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كليديترينجملهظريفدرفضايپساحاجقاسم
سيد نظام الدين موسوي مدير عامل سابق خبرگزاري 
فارس در صفحه شخصي خود درتوئيتر درباره جمله 
ظريف در مورد NPT نوشت: در ميان خبرهاي داغ 
اين روزها، يكي از مهم ترين ها اين جمله دكتر ظريف بود كه در صورت 
ارسال پرونده ايران به ش��وراي امنيت از NPT خارج مي شويم. شايد 
اين جمله يك��ي از كليدي ترين محوره��اي راهبرد اي��ران در فضاي 
پساحاج قاسم باشد. دوران يك گام به پس پايان يافت. حاال نوبت به دو 

گام به پيش است. 
........................................................................................................................

صدايتهديدشوننمياد!
عليرضا گرايي در توئيتي با اشاره به بحث انتقام سخت ايران از امريكا 
پس از ترور حاج قاسم سليماني نوشت: 13روز از انتقام سخت و شخم 
خوردن عين االسد گذشت. صداي تهديدشون نمياد. به عراق التماس 
مي كنن تو كشورشون بمونن. نيروها شونو دارن بي سر و صدا از سوريه 

خارج مي كنن. 
تو افغانستان جنبش مردمي راه افتاده براي مطالبه اخراجشون. 

........................................................................................................................
مخاطبپيامدقيقسپاهكيست؟

محمد مهدي رحيمي يك فعال رس��انه اي در صفحه ش��خصي خود 
درتوئيتر درباره انتخاب سردار حجازي به عنوان جانشين نيروي قدس 
سپاه نوشت: امروز ضمن معارفه س��ردار قاآني، سردار حجازي هم به 
عنوان جانشين نيروي قدس سپاه انتخاب شد. پيام اين انتخاب را بيشتر 

از همه صهيونيست ها گرفتند. 
........................................................................................................................

فردوچگونهگرفتارعملياتفريبشد؟
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال 
رس��انه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: آقاي 
ظريف در مجلس گفت: »امريكايي  ها، برنامه 
انهدام )تاسيسات هسته اي( فردو را كشيدند، 
اما پش��ت آن نوش��تند اگر فردو را خراب كنيم، م��ردم ايران 
متحدتر و منسجم تر در برابر ما مي ايستند. به جان كري گفتم 
به فرض كه ش��ما فردو را خراب كنيد، آنگاه چه پاسخي براي 
ملت داريد؟ گفت براي همين است كه نمي خواهيم با شما وارد 

جنگ شويم.« 
تأسيس��ات ُفردو پس از تهديد هاي مكرر امريكا و رژيم صهيونيستي 
مبني بر بمباران تاسيسات نطنز، در ۲۵كيلومتري مسير قم به تهران و 

در عمق ۹۰متري صخره هاي سنگي ساخته شد. 
اين اقدام، تودهني به دشمن بود. چنان كه محافل نظامي و كارشناسي 
جهان اعالم كردند اي��ران به »مصوني��ت راهبردي« دس��ت يافته و 

تاسيسات غني سازي اش، ديگر قابل بمباران نيست. 
در اين مركز، قريب هزار س��انتريفيوژ در زمينه غني سازي ۲۰درصد 
فعالي��ت مي كردند اما پ��س از برجام و طب��ق بن��د ۴۴ آن، تيم آقاي 
ظريف پذيرفتند ايران به مدت 1۵س��ال از غني سازي در فردو پرهيز 
كند. به عبارت ديگر، امري��كا همان امتيازي را گرفت ك��ه با بمباران 
فردو نمي توانست و از اصل بمباران هم ناتوان بود. بمب واقعي امريكا، 
همين رگبار فريب و خطاي محاسباتي بود كه در تيم ايراني به وجود 

مي آورد. 
بمبي كه آقاي ظريف س��ال ۹۲ گفت امري��كا دارد و ظرف پنج دقيقه 
مي تواند تمام توان دفاعي ايران را نابود كند، وجود خارجي نداشت، اال 
همين فلج كردن ذهن مذاكره كنندگان ايراني و واداشتن به كاري كه 

دشمن نمي توانست. 
........................................................................................................................

توصيهامامخميني)ره(بهشوراينگهبان
صفحه اينستاگرام منتس��ب به بنيانگذار جمهوري 
اس��المي ايران، حضرت امام خميني)ره( كه وظيفه 
حفظ نشر و آثار ايش��ان را بر عهده دارد، توصيه هاي 
ايشان به شوراي نگهبان را مطرح كرد و ايشان الزام به 

در نظر گرفتن خدا را سرلوحه كار قرار دادند. 
در ادامه متن اين پست را مش��اهده مي كنيد: »شوراي نگهبان بدون 
مالحظه از هيچ كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرد. آنچه مهم است 
اينكه ما مي خواهيم مطابق شرع اسالم مسائل را پياده كنيم، پس اگر 
قباًل اشتباه كرده باش��يم بايد صريحاً بگوييم اشتباه نموده ايم و عدول 
در بين فقها از فتوايي به فتواي ديگر، درست همين معنا را دارد. وقتي 
فقيهي از فتواي خود برمي گردد يعني من در اين مسئله اشتباه نموده ام 

و به اشتباهم اقرار مي كنم. 
فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي شوراي عالي قضايي هم بايد اين طور 
باشند كه اگر در مسئله اي اشتباه كردند صريحاً بگويند اشتباه كرديم و 
حرف خود را پس بگيرند، ما كه معصوم نيستيم... شوراي نگهبان بدون 

مالحظه از هيچ كس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرد.«

سخنگويكميسيونامنيتمليمجلس:
اروپايي ها در فعال سازي مكانيسم ماشه 

دچار اشتباه استراتژيك شدند 
اروپاييهابافعالسازيمكانيسمماشهمسيريماجراجويانهرادر

برجاموفعاليتهايهستهايايرانآغازكردهاند.
سيدحسين نقوي حسيني س��خنگوي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با 
اشاره به درخواست اروپايي ها براي فعال كردن مكانيسم ماشه در 
برجام، گفت: اين اقدام اروپايي ها با فشار امريكايي هاست و قطعاً 
موجب لطمه به حيثيت اروپايي ه��ا در فضاي بين الملل خواهد 
شد. وي با تأكيد بر اينكه مكانيسم ماشه خيلي تأثيري در روند 
كاهش تعهدات هسته اي جمهوري اس��المي ايران ندارد، اظهار 
داشت: پيش از اينكه اروپايي ها تصميم به فعال سازي مكانيسم 
ماش��ه بگيرند و پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام، عماًل اين 
سه كشور اروپايي منفعالنه عمل كردند و به تعهدات شان پايبند 

نبودند. 
س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: نكته 
حائز اهميت اين اس��ت كه جمهوري اس��المي اي��ران در ظاهر 
پس از خروج امريكا از برجام توسط اين رژيم تروريستي تحريم 
بود، اما با وجود انفع��ال اروپايي ها نيز به نوعي ما از س��وي اين 
سه كش��ور)انگليس، فرانس��ه و آلمان( تحريم بوديم، بنابراين 
فعال سازي مكانيسم ماش��ه تفاوتي در اِعمال تحريم ها و كاهش 

تعهدات هسته اي ايران ندارد. 
نقوي حسيني رفتار اروپايي ها در به كارگيري فعال سازي مكانيسم 
ماشه را اش��تباهي اس��تراتژيك توصيف كرد و گفت: اروپايي ها با 
اتخاذ اين تصميم مسيري ماجراجويانه  را در برجام و فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران آغاز كرده اند كه در نهايت سرانجام خوشي براي 
خودشان نخواهد داشت. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس 
در پايان خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران، همواره به  رغم 
فشار تحريم ها، مسير خود را در راس��تاي قوانين بين الملل دنبال 
كرده است، اما اروپايي ها با اقدام شان جهت فعال سازي مكانيسم 
ماشه، خالف منشور سازمان ملل و قوانين بين المللي عمل كردند 
و بيش از پيش نش��ان دادند كه تابع سياست هاي يكجانبه گرايي 

امريكايي ها هستند.

»جنتلمنهايتروريس�ت«تعبيرياس�تكه
جمعههفتهقب�لرهبرمعظمانقاباس�امي
دربارهمقاماتغربيوبهويژهاروپاييهابهكار
بردند؛تعبيريكهبهدليلسنخيتتماموكمال
بارفتارورويكردغربيهاب�هويژهبعدازجنگ
جهانيدوم،باعثش�ددررس�انههايداخلي
وخارج�يبازتابهايفراوانيداش�تهباش�د.
رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نمازجمعه ۲7دی 
13۹8 بار ديگر ضرورت ع��دم اعتماد به غربي ها را 
مطرح و تأكيد مي كنند كه نبايد بعد از هزينه هاي 
گسترده اي كه در دوران پسابرجام كشورهاي غربي 
براي كش��ور ايجاد كرده اند، بار ديگر به آنها اعتماد 
و اهداف آنها جهت استانداردس��ازي رفتار كش��ور 

را محقق كرد. 
معظم له مي فرمايند: »اينها )امريكايي ها و اروپايي ها( 
مذاكره هم كه مي كنند، مذاكره شان آميخته با دغل 
و فريبكاري است، اين كساني كه پشت ميز مذاكره 
ظاهر مي شوند، آن جنتلمن هاي پشت ميز مذاكره، 
همان تروريس��ت هاي فرودگاه بغداد هستند، اينها 
همان ها هس��تند، تفاوتي نمي كنند، لباس عوض 
مي كنند، اين دست چدني  است كه پوشش مخملي و 
دستكش مخملي را بيرون مي آورد و خودش را نشان 
مي دهد، َواال باطن، همان باطن است، هيچ تفاوتي 
ندارد. اينها نمي توانند كساني باشند كه انسان به اينها 

اطمينان پيدا كند.«
اگر چه مصداق بارز س��خنان رهبري، همزماني دو 
رويداد مهم 1- عدم اجرايي شدن تعهدات گسترده 
اروپا در برجام و مهم تر از آن فعال كردن مكانيسم 
ماشه توسط اين كشورها و ۲- ترور سردار سليماني 
در فرودگاه بغداد توسط غربي هاست، اما بايد توجه 
داشت اقدامات ضدايراني كشورهاي غربي و به ويژه 
اروپايي ها قدمتي به اندازه تاريخ دارد و تنها مختص 
بازده زماني بع��د از دوران برجام نيس��ت، اگرچه 
همانطور كه اش��اره خواهد ش��د چهره واقعي اين 

كشورها بعد از امضاي برجام نمايان مي شود. 
اروپاييه�اپيش�قراولايج�اداتهامات

سياسيعليهايران
همانطور كه معظم له فرمودند، اروپايي ها دوشادوش 
امري��كا در ص��ف اول حمايت از دول��ت بعثي قرار 
داشتند وعالوه بر تأمين تسليحات نظامي و ادوات 
جنگي الزم براي دولت صدام حس��ين، جنگ هاي 
سياس��ي و ديپلماتيك بس��ياري عليه جمهوري 
اس��المي ايران ب��ه راه انداختند تا بتوانن��د مانع از 
پيشرفت و توسعه كشور شوند و همچنان حاكميت 

سياسي كشور را وابسته به غرب نگه دارند. 
مس��ئله اي كه كمت��ر به آن پرداخته ش��ده اس��ت 
نقش آفريني اروپا جهت اتهام زني هسته اي به ايران 
و ارجاع پرونده كشورمان به شوراي امنيت سازمان 

ملل بوده است، با اين توضيح كه شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بر اساس درخواست اتحاديه 
اروپا پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان 
ملل ارجاع مي دهد و تا قبل از آغاز به كار دولت حسن 
 روحاني، شوراي امنيت سازمان ملل شش قطعنامه 

اقتصادي- سياسي عليه ايران تصويب مي كند. 
جالب اين است كه در اصل پرونده سازي هسته اي و 
ايجاد اتهامات سياسي عليه ايران در حوزه هسته اي 
نيز كشورهاي اروپايي پيشقراول بوده اند و حتي بعد 
از آن، در تمام مذاكراتي كه ميان ايران و اروپايي ها 
در دوران اصالحات بود، به اقدامات ضدايراني خود 
ادامه داده و هيچ كدام از تعه��دات خود را اجرايي 
نكرده اند. در دولت اصالح��ات، پيرو ادعايي مبني 
بر غير صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، 
سازمان آژانس بين المللي انرژي اتمي دو قطعنامه 
ضدايراني ص��ادر كرد و در نهايت در س��ال ۲۰۰3 
ايران )شوراي عالي امنيت ملي كشورمان به رياست 
حسن روحاني( با سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس 
سه توافقنامه سعدآباد، بروكسل و پاريس را امضا و 
بر اساس آن تعليق فعاليت هاي مرتبط با غني سازي 

اورانيوم را به حالت تعليق در مي آورد. 
جالب اين است اجرايي نشدن تعهدات كشورهاي 

اروپاي��ي نهايتاً منجر به آن ش��د كه نظ��ام، دولت 
وقت را ملزم كند تا تعليق صنعت هسته اي را كنار 
بگذارد و بعد از اين اتفاق ش��وراي امنيت سازمان 
ملل شش قطعنامه عليه كش��ورمان صادر كرد. به 
بيان بهتر عدم اجرايي شدن تعهدات اروپايي ها در 
تفاهمنامه هاي پيش از برجام و از جمله در »بيانيه 
لوزان«، »تفاهمنامه ژنو3«، »تفاهمنامه سعدآباد«و 
»توافقنامه بروكسل« و »توافقنامه پاريس« باعث 
واكنش اي��ران به آن و نهايتاً وضع ش��ش قطعنامه 

ضدايراني توسط شوراي امنيت سازمان ملل شد. 
سندسازيحقوقبش�ري؛پروژهايكهاز

92آغازشد
اروپايي ها كه ب��ا روي كارآمدن دول��ت روحاني با 
تش��كيالت جديد در قالب 1+۵ پاي ميز مذاكرات 
با طرف ايراني نشس��ته بودند، م��وازي با مذاكرات 
هس��ته اي، پروژه حقوق بش��ري ايران را در قالب 
سندس��ازي و دي��دار ب��ا محكومان فتن��ه هدايت 
مي كردند؛ هدفي كه در بسته »پروژه  فشار حقوق 
 بش��ري به ايران با محوريت س��توده و پناهي« در 

زمستان سال ۹۲ آغاز شد. 
»ارتباط گيري با عناصر ساختارشكن و مخالف حاكميت 
سياس��ي در ايران« به عنوان اولوي��ت كاري تيم هاي 

ديپلماتيك غربي در مسافرت به ش��هرهاي ايران، در 
تمام رفت و آمدهاي ديپلماتيك اروپايي ها مورد لحاظ 
قرار گرفت و در مقابل برخي از رسانه ها و شخصيت هاي 
داخلي چنين سفرهايی را تجاري و با هدف گسترش 

روابط اقتصادي با ايران معرفي مي كردند!
به محض ورود هر كدام از هيئت هاي كش��ورهاي 

اروپايي، سايت ها و رسانه هاي مطرح اروپايي اخباري 
مبني بر ديدار مقامات اين كشورها با محكومان فتنه 
يا عناصر مسئله دار داخلي را مطرح مي كردند، به 
عنوان نمونه سايت ش��بكه تلويزيوني دولت آلمان 
دويچه وله در همان بازه زماني گزارش مي دهد كه 
ديدار هيئت اروپايي به نسرين ستوده و جعفر پناهي 

با اهداف حقوق بشري صورت گرفته است. 
س�رباززدنازتعه�داتبرجام�ي؛ايراد

اتهاماتموشكي
دو وظيفه ديگر اروپا براي فش��ار بر جمهوري اسالمي 
اي��ران و ايج��اد تغيير رفت��ار در كش��ورمان در عرصه 
بين المللي، نخست س��ر باز زدن از انبوهي از تعهدات 
برجامي است كه در پيوس��ت هاي پنج گانه برجام درج 
شده است و ديگر وارد كردن اتهامات موشكي به ايران با 
اين توجيه كه فعاليت  هاي دفاعي و نظامي ايران با صلح و 
امنيت جهاني در تعارض است، به عنوان نمونه در مقدمه 
و مفاد عمومي برجام و در بخش هايي از پيوس��ت هاي 
مختلف برجام بر وظايف اساسي كشورهاي اتحاديه اروپا 
تصريح مي شود، در ماده ۲۹ به صورت صريح به  نقش 
اتحاديه اروپا اشاره شده و از دولت هاي عضو مي خواهد 
 از»اعم��ال سياس��ت هايي جهت عادي س��ازي روابط 
اقتصادي- تجاري ايران با كش��ورها اص��والً خودداري 
كنند«؛ هدفي كه هيچ گاه محقق نشده است و در تمام 
پنج سال گذشته اروپايي ها با اعمال فشارهاي اقتصادي 
سياسي اجازه نداده اند كف خواسته هاي ايران در متن 
برجام محقق ش��ود و در س��اير مفاد برج��ام به همين 
صراحت بر لزوم اجراي تعهدات گسترده برجامي توسط 
اروپايي ها اشاره شده كه هيچ كدام از آنها تا امروز رنگ 

تحقق به خود نگرفته است. 
اروپايي ها در ادامه چني��ن رويكردي حتي ايران را 
متهم به نقض صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي 
نيز كرده اند و تنها در يك نمونه با متهم كردن ايران 
به حمله موشكي به فرودگاه رياض )ماكرون: به نظر 
مي رسد موشكي كه از يمن به عربستان شليك شد، 
ايراني باشد. 1۹آبان۹6( و درخواست براي رسيدگي 
شوراي امنيت به مس��ئله ايران اثبات كرده اند كه 
باالتر از »معرفي كردن ايران به عنوان ناقض صلح و 
امنيت بين الملل« هدف ويژه اي به نام تضعيف ايران 
در عرصه بين الملل به واسطه استانداردسازي رفتار 

كشورمان را دنبال مي كنند. 
براي اثبات اقدامات ضدايراني گس��ترده اروپايي ها 
مي توان ده ها مصداق و نمونه ديگر ذكر كرد؛ مصاديق 
و نمونه هايی كه طرح ه��ا و توطئه هاي يك جريان 
داخلي براي »تطهير و س��فيدنمايي چهره غربي ها 
در داخل« را براي هميش��ه بي اثر گذاش��ته و بازي 
با نسخه هايی شبيه آنچه در انتخابات سال های ۹۲ 
و ۹6 براي فريب افكار عمومي به كار گرفته شد در 

انتخابات پيش رو كاماًل بي اعتبار شده است.

پرونده سياه »جنتلمن هاي تروريست«

وزيردفاعوپشتيبانينيروهاي
مسلح،دفاعراهبرديدرهمه   دفاعی

سطوحشاملسرمايهانسانيراهبرديوتسليحاتراهبردي
رااولويتهاياصليوزارتدفاععنوانكرد.

به گزارش فارس، مراس��م تكريم و معارفه مدير عامل س��ازمان 
صنايع هواي��ي وزارت دفاع با حضور وزير دفاع، معاون بازرس��ي 
ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي هوايي ارتش، جانشين و 
معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع و جمعي از مسئوالن ستاد كل 
نيروهاي مسلح و وزارت دفاع در سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 
برگزار شد. امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در اين مراسم با اش��اره به فرمايشات تاريخي مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( در خطبه هاي اخير نماز جمعه تهران در 
مورد مقوله »قوي ماندن و قوي شدن« گفت: براي قوي شدن بايد 
تمام مولفه هاي قدرت از جمله قدرت اقتصادي، فرهنگي، علمي، 
دفاعي و نظامي را فراهم ساخت و در واقع قدرت دفاعي است كه 
توان مقاومت و ايستادگي در برابر زياده خواهي هاي دشمنان را 

فراهم كرده و قادر خواهيم بود از منافع ملي دفاع كنيم. 

امير حاتمی دفاع راهبردي در همه سطوح را يكي از اولويت هاي 
اصلي وزارت دفاع عنوان كرد و افزود: سرمايه انساني راهبردي و 
تسليحات راهبردي دو وجه تكميل كننده دفاع راهبردي قلمداد 

مي شوند. وي با اش��اره به تاريخ دشمني امريكا عليه ملت بزرگ 
ايران اسالمي خاطرنشان ساخت: توطئه هاي فرهنگي و اقتصادي، 
ايجاد بحران هاي اجتماعي، تحريم ها و تروريست سازي در منطقه 
و در نهايت ترور سردار سپاه اسالم سپهبد شهيد قاسم سليماني 
در راستاي تضعيف جمهوري اسالمي و در نهايت شكست ايران در 
جبهه نظامي است چراكه آنها اگر ذره اي احساس برتري نظامي 
نسبت به جمهوري اسالمي داشتند به هيچ وجه ساير روش ها و 
شيوه هاي براندازي را عليه ملت بزرگ ايران به كار نمي گرفتند. 

وزير دفاع تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران ثابت كرده است كه 
براس��اس قدرت و اقتدار دروني هرگونه تهديدي در هر سطحي را 
پاسخ خواهد داد و بر اساس تدبير حكيمانه فرمانده معظم كل قوا 
مبني بر قوي شدن، اين راهبرد را به عنوان يك تكليف بر خود واجب 
مي دانيم. امير سرتيپ حاتمي در بخش ديگري از سخنان خود با 

بيان اينكه در س��ال هاي ۹7 و ۹8 به دستاوردهاي چشمگيري در 
حوزه هوايي دست يافتيم، گفت: جت جنگنده كوثر، جت آموزش 
پيشرفته ياسين و موتور ملي اوج از شاخص ترين اقداماتي بود كه در 
دوران مسئوليت امير سرتيپ بني طرفي مديرعامل سابق سازمان 

صنايع هوايي رونمايي و به بهره برداري رسيد. 
وزير دفاع ضمن تقدير از تالش هاي مجاهدانه مدير عامل سابق 
سازمان صنايع هوايي خطاب به امير سرتيپ دوم خواجه فر مدير 
عامل جديد س��ازمان هوايي، ارتقاي بهره وري، افزايش كيفيت 
محصوالت، كاهش فاصله ايده تا محصول، تعامل با شركت هاي 
دانش بنيان و دانش��گاه ها، پايش نيروي انساني و بهره گيري از 
نيروهاي نخبه نيروهاي مسلح در عرصه هوايي و زمانبندي دقيق 

انجام پروژه هاي در دست اجرا را خواستار شد. 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با تقدير از تالش هاي 
اميرس��رتيپ بني طرفي طي يك دهه ت��الش در صنعت هوايي 
وزارت دفاع در حكمي امير س��رتيپ دوم افش��ين خواجه فرد را 
به عنوان مدير عامل جديد س��ازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 

منصوب كرد.

وزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلح:

»قويشدن«رايكتكليفواجبميدانيم

بخ�شخصوص�يميتوان�دكارهاي�يب�رايدورزدن
تحريمه�اوبياثرك�ردنآنانج�امدهدامامتأس�فانه
برخ�يب�هيأسآفرين�يوناامي�ديدام�نميزنندكه
اي�نرويكارهاياجراي�ياث�رداردواي�نكاريككار
سياس�يوضدمنافعملياس�ت؛همانگونهكهبرخياز
روزنامههادرموردFATFحرفهايغيرواقعيميزنند.
به گزارش ف��ارس، محمدج��واد ايرواني مع��اون نظارت و 
حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري روز گذشته در همايش 
هم انديش��ي س��االنه نهادهاي ذيل دفتر رهبري گفت: در 
مورد FATF برخ��ي از روزنامه هاي داخل��ي حرف هايي 
مي زنند كه برخالف امنيت ملي اس��ت كه نش��ان مي دهد 
يا در مورد اين مس��ئله مطالعه نكرده اند يا اينكه مطالب را 
خوب ترجمه نمي كنند و مطالب اشتباهي به افكار عمومي 
مي گويند. ما منتظري��م ببينيم كارگروه وي��ژه اقدام مالي 
موسوم به FATF راجع به رئيس جمهور امريكا كه از اين 
قضيه سوءاستفاده كرده و تأمين مالي تروريسم انجام داده و 
با بودجه دولت امريكا سردار سليماني را به شهادت رسانده 

است چه مي كند. 
وي گفت: منابع مالي در جهت حركت ضدانساني و تروريسم و 
حركت ضد بين المللي توسط رئيس جمهور امريكا چگونه تهيه 
شده و آيا اين كار باعث افزايش ريسك سيستماتيك در امريكا 
مي شود يا نه؟ حتي اگر ابعاد انس��اني آن را هم در نظر نگيريم 

ابعاد تأمين مالي تروريسم با بودجه دولتي چه مي شود؟
وزير اسبق امور اقتصادي همچنين با بيان اينكه كارهاي ويژه اي 
با ابتكار نهاده��اي زيرمجموعه دفتر رهبري انجام مي ش��ود، 

گفت: اينها بايد در جهت تحقق آرمان ه��ا و اقتصاد مقاومتي 
ايفاي نقش كنند. در مورد تحريم و مقابله با تحريم ها نهادهاي 
انقالبي كارهاي عجيب و غريبی انجام دادند كه نمي توانيم آنها 

را بازگو كنيم. 
ايرواني گفت: دشمن با اعمال تحريم منتظر بود صنعت فوالد 
ايران زمين بخورد و به آنها سجده كند اما االن وضعيت صنعت 
فوالد را ببينيد چقدر خوب اس��ت و بخش هاي كليدي كه در 
انحصار دو جا بود آنها مترصد بودند با تحريم به زمين بخورند اما 

با همكاري نهادها توانستند سر پا بمانند. 
وي همچنين گفت: بخش خصوصي هم مي تواند كارهايي براي 
دور زدن تحريم ها و بي اثر كردن آن انجام دهد اما متأس��فانه 
برخي ب��ه يأس آفريني و نااميدي دام��ن مي زنند كه اين روي 
كارهاي اجرايي اثر دارد و اين كار يك كار سياسي و ضدمنافع 
 FATF ملي است؛ همان گونه كه برخي از روزنامه ها در مورد

حرف هاي غيرواقعي مي زنند. 
معاون نظارت و حسابرس��ي دفتر مقام معظم رهبري در مورد 
نظارت بر نهاده��اي انقالبي گفت: نظ��ارت راهبردي، نظارت 
مياني و نظارت عمليات��ي در اين نهادها انجام مي ش��ود و هر 
كدام از نهادها شرايط خاص خود را دارند و الگوي نظارت در هر 
نهادي بايد بومي سازي شود و مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر در 
اين زمينه كار حسابرسي به مجموعه هاي اقتصادي زيرمجموعه 

دفتر رهبري را بر عهده دارد. 
ايرواني همچنين گف��ت: در مذاكره با وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي هماهنگ كرديم كه شركت هاي زيرمجموعه نهادهاي 
وابسته به دفتر رهبري ش��رايط پذيرش در بورس پيدا كنند و 

اين روند سرعت گيرد. هر نهاد داراي تجارب خاص خود است، 
در اين همايش زمينه تبادل دان��ش و تجربيات نهادها فراهم 

شده است. 
معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري همچنين 
گفت: در س��طح الگوي راهبري مطلوب، س��ازوكار هدايتي 
و نظارتي بايد طراحي ش��ود و س��رعت حركت و دقت در اين 
س��طح بايد افزايش يابد. همچنين با هم��كاري همه نهادها 
سطح انضباط مالي و مديريتي افزايش مي يابد و حسابرسي ها 

به روز مي شود. 
ايرواني همچني��ن گف��ت: اركان تصميم گي��ري در نهادها با 
هدف ارتقاي ارتباط با س��اير نهادها اقدام مي كند، همچنين 
كميته حسابرس��ي، كميته ريس��ك و كميته جبران خدمت 
تشكيل مي شود كه نشان مي دهد مسئله سازمان چگونه قابل 

تصميم گيري، هدايت و نظارت است. 
وي از تدوين الگوي راهبري مطلوب در نهادهاي تحت پوشش 
دفتر رهبري خبر داد و گفت: الگ��وي حكمراني خوب در اين 
نهادها دنبال مي ش��ود و الگوي راهبري مطلوب ترجمه همان 
حاكميت شركتي است كه مهم ترين موضوع آن نهادينه سازي 

و چندجانبه نگري در نهادهاست. 
معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري همچنين 
گفت: گزارش دقيق و تسهيل گري دستگاه هاي زيرمجموعه 
نهاد دفتر رهبري مورد توجه اس��ت و نهاده��ا براي طراحي و 
مديريت كارآمد متناس��ب با اقتضائات ملي هستند كه فرايند 

پيشرفت را تسهيل مي كند. 
ايرواني گفت: در قالب حاكميت شركتي روند تكاملي تدريجي 

در نهادها دنبال مي ش��ود ك��ه چرخه اول گزارش��گري مالي، 
حسابرس��ي و مجامع شركت ها و اس��تانداردهاي حسابرسي 
است. همه نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي 

مورد حسابرسي و نظارت قرار مي گيرند. 
معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري از طراحي 
جايزه حسابرس��ي تعالي ب��راي نهاده��اي زيرمجموعه دفتر 
رهبري خبر داد و گفت: در سطح ديگر سياست هاي كلي بايد 
اجرا شود و الگوي بيستم كالن ملي دنبال مي شود. نهادهاي 
زيرمجموعه دفتر رهبري كمت��ر از ۰/8درصد در اقتصاد ملي 
نقش دارند ولي مي توانند به عن��وان ويژگي نهادي اثربخش 
باش��ند و الگوي نظارت، رصد و پايش در اين نهادها بس��يار 

مهم است. 
وي همچنين اج��راي سياس��ت هاي كلي كش��ور و عمل به 
سياست ها، مقررات و قوانين را خواستار شد و گفت: بايد نظام 
پايش و نظارت تقويت ش��ود. در تحقق سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي هم گزارش اقدام و عمل تهيه شده كه هر نهاد چقدر از 

سياست اقتصاد مقاومتي را اجرا كرده است. 
معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري گفت: بايد 
به سطحي از انضباط مالي و مديريتي برسيم كه به روز شدن 
حسابرس��ي و صورت هاي مالي مورد قبول افزايش پيدا كند و 

بندهاي حسابرسي اظهارنظر شده كاهش يابد. 
ايرواني به تشكيل زنجيره افزايش ارزش در نهادها تأكيد كرد و 
گفت: مبناي زنجيره ارزش بر چابك سازي نهادها استوار است و 
در اين زمينه مي خواهيم شركت هاي قابل واگذاري را از طريق 

بورس واگذار كنيم.

نهادهايزيرمجموعهدفتررهبريچنددرصددراقتصادملينقشدارند؟
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