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زلف برجام !

در ادبیات داستانی ایران آمده است که بلدرچینی در یک مزرعه ،صاحب
چند جوجه شد و منتظر بود تا بهمحض اینکه مزرعهدار در فصل برداشت ،به
درو مشغول شود ،او هم با جوجههایش ازآنجا کوچ کنند .یک روز جوجهها
با نگرانی به پدر گفتند که زمان رفتن فرارس��یده ،چون از صاحب مزرعه
شنیدهاند که قرار است فردا با کمک همسایهها محصول را درو کنند .پدر
نگاهی به آنها کرد و با اطمینان گفت :نگران نباشید! مادامیکه کشاورز
به امید همسایهها نشسته ،النه ما در امان است و اتفاقی نمیافتد .مزرعهدار
وقتی با بدقولی همسایهها روبهرو شد ،با خود گفت که فردا به سراغ اقوام
و خویشان میروم و از آنها کمک میطلبم .جوجه بلدرچینها این سخن
را پیش پدر بردند و همان جواب پیشین را شنیدند که اقوام هم به یاری او
نمیآیند و گزندی به ما نمیرسد .کشاورز با مشاهده خلف وعده همسایهها
و اقوام ،روزی به دو فرزندش گفت که دیگر جای درنگ نیست ،به هر که
امید بستیم ،ناامیدمان کرد ،فردا به امید خدا و زور بازوی خودمان ،دسترنج
یکس��الهمان را برمیداریم .بلدرچین بزرگ با ش��نیدن این نقلقول ،به
جوجهها گفت که دیگر وقت ماندن نیس��ت ! باید بار سفر را ببندیم چراکه
وی از همهکسانی که میپنداشت روزی دست او را خواهند گرفت ،بهکلی
قطع امید کرده و خودش دستبهکار شده است.
این ماجرای عبرتآموز ،نقل این روزهای کسانی است که خوشهچینی از
سرزمین آباد ایران اسالمی را به امید یاری بیگانگان به امروز و فردا موکول
میکنند .به مصداق این س��خن نغز که «آنچه خود داش��ت ز بیگانه تمنا
میکرد» ،چشمداشت به آنسوی مرزها ،هیچگاه و در هیچ مقطعی از تاریخ
برای کشورمان منفعتی به همراه نداشته و حتی مردم را دچار خسارتهای
بعض ًا سنگینی کرده است ،چراکه انتظار از غیرخودیها برای رفعورجوع
مشکالت ،یا کشور را معطل کرده و یا به بالی خسران دچار نموده است.
واقعیت این اس��ت که مدتزمان قابلتوجهی در دوران مذاکرات ایران با
گروه  5+1به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی این پیام داده شد که با لبخند
خارجیها ،درهای رونق و گشایشهای مالی به روی کشور باز میشود.
آبدس��تتان است زمین بگذارید و صبر کنید تا برجام به امضاء برسد .این
اتفاق ،یک خطای فاح��ش راهبردی در حوزه اقتصاد بود که ترکشهای
آن به بخشهای امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی نیز رس��ید ،به این دلیل که
امورات کشور را بهجایی که کنترل آن در دستان ما نیست ،گره زد و تبعاتی
همچون رک��ود را به دنبال آورد .برخی اظهارات دوپهلو درباره کماهمیت
جلوه دادن ادامه برجام با اروپاییها یا بدون حضور آنها هم اگر پالس «با
دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» را ارسال نکند ،حتم ًا به معنای اقتدار
و استغنای کامل از عهدشکنان اروپایی هم نیست.
این «خطای بزرگ» در دیدار رمضانی رهبر حکیم انقالب مورد تصریح
و تشریح قرار گرفت و به دس��تاندرکاران هشدار داده شد که فکر بهبود
اوضاع معیش��تی در معیت غرب که ید طوالیی در بدعهدی دارند را از سر
بیرون کنند« :مس��ئل ه اقتصاد را به برجام و امث��ال آن گره نزنیم  ...برجام
یک مقولهای است ،همانطور که گفته شد با این مقوله به یک شکلی باید
مواجه شد؛ باقدرت ،باعقل ،باتدبیر باید مواجه شد؛ این را با اقتصاد مخلوط
نکنید .اینجور نگویید که اگر این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد؛ اگر این
شد اقتصاد درست خواهد شد؛ خب شد ،دیدید برجام تشکیل شد ،اقتصاد
هم درست نشد؛ اقتصاد به عوامل دیگری ،عناصر دیگری احتیاج دارد...
اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمیشود درست کرد 2( ».خرداد )97
اگ��ر نگاهی وجود دارد که همچنان ظرفیتهای کش��ور را معطل برجام
اروپایی کند ،خوب است مثل وقتیکه تعهداتمان را لیست کرده و بهطرف
مقابل دادیم ،یکبار هم امتحان کنند و فهرستی از توانمندیهای کشور
را به رشته تحریر درآورند .اکنون بیش از  100کشور در دنیا هستند که نفت
ندارند و درعینحال ،خللی در معیشت آنها ایجاد نشده؛ حتی برخی از آنها
مانند چین و ژاپن ،در زمره پنج کشور ثروتمند دنیا قرار دارند ولی متأسفانه
نفت که ثروت ملی است و باید در جهت رشد رفاه و معیشت مردم کار کند،
امروز به بالی جان ما تبدیلشده و مثل آمپول بیهوشی ،رمق را از سایر
بخشهای مولد گرفته است ،زیرا با نوسانات قیمت جهانی طالی سیاه،
قدرت اقتصاد ما هم کموزیاد میشود ،گویی هیچ ظرفیت و توان دیگری
برای تولید نداریم .صدها و هزاران فاکتور در این کشور زرخیز وجود دارد
که با س��پردن آنها به بخشهای خصوصی ،میتوان بدون درد ،دندان
طمع به خارجیها را کشید ولی چه روی میدهد که از لیست توانمندیهای
پرشمار داخلی غفلت میشود ،جای تأمل بسیار است!
این نکته را نیز نباید ازنظر دور داش��ت که اصل توافق هس��تهای بر این
اعتقاد بنا ش��د که منابع الزم برای حرکت ماشین اقتصاد در کشور وجود
ندارند ،درحالیکه حالوروز کس��اد این روزه��ای اقتصاد ،ربطی به منابع
نداشته و عمدت ًا با نظامهای مالی فرس��وده و ناکارآمد مرتبط است .نظام
مالیاتی ،گمرکی ،بانکداری و  ...آنقدر قدیمی و آس��یبزا هستند که هر
روز گرهی بر مشکالت اضافه میکنند و تأخیر در بهینهسازی و رفع عیوب
ساختاری نظامهای اقتصادی ،به همان اندازه که برای کشور مضر است،
برای دش��منان ،مفید و مطلوب واقع میشود .وزارت خزانهداری آمریکا،
روزانه و بیوقفه در حال برنامهریزی برای اعمال تحریمهای جدید است،
یعنی«دش��من ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانهداری؛ به شکل
فعال هم مش��غولاند .قب ً
ال هم همینجور بود؛ س��ال  ۹۰و  ۹۱هم که آن
تحریمها را شروع کردند -به خیال خودشان تحریمهای فلجکننده که به
کوری چشم آنها نتوانس��ت جمهوری اسالمی را فلج کند -فعال بودند؛
حتی وزی��ر آمریکایی میرفت با یکایک رؤس��ای بانکهای مختلف در
کشورهای مختلف تماس میگرفت؛ یعنی اینجور فعال بودند؛ شبوروز
مشغول بودند .من عرض میکنم اینجا هم بایست ستاد مقابل ه با شرارت
این دشمن در مجموع ه اقتصادی تشکیل بشود( ».دیدار مسئولین با رهبر
انقالب – خرداد )97پس منطقی است که بگوییم راهکار باز کردن زلف
گره خورده برجام به اقتصاد« ،اقتصاد مقاومتی» اس��ت .اکنون با گذشت
حدود  6سال از سیاستهای استقالل طلبانه اقتصاد مقاومتی ،هرچه مفاد
و سیاستهای آن بیش��تر مورد مداقه قرار میگیرد ،حتی یک بند از آن را
نمیتوان یافت که به قدرتهای بزرگ پیوند خورده یا گوش��ه چش��می
برای رونق تولید و کس��ب و کار به خارجیها ش��ده باشد .مالحظه کنید
که در فرازهای ابتدایی سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،آیا چیزی
جز حفظ دس��تاوردهای نظام در سایه پیادهسازی الگوی اقتصادی بومی
و علمی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی دیده میشود ؟ مؤلفه
«برون گرا» بودن اقتصاد مقاومتی هم کام ً
ال با تکیه زدن به تواناییهای
بیشمار دخلی عجین شده و منظور از آن ،صادرات کاالهای تولیدی است
نه واردات افسار گسیخته .این راهی است که هر کشور عزتمند و مقتدری
باید طی کند و برای حفظ اعتبار و جایگاه انقالب اس�لامی ،چارهای جز
قدم گذاشتن در این مسیر نیست.

خبرکوتاه
 ۵۰نماینده مجلس طرحی را برای قانونی کردن ش��روط رهبر معظم
انقالب برای مذاکره با اروپاییها در خصوص برجام امضا کردند.
«راب��رت مک ایر» س��فیر جدید انگلس��تان در ایران ،روز گذش��ته با
محمدجواد ظریف دیدار و رونوش��ت اس��توارنامه خود را تقدیم وزیر امور
خارجه کشورمان کرد.

شمخانی در واکنش به راهبرد جدید آمریکا علیه کشورمان:

سیاستهای منطقه ایایران هرگز تغییرنمیکند
میدانند ای��ن پیروزیها مرهون همکاری ائتالف
روسیه ،ایران و سوریه است .ایران از فلسطین هم
حمایت میکند چراکه ملت فلس��طین در معرض
حمالت وقیحانه رژیم اشغالگر قرار گرفته است و
ما از فلسطین دفاع میکنیم و به این کار خود ادامه
خواهیم داد .آمریکا که یک توافقنامه بینالمللی را
نپذیرفتطبیعتابهخواستههایملتهایمنطقهنیز
احترام نخواهد گذاشت .سیاستهای آمریکا چنین
است و از این رو برای ما مردود و غیرقابل پذیرش
است .بدون شک ما آماده گفتوگو و مذاکره درباره
چنین درخواستهایی نیستیم و سیاستهای خود
را در منطقه هرگز تغییر نخواهیم داد.

دبیر عالی شورای امنیت ملی با بیان اینکه
راهبرد آمریکا علیه ایران بیش�تر ش�بیه
عربدهکشی است ،گفت :سیاستهایمان
در منطقه را هرگز تغییر نخواهیم داد.
علی ش��مخانی دبیر عال��ی ش��ورای امنیت ملی
جمهوری اس�لامی ایران در گفتوگو با ش��بکه
تلویزیونی الجزیره ،درباره راهبرد جدید آمریکا علیه
ایران و اینکه وزیر امور خارجه این کشور اعالم کرد
این راهبرد جدید به اساس تعامل ما با ایران تبدیل
خواهد شد ،اظهار داشت :آنچه آمریکا اسم راهبرد
جدید بر آن گذاشته است در واقع نه راهبرد است و
نه جدید ،بلکه بیش��تر شبیه سیاست عربدهکشی و
قلدرمآبی است که از طریق آن میخواهد شرطهای
باطل خود را بر ایران تحمیل کند و طبیعتا ما نیز آن
را نخواهیم پذیرفت .ما در طول چهل سال گذشته و
از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران ثابت کردهایم
که در مقابل این عربدهکشیها تسلیم نخواهیم شد.
ترامپ شکست خورد
ش��مخانی ادامه داد :ترامپ وقت��ی از برجام خارج
شد انتظار داشت ،سه رخداد به وقوع بپیوندد؛ یکی
اینکه اروپاییها به سرعت با آمریکا همراهی کنند،
دوم اینکه بقیه کشورها هم به آمریکا بپیوندند و در
نهایت مردم آمریکا از اقدامات او حمایت کنند .اما
شرایط پدید آمده پس از خروج آمریکا از برجام باعث
شد که ترامپ در سه برآورد مورد نظرش ناکام و با
شکست مواجه شود .البته این که رخدادهای ذکر
ش��ده تا چه زمانی ادامه پیدا کند موضوع دیگری
اس��ت که گذش��ت زمان تعیین کننده آن است اما
واقعیت امروز این اس��ت که اروپاییه��ا با ترامپ
همراهی نکردند و با این اس��تدالل که برجام یک
سند مش��ترک جهانی اس��ت و تاثیر اساسی روی
عدم اش��اعه داش��ته و قس��متی از امنیت منطقه
اس��ت به آن وف��ادار ماندند .اروپا معتقد اس��ت در
صورت نابودی برجام در وهل��ه اول ،اتحادیه اروپا
زیان خواهد دید .در میان س��ایرین هم به جز رژیم
صهیونیس��تی و تابعینش مثل س��عودی و امارات
و بحرین ،کش��ورهای دیگر حاضر به همراهی با
آمریکا نش��دند .بر اساس نظرس��نجیهای انجام
شده از سوی موسسات معتبر آمریکایی ،نزدیک به
70درصد مردم آمریکا هم مخالفت خود را با خروج

آمریکا از برجام اعالم کردند .بنابراین ترامپ در این
مرحله با شکست خرد کنندهای روبرو شد.
وی افزود :پس از شکس��ت سیاس��تهای آمریکا
درخصوص خ��روج از برجام ،اکنون اکثر تحلیلها
و تفسیرهای دولت واشنگتن به این نتیجه رسیده
که تنها راه جلوگیری از دسترس��ی ایران به حقوق
هس��تهایاش ،ب��ه راه انداختن جنگ ی��ا اعمال
تحریمها علیه ایران اس��ت .البته باید بدانند جنگ
نمیتوان��د تجربهها و دس��تاوردهای هس��ته ای
ایران را ناب��ود کند چرا که این دس��تاوردها کامال
بومی هس��تند و آغاز هرگونه جنگ به اس��تفاده از

تسلیحات مدرن و پیش��رفته ایرانی منجر خواهد
شد که ما طبیعتا خواس��تار آن نیستیم .به گزارش
خبرگزاریها ،دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره
برخی از شرطهای مذکور در راهبرد جدید آمریکا
از جمله سیاس��ت ایران در منطقه ،تصریح کرد :ما
به حمایت خود از دولت سوریه ادامه خواهیم داد و
اکنون و در آینده نیز از آن حمایت خواهیم کرد .ما
در مقابله با هرگونه حمله به نیروهای خود در آنجا
از حضورمان دفاع خواهیم کرد .چه کس��ی حلب و
مناطق پیرامون ادلب و س��ایر مناطق سوریه را از
دست تروریس��تها و داعش باز پس گرفت؟ همه

ادعای جدید وزیر خارجه آمریکا:

ایران باید طبق میل واشنگتن رفتار کند!

«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا مدعی ش��د :ایران باید آنطور که واشنگتن میخواهد رفتار کند!
وی طی پیامی در صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی نوش��ت :راهبرد ما در قبال ایران تش��کیل
اجماعی جهانی اس��ت که از ایران بخواهد هر آنچه ما از کشورهای دیگر میخواهیم ،انجام دهد و مثل
یک کش��ور عادی رفتار کند .وی همچنین از استراتژی واش��نگتن به منظور ایجاد اجماع جهانی علیه
جمهوری اسالمی ایران سخن گفت.

امیر اسماعیلی تأکید کرد

اقتدار نظامی را با هیچ مذاکره ای
عوض نمیکنیم
فرمان�ده ق�رارگاه پدافن�د هوای�ی
خاتماالنبیا(ص) گفت :جغرافیای ایران
اسالمی مملو از آشیانه عقابهای پدافند
است و پاس�خ دندانشکنی به دشمنان
در صورت هرگونه تعدی به خاک ایران
خواهیم داد.

خاتماالنبی��ا(ص) ق��رار دارد و هیچگون��ه پرنده
مزاحمی نمیتواند از آسمان ایران با تعارض عبور
کند .اسماعیلی با بیان اینکه ایران در حوزه دفاعی
ن کش��ورهای جهان است خاطرنشان
جزو برتری 
کرد :اقتدار نظامی کش��ور را با هی��چ مذاکرهای
عوض نمیکنیم.

امیر ف��رزاد اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه پدافند
هوایی خاتماالنبیا(ص) در نشست مشترک هیأت
رزمندگان و طرح مودت س��پاه با اشاره به حماسه
س��وم خرداد و فتح خرمش��هر ،گفت :پیروزیها
و رشد کنونی جمهوری اس�لامی مرهون خون
شهدای هشت س��ال دفاع مقدس اس��ت و باید
آزادسازی خرمشهر برای نسل جوان تبیین شود.
وی با تأکید بر اینکه س��ربازان این کشور گوش
ب��ه فرمان رهبر معظ��م انقالب هس��تند ،افزود:
معیارهایی را که معظمله ترسیم کردند باید برای
همه الگو و سرمشق باشد و در این مسیر چشمان
بیدار پدافند هوایی بهصورت ش��بانهروز از حریم
آسمان والیت دفاع خواهد کرد.
فرمانده قرارگاه پدافن��د هوایی خاتماالنبیا(ص)
با اش��اره به موضوع برجام ،گفت :تحریمها مانند
فوالد ،ایران را آبدیده میکن��د و ما هیچ نگرانی
درباره خ��روج آمریکاییها از برجام نداریم .وی با
بیان اینکه جغرافیای ایران اسالمی مملو از آشیانه
عقابهای پدافند اس��ت و پاس��خ دندانشکنی
به دش��منان در صورت هرگون��ه تعدی به خاک
ایران خواهیم داد  ،تصریح کرد :س��ه هزار و ۷۰۰
نقطه کش��ور تحت پوشش قرارگاه پدافند هوایی

تجهیز ناوگان هوایی نداجا به امکانات
جدید
امیر منصور روحاالمینی فرمانده هوادریای نیروی
دریای��ی ارتش هم روز گذش��ته در مورد اقدامات
صورت گرفته برای تجهیز ناوگان هوایی نیروی
دریایی ارتش ،گفت :ما برای باال بردن توان رزمی
و بنا به ش��رایط و تجربههای موجود ،تجهیزات و
وس��ایلی را ک��ه در اختیار داریم ب��ه امکانات روز
مجهز کردهایم.
روح االمینی در مورد تمرینهای تخصصی این
یگان در س��ال جاری تصریح ک��رد :تمرینهای
تخصصی برای تمام یگانهای مستقل در نیروی
دریایی در سال  ۹۷نیز پیشبینی شده و در موعد
مقرر اجرا میشود.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما،
فرمان��ده هوادریای نیروی دریایی ارتش در مورد
اقدامات پیشبینی ش��ده در حوزه امدادرس��انی
دریایی در س��ال جاری هم گفت :ما برابر تعامل
و همکاری که با یگانه��ای دریایی ،اورژانس و
کمیته بحران کش��ور داریم در تمام مناطق دریا
و س��واحل در صورت نیاز با تمام توان به کمک و
امدادرسانی خواهیم پرداخت.

با آمریکای بدعه�د مذاکرات جدیدی
نخواهیم داشت
شمخانی در مورد راهبرد جدید آمریکا درباره برنامه
موشکی ایران ،هم گفت :هیچ دلیلی وجود ندارد با
آمریکا که همه تعهدات خود را زیر پا گذاشته است
مذاکرات جدیدی را شروع کنیم .توان موشکی ما
فقط در خدمت رفع نیازمندیهای دفاعی کش��ور
قرار دارد و از این رو برنامه موشکی غیرقابل مذاکره
است و برنامهای دفاعی اس��ت نه هجومی و هیچ
کشور و طرفی را تهدید نمیکند.
رژیم صهیونیستی تاوان اشتباهش را
پرداخت کرد
وی همچنی��ن درخص��وص ادعاه��ای رژی��م
صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن پایگاههای
موش��کی ایران و همپیماناش از جمله حزباهلل در
س��وریه ،تأکید کرد :هدف ما از حضور در س��وریه
مبارزه با تروریس��م اس��ت و وعده ما در این زمینه
محقق ش��د و دولت س��وریه در تحوالت میدانی
پیروزیهایی کس��ب کرده اس��ت .ای��ن معادله از
طریق هم��کاری با دولت س��وریه همچنان ادامه
خواهد یافت و بدون تغییر باقی خواهند ماند .رژیم
صهیونیس��تی نباید نیروهای ما را در سوریه هدف
قرار دهد و س��وریه و هم پیمانانش اجازه نخواهند
داد خون شهدای ش��ان هدر برود و اسرائیل از این
موضوع به خوبی آگاه اس��ت .رژیم صهیونیس��تی
با هدف قراردادن مستش��اران نظامی ایران دچار
خط��ای راهبردی ش��د و هزینه اش��تباهش را نیز
پرداخت کرد.

رییسجمهوری:

دریافتی مستمریبگیران
سه و نیم برابر شده است
حجتاالسالم حسن روحانی با بیان اینکه
تعامل س�ازنده با دنیا ،آرامش اقتصادی و
یاری اقشار ضعیف؛ از اهداف دولت است،
گف�ت :دریافتی مس�تمریبگیران در این
دولت سه و نیم برابر شد.

رییسجمه��وری در دی��دار جمع��ی از علم��ا و
روحانیون با بی��ان اینکه از ابت��دای انقالب تا به
امروز دو هدف و داعیه را دنبال میکردیم ،اظهار
داشت :یکی آنکه به دنیا اعالم کنیم ،اسالم قدرت
مدیریت جامعه را داشته و یک دین فردی نیست
و برای همه امور جامعه برنامه داش��ته و میتواند
کشور و جامعه را بهتر اداره کند و دوم اینکه بتوانیم
دین خدا را بهتر و گستردهتر به مردم معرفی کنیم.
وی تصریح کرد :اگر امروز بتوانیم آثار تحقق این
دو هدف را در جامعه ببینیم ،معلوم است در اجرای
انقالب موفق بوده ایم و اگر غیر از اینها در جامعه
حاکم باشد ،نش��ان می دهد که تالش ،کوشش،
فداکاری ،انسجام و یکپارچگی ما به اندازه کافی
نبوده و کم بوده است.
سجمهوری با اش��اره به اینکه به عنوان یک
ریی 
طلب��ه وعده و قولی ک��ه به م��ردم دادم در زمینه
روابط صحیح و تعامل س��ازنده با دنیا آرامش در
بخش اقتص��ادی داخلی ،ایج��اد عدالت و یاری
کردن اقشار ضعیف در نظام اداره کشور بود ،خاطر
نش��ان کرد :اگر بتوانیم توفیقاتی را در این زمینه
به دست آوریم ،گوش��های از آن مدیریت جامعه
اس�لامی ظهور پیدا کرده است .وی همچنین با
بیان اینکه در زمینه کمک به اقشار بسیار ضعیف

جامعه نیز قدمهای خوبی برداشته شده و دریافتی
مستمریبگیران با تالشهای دولت به حدود 3.5
برابر رسیده است ،افزود :دولت چنانکه وعده کرده
بود ،کمک کرد تا فش��ار زندگی به اقشار ضعیف
کمتر شود در همین زمینه اقدامات بسیار خوبی در
زمینه آبرسانی ،برقرسانی و اتصال روستاهای
کشور به ش��بکه گاز ،انجام شده و امروز عالوه بر
همه شهرها ،قریببه اتفاق روستاهای کشور نیز
به اینترنت پرسرعت متصل شدند.
روحانی ب��ا بیان اینکه دولت نس��بت ب��ه بهبود
وضعیت اقتصاد کش��ور گامهای خوبی برداشته
اس��ت ،تصریح ک��رد :دولت عالوه ب��ر اینکه در
زمینه مهار تورم و بهبود رش��د اقتصادی متناسب
با وع��دهای که به مردم داده ب��ود ،حرکت خوبی
داشته است ،در زمینه صیانت از سرمایههای ملی
و انجام س��رمایهگذاریهای کالن نیز قدمهای
خوبی برداشته است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
وی در ادام��ه س��خنانش با بیان اینک��ه اگر همه
دست به دس��ت هم دهیم میتوانیم در مدیریت
کش��ور موفق باش��یم ،گفت :امروز ش��رایط ما با
گذش��ته متفاوت است؛ نس��ل جوان به خدا باور
دارد ،او را ب��اور کنی��م .ه��ر چه از ای��ن بخش از
جامعه فاصله بگیریم به ضرر نظام و کشور است.
سجمهوری اظهار داشت :کاش روحانیتی که
ریی 
در ابتدای انقالب آس��تین باال زده و بار مسئولیت
اداره کش��ور را بر عهده گرفت و به حق و صحیح
وارد متن سیاست شد ،امروز وارد جناحبندیها و
گروهبندی سیاسی نشده بود.

در جلسه غیرعلنی مجلس صورت گرفت

تعیین زمانبندی برای حل و فصل مشکالت بانکی
علی الریجانی درخصوص جلس�ه غیرعلنی مجلس گفت:
در این جلس�ه پیش�نهادهایی درخصوص رفع مش�کالت
بانکی بررسی و زمانبندی برای حل و فصل مشکالت بانکی
تعیینشد.
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی روز گذشته در جلسهای غیرعلنی
میزبان ولیاهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی و مس��عود کرباسچیان
وزیر اقتصاد برای بررسی نظام بانکی کشور بودند .پس از این نشست سه
ساعته ،جلسه علنی آغاز شد و علی الریجانی رییس مجلس با بیان اینکه
درجلسهغیرعلنیمجلس،پیشنهادهاییدرخصوصرفعمشکالتبانکی
بررسی شد ،گفت :زمانبندی برای حل و فصل مشکالت بانکی تعیین شد.
ثهایی را مرکز پژوهشهای مجلس در مورد نظام بانکداری
وی افزود :بح 
آماده کرده بود که در جلس��ه غیرعلنی ارائه داد .این مباحث در خصوص
مش��کالت بانکها برای کمک به تولید ،استقالل بانک مرکزی و لزوم
اصالحاتی در قوانین بانکی و همچنین پیشنهاداتی برای ایجاد بانکهای
توس��عهای بود .رییس مجلس ادامه داد :عالوه بر این برنامه زمانبندی
برای حل و فصل مش��کالت بانکی در نظر گرفته شد .خوشبختانه بین
آمار مرکز پژوهشها ،بانک ملی ،وزارت اقتصاد و کمیس��یون اقتصادی
همگرایی خوبی وجود داشت .وی گفت :این همگراییها کمک میکند

تا قوای سه گانه کمک کنند تا این اصالحات در نظام بانکی کشور صورت
گیرد.بهروزنعمتیسخنگویهیأترییسهمجلسهمدرجمعخبرنگاران
در اینخصوص اظهار داشت :با توجه به مشکالتی که در مجموعههای
اقتصادی وجود دارد ،هیأت رییس��ه مجلس تصمیم گرفت از رییس کل
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس دعوت
کند تا بر این اس��اس گزارشی درباره این مشکالت ارائه دهند .وی افزود:
با توجه به گزارشی که از سوی مرکز پژوهشها تهیه شده بود و همچنین
با توجه به مطالبی که بانک مرکزی جمعآوری کرده بود چند مشکلی که
به عنوان مشکالت اصلی مجموعههای تولیدی کشور وجود دارد مدنظر
قرار گرفت .نعمتی همچنین با اش��اره به مباحث صورت گرفته در جلسه
غیرعلنی از جمله تورم موجود در کش��ور ،عنوان کرد:در این جلسه بانک
مرکزی مکلف شد س��ازوکاری را تنظیم کند که تورم و پولهایی که در
س��طح جامعه وجود دارد را به سمت تولید حرکت دهد .سخنگوی هیأت
رییس��ه مجلس در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد :یکی دیگر از
موضوعاتی که جزو مسائل پراهمیت محسوب میشود این است که به
هر حال ساختار بانک مرکزی مدنظر است که این ساختار باید اصالح شود.
نعمتی با اشاره به جمعبندی صورت گرفته در جلسه غیرعلنی تصریح کرد:
درمجموعقرارشدهمبانکمرکزیوهمکمیسیوناقتصادیمامورشوند
تا این مشکالت را ساماندهی کنند .وی گفت :امیدواریم که با تمهیداتی

ک��ه هم در مجلس و هم در دولت با همفکری و وحدت رویهای که پیش
گرفتهاند بتوانیم مش��کالت اقتصادی که امروز در کش��ور حاکم است را
حل و فصل کنیم.
وزیر اطالعات به صحن مجلس فراخوانده شد
پیش از پایان نشست علنی روز گذشته خانه ملت ،غالمرضا کاتب عضو
هیأت رییسه مجلس موارد اعالم وصولی را قرائت کرد که بر این اساس،
طرح رسیدگی به تمامی حسابهای درآمد -هزینه و سایر دریافتیها و
پرداختیها و نیز صورتهای مالی شهرداریها توسط دیوان محاسبات
کشوربهاستنادقانوندیوانمحاسباتکشورواصالحاتآنوهمچنینطرح
استفساریهدرخصوصوضععوارضتوسطشوراهایاسالمیبهاستنادبند16
مواد 71و 77قانونتشکیالت،وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمیکشورو
انتخاباتشهردارانمصوب 1375وماده 30آییننامهمالیشهرداریهااعالم
وصولشدند.سوالملیسیدهحمیدهزرآبادینمایندهمردمقزویندرمجلس
ازوزیرصنعت،معدنوتجارتدربارهعدمرعایتمنافععمومیکشوردرقرارداد
سرمایهگذاریشرکترنودرایرانوهمچنینسوالملیجوادکریمیقدوسی
نمایندهمردممشهددرمجلسوسهنمایندهدیگرازحجتاالسالمسیدمحمود
علوی وزیر اطالعات درباره عدم توجه آن وزارتخانه به فرار معاون بینالملل
سازمان محیط زیست کشور هم اعالم وصول شدند.

گزیده ها

ابالغ نحوه ساماندهی
یگانهای مسلح ادارات دولتی

دس��تورالعمل «تش��کیل
یگا نه��ای حفاظ��ت در
دس��تگاههای اجرایی» که به
تصویب فرمانده معظم کل قوا
رس��یده بود ،ب��رای اج��را به
دستگاههای مربوطه ابالغ و در
آن ،نحوه تشکیل و اداره یگان
حفاظتی هر دستگاه ،تامین نیرو و تجهیرات ،نحوه به کارگیری سالح
و تجهیزات ،تش��خیص وضعیته��ای انتظام��ی و امنیتی و دیگر
موضوعات به صراحت بیان شده است .این دستورالعمل که نسخه
به روز شده از آیین نامه مصوب تیرماه  1379فرمانده کل قواست ،به
منظور حفاظت از زیرساختها ،اماکن ،تاسیسات ،تجهیزات و انجام
برخی از ماموریتها با هدف توسعه ،ارتقا و تحکیم امنیت جامعه از
طریق س��اماندهی یگان های مسلح دستگاه های اجرایی از طریق
نی��روی انتظام��ی ب��ا واگ��ذاری تامی��ن امنی��ت و حفاظ��ت از
دس��تگاههای مذکور تدوین ش��ده اس��ت .به گزارش فارس ،این
دس��تورالعمل در  5فصل 21 ،ماده و  8تبصره در تاریخ  14اسفندماه
سال  96به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده و پس از انتشار در
شماره مورخ ش��نبه  5خردادماه  1397روزنامه رسمی ،جنبه انتشار
عمومی پیدا کرده است.

محور عبری-عربی-غربی
عامل ایجاد بحران در منطقه

حسین امیرعبداللهیان دستیار
وی��ژه ریی��س و مدی��رکل
بینالمل��ل مجلس ش��ورای
اس�لامی در دی��دار «پرنی�لا
دایل��رکاردل» نماین��ده ویژه
دبیرکل س��ازمان ملل در امور
لبنان ،ضمن ابراز خرسندی از
برگزاری موفقیتآمیز انتخابات در لبنان ،گفت :نتیجه انتخابات اخیر
تأیی��د حاکمیت عقالنی��ت و حکم��ت در لبنان اس��ت .وی افزود:
همپیمانی جدید شکل گرفته در مثلث سه ضلعی(سعودی -آمریکا-
رژیم صهیونیستی) در جهان کنونی بحران جدی در منطقه و سطح
بینالمللی ایجاد کرده است .تلآویو و ریاض بر آمریکای بیثبات و
متشنج ترامپ تکیه زدهاند و ترامپ به خاندان سلمان در سعودی که
با بحران جدی درون حاکمیت مواجهند ،تکیه میکند و نتانیاهو فاقد
نظام مشروع نیز به ترامپ و سلمان امید بسته است .در واقع سه بازیگر
متزلزل قص��د راهبری منطقهای و جهانی دارن��د .به گزارش مهر،
امیرعبداللهیان همچنین اظهار داش��ت :نتانیاهو نخستوزیر رژیم
نامشروع اس��رائیل گاهی اوقات با عباراتی تند و گستاخانه لبنان را
تهدید میکند و با دهنکجی به تمامی قوانین بینالمللی حریم هوایی
این کشور را نقض میکند ،البته ماجراجوییهای صهیونیستها در
منطقه به خودشان بازخواهد گشت.

 FATFبا برجام مرتبط نیست

عالءالدی��ن بروج��ردی
رییس کمیسیون امنیت ملی
مجلس درخصوص ابعاد لوایح
چهارگانه مرب��وط به مبارزه با
پولش��ویی و تامی��ن مال��ی
تروریسم و ارتباط آنها با برجام،
گفت :با توجه به وجود اختالف
نظ��ر نمایندگان در خص��وص  FATFکمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس این مهم را به صورت کامل بررسی خواهد
ک��رد .نماینده مردم بروجرد در مجلس با اش��اره به اینکه FATF
ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی کند ،اظهار کرد :اما باید اذعان کرد
بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد .وی با اشاره
به اینکه ایران اسالمی همواره مبارزه جدی در زمینه پولشویی انجام
داده است ،ادامه داد :اما در این خصوص اختالف نظر جدی در راستای
تعریف تروریسم در کش��ور ما و نزد غربیها وجود دارد؛ برای مثال
داعش را دس��ت پروده آمریکاییه��ا میدانیم و در واقع س��ازمان
تروریستی محسوب میش��ود اما این گروه تروریستی به راحتی به
فعالیت خود ادامه میدهد و آمریکا به آنها توجه نمی کند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،بروجردی افزود :اگر قرار باشد  FATFدر
مجلس تصویب شود ،حتما حق تحفظ برای بندهایی که مغایر با نظر
جمهوری اسالمی ایران است در نظر گرفته خواهد شد.

اروپا وقت تلف کند
از توافق خارج میشویم

س��یدعباس عراقچی معاون
سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه
درباره مذاکره با اعضای حاضر
در برج��ام ،اظه��ار داش��ت :از
کشورهای اروپایی خواسته شد
تا نسبت به تامین خواستههای
ایران در برج��ام ،بدون حضور
آمریکا اقدام کنند و پیشنهادات ،راهکارها و راه حلهای عملیاتی خود
را به همراه تضمینهای مربوطه به ایران ارائه کنند تا بتوانیم تصمیم
بگیریم .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران هنوز تصمیم نگرفته که آیا
در برجام باقی میماند یا خی��ر و تصمیم گیری در این زمینه منوط به
مذاکراتچندهفتهآیندهاستکهبااعضایحاضربرجامخواهیمداشت.
به گزارش خانه ملت؛ عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور
اقدامیبرایجلوگیریازفرسایشیشدنمذاکراتخواهدداشت،افزود:
مسلما وزارت خارجه منافع ملت ایران را در نظر میگیرد و اگر احساس
کنیم که مذاکرات به سمت فرسایشی شدن میرود یا وقت تلف کردن
است ،طبیعتا به مذاکرات ادامه نخواهیم داد.

گزافهگویی نتانیاهو علیه ایران

نخس��توزیر تنه��ا دارن��ده
س�لاحهای اتم��ی در منطقه
غرب آسیا در جلسه کابینه رژیم
صهیونیستی مدعی شد که این
رژیم از دستیابی ایران به سالح
اتمی جلوگی��ری خواهد کرد.
«بنیامی��ن نتانیاه��و» در این
جلسه مدعی شد :نبرد این رژیم علیه ایران هنوز پایان نیافته است.
وی ادعا کرد :ما در حال اقدام برای ممانعت از دستیابی ایران به سالح
اتمی ،اس��تقرار و حضور در س��وریه و انتقال سالح به لبنان هستیم.
نتانیاهو همچنین مدعی ش��د :ما (رژیم صهیونیستی) حق اقدام به
منظور دفاع از خود و ممانعت از دستیابی ایران به سالح اتمی را داریم.
به گزارش فارس ،ادعاهای نتانیاهو و همچنین همفکران آمریکایی
او در حالی مطرح ش��ده که ایران بارها س�لاح اتمی را با آموزههای
اسالمی مغایر دانسته است.

