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رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

 ارتباط ائمه جمعه با شبکه نخبگانی
 یک ضرورت است

ارتباط ائم�ه جمعه با ش�بکه نخبگانی در اقصی نقاط کش�ور یک 
ضرورت اس�ت. امام جمعه باید بتواند ه�م ظرفیت های مردمی و 
هم ظرفیت های نهادی منطقه محل مأموریت خ�ود را فعال کند. 
به گزارش فارس، جمعی از مسئوالن بسیج اساتید کشور صبح دیروز با 
حجت االسالم حاج علی  اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه دیدار 
و گفت وگو کردند. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این دیدار 
با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص دور جدید فعالیت بسیج اساتید 
گفت: درصدد هس��تیم که نهاد امامت جمعه مبتنی بر آرایش شبکه ای 
و قرارگاهی وارد میدان ش��ود و در محور محتوایی و سیرتی هم درصدد 
تجهیز و غنی سازی هستیم تا چتر گفتمانی ائمه جمعه گسترش پیدا کند 
و به این منظور، ضرورت داشت که نهاد امامت را به نگاه برنامه ای آراسته 
کنیم، لذا بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سایر اسناد باالدستی 
و سیاست های کلی نظام در این مسیر حرکت می کنیم.  وی در ادامه به 
طراحی الگوی اعتالی انقالبی شهر ها در نهاد نماز جمعه اشاره  و تصریح 
کرد: شبکه امامت جمعه در حال خودسازی است و از ظرفیت فناوری های 
نوین در این عرصه اس��تفاده حداکثری داش��ته ایم و در س��اماندهی و 
هماهنگی ش��بکه و س��اختار و س��ازه های برنامه ای هم از سامانه های 
الکترونیکی و فناوران��ه بهره  برده ایم.  حجت االس��الم حاج علی اکبری، 
ارتباط ائمه جمعه با شبکه نخبگانی در اقصی نقاط کشور را یک ضرورت 
دانست و تصریح کرد : امام جمعه باید بتواند هم ظرفیت های مردمی و هم 

ظرفیت های نهادی منطقه محل مأموریت خود را فعال کند.  
---------------------------------------------------

 ناوبندر مکران ظرفیت های بزرگی
 برای نیروی دریایی فراهم کرده است

را  پش�تیبانی  مختل�ف  ظرفیت ه�ای  مک�ران  ناوبن�در 
جه�ت حض�ور مس�تقل ناوگروه ه�ای رزم�ی، اطالعات�ی و 
عملیات�ی نی�روی دریای�ی در آب ه�ای آزاد ایجاد کرده اس�ت. 
به گ��زارش مهر، امیردری��ادار حمزه عل��ی کاویانی، جانش��ین فرمانده 
نیروی دریایی ارتش اظهار داش��ت: ناوبندر مک��ران ظرفیت عظیمی را 
برای پش��تیبانی از ناوگروه های رزمی و در مجموع از نیروی دریایی در 
دریاهای آزاد و اقیانوسی برای ما فراهم کرده است.  وی افزود: این ناوبندر 
ظرفیت های مختلف پشتیبانی را جهت دریامانی بیشتر و حضور مستقل 
ناوگروه های رزمی، اطالعاتی و عملیات��ی نیروی دریایی در آب های آزاد 
ایجاد کرده است.  جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: حمل 
سوخت، تجهیزات آمادی، مهمات و تجهیزات ترابری تیم های عملیات 
ویژه به استعداد یک گردان در این ناوبندر لحاظ شده است، همچنین این 
ناوبندر با قابلیت حمل پنج فروند از بالگردهای سنگین نیروی دریایی، 
این امکان را برای ما فراهم کرده اس��ت که بتوانیم به  صورت مستقل در 
دریاهای آزاد و شمال اقیانوس هند حضور مستمر داشته باشیم.  دریادار 
کاویانی ادامه داد: با ناوبندر مکران امروز قادریم مأموریت های اطالعاتی 
و عملیاتی را در پشتیبانی از ناوگان تجاری، نفتکش و شیالتی جمهوری 
اس��المی ایران انجام دهیم.  ناوبندر مکران در ۲۴ دی س��ال جاری و در 
نخستین روز از رزمایش دریایی اقتدار، با حضور رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی دریایی ارتش به ناوگان جنوب 
این نیرو ملحق شد. این ناوبندر قادر است ۱۰۰ هزار تن سوخت و آب را 
به شناورهای ارتش در نقاط مختلف روی آب برساند و همچنین می تواند 

هزار شبانه روز بدون توقف روی آب در حرکت باشد. 
---------------------------------------------------

 تجمعات انتخاباتی
 به دلیل اهمیت  سالمت مردم ممنوع است

تجم�ع  گون�ه  ه�ر  م�ردم  س�المت  اهمی�ت  دلی�ل  ب�ه 
از  می توانن�د  نامزد ه�ا  ام�ا  اس�ت  ممن�وع  تبلیغات�ی 
پتانس�یل رس�انه مل�ی و فضاه�ای مج�ازی اس�تفاده کنن�د. 
به گزارش تسنیم، حس��ین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرون��ا در پنجاه و نهمین نشس��ت کمیته که ب��ا حضور دبیر و 
سخنگوی س��تاد انتخابات کش��ور و س��ایر اعضای کمیته برگزار شد، 
دستورالعمل های سفرهای نوروزی و همچنین انتخابات در شرایط کرونا 
را مورد بحث و بررسی قرار دادند.  در این نشست سیداسماعیل موسوی، 
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور به برگزاری انتخابات سال گذشته 
اشاره کرد و افزود: در ۲8 خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، چهار انتخابات ریاست 
جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و 
روستا را خواهیم داشت. وی به آسیب شناسی تأثیر کرونا بر انتخابات و 
تأثیر انتخابات بر کرونا اشاره کرد و افزود: این آسیب شناسی سه بازه زمانی 
قبل، بعد و روز رأی گیری را شامل می شود.  دبیر ستاد انتخابات کشور 
ادامه داد: قبل از رأی گیری که مرحله ثبت نام است و اپلیکیشنی طراحی 
شده است که هم از طریق موبایل، هم کامپیوتر و هم دفاتر پیشخوان قابل 
استفاده و ثبت نام است. با این حال اگر کسی نتوانست ثبت نام انجام دهد 
می تواند به فرمانداری و بخشداری و برای نامزدهای ریاست جمهوری 
به وزارت کشور مراجعه کند.  موسوی گفت: نکته دوم مکان شعبه است 
که این تعداد را از 6۲ هزار به 7۰ هزار افزایش دادیم یعنی 8 هزار شعبه 
اضافه کردیم که فضای باز و تهویه داشته باشند. بیش از ۲ میلیون نفر در 
ایام انتخابات به کار گرفته می شوند که برای این تعداد، ماسک، دستکش 
و رعایت فاصله پیش بینی شده است.  دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات 
کشور بحث تبلیغات انتخابات را فصل ش��ور و نشاط انتخابات دانست و 
افزود: به دلیل اهمیت سالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است 
اما نامزد ها می توانند از پتانسیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده 
کنند.  موسوی در ادامه آسیب شناسی به روز رأی گیری اشاره کرد و گفت: 
به دلیل اینکه ممکن است عوامل تا 7۲ ساعت بعد در مکان رأی گیری 
باشند، آموزش داده شده تا با رعایت موارد بهداشتی نظیر اینکه از خودکار 
شخصی استفاده کنند، فاصله دو متر رعایت شود و اینکه استامپ حذف و 

دستگاه احراز هویت ساخته شد، کمترین آسیب را داشته باشیم. 
---------------------------------------------------

دیدار هیئت ویژه مجلس  
با مسئوالن سراوان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس اقدامات 
انجام شده در س�فر هیئتی از مجلس به س�راوان را تشریح کرد. 
حسن همتی در گفت وگو با خانه ملت در تش��ریح اهداف سفر سراوان 
گفت:در روزهای ابتدایی اسفند ماه اتفاقاتی در یکی از مرزهای استان 
سیستان و بلوچستان به نام شمسر حادث ش��د که بروز التهاباتی را به 
دنبال داشت.  نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: این اتفاقات از لحاظ امنیتی برای کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس و همچنین مجلس مهم بود که مورد بررسی 
قرار گیرد تا نتیجه آن مشخص شود، بنابراین مقرر شد که هیئتی ویژه 
برای بررسی تمام ابعاد این موضوع به سراوان اعزام شود.  وی افزود: در 
روز اول این س��فر مرز ها و محل وقوع حادثه مورد بازدید قرار گرفت و 
در مرز شمسر طی نشستی با مسئوالن سپاه در مرز و بزرگان طوایف و 
مولوی ها در خصوص مسائل و مشکالت، همچنین حادثه روز ۴ اسفند 
صحبت شد. همچنین در سفر به سراوان نشست هایی با ائمه جمعه اهل 
سنت و شیعه این شهرستان و همچنین طوایف مختلف برگزار شد که در 
این نشست ها در خصوص مسائل و مشکالت مردم در استان سیستان و 

بلوچستان به خصوص شهرستان سراوان صحبت هایی مطرح شد.

FATF شفافیت برای دار و دسته دزدها با 
س��ید محمد عماد اعرابی در س��رمقاله دیروز 
کیهان با اش��اره ب��ه رس��وایی های گوناگون 
بانک ه��ای غرب��ی درب��اره پولش��ویی برای 
تروریست ها و گروه های بزرگ خالفکار نوشت:به نظر می رسد همین موارد 
کافی باش��د تا بپذیریم نظام تصمیم گیری در »گروه وی��ژه اقدام مالی« 
)FATF( با جهت گیری خاصی به نفع اروپا و امریکا هدایت می ش��ود. با 
آگاهی نسبت به این جهت گیری، جمهوری اسالمی ایران در سال های 
پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در »چارچوب قوانین داخلی کشور« به 
اجرای توصیه های FATF بپردازد، اما مشکل دقیقاً از زمانی آغاز شد که 
»علی طیب نیا« وزیر اقتصاد دولت یازدهم خارج از حیطه اختیارات خود 
و بدون رعایت کردن چارچوب قانونی کشور تعهدات ویژ ه ای به »گروه ویژه 
  )Action Plan(در ۴۱ بند موسوم به طرح اقدام  )FATF( »اقدام مالی
داد. تا کنون 39 بند از این طرح توسط دولت اجرا یا با تصویب مجلس به 
قانون تبدیل شده است. تنها دو الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون های 
پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده 
شد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ لوایحی 
که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست باالتر را به این نهادهای 
خارجی می دهند و از این منظر استقالل کش��ور را خدشه دار می کنند. 
مسلماً »گروه ویژه اقدام مالی« که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته 
دزد ها و پناهگاه های پولشویی جهان در اروپا و امریکا تشکیل می دهند، 
نگران مبارزه با »پولشویی« و »تأمین مالی تروریسم « در ایران نیست. آنها 
در پوشش »شفافیت مالی« به دنبال شناسایی مشتریان و  گریز گاه های 
تحریمی ایران ب��رای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کش��ورمان 
هستند. بر این اساس باید صورت مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به 
دلیل تحریم ه��ای غیرقانونی امری��کا و اروپا ناچار ب��ه رازداری و پنهان 
نگه داشتن هویت مش��تریان خود است. برای آش��کار شدن این چرخه 
معامالتی احتیاجی به پذیرش توصیه های FATF نیست بلکه تنها کافی 
است امریکا و اتحادیه اروپا تحریم های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران 
نیز همچون سایر کشور ها در س��ازوکارهای رسمی بین المللی به انجام 
معامالت خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو الیحه پالرمو و CFT در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می رسد و تنها 
پس از لغو همه تحریم هاست که می توان پیوستن به FATF و اجرای طرح 
اقدام)Action Plan(  آن را در »چارچوب قوانین داخلی کشور« به بحث 

و بررسی مجدد گذاشت. 
---------------------------------------------------

تالش بایدن برای بازتولید داعش در منطقه
حنیف غفاری در سرمقاله دیروز روزنامه رسالت 
با اش��اره به تالش بایدن برای احیای داعش و 
عملیات های آن در سطح منطقه به خصوص در عراق نوشت: در سال ۲۰۱3 
میالدی، مقامات حزب دموکرات امریکا )دولت وقت اوباما –بایدن( ، تصمیم 
به ایجاد »داعش« و هدایت تروریست های تکفیری در سراسر سوریه ) و 
متعاقباً عراق و حتی نقاطی از لبنان( گرفتند. مقامات غربی و صهیونیستی 
به این نتیجه رسیده بودند که »ایجاد داعش« نه تنها تصویری مخدوش و 
انحرافی از »دین اسالم « در جهان ایجاد می کند، بلکه کوتاه  ترین مسیر برای 
سرنگونی حکومت های سوریه و عراق محسوب می شود. مطابق محاسبات 
صورت گرفته از سوی دس��تگاه های امنیتی امریکا و رژیم صهیونیستی، 
داعش دارای یک »دستور کار عملیاتی« و یک        »تاریخ مصرف معین« بود. 
دستور کار عملیاتی داعش، سرنگونی حکومت های سوریه و عراق و تبدیل 
این دو کشور به »زمین سوخته « بود؛ زمین سوخته ای که در نهایت باید در 
اختیار عربس��تان س��عودی و متعاقباً در کنترل ایاالت متحده و متحدان 
صهیونیس��تی آن قرار می گرفت. فراتر از آن، مقام��ات امریکایی از طریق 
س��عودی  ها ) که وظیفه اصلی تأمین نیروها، تجهیزات و حمایت مالی از 
داعش و دیگر گروه های تروریستی-تکفیری را بر عهده داشتند(، درصدد 
تعریف یک »طول عمر حدوداً 6 ماهه« برای داعش برآمدند.  بر اساس نقشه 
راه امریکا و متحدان و مهره های منطقه ای آن، قرار بود داعش نهایتاً در عرض 
شش ماه حکومت های سوریه و عراق را از بین ببرد و سپس خود نیز از این 
کشور ها خارج  ش��ود یا از بین برود.  درحالی که کاخ سفید و متحدان آن 
کمترین شک و شبهه ای در  خصوص اجرایی ش��دن کامل و نهایی طرح 
عملیاتی خود در سوریه نداش��تند، رزمندگان مقاومت و شهدای بزرگوار 
مدافع حرم با ایمان، صالبت و استواری، قدم در مسیر »مبارزه با دشمنان 

قسم خورده جهان اسالم « گذاشتند.
 محصول و نتیجه رشادت این قهرمانان بی ادعا و مظلوم تاریخ بشری ، در 
هم  شکسته شدن دژ داعش در سوریه و عراق بود و به عبارت بهتر، نه تنها 
ایاالت متحده نتوانس��ت به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود در سوریه و 
عراق دس��ت پیدا کند، بلکه با هزینه هنگفت »ساماندهی تروریست های 
شکست خورده « مواجه شد. امروز در سال ۲۰۲۱ میالدی قرار داریم. اوباما 
جای خود را به ترامپ و ترامپ جای خود را به بایدن داد، اما خبری از تسخیر 
سوریه و عراق توسط مهره های متوحش تکفیری امریکایی-صهیونیستی-
سعودی نشد. به  راستی این ارزش واالی کار رزمندگان مقاومت با کدامین 

مؤلفه و معیار قابل اندازه گیری و محاسبه است؟
---------------------------------------------------

تدارک ابزار فشار به ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی

عل��ی جمش��یدی در ش��ماره روز گذش��ته 
فرهیختگان با اش��اره به تالش ه��ای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای احیای فشار ها علیه 
ایران نوشت: اگر به خاطر داشته باشید آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 
یک فرآیند غیرحقوقی و غیرقانونی با اتکا به اسنادی که رژیم صهیونیستی 
ادعا می کرد آنها را در جریان یک عملیات جاسوسی به دست آورده، دو 
پرونده برای دو نقطه از ایران ایجاد و بعداً با وجود حضور بازرسان و بازرسی 
همچنان بر ادعاهای پیشین خود اصرار کرد. در فرآیندی موازی دبیرخانه 
آژانس پرونده کاهش اقدامات ایران را نیز در برجام فعال نگه داشت و هر بار 
عباراتی مبتنی  بر گمانه زنی و ایجاد رعب درباره پرونده هسته ای ایران را به 

گزارش های خود اضافه کرد. 
حاال و پس از توافق ایران با آژانس در مورد فرآیند کاهش بازرس��ی  ها و 
جایی که به  نظر می رسد دس��ت دبیرخانه برای سوءاستفاده بسته  شده 
است، این نمایندگان امریکا و کش��ورهای اروپایی هستند که میدان دار 
شورای حکام شده و به  جای توضیح دالیل نقض برجام از جانب دولت های 
متبوعشان، منتقد کاهش دسترسی های بازرسان آژانس برای حضور در 
ایران شدند. جو سنگینی که روز گذشته رسانه  ها و نمایندگان کشورهای 
غربی در آژانس علیه ایران به راه انداختند و گفتند احتمال صدور قطعنامه 
علیه ایران جدی است، باعث ش��د واکنش مسئوالن ایرانی ازجمله وزیر 
امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی برانگیخته شود. ظریف گفت اگر 
قطعنامه علیه ایران صادر شود، اوضاع به  هم می ریزد و صالحی هم تأکید 
کرد در صورت عدم تعهد کش��ورهای غربی، توافق ایران و آژانس پس از 
سه ماه تمدید نخواهد شد و پایان می یابد.  با وجود این و در شرایطی که 
خیلی  ها منتظر صدور قطعنامه بودند، اظهارات رافائل گروسی با زاویه ای 
نسبت به این وضعیت منتشر شد؛ حرفی که هرچند برخی از آن تعبیر به 
عقب نشینی کردند اما بیشتر گویای یک نوع دعوت طرفین ازجمله ایران به 
میز مذاکره و کنار آمدن با خواسته های آژانس بود. به هر حال خروجی روز 
گذشته مواضع تند شورای حکام نسبت به ایران، پیش نویس یک قطعنامه 
و اظهارات یکی به نعل و یکی به میخ رافائل گروسی بود؛ فضای توأم با رعب 
و وحشتی که توضیح دهنده تدارک ابزار فش��ار علیه ایران است و تأیید 
امکان استفاده از شورای حکام برای عملیاتی موازی و مکمل برای فشار 
حداکثری که نه تنها در دولت قبل که حاال و در دولت جدید ایاالت متحده 

هم ادامه یافته است. 

88498443سرويس  سياسي

تعیین تکلیف FATF شاید 1400
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایحFATF به آثار سیاسی و امنیتی آنها توجه کند

ماراتن بررس�ی لوای�ح FATF در نهادهای 
قانونگذاری کش�ور به پایان نرسیده است و 
بعد از آن که مجلس ش�ورای اسالمی ماه ها 
لوایح چهارگانه FATF را مورد مداقه قرار داد، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جلسات 
متعددی را برای رسیدگی به این لوایح برگزار 
و نهایتاً آنها را معلق کرد. با اینکه برخی خبرها 
از تصمیم گیری مجمع تش�خیص در جلسه 
امروز حکایت داش�ت، لیکن یک منبع آگاه 
به فارس گفته این لوایح امروز تعیین تکلیف 
نخواهند شد و با اینکه این موضوع از دستور 
کار خارج نش�ده اما اظهارنظر نهایی درباره 
آن عماًل به جلس�ه آتی مجمع یعنی س�ال 
1400 موکول خواهد ش�د. به گفته این منبع 
آگاه به نقل از رئیس و دبیر مجمع گمانه زنی 
برخی رس�انه ها و اش�خاص در پایان یافتن 
مباحث مربوطه در این مورد حقیقت ندارد. 

طی یک��ی، دو هفت��ه اخیر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام جلساتی را در همین باره با برخی 
از وزرای دولت برگزار کرده است تا در رسیدگی 
مجدد، نظری جامع تر را در این باره اتخاذ کند. 
 تردید برخ�ی از اعضای مجم�ع درباره

!FATF
برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که تعدادی 
از اعضای مجمع تشخیص که مخالف تأیید لوایح 
FATF بوده اند، دچار تردید ش��ده اند و احتماالً 
نسبت به رأی سابق خود تجدیدنظر کنند؛ آن 
هم در حالی که سخنگوی دولت همانند برخی 
دیگر از مقامات ارشد قوه مجریه روز گذشته به 

صراحت اعالم کرد که تصویب FATF در داخل 
منجر به کاهش یا تعلیق هیچ کدام از تحریم های 
ضدایرانی نخواهد ش��د و کماکان جامعه ایرانی 
باید عالوه بر تحمل ناکارآمدی و ناتوانی مدیران 
اجرایی کشور، طعم تلخ تحریم های ضدانسانی 

غرب را نیز بچشد. 
در همی��ن باره س��یدمحمد صدر، عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه »برخی 
مخالفان FATF در مجمع تش��خیص تا حدودی 
دچار تردید ش��ده اند« اظهار می کند:»در جلسه 
آخری ک��ه در مجم��ع برگزار ش��د، وزرای دولت 
گزارش بس��یار مفید و جالبی درباره FATF ارائه 
دادند که از نظر بنده قانع کننده بود. در این گزارش 
تأکید شد که اگر به این کنوانسیون  ها نپیوندیم، 
چه عوارضی برای کشور به دنبال دارد که مهم  ترین 
آن حداقل افزایش ۲۰ درص��د از هزینه های کل 
کشور اس��ت. مجلس پیش��نهاد داد که این لوایح 
به مجلس بازگردد که همه اعض��ای مجمع آن را 
رد کردند و در نهایت انجام نش��د. بررسی مجدد 
این لوایح در مجلس توهین به نظر رهبری است و 

مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد.« 
تغییر ن��گاه برخ��ی اعضای مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام درباره آثار و پیامدهای ناش��ی از 
تصویب لوایح FATF  در حالی اس��ت که دولت 
ادله منطق��ی و عقالنی برای اصرار و پافش��اری 
چندین س��اله خود برای تصویب ای��ن لوایح را 
دس��ت کم برای اقناع افکار عمومی ارائه نداده 
و تنها به صرف مواضع کل��ی و مبهم در این باره 

بسنده می کنند. 
تنها نقط��ه مثبت اظهارات دولتم��ردان درباره 

FATF را باید این گزاره دانست که مقامات دولت 
تدبیر و امید ت��الش می کنند اظهارات هیجانی 
و سراسر احساس��ی را که درباره دستاوردهای 
برجام و مذاکره با غرب سخن به میان می آورند، 

تا حدودی تعدیل کنند. 
به طوری ک��ه علی ربیعی، س��خنگوی دولت در 
نشس��ت خبری روز گذش��ته خود با خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی درباره خروجی تصویب لوایح 
FATF می گوید:»کدام موضوع در عرصه سیاست 
هست که همه مشکالت را به تنهایی حل کند؟ 
این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات 
مالی بین المللی است اما در عوض ضمانت می دهم 
رفتن در لیست سیاه آثار زیانباری خواهد داشت 
و هزینه مبادله در کش��ور را افزایش خواهد داد؛ 
صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مش��کل 
روبه رو خواهد ش��د، دوس��تان و همسایگان هم 
تمایل کار با ایران را از دست خواهند دادو در کل 
کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریباً با مشکل 
مواجه خواهد شد. این را هم تضمین می دهم که 
با تصویب این لوایح، مشکالت اقتصادی کشور را با 

خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.«
 باهنر: FATF  به احتمال زیاد در مجمع 

تشخیص تصویب می شود 
محمدرضا باهنر یکی از اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در این باره می گوید:» در ماجرای 
FATF  بحث این اس��ت که منافع ملی و منافع 
جهانی کجا با هم در مغایرت است و کجا با هم 
همسو و هم جهت هستند. تحریم ظالمانه علیه 
ما اعمال می شود و برای خنثی کردن تحریم ها 
جایی باید آنه��ا را دور بزنی��م و قوانین ظالمانه 

کشورهای متخاصم را نادیده می گیریم. به نظر 
من، FATF به احتمال زیاد تصویب می شود ولی 
حق تحفظ ها باید در کنار این موضوع بررس��ی 
ش��ود که امروز ه��م فقط حق تحفظ ه��ا مورد 

بررسی است.«
اما محسن مجتهد شبستری یکی دیگر از اعضای 
مجمع تا حدودی نظر متفاوت��ی دارد. او درباره 
خروجی تصویب لوایح FATF می گوید:»افراد 
 FATF ن��اآگاه خیال می کنن��د با پیوس��تن به
مشکالت اقتصادی حل می ش��ود. کارشناسان 
خروج ایران از لیست س��یاه FATF را گره گشا 
نمی دانند. لوای��ح FATF  در کمیس��یون های 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی 
است و در هفته های آتی به صحن علنی می آید. 
در صورت پذی��رش در مجم��ع،  تصویب لوایح 
FATF مشروط خواهد بود و در صورتی که این 
کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده 

عملیاتی می شود.« 
 استدالل های بحث برانگیز 

اگرچه به نظر می رس��د تض��ارب آرا همچنان 
 FATF نسبت به تصویب یا رد لوایح مربوط به
در اعضای مجمع تش��خیص مصلحت مشهود 
اس��ت اما با این حال باید این مس��ئله را مورد 
توجه قرار داد که بانیانی که نسبت به تصویب 
لوایح مربوط به FATF در داخل کشور پافشاری 
می کنن��د چه تضمین��ی برای کاه��ش یا رفع 
تحریم ه��ای بین المللی یا ایجاد گش��ایش در 
روابط مالی و پولی کشور در عرصه بین المللی 
می دهند؟ چراکه ایجاد تعهد برای کش��ور در 
عرص��ه بین المللی ب��دون پش��توانه منطقی و 
عقالنی تنها حلقه های فش��ار به جامعه ایرانی 
را تنگ تر می کند. اینکه گفته می ش��ود اخیراً 
برخی اعضای مجمع پیش��نهاد داده اند لوایح 
FATF تصویب ش��ود اما اجرای آنها به بعد از 
لغو تحریم  ه��ا موکول گردد تا ش��اید امریکا از 
این طریق تحت فش��ار قرار گرفت��ه و در رفع 
تحریم  ه��ا تعجیل کن��د. آن ه��م در حالی که 
چنین تصمیمی نه تنها اقدام مؤثری جهت رفع 
تحریم ها نیست بلکه مشوق قوی برای ایاالت 

متحده برای تشدید تحریم  هاست. 
 FATF با توجه ب��ه قواعد و مقررات حاک��م بر
ب��ا تصوی��ب چنین لوایح��ی از س��وی مجمع 
تش��خیص مصلحت، احتمال خ��روج ایران از 
لیس��ت س��یاه FATF »تقریباً صفر « است. به 
بیان بهتر چنانچه لوایح FATF تصویب شود و 
ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی خارج 
نشود، هزینه های مبادالت مالی ایران کاهش 
نخواهد یافت و موانع پیشروی ایران برای دور 
زدن تحریم ها و مبادالت مالی و پولی افزایش 
چندین برابرای خواه��د یافت. نکته دیگر آنکه 
تعهدات گس��ترده بین المللی ایران به واسطه 
 FATF تصویب لوایحی مانند »کنوانسیون های
و پالرمو« آثار حقوقی، امنیتی و تجاری فراوانی 
با خود به همراه خواهد داشت و مشروط کردن 
این تعهدات فراخ، به رفع تحریم  ها از سوی یک 

کشور، هیچ توجیه حقوقی ندارد.

سعید همتی
   گزارش

ب�ه آب و آت�ش زدن ه�ای مجل�س ب�رای اص�الح بودج�ه 
نباش�د،  ه�م  اش�تباه  و  از خط�ا  خال�ی  احتم�االً  ک�ه 
اس�ت.  دول�ت  کوتاهی ه�ای  و  بی عملی  ه�ا  بازت�اب 
سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می، نایب رئی��س مجل��س 
شورای اسالمی در گفت وگو با مهر در واکنش به مواضع مشاور 
رئیس جمهور درباره بررسی بودجه در صحن مجلس گفت: اینکه 
مشاور رئیس جمهور، مجلس را به خاطر تصمیماتش پیرامون 
اصالح بودجه مورد خطاب قرار می دهد، عجیب نیست. دولتی 
که س��ال  ها در اصالح بودجه کوتاهی ورزیده و هم در س��مت 
درآمد ها و هم در سمت کنترل هزینه ها، کوتاهی  ها و خطاهای 
فاحش داشته است، از اهتمام مجلس به اصالح بودجه احساس 

خطر می کند. 
وی افزود: دولت صرفاً به خاطر س��لیقه سیاسی و تصمیم شخصی 
رئیس جمهور لوایح اصالحی در زمینه مالیات را متوقف کرده و از 
اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد که می توانست ضمن استقرار 
عدالت و ش��فافیت در مالیات س��تانی، راه را بر مفاسد اقتصادی، 

ارتشاء، پولشویی و کنترل تخصیص منابع بانکی و مهار نقدینگی 
هموار سازد، خودداری کرده است. از طرف دیگر با تعمیم پرداخت 
فوق العاده ویژه به همه کارکنان دولت، افزایش پرداختی به مدیران 
عالی تا سقف ۲۱ برابر حداقل دستمزد و با عدم کنترل پرداخت های 
دولت از طریق اجرای صحیح پرداخت به ذی نفع نهایی، در مدیریت 

هزینه های دولت نیز اهمال ورزیده است. 
قاضی زاده هاش��می تصریح کرد: چنین دولتی که محصول شیوه 
بودجه نویسی آن افزایش چش��مگیر کسری تراز عملیاتی بودجه، 
تکیه دولت بر فروش دارایی و در نتیجه بر هم زدن بازارهای مالی 
و تخلفات گسترده در خصوصی س��ازی، افزایش بدهی دولت و در 
نتیجه دامن زدن به تورم، تداوم وابس��تگی به درآم��د نفتی و در 
نتیجه گره خوردن زلف اقتصاد ایران به رفع تحریم  ها بوده اس��ت، 
حق دارد نگران تالش مجلس جوان برای اصالح امور و نشان دادن 

امکانپذیری بی اثرساختن تحریم  ها باشد. 
وی با بیان اینکه البته کار مجلس در اصالح امور آس��ان نیس��ت، 
گفت: مجلس بدون مشارکت مؤثر دولت توانایی اجرای اصالحات 

س��اختاری عمیق و دقیق را ن��دارد و همواره نگران آن اس��ت که 
کارشکنی های ذی نفعان تداوم وضع موجود، دهک های کم درآمد 
مردم را قربانی گروگانگیری معیشتی کند. اما مسئله اینجاست که 
این به آب و آتش زدن های مجلس برای اصالح بودجه که احتماالً 
خالی از خطا و اشتباه هم نباشد، بازتاب بی عملی  ها و کوتاهی های 

دولت است. 
 توصیه به داوطلبان انتخابات 1400

نایب رئی��س مجلس همچنی��ن در توئیتی در واکن��ش به توئیت 
حسام الدین آشنا که مصوبات مجلس را »دولت انداز « نامیده بود و 
نمایندگان را نسبت به تصویب مصوباتی که دولت جوان و انقالبی 
مطلوب ش��ان را فاقد آمادگی برای اجرای آنها در آینده دانس��ته 
است بر حذر داشته بود، نوش��ت: گویا دولتمردان موتورخاموش، 
از فش��ارهای دولت  راه انداز مجلس جوان احساس خطر کرده اند. 
اگر کس��انی توان تش��کیل دولت جوان و انقالبی برای مواجهه با 
بحران های دست ساز برجای مانده از بی عملی دولت پیشین را در 

خود نمی بینند، بهتر است اساساً وارد گود انتخابات نشوند. 

ش�ما دانش آموخت�گان دانش�گاه فرماندهی و س�تاد ارتش، 
مأموریت داری�د که نگذاری�د هیمنه فروریخته نظام س�لطه 
دوباره احیا  و سرعت س�قوط نظام سلطه و اقمار آن ُکند شود. 
به گزارش فارس، سرلشکر س��یدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اس��المی ایران در مراس��م دانش آموختگی دوره 
ششم دکتری فرماندهی عملیات مش��ترک و مرکب و دوره سی ام 
کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
که صبح دیروز در این دانشگاه برگزار ش��د، با بیان اینکه در آینده 
مس��ئولیت های مهم ارتش بر دوش شما دانش آموختگان گذاشته 
خواهد شد، بیان کرد: دیری نخواهد گذشت که یکی از شما عزیزان 
در همین جایگاهی که بنده ایس��تاده ام، خواهید ایس��تاد. اگر آن 
روز من در قید حیات باشم، بی تردید ش��اد  ترین انسان روی زمین 
هستم، زیرا می بینم جوانانی که یک روز دانشجوی ما بودند، امروز 
مس��ئولیت های بزرگ ارتش جمهوری اس��المی را بر عهده دارند 

و ما نظاره گر انجام وظیفه و ان ش��اءاهلل موفقی��ت آنها خواهیم بود.  
فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به شروع نیمه دوم مسیر خدمتی 
دانش آموختگان تصریح کرد: ش��ما از امروز وارد نیمه دوم مس��یر 
خدمتی خود می ش��وید، تا قبل از دافوس کار ش��ما بیشتر اجرایی 
و تا حدودی تاکتیکی بود، از ف��ردا وارد بخش تاکتیکی، عملیاتی و 
بعضاً راهبردی خواهید شد. همه آن چیز هایی که در دانشگاه جنگ 
آموخته اید، برای آماده تر و قوی تر شدن و ورود به این مرحله بسیار 

مهم از مسیر خدمتی است. 
در این مرحله بیش از گذش��ته مدیریت و فرماندهی جهادی معنا، 
مفهوم و الزام پیدا می کند.  وی با تأکید بر اینکه شما دانش آموختگان 
باید ویژگی های مهم ارتش را تقویت کنید، تصریح کرد: ارتشی که 
دارای ویژگی های اس��المی بودن، مردمی بودن و معنویت محوری 
است؛ ارتشی که به ویژگی های منحصر به فرد انضباط، سلسله مراتب 
و س��المت کارکنان شناخته شده اس��ت و ش��ما وظیفه دارید در 

مس��ئولیت های جدید، روز به روز این ویژگی ه��ا را تقویت کنید.  
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه انقالب ش��کوهمند اسالمی و ملت 
ایران بیش از ۴۰ سال است که پنجه در پنجه نظام سلطه دارد و او 
را زمین گیر کرده است، ادامه داد: این رویارویی در همه عرصه های 
مؤلفه  قدرت جریان دارد و شما به عنوان نماد مؤلفه قدرت نظامی 
مأموریت دفاع از استقالل، حدود و ثغور نظام اسالمی و آرمان  ها و 
ارزش های این ملت بزرگ را بر عهده دارید.  وی خاطرنشان کرد: 
ش��ما مأموریت دارید که نگذارید هیمنه فروریخته نظام س��لطه 
دوباره احیا شود؛ شما مأموریت دارید که نگذارید سرعت سقوط 
نظام سلطه و اقمار آن ُکند ش��ود و برای اجرای موفقیت  آمیز این 
مأموریت بزرگ در این پیچ تاریخی و در گام دوم انقالب مسئولیت 
س��نگین ارتقای توان و آمادگی رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، 
رسیدگی به وضع زندگی و معیشت همرزمان و هم افزایی، بیش از 

گذشته برای شما الزام آور است. 

نایب رئیس مجلس:

تالش مجلس برای اصالح بودجه نشان بی عملی دولت است

فرمانده کل ارتش: 

نباید بگذاریم سرعت سقوط نظام سلطه ُکند  شود
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