اظهار داشت: 

نقدينگي موجود به امورات مختلف ربط دارد و اگر سياس��تي 
وجود داش��ته باش��د كه نقدينگي به س��مت صادرات و توليد 
هدايت شود، اثرگذاري بيشتري دارد، اينكه منابع نفتي را رها 

كنيم، امكانپذير نيست. 
رئيس مجلس با بي��ان اينكه اگ��ر زمينه را ب��راي كارآفريني 
نيروهاي تحصيلكرده فراهم كنيم در اين دوره سخت مي توانيم 
تاب آوري كشور را افزايش دهيم، تأكيد كرد: ايران عاقل تر از اين 
است كه در برابر تحريک دشمن مقابه به مثل كند، نگراني اي 
كه در جامعه ايجاد مي كند، جنبه عقالني ندارد و مي توان در 
بدترين ش��رايط منابع مالي را به درس��تي مديريت كرد، حل 

ماجراجويي امريكا نياز به فرمول دارد. 
الريجاني با اشاره به اينكه داشتن وفاق ملي اهميت دارد، در داخل 
كشور بحث هايي مي شود كه طوايف را به جان يكديگر مي اندازد، 
اظهار داشت: در الرستان از گذش��ته زمينه وفاق وجود داشت و 
علماي آن پايه هاي آن را برقرار كردند، از نظر سياسي نيز بايد روي 

اصولي كه مي تواند براي جامعه مفيد باشد، وفاق داشته باشيم. 
رئيس مجلس در پاي��ان با تأكيد ب��ر اينكه ام��روز وحدت بين 
جريان هاي سياس��ي و مذهبي الزم اس��ت، خاطر نش��ان كرد: 
وضعيتي كه در منطقه شاهد هستيم و وزانت هايي كه سياست هاي 
خارجي ايران در منطقه دارد، باعث مي شود كه با كمترين هزينه 
مسائل حل شود، نقد مسائل اقتصادي ما فراز و فرود دارد، اما به 
اين اندازه كه اعالم مي كنند، نيس��ت، بايد با داشتن هوشياري 

سياسي مسير انقالب را به نحو صحيح ادامه دهيم.

رئيسمجلسشوراياسالمي:

ایران عاقل تر از آن است که با تحریک دشمن مقابله به مثل کند

گزارش 2

مهدی پورصفا
   گزارش  یک 

   چهره ها

تدبيربرايمبارزهبافساددر»ستادمبارزهبامفاسداقتصادي«
وجودندارد

دبيركل جمعيت رهپويان گفت: فقدان عملكرد هم افزا از س��وي 
قواي ديگر سبب ش��ده كه ش��اهد اقدامات تأثيرگذاري در حوزه 
مبارزه با مفاسد اقتصادي نباشيم. پرويز سروري دبيركل جمعيت 
رهپويان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عملكرد قوه 
قضائيه در مبارزه با مفسدان اقتصادي، اظهار كرد: موضوع مبارزه با 
مفاسد اقتصادي يک مبحث جامع االطراف است. وي افزود: مبارزه 
با فساد تنها محدود به يک قوه شده است، در حالي كه رسيدگي به 
اين مسئله مهم به همفكري و ورود قواي سه گانه نياز دارد تا نتيجه 
مناسبي حاصل شود. سروري تصريح كرد: يكي از مشكالت اساسي 
در مبارزه با فساد اين اس��ت كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
تدبير و اق��دام هم افزا براي مب��ارزه مؤثر با اين آف��ت وجود ندارد. 
دبيركل جمعيت رهپويان تصريح كرد: در مبارزه با فساد اقتصادي 
دولت و مجلس نقش كليدي دارند، همه دستگاه هاي نظارتي بايد 
به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنند، چراك��ه قوه قضائيه تنها 

نقش تنبيه��ي را ايف��ا مي كند. وي 
بيان كرد: فق��دان عملكرد هم افزا از 
سوي قواي ديگر سبب شده كه شاهد 
اقدامات تأثيرگذاري در حوزه مبارزه 
با مفاسد اقتصادي نباشيم، به عنوان 
مثال دولت در برخي زمينه ها نظري 
متفاوت با قوه قضائيه دارد در نتيجه 
وقتي دستگاه قضا وارد عمل مي شود قوه مجريه با رفتار و عملكرد 
خود باعث تضعيف عملكرد اين دستگاه مي شود. دبيركل جمعيت 
رهپويان ادامه داد: معتقدم كه بعد از نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر 
معظم انقالب، زمينه براي يک اقدام عادل و عملي در راستاي مبارزه 
با مفاسد اقتصادي فراهم شده است و دس��تگاه قضا بايد بداند كه 
اكنون توقعات اجتماعي نسبت به اين مسئله افزايش يافته و مردم 
انتظار دارند تا به صورت شفاف با اخاللگران اقتصادي برخورد شود. 
س��روري تأكيد كرد: دولت ني��ز بايد مانع از بروز فس��اد ش��ود و 

سرچشمه هاي بروز جرائم اقتصادي را ببندد.

دولت باید سرچشمه هاي بروز فساد را ببندد
عربدهكشيامروزاس�رائيليهامتأثرازپاس�خايرانوضربات
واردهب�هآنه�اپ�سازحملهبهف�رودگاهT۴س�وريهاس�ت.
حجت االسالم والمس��لمين حيدر مصلحي وزير اسبق اطالعات 
در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به تهديد هاي 
اخير اس��رائيل مبني بر حمله به مواضع ايران در عراق تأكيد كرد: 
طبق پيش بيني رهبر انقالب، اسرائيل پس از ۲۵ سال آينده وجود 
نخواهد داشت و اسرائيلي ها با تمام وجود اين موضوع را مي فهمند، 
همچنان كه منطقه اي كه شعار نيل تا فرات را مي داده، امروز دور 
خود يک ديوار بتني سنگين ايجاد كرده اس��ت. وي با بيان اينكه 
اقدامات اسرائيلي ها تاكنون در مقابل فعاليت هاي حماس و حزب اهلل 
كارآمد نبوده است، افزود: اسرائيل تمام توان خود را براي نابودي 
اين گروه ها به كار برد، ولي مش��اهده كرد كه هر روز خط مقاومت 
گسترش و توسعه پيدا مي كند، همان طور كه استكبار هم اكنون 
شاهد اين واقعيت اس��ت كه امروز در جهان اسالم لبنان، سوريه، 
عراق، يمن و در آينده نزديک بحرين در جبهه مقاومت حضور دارند. 
مصلحي با بيان اينكه مواضع اسرائيلي ها و فضاسازي رسانه هاي آنها 

در تهديد ايران فقط يک عربده كشي 
بيشتر نيست، تأكيد كرد: آنها جرئت 
ورود به ميدان عمل را ندارند، چراكه 
ضربه هاي سنگيني در سوريه، عراق 
و مناط��ق ديگر متحمل ش��ده اند و 
اين ضربه ها ادامه خواهد داش��ت و 
ذكر اين نكته ضروري است كه ما بر 
اساس مشي انقالب اس��المي مانند آنها فضاسازي رسانه اي انجام 
نداده و حرف خ��ود را در ميدان عمل مي زنيم. مصلحي با اش��اره 
به شليک موشک هاي س��پاه به محل تجمع تروريست ها در چند 
روز گذشته در اقليم كردس��تان عراق، گفت: عقبه تروريست هاي 
تجزيه طلب، صهيونيست ها هستند كه ضربه سختي از ما خوردند. 
اين تروريس��ت ها فقط با پول هاي س��عودي و امريكايي حمايت 
نمي ش��دند، بلكه طراحي  عمليات هاي آنها را هم صهيونيست ها 
انجام مي دادند و با رصد و محاسبات دقيق جمهوري اسالمي در اين 

عمليات، باور چنين ضربه سختي را از جانب ما نداشتند.

عملیات تجزیه طلب ها را صهیونیست ها طراحی می کردند


