اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آينه نفس

لذت همصدايي
با هستي در نيمههاي شب...

استاد شهيد مرتضي مطهري(ره):
به خدا قس��م لذاتي كه يك م��رد با ايمان در آن وقت ش��ب كه
بلند ميشود و چشمش به آسمان پر ستاره ميافتد و اين چند
ض
الس َما َواتِ َوال َْأْر ِ
آيه قرآن از س��وره آل عمران را «إ ِ َّن فِي خَ لْ ِق َّ
َواخْ ِتلاَ فِ ال ّلَ ْي ِل َوال َّن َها ِر »...كه صداي هستي است و از قلب وجود
برخاسته اس��ت ميخواند و با هستي همصدا ميشود ،احساس
ميكند ،برابر است با يك عمر لذت مادي در اين دنيا.
منبع :كانال رسمي «بنياد شهيد مطهري» در تلگرام به استناد
كتاب احياي تفكر اسالمي ،صفحه ۹۹

پيشنهادي جذاب
براي ايراناينترنشنال!

سيده راضيه حس��يني با اش��اره به كنايه رهبر معظم انقالب به برخي
كشورهايي كه تاكنون تجربه هيچ رأيگيرياي نداشتهاند ،نوشت :آقاي
ايران اينترنشنال! ميشه يه برنامه بسازيد در مورد اينكه آيا مردم توي
عربستان س��عودي فرق بين صندوق رأي و صندوق ميوه ر و ميدونن؟
يكي از جذابترين خروجيهاتون ميشه!
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كاربران با هشتگ كار درست رأي خود را در شبكههاي اجتماعي فرياد زدند

به اميد روزهاي خوب

كاربران ش�بكههاي اجتماع�ي پ�س از انداخت�ن رأي خود به صن�دوق ب�ا توئيتها و
نوش�تههاي خود در ش�بكههاي اجتماعي با هش�تگ كار درست ساير ش�هروندان را
به حض�ور پاي صندوقه�اي رأي دع�وت كردن�د .همچنين ب�ا اعالم فراخوان س�ايت
 khamenei.irب�راي انتش�ار صفحه مهر شناس�نامه كارب�ران تصوي�ري از صفحات

محمدمهدي رحيمي:
البته اين صف ايستادنها شيرين ميشوند
وقت��ي بدانيم آغازي اس��ت ب��راي پايان
صفهاي تلخ؛ صف مرغ ،صف س��بد كاال،
صف#...كار_درست
نياز ابراهيمي:
امروز نشان داديم كه كار درست ايستادن
پاي نظام و آرمانهاي شهداس��ت .با همه
تلخيها براي ايران سربلند رأي دادم.
سعيد تواناراد:
ياعلي مدد ،پاش��يد بري��د رأي بديد .رأي
يعني صدا ،يعن��ي مطالبه ،يعني اعتراض.
رأي ندادن يعني رضايت به وضع موجود،
يعن��ي بيخيال��ي ،يعني بيمس��ئوليتي!
#كار_درست
مهدي ترابي:
رأي درس��ت م��ن #+كار_درس��ت ت��و
(رئيسجمه��ور) = جامع��ه درس��ت م��ا
#جهاد_دعوت
كاربري با نام «يار مهربان»:
كار درس��ت اينه كه نس��بت به سرنوشت
كش��ورمون بيتفاوت نباش��يم ...به اميد
روزهاي خوب...
زهرا دخت:
به كوري چشم اسرائيل و نوچههاش و به
عشق رهبرم رأي دادم# ...كار_درست
مهران فاطمي:
كار درس��ت در ميانه قرن  ۲۱فقط و فقط
صندوق رأي اس��ت .ب��راي اي��ران ،براي
پيشرفت ،براي مقابله با تحريم ،براي حاج
قاسم رأي دادم .زندهباد ايران

احمد نظامزاده:
#كار_درست .با افتخار به وظيفه ،شرعي،
قانوني و ملي خود عمل نمودم.
كاربري با نام «حاج حسين»:
براي عزت ايران عزيز ،ب��راي اقتدار ايران
ب��زرگ ،براي س��رافرازي پرچ��م مقدس
جمهوري اس�لامي و ب��راي نااميد كردن
دشمنان كينهتوز و ستمكار ايران انقالبي
م��ن در انتخابات ش��ركت میکنم و رأي

شناسنامه خود را منتشر كردند .آنها تأكيد داشتند رأي دادن فقط انتخاب يك شخص
نيس�ت ،بلكه انتخاب چهار سال سرنوش�ت كش�ور ،جامعه و خانوادههاست .همچنين
برخي كاربران صندوق رأي و مردمس�االري را مهمترين روش تعيين سرنوش�ت كشور
دانستند و بر آن تأكيد داشتند .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران را ميخوانيد.

ميدهم .ب��ه ك��وري چش��م بدخواهان.
#من_رأي_ميدهم
محسن حقي:
عـزم ملــي ،انتـخ��اب ملـي و اقتـدار ملـي.
گاليه داش��تيم از وضعيت كشور اما تصميم
به كار درست گرفتيم تا با رأي دادن به آقاي
رئيس��ي اعتراضمان به وضع موجود را فرياد
بزنيم!
كاربري با نام «مهديه»:

ما مأمور به تكليفيم نه مأم��ور به نتيجه .با
ادله درست انتخاب ميكنيم .پاي انتخابمون
وايميستيم .ازش مطالبه ميكنيم و به اميد
ايراني قوي# .كار_درست
رضا زنگنه:
حاج قاسم ميگفت كل جمهوري اسالمي
ايران حرمه ...امروز كه رأي ميديم بدونيد
مدافع حرم ش��ديم ،همرزم حاج قاس��م
شديم# . . .كار_درست #رأي_دادم

افزايش توليد؛ محور سياستهاي رفاهي
نتانياهو هم به زبالهدان تاريخ پيوست

فرشاد مهديپور توئيت كرد :نتانياهو هم رفت؛ جالد بزرگ مردان و زنان
آزاده در سراس��ر جهان كه چه جنايتهايي نكرد .او كنار گذاشته شد،
همچون ترامپ ملعون و انشاءاهلل بهزودي به درك واصل شود ،اما اسد،
دشمن قديمياش همچنان هست و نتانياهو به زبالهدان تاريخ پيوست.

نقاشي ورود امام رضا(ع) به نيشابور
هنگام نقل حديث سلسله الذهب

صفحه اينستاگرامي «دانش سياست» با انتشار نقاشي فوق كه اثر هنرمند
«حسن روحاألمين» در سال ۱۴۰۰است ،نوشت :نقاشي رنگ و روغن روي
بوم درباره واقعه ورود امام رضا(ع) به نيشابور كه ايشان هنگام ورود به آن
شهر ،حديثي را از پدرانشان نقل كردند كه به سلسله الذهب مشهور شد.
حديث سلس��له َّ
الذهب حديث قدس��ي منقول از امام رضا(ع) در باب
توحيد و ش��روط آن اس��ت .امام رضا (ع) اين حديث را هنگام عبور از
نيش��ابور به طرف مرو بيان كردند .راويان اي��ن حديث ،همگي امامان
معصوماند تا به پيامبر (ص) و س��رانجام به خداوند ميرسد .به همين
زرين»
دليل ،اين حديث را «سلس��له الذه��ب» به معناي «زنجي��ره ّ
توصيف كردهاند .طبق برخي گزارشها ،همزمان با نقل حديث ،بيش
از  ۲۰هزار نفر آن را مكتوب كردند.
تصویر منتخب

احمد مي��دري در كان��ال تلگرامي خود با
توجه به ش��عارهاي نامزده��اي انتخابات
رياست جمهوري يادداش��تي مبسوط در
خصوص سياس��تهاي رفاه��ي در دولت
آينده نوش��ت .چكيدهاي از يادداش��ت او
را در ادامه ميخوانيد :اگر سياس��تهاي
رفاهي بهخوب��ي طراحي نش��ود ،ممكن
اس��ت تجربههاي تلخي به دنبال داش��ته
باشد .سياست رفاهي نبايد به تورم منجر
شود يا با توليد يا اش��تغال ناسازگار باشد.
يعني محور نخست در تدوين سياستهاي
رفاهي بايد كنترل تورم و ايجاد اشتغال و
افزايش توليد باشد .بهعنوان يك نمونه از
كشورهايي كه به دنبال ايجاد سياستهاي
رفاهي بودند ام��ا تورمي فاجعهبار را ايجاد
كردند ،كشور زيمباوه است .اين كشور در
س��ال  ۲۰۰۰براي ايجاد عدالت اجتماعي
اراض��ي را بين كش��اورزان تقس��يم كرد.
در اين كشور حدود دوس��وم جمعيت در
روس��تاها زندگي ميكردن��د و ابتدا تصور
ميشد كه اين سياست ميتواند به برابري
بيشتر و تحقق عدالت اجتماعي منجر شود.
بانكها نيز وامهاي زيادي به كش��اورزان
دادند اما نتيجه اين بود كه بين سالهاي
 ۲۰۰۰ت��ا  ۲۰۰۸تورم��ي ح��دود ۷۹۰
ميليون برابر ايجاد ك��رد .يعني اگر قيمت
كاالي��ي يك توم��ان بود ،بعد از گذش��ت
هشت سال به  ۷۹۰ميليون تومان افزايش
پيدا كرد.
اما اگ��ر سياس��تهاي رفاهي به ش��كل
درستي طراحي شوند موجب انسجام ملي
ميشوند .بهعنوان يكي از تجربههاي موفق
در اين حوزه ميتوان به كشور آلمان اشاره
كرد .آلمان يك كشور صنعتي خودروساز

و اولين كشوري بود كه هواپيماي صنعتي
س��اخته بود .در اين كش��ور پس از جنگ
جهاني اول به دليل تحريمهاي اقتصادي
و غرامت جنگ ،قيمت يك ن��ان به 200
ميليون مارك رسيد .كشور آلمان از طريق
تأسيس صندوقهاي بازنشستگي و سپس
بيمههاي درماني توانست انسجام ملي را
بهش��دت افزايش دهد .همين امر موجب
كاهش مهاجرت آلمانيها به كش��ورهايي
همچون انگلس��تان و امريكا ش��د .درمان
رايگان ب��راي همه آحاد مل��ت ابزاري بود
كه موجب شد مردم اين احساس را داشته
باشند كه هيچ تفاوتي بين مسئوالن ارشد
و افرادي كه كمترين درآمد را داش��تند،
وجود ندارد .اين امر موجب ايجاد احساس
همبستگي ملي ميشد.
ي��ك نمون��ه از سياس��تهاي رفاه��ي
نادرس��ت در ايران ،قوانين بازنشس��تگي
اس��ت .در ايران بهطور متوس��ط  ۲۳سال
حق بيمه ميدهيم اما ۲۷سال مستمري

روز دستبوسي

احسان تقدسي در توئيتي نوشت:فارغ از نتيجه انتخابات جمعه بايد دست همه آنهايي را
كه براي افزايش مشاركت تالش ميكنند بوسيد.

از صندوقه��اي بازنشس��تگي درياف��ت
ميكنيم .در ايران در س��ن  ۵۰س��الگي
ميت��وان بازنشس��ته ش��د و در نيروهاي
مس��لح در  ۴۵س��الگي ،در شرايط سخت
مثل صنعت فوالد نيز با  ۴۲سال ميتوان
بازنشس��ته ش��د .در كش��ورهايي با نظام
رفاهي قدرتمند ،سن بازنشستگي  ۶۵سال
است و فرد نميتواند زودتر بازنشسته شود.
اما فرد در دوره بازنشس��تگي مس��تمري
بيش��تري ميگيرد .در اي��ران  ۹۰درصد
بازنشس��تگان س��ني پايينتر از  ۶۰سال
دارند و اين افراد به ش��غل ديگ��ري وارد
ميشوند و فرصت اشتغال جوانان را كاهش
ميدهند.
هم ايران و هم ونزوئال در س��ال گذش��ته
بيش��تر از ۵ميلي��ارد دالر درآم��د نفتي
نداش��تهاند اما ايران به سرنوشت ونزوئال
دچار نش��د ،زي��را ايران در طول س��الها
ظرفيت توليدي خود را افزايش داد .حتي
امروزه كاالهاي ايراني در ونزوئال فروخته

ميشوند .ايران از سال  ۱۹۷۹تحريم بود و
تحريمهاي سنگين سال  ۱۳۹۰و تشديد
فش��ار حداكثري در سال  ۱۳۹۷نتوانست
تجربه عراق يعني تحريم و تسخير ،تجربه
يوگسالوي يعني اول تحريم و بعد دو شقه
كردن كش��ور و نابودي امروز ونزوئال را در
ايران تكرار كند.
ما در منطقهاي زندگي ميكنيم كه حداقل
تا  20س��ال آينده سرنوش��ت انرژي دنيا
در همين منطقه رقم ميخ��ورد .ما به هر
ش��كلي رفتار كنيم خطر تحريم و مقابله
با امريكا وجود دارد .شاهد آن هستيم كه
تركيه در سال گذشته توسط امريكا تحريم
شده است .تركيه نه ارتباطي به لبنان دارد،
نه سياستهاي خارجياش با امريكا تنش
زيادي دارد ولي تركيه هم مشمول تحريم
ميشود.
در ط��ول  ۴۰س��ال گذش��ته محصوالت
زراعي ما از  ۱۰ميليون تن به  ۶۰ميليون
تن رسيده است .در اين مدت جمعيت ما
حدود دو برابر شده اس��ت اما محصوالت
كشاورزي  ۶برابر شده است .البته در برخي
حوزهها وضع متفاوت بوده است .بهعنوان
مثال در محصوالت روغني با توجه به اينكه
بخش عمدهاي از آن وارداتي بود ش��اهد
افزاي��ش ش��ديد قيمت بوديم ولي رش��د
محصوالت كشاورزي به حدي بوده كه به
وضعيتي بحراني مثل ونزوئال دچار نشويم
كه در اثر تحريمها  ۹۰درصد مردم زيرخط
فقر خوراكي بروند و قحطي به وجود بيايد.
بنابراين هر سياست رفاهي كه دولت آينده
دنبال ميكند ،حتماً بايد افزايش توليد را
مقدم بداند و سياستهاي صحيح رفاهي
را ايجاد كند.

تالشي براي پيشرفت و سربلندي ايران

محمدعبداللهيتوئيتكرد:تالشبرايمشاركتحداكثريازجذابترينوبهيادماندنيترينخاطرات
انتخابات ۱۴۰۰است.تالشيبرايپيشرفتكشوروسربلنديايرانفارغازهرشخصوشخصيتي.

عاقل كيست؟

كانال تلگرامي «آبوآتش» حكايتي از كتاب
ارزشمند تذكرة االوليا را به اشتراك گذاشت؛
ميخوانيم :نقل است كه [امام جعفر] صادق
از ابوحنيفه پرس��يد كه «عاقل كيس��ت؟»
گفت « :آنكه تمييز كند ميان خير و ش��ر».
صادق گفت« :بهايم نيز تمييز توانند كرد،
ميان آنك��ه او را بزنند ي��ا او را علف دهند».
ابوحنيفه گفت« :به نزديك تو عاقل كيست؟» .گفت« :آن كه تمييز كند ميان دو خير و دو شر.
تا از دو خير ،خير الخيرين اختيار كند و از دو شر ،خير الشّ رين برگزيند».
منبع :تذكرة االوليا ،فريدالدين عطار نيشابوري ،به تصحيح دكتر محمد استعالمي ،ذكر ابن
محمد جعفر الصادق عليهالسالم( ،چاپ سيزدهم ،تهران :انتشارات ز ّوار ،)۱۳۸۲ ،صفحه .۱۵

مصطفي چمران سيد بود

سكينهس��ادات اس��دآبادي در روزنام��ه
الكترونيكي «حق» نوشت :بر مدار حق كه
عمل كني ،امل را بنيان مينهي .جنبشي كه
خيلي زود در خاك حاصلخيز مقاومت جوانه
زد و به ميوه مبارك حزباهلل منتهي ش��د.
بيخود نيست كه ما همه نصراهلل را از چشم
چمران ميبينيم .مصطفاي عجيباً غريبايي
كه هم ه بچههايش هم مصطفي شدند؛ سيدمصطفي .سيدمصطفي صدرزاده ،سيدمصطفي
موسوي و سيدمصطفي صادقي .مصطفي نام تمام مدافعان حرم است.
اين واقعه را قرآن به خوبي ش��رح داده« :والسابقون الس��ابقون .اولئك المقربون .في جنات
النعيم .ثلة من االولين و قليل من االخرين .علي سرر موضونة .متكئين عليها متقابلين» .شمع
اگر چمران باشد ،جمع بچهسيدها جمع است .آقاهاي مقاومت .حضرت آقا چقدر آقا دارد در
پهندشت منطقه .سيدعلي چقدر سيد دارد در جبهه مقاومت .لطفاً مصطفي چمران را هم
«سيد» حساب كنيد .مگر ميشود پدر معنوي «هم الغالبون» سيد نباشد؟ مگر ميشود دكتر
مصطفي از نطف ه محمد مصطفي نباشد؟ اگر آفتاب محترم آفتابگردانها ريشه در پيشاني
نوراني ختم المرسلين نداشت ،پس چرا همه ثمرات چمران ،يكي پس از ديگري سيد از كار
درآمدند؟ من اين شجرهنامههاي كاغذي را قبول ندارم!
حسن عبداهللزاده هم سيد بود .سيدحسن عبداهللزاده .شهيد سيدحسن عبداهللزاده .هر كه
براي حرم عم ه سادات ،سين ه خود را سپر تيرهاي بال كند ،فرزند بالفصل امام كربوبالست.
هر كه براي حرم رقي ه حس��ين ،س��ينه خود را س��پر تيرهاي جور كند ،فرزند بالفصل امام
عاشوراست .گفت« :كل ارض كربال؛ كل يوم عاش��ورا» .شهيد سيدحسن عبداهللزاده ادامه
منطقي حسين بن علي عليهالسالم بود و اال اسم بچ ه اولش را نميگذاشت علياكبر .رد امام
دهالويه را بگير در جنوب .عطر نينوا ميش��نوي .اين همان رايحه دلنواز سيدالشهداست
كه ديانتش عين حريتش بود و حريت��ش عين ديانتش .زندگياش عين ش��هادتش بود و
ش��هادتش عين زندگياش .زينب اينها را در برادر خود جمع ديده بود ك��ه در برابر يزيد و
ناظر بر حسين حي و حاضر ،ناگهان برداش��ت و تاريخيترين جمله همه تاريخ را گفت« :ما
رأيت اال جميال».
ديروز شهادت چمران نشان داد ما رأيت اال جميال و امروز شهادت عبداهللزاده نشان داد كه
باز هم ما رأيت اال جميال .واقع ه شگرفي است« :فس��بح بأسم ربك العظيم» .حقا كه تسبيح
مخصوص خدايي است كه عبداهللزاده را از همان خاك چمران به افالك برد تا براي هميشه
سر علياكبر و مهديه و عباس باال باشد...
متن كامل اين يادداشت را ميتوانيد در كانال تلگرامي «حق» بخوانيد.

گرفتار در «تا»هاي زائد

حسن فرامرزي در صفحه اينستاگرامي خود نوش��ت :يكي از اصليترين گرههاي زندگي ما
گرفتار شدن در «تا»هاي زائد اس��ت كه عمل ما را از خلوص خود جدا و زندگي ما را درگير
آشوب ميكند.
آب ميخورم «تا» تشنگي من برطرف شود :شما در اين گزاره داريد آب را از خلوص آن جدا
ميكنيد ،داريد با آب رفتار غيرمنصفانهاي انجام ميدهيد .انگار كه آب خود نميداند عهدهدار
چنين نقش و وظيفهاي است و ش��ما اعتمادي نداريد كه آب بيتذكر و يادآوري شما بتواند
مسئوليت خود را در رفع تشنگي شما به نحو احسن انجام دهد ،بنابراين من دارم وظيفه آب
را به او گوشزد ميكنم.
من مديتيشن انجام ميدهم «تا» آرامش بگيرم .من عبادت ميكنم «تا» از خدا پاداش بگيرم.
من كار ميكنم «تا» پول و جايگاه اجتماعي نصيبم شود.
در همه اين موقعيتها ما «تا»هاي زائد را خلق ميكنيم و با ِر كار ،عبادت يا مديتيشن ميكنيم
و ناگفته پيداست آن كار ،عبادت يا مديتيش��ن ديگر به درد نميخورد چون از خلوص خود
جدا شده است.
وقتي ميگويم تا ...بالفاصله در زندگيام شكاف ،درد و ترديد ايجاد ميكنم :نكند به موفقيت
و جايگاهي نرسم ،نكند پاداشي در كار نباشد ،نكند آرامشي ايجاد نشود.
حافظ يك بيت شاهكار درباره ضرورت اجتناب از اين «تا»هاي زائد دارد:
تو بندگي چو گدايان بهشرط مزد مكن /كه خواجه خود روش بندهپروري داند

حلقه مفقوده اقتصاد كشور؛ توليد يا FATF

علي محمدي در كان��ال تلگرامي «تحليل
راهبردي» نوشت :بازخواني فضاي مناظرات
و رويكرده��اي برخي نامزدهاي رياس��ت
جمهوري در خصوص علتالمعلول مشكالت
اقتصادي كشور ،اين مهم را آشكار ساخت
كه متأسفانه جرياني همچنان اصرار دارد تا
رفع تحريمه��ا را بهعنوان اصليترين حلقه
مفقوده اقتصاد كش��ور معرفي كند .تا آنجا كه برخي كانديداها ،ب��ا تحريف در زمينه برخي
كنوانسيونها ،دو ظلم آشكار را بر ملت روا داشتند:
يكي اينكه منتقدين برجام را مخالفين توسعه اقتصادي كشور معرفي كردند و ديگري آنكه
در موضوع  ،FATFبا ناديده گرفتن همكاريهاي ايران با كارگروه اقدام مالي ،جريان انقالب
را عامل عدم خروج كشور از ليست سياه اين كارگروه معرفي نمودند.
 )۱واقعيتي كه همه اقتصاددانان بر آن تأكيد دارند اين است كه حلقه مفقوده اقتصاد ،توليد
است و نه كنوانس��يونهاي بينالمللي .در واقع تورمي كه در اقتصاد شاهد هستيم ريشه در
بخش عرضه (توليد) دارد.
 )۲جرياني با تحريف واقعيتها ادعا ميكند كه حضور در ليست سياه كارگروه مانع از تجارت
با كشورهاي دوست مثل عراق شده است .در صورتي كه آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد
ايران در سال شمسي گذشته قريب به ۹ميليارد دالر تجارت با كشور عراق داشته است.
 )۳واقعيت ديگر آن اس��ت ك��ه كاركرد اصلي كارگ��روه  fatfدر ايران ،ايجاد ش��فافيت
در مس��يرهاي دور زدن تحريمهاست .اس��تدالل اصلي منتقدين نيز اين اس��ت كه چرا بايد
توصيههايي را اجرا كنيم كه با پذيرش تعهدات مضاعف ،هم راههاي دور زدن تحريمها افشا شود
و هم تضميني براي بهبود روابط بانكي نباشد ،چراكه خود كارگروه در بيانيه مختلف ادعا كرده
كه اجراي همه توصيهها از ايران نيز نميتواند تضمين دهنده خروج ايران از ليست سياه باشد.
 )۴طبق گزارش بانك مركزي ،نرخ رشد اقتصادي كشور در سال  ۹۹نيز  2 /۲درصد بوده است.
تجارت خارجي كشور برخالف حاميان  FATFبا وجود قرار گرفتن در ليست سياه اين نهاد
نهتنها صفر نشد ،بلكه رقم  ۷۳ميليارد دالر را ثبت كرد .در سالهاي قبل از برجام نيز با وجود
قرار داشتن در ليست سياه كارگروه اقدام مالي ،تجارت خارجي با كشورهاي دنيا ،رقمي بسيار
مناسبتر از سالهاي بعد از امضاي برجام است.
 )۵همين موضوع نشان ميدهد كه رويكرد كارگروه نسبت به ايران كام ً
ال سياسي است و نه
فني و تحت تأثير تحوالت توافق هستهاي و رويكردهاي كاخ سفيد قرار دارد ،چراكه با وجود
اجراي  ۳۹توصيه از  ۴۱توصيه ،همچنان هيچ تغييري در وضعيت ايران شكل نگرفته است.
ل و فصل اختالفات با كارگروه اقدام مالي ،مهم بوده و بايد براي بهبود روابط بانكي،
اگرچه ح 
راهحلي ميانه با آن كارگروه پيدا كرد ،اما تا زماني كه نگاه اين كارگروه نس��بت به ايران يك
نگاه سياس��ي اس��ت ،نبايد اين موضوع در اولويت قرار گيرد .اولويت اصلي ،تنوعبخشي به
زمينهاي بازي در عرصه سياست خارجه و اقتصاد است .به اين معنا كه بايد از طريق ايجاد
تفاهمنامههاي راهبردي با كشورهاي همسايه و ش��رق ،به تنوعبخشي در تجارت خارجي
پرداخت ،نه اينكه همه تخممرغها را در سبد غرب قرار داد.
براي مثال سند راهبردي ايران و چين نياز كشورمان به  FATFرا كمتر ميكند .در اين سند،
تأسيس يك بانك ايراني و چيني پيشبيني شده است كه تجارت دو كشور ذيل اين تفاهمنامه
را از طريق ارزهاي دو كشور ،مديريت مينمايد.

