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دکتر جعفر قادری

درباره مواجهه با تحریمهای پیش رو
پس از خروج آمریکا از برجام ،کاخ س��فید اخیراً اعالم کرد که اولین بسته
تحریمی علیه ایران  13مردادماه و دومین بسته تحریمی نیز نوامبر آینده
(آبان ماه) برای هدف قرار دادن بخش نفت وارد فاز اجرا میشوند.
«برایان هوک» ،مش��اور سیاس��تگذاری وزارت خارجه آمریکا مدعی
شد در آستانه اجرایی ش��دن تحریمهای آمریکا ،بیش از  50کشور برای
کاهش فعالیت خود در ایران اعالم آمادگی کردهاند و افزود واش��نگتن از
تحریمها ،به صفر رس��اندن درآمدهای حاصل از ص��ادرات نفت ایران را
مدنظر قرار داده است!
تحریمهای جدید آمریکا اتفاق جدیدی نیست و هر از گاهی به بهانههای
واهی مثل تغییر رفتار و محاس��به جمهوری اسالمی اعمال میشوند اما
آنچه همیشه تازگی و البته جای تعجب دارد ،انفعال و کوتاهی تأملبرانگیز
در خصوص مقاومس��ازی ارکان اقتصاد در برابر فشارهای دشمن است.
نزدیک به س��ه دهه اس��ت که رهبر معظم انقالب ،ضرورت بستن درب
چاههای نفت را در جلسات خصوصی و عمومی با مردم و مسئولین تبیین
کرده و قریب بهاتفاق متخصصین علم اقتص��اد نیز بر این واقعیت تأکید
نمودهاند که تنها راه خالصی از شر تهدیدات و تحریمهای خارجی ،تمرکز
بر درآمدزایی از طریق تقویت تولی��د داخلی و صرفنظر کردن از اقتصاد
«بچه پولداری» است .بنابراین ،شایسته است در آستانه اعمال فشارهای
نظام سلطه ،بجای استمداد از بیگانگانی که کارچاقکن تحریمهای آمریکا
بودهاند و پالودهخوری با کلیدداران کاخ سفید به عادتشان تبدیلشده ،تمام
ظرفیتها ،پتانسیلها و تواناییهای عظیم داخلی روی میز قرار گیرد و با
کلید زدن یک حرکت ملی و جمعی« ،در عمل» ،دست یاری بهسوی آحاد
مردم ،اصناف ،صنایع و همه بازیگران اقتصاد کشور دراز شود.
ناگفته نماند که تح��رکات دیپلماتیک ،منافاتی با تجهی��ز داخلی ندارد،
چراکه برای ارزآوری نیاز داریم تا کاالهای تولیدشده به خارج صادر شوند
اما نباید جای اصلوفرع عوضشده و وعدههای نسیه کشورهای اروپایی
که عموم ًا نیز عملی نشدهاند را به فرصتهای نقد و توانمندیهای برجسته
داخلی ترجیح داد.
اگ��ر بخواهیم از نگاه فن��ی و تخصصی هم به موضوع ن��گاه کنیم ،باید
بگوییم که اقدامات و آمادگیه��ای داخلی مهمترین بخش برای مقابله
با تحریمها به ش��مار میآیند ،چراکه هدف اصلی تحریمها ،عبارت است
از محدود س��اختن اقتصاد کش��ور در بخش صادرات و واردات .به عقیده
بس��یاری از کارشناس��ان ،بحران فعلی بیش از آنکه ناشی از تحریمها و
محدودیتهای بینالمللی باشد ،به سوء مدیریتها و موانع داخلی بر سر
راه کسبوکار بازمیگردد که همچون س��دی در مقابل کارکرد صحیح
اقتصاد قرارگرفتهاند.
بنابراین ،رفع موانع از پیش پای چرخه تولید و اصالح ساختارهای دست
و پاگیر ،در زمره ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با
تحریمها قرار دارند .به تعبیر گویاتر ،پادزهر اصلی تحریمها ،آزادسازی تمام
ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصاد کشور و ظرفیت و توانبخش خصوصی
است که میتواند به گشایشهایی فراتر از مراودات بینالمللی منجر شود
و منافعی بیش ازبه اصطالح بذل و بخششهای حداقلی خارجیها را به
ارمغان آورد .در این زمینه ،اهتمام به چند اقدام ضرورت بیشتری دارد:
 .1یکی از تبعات ناشی از تحریمها ،افزایش نرخ ارز به دلیل عدم تعادلها
و هیجانات ناش��ی از آن است .کنترل نرخ ارز در بازار آزاد از وظایف دشوار
نهادهای مس��ئول در زمان تحریم به شمار میآید و تدوین سیاستهای
ارزی متناس��ب و کارآمد برای بخشهای مختلف اقتصاد و برنامهریزی
ب��رای تأمین نیازهای آنه��ا میتواند تعادلی بین عرض��ه و تقاضای ارز
ت ارز پیشگیری کند .تصحیح سیاست
ایجاد کرده ،از ایجاد شوک در قیم 
ارز تکنرخی و تدوین چارچوبی برای تأمی��ن ارز کاالهای غیرضروری
بهصورت توافقی و از محل درآمدهای غیرنفتی که نتیجه آن ،ارائه ارز چند
نرخی است ،راهکارهای مناسبی هستند که بهتازگی اتخاذشده و چنانچه
پیش از وارد آمدن تکانههای شدید اخیر از نظرات کارشناسی اقتصاددانان
استفاده میشد ،ایبسا سوءاستفاده کنندگان از آشفتهبازار ارز مجال جوالن
به این شدت را پیدا نمیکردند.
 .2حجم باالی قاچاق در کش��ور عالوه بر تخری��ب اقتصاد داخلی ،یکی
از سیاهچالههایی اس��ت که منابع ارز را میبلعد .تولید داخلی مورد هجمه
قاچاقچیان قرارگرفته و این اتفاق شوم ،یکی از کلیدیترین دالیل رکود
اقتصاد به ش��مار میآید ،چون کاالی قاچاق ،بخش قابلتوجهی از بازار
تولیدات وطنی را تصاحب و متأس��فانه تعداد پرشماری از آنها را به رکود
کشانده است.
اگر دستگاههای مسئول ،تدبیری برای کاهش وزن فعلی قاچاق بیندیشند،
به همان نسبت ،تقاضا برای ارز در بازار کاهش مییابد و درنتیجه ،عرصه
برای ارائه کاالهای داخلی فراهم میشود که درنهایت ،افزایش تقاضای
داخلی و اشتغال را در پی خواهد داشت.
 .3ازجمله اقدامات بر زمینمانده از حدود  7سال قبل ،عملیاتی کردن قانون
بهبود فضای کسبوکار است .اجراییسازی این قانون و قوانین مشابه و
کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی میتواند در کوتاهمدت،
در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری ایجاد کند.
درعینحال باید توجه داشت که این قانون و قوانینی ازایندست ،حتی
اگر به مرحله عمل برس��ند باید از صدمات ناش��ی از درآمدهای کاذب
و غیر تولیدی در امان نگهداشته ش��وند .به این مفهوم که همزمان با
عمل به نس��خه تجویزی مندرج در قانون بهبود کس��بوکار ،باید به
نس��خه پرهیزی ناامن س��ازی بازارهای غیر تولی��دی اعم از خودرو،
س��که و ارز هم مقید بود .سودجویانی که یکش��به چند صد میلیون و
چندین میلیارد ب��ه جیب میزنند ،باید از طریق اخذ مالیات درآمدهای
اتفاقی نقرهداغ ش��وند و در طرف مقابل ،برای کسانی که جهاد کرده
و س��رمایه خود را به جرگه تولید آوردهاند ،تس��هیالت بسیار جذاب و
تضمینه��ای الزم ت��دارک گ��ردد.
 .4تحرک بیشتر مفس��دین اقتصادی مقارن با افزایش تحریمها ،یکی از
مصائب اقتصاد کشورمان محسوب میش��ود و این در حالی است که در
صورت مبارزه ریشهای و واقعی با فساد و شفافسازی ،میتوان تابآوری
اقتصاد را در مواجه��ه با تحریمهای جدید افزایش داد .در نبرد با هیوالی
هفتسر فس��اد ،شفافسازی وامها ،تس��هیالت بانکها و هدایت منابع
آنها بهس��وی صنعت و کش��اورزی ،از اهمیت و جایگاه ویژه و بسزایی
برخوردار است.
اجرای این تدابیر میتواند متضمن روشن شدن موتور اقتصاد کشور باشد،
با این شرط که نقطه ثقل تصمیمات و سیاستها بر توانبخشی به تولید
داخلی متمرکز باشد و ال غیر .در میدان جنگ اقتصادی ،انتظار از کشورهای
حامی مهاجم یا طرفهایی که ژست بیطرفی گرفتهاند ،خطای راهبردی
است و باید چاره کار را فقط در داخل مرزها و در میان انبوه توانمندیهای
بالقوه و بالفعل درونی جستجو کرد.

روحانی در نشست مشترک با رییس جمهور سوئیس:

تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران
گزافه گویی است
رییسجمهورکشورمانگفت:ادعایآمریکا
و تهدید آنها علیه مردم ایران مانند تحریم و
به صفر رس�اندن صادرات نفت گزافهگویی
است.

حجت االسالم حس��ن روحانی در نشست مشترک
با «آلن برس��ه» رییس جمهور س��وئیس با اشاره به
مذاکرات خود اظهار داش��ت :در ای��ن مذاکرات که
زمان طوالنی برای آن گذاش��تیم از مسائل دوجانبه
وبینالمللیگرفتهتافوتبالهمباهمصحبتکردیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد :برای ما ادامه روابط با
کشوردوستسوئیسکهیککشورفرهنگیوعلمی
ازدیدگاهمردمایرانشناختهشدهاهمیتزیادیقالیم.
به گ��زارش خبرگزاریها رییس ق��وه مجریه تأکید
کرد :اراده سیاسی دو دولت توسعه روابط اقتصادی،
سیاسی ،علمی و تکنولوژیکی است ،امضای اسنادی
که امروز انجام گرفت به معنای اراده دو کشور برای
توسعههمکاریهااست.
روحانی خاطرنش��ان ک��رد :ما تصمی��م گرفتهایم
درزمینه روابط مالی ،بانکی ،تجاری ،سرمایهگذاری،
گردش��گری و همچنین علمی و فرهنگی را توسعه
دهیم.
وی خاطرنشان کرد :از مجموعه بحثهایی که طی
این دو روز داشتیم مطمئن ش��دم دو کشور مصمم
هستندازمشکالتاحتمالیکهدرماههایآیندهپیش
رویروابطتجاریدوکشوراستبهخوبیفائقبیایند.
رییسجمهوراضافهکرد:یکیازمسائلمهمدیگری
که راجع به آن گفتوگو کردیم مسئله برجام و لزوم
احترامهمهکشورهابهتوافقاتبینالمللیومصوبات
شورای امنیت بهویژه مصوبه 2231بود.
رییسقوهمجریهاعالمکرد:هردوکشورمعتقدبودند
برجام دستاورد مهم سیاسی بعداز مذاکرات طوالنی و
فشرده بوده است و بقای این توافق به نفع روابط ایران
باکشورهایدیگروبهنفعامنیتوصلحجهانیاست.
رئیسجمهوراظهارداشت:همچنیندراینمذاکرات
این نکته را مورد تأکید قرار دادم که تحریم کور علیه
یک ملت بزرگ بزرگترین نقض حقوق بشر در جهان

امروز است .مس��أله صلح و امنیت جهانی و منطقه
حس��اس خاورمیانه نیز مورد تأکید روسای جمهور
دو کشور بود و اینکه ایران نقش بسیار مهمی را علیه
تروریسم در منطقه ایفا کرده است.
روحانی بیان داش��ت :ما عالقهمند هستیم با کشور
سوئیس راجع به مس��ائل منطقه و بحرانهایی که
در منطقه ما وجود دارد و بهویژه راجع به کمکهای
نوعدوس��تانه و انسانی نس��بت به نجات مردمی که
تحتفش��ار هس��تند بهویژه مردم یمن با همدیگر
همکاریداشتهباشیم.
روحانی در پاس��خ به رویترز مبنی بر اینکه آیا ممکن
است ایران تنگه هرمز را بر روی کشتیهای نفتکش
ببندد گفت :به نظر من حرف��ی که برخی از مقامات
آمریکایی زدهاند که میخواهیم صادرات نفت ایران
رابهصفربرسانیمیکگزافهگوییاستکههیچوقت
قادر نیستند آن را عملی کنند .اقدامات آمریکا در این
زمینه ی��ک کار یکجانبهگرای��ی ،تحمیل مقررات
س��رزمینی به فراس��رزمین و همچنین نقض همه

مقررات و قواعد بینالمللی درزمینه انرژی و تجارت
اس��ت .ازنظر من اینکه فرض بگیریم در یک روزی
همه کشورهای تولیدکننده نفت ،نفت اضافه خود را
صادرمیکنندوایرانتنهاکشوریاستکهنمیتواند
نفت را صادر کند ،این تصور یک تصور نادرس��ت و
نابخردانه است.
روحانی در ادامه در واکنش به بخش��ی از س��خنان
ریی��س جمهور س��وئیس مبنی بر مذاک��ره با ایران
جهت به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بیان
داشت :ایران ،رژیم صهیونیستی را نامشروع میداند
و فعالیته��ای آن را در منطقه تجاوزکارانه میداند.
رییس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار صداوسیما
در مورد این موضوع که قرار اس��ت در روزهای آینده
کمیتهمشترکاقتصادیبینایرانوسوئیستشکیل
شود ،اظهار داشت :درواقع مابعد از سفر رییس جمهور
سوئیس به تهران در سال 2016نقشه راهی را ترسیم
کردیم و جلس��ات مش��ترکی را برای توسعه روابط
اقتصادی داش��تهایم .درواقع امروز ما به این نتیجه

رس��یدیم که برای حل بعضی از مشکالت در روابط
اقتصادی نیاز به یک کمیته فنی با ترکیب مشخص
داریم تا گرههایی که وجود دارد را بازکنیم و مسیر را
برایفعالیتبیشتراقتصادیفراهمکنیم.
همچنین رییس جمهور کشورمان در دیدار با ایرانیان
مقیم س��وئیس ،بابیان اینکه ایرانیان خارج از کشور،
نمادفرهیختگیواخالقایرانیهستند،فعالیتهای
ارزنده و تأثیر باالی ایرانیان در خارج از کشور را موجب
افتخاردانستواظهارداشت:اگرازهمفاصلهبگیریم،
دشمن بیشتر توطئه میکند و وظیفه همه ما تالش
برای توسعه و رفاه بیشتر ملت است.
رییس جمهور بابیان اینکه برجام بر مبنای نفع ایران
و جهان امضا ش��د ،گفت :منطق ایران تغییر نکرده؛
یکطرف بیمنطق از برجام خارجشده که هدفش
فشار به ملت ایران است.
روحانی با اش��اره به دس��تاوردهای بهدستآمده در
حدود  5س��ال گذش��ته درزمینه تولید بنزین ،گاز و
گازوئیل،گسترشوبهبودخدماتبهداشتیودرمانی
به مردم ،گردش��گری ،ترانزیت ،فض��ای مجازی و
امثال آنها اظهار داش��ت :فش��ار بر روابط بانکی و
بیمهای و صادرات نفت ایران ،یعنی فش��ار به روی
تداوم و توسعه این موفقیتها و فشار و توطئهای که
امروز طراحیشده است ،فشار و توطئه علیه توسعه و
رفاه ملت ایران است.
رییسجمهوربابیاناینکهتمامنمایندگیهایکشور
در خارج ،باید خدمتگزار هموطنان باشند ،گفت :امروز
فشار جدید بر مردم و جامعه ایران ،مقطعی است که
همهبهعنوانایرانیوبرایعظمتایرانبایدکنارهم
بایستیم و تالشمان را افزایش دهیم .امروز مسئولیت
همه چه ایرانیان خارج از کش��ور و چه ایرانیان داخل
کشور سنگینتر و مهمتر از دیروز است.
روحانیدربخشدیگریازسخنانشتصریحکرد:در
اینمقطعکهآمریکاییهادرمواجههباایرانبهجزچند
کشور از طرف همه کشورهای دیگر جهان در زبان و
عمل محکومش��دهاند ،امیدوارم بتوانیم با همکاری
و همدلی با کمترین هزینه از این مس��یر عبور کرده
و شاهد ایرانی سرزندهتر ،آبادتر و عزتمندتر باشیم.

محمد جواد الریجانی:

حقوق بشر آمریکایی مبتال به سیاست بازی است
دبی�ر س�تاد حق�وق بش�ر ق�وه قضاییه گف�ت :آمری�کا و
حقوق بش�ری که این کش�ور دنبال میکند ،بسیار حقوق
بشر متعفنی است.

محمدجواد الریجانی با اش��اره به ادعاهای پوشالی ایاالتمتحده
درزمینه حقوق بش��ر و رفتاره��ای ضدونقیض این کش��ور در این
موضوع ،اظهار کرد :در روزهای گذش��ته دولت آمریکا از ش��ورای
حقوق بشر سازمان ملل خارج ش��د که این تصمیم برای خروج از
یکنهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد خبر بسیار خوبی است ،به
دلیل اینکه آمریکا و حقوق بش��ری که این کش��ور دنبال میکند،
بسیار متعفن است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران،
بیان کرد :کلمه تعفن را به تقلید از خودشان بکار میبرم ،زیرا  وزارت
امور خارجه آمریکا  در اعالمیهای که برای توجیه خروج کشورش
از شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر کرده ،از این شورا بهعنوان
یک منبع فاضالب بد بو نامبرده است.
وی ادامه داد :به دلیل حضور آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان
ملل متحد و همچنین برخی از دولتهایی که توس��ط این کش��ور
هدایت میشوند  ،چنین شرایط غیرقابلتحملی ایجادشده است.
الریجانی افزود :اینکه آمریکا در این برهه اعالم کرده از این شورا
خارج خواهد ش��د ،دو علت دارد؛ یکی موضوع پیگیری مس��ئله
فلسطین است که البته شورای حقوق بشر هنوز کار مهمی را در این
زمینه انجام نداده است ،منتهی پیگیری میکند چرا مردم و کودکان

را که تظاهرات معمولی در غزه میکشند .وی اضافه کرد :علت دیگر
مربوط به بچههایی میش��ود که در مرزهای جنوبی ایاالتمتحده
به بهانه سیاستهای جدید مهاجرتی از سوی دولت دونالد ترامپ از
خانوادههایشان جدا میشوند ،بهطوریکه طبق آمارها تا آخر امسال
چیزی حدود  30هزار بچه از پدر و مادر خود جدا خواهند شد و تا این
لحظه سرنوشت آنها نامعلوم است.
وی در ادامه بابیان اینکه دلیل مهمتری برای خروج آمریکا از شورای
حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد وجود دارد ،گفت :آمریکاییها از
ابتدا با عضویت در ش��ورا مخالف بودند ،ب��ه دلیل اینکه آنها عدم
رضایت خود را نس��بت به مکانیزمی موسوم به  UPRکه باهمت
ایران با سختی تصویبش��ده ،اعالم کرده بودند ،چراکه بر اساس
این مکانیزم کارنامه حقوق بش��ری همه کشورها بدون استثناء هر
دو سال یکبار باید تحت بررسی و مرور قرار بگیرند.
الریجانی تصریح کرد :آمریکا به خاطر اینکه نمیخواس��ت چنین
نظارتی بر رفتارش وجود داشته باشد ،در عضویت تعلل میکرد ،اما
در دوره اوباما مجبور ش��د که عضو این مکانیزم ش��ود ،متعاقب این
عضویت در اولین جلس��های که برگزار شد ،کارنامه حقوق بشری
آمریکاییها توسط کشورهای دنیا موردبحث و بررسی قرار گرفت و
این موضوع برای آنها بسیار سنگین تمام شد ،چراکه آنها معتقدند
ش��اخص حقوق بشر ،آمریکایی اس��ت و بقیه دولتها باید خود را با
آن تنظیم کنند.
وی ادامه داد :کنگره با اس��تناد بر این موضوع که اصول آمریکایی
درزمینه حقوق بش��ر نباید مورد تعرض قرار بگیرد ،به دولت آمریکا

بسیار هجوم آورد.
دبیر س��تاد حقوق بش��ر قوه قضاییه ب��ا یادآوری ای��ن موضوع که
در آین��دهای نزدیک دوب��اره آمریکا باید گزارش خود را بر اس��اس
مقررات  UPRعرضه کند ،افزود :کاخ سفید از ترس این گزارش و
فضاحتهایی که در امر حقوق بشر دارد ،ترجیح داد که در عضویت
شورا نباشد و این گزارش را نیز ارائه ندهد.
وی بابیان اینکه حقوق بش��ر آمریکایی دارای س��ه بیماری مزمن
اس��ت ،اظهار کرد :در وهله اول باید گفت حقوق بش��ر آمریکایی
دارای اس��تانداردهای دوگانه است ،یعنی آدمکشی اگر توسط رژیم
صهیونیستی ،سعودیها و یا سربازان آمریکایی صورت بگیرد ،هیچ
اشکالی ندارد اما اگر تروریستی در ایران اعدام شود ،کار بدی است.
الریجانی ادامه داد :مورد دوم مربوط به بیماری سیاستبازی است
ال اگر بخواهند کشوری
که حقوق بشر آمریکایی به آن مبتال است ،مث ً
مانند ایران ،چین ،روسیه یا کوبا را تحتفشار قرار بدهند ،علیهشان
ش��عارهای حقوق بشری س��ر میدهند و از تحریمهای حقوق بشر
بهعنوان ابزار استفاده میکنند .وی با اشاره به اینکه سومین بیماری
حقوق بش��ر آمریکایی این است که برچس��ب مدافعان حقوق بشر
را برای پوشش کارهای تروریستی اس��تفاده میکند ،تصریح کرد:
آمریکاییه��ا روزی داعش را بهعن��وان رزمن��دگان آزادیخواه و
مدافعان حقوق بشر معرفی میکردند و االن منافقین را که مسئول
شهادت بیش از  20هزار ایرانی هستند بهعنوان مدافعان حقوق بشر
معرفی میکنند ،بنابراین اس��تفاده از حقوق بش��ر بهعنوان پوشش
برای فعالیتهای تروریستی سومین مرض حقوق بشر آمریکاست.

سرلشکر جعفری:

جبهه دشمن همه فشارها را علیه نظام و ملت ایران به کار گرفته است
فرمانده کل سپاه پاس�داران گفت :جبهه دشمن همه
فشارها را علیه نظام و ملت ایران به کار گرفته است.
سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی در همایش فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی سپاه که
در مشهد مقدس برگزار ش��د با قدردانی از فرماندهان و رزمندگان
این نیرو در اجرای موف��ق مأموریت عملیاتی خود اظهار داش��ت:
تالشهای نیروی زمینی سپاه برای مقابله با دشمنان و تأمین امنیت
مناطق مرزی بهویژه شمال غرب و جنوب شرق کشور موفق و برای
مردم میهن اسالمی امنیت آفرین بوده است.
وی افزود :نیروی زمینی سپاه برای دفاع از مناطق تحت مأموریت

خود از اش��راف اطالعاتی و توان رزمی باالی��ی برخوردار و درواقع
یکی از عوامل موفقیت این نیرو همین مولفههای مهم بوده است.
فرمانده کل سپاه با اشاره به تالشهای مستمر و قابلتحسین سردار
پاکپور و رزمندگان نیروی زمینی سپاه در تأمین امنیت مرزها یادآور
ش��د :امنیت ضروریترین نیاز هر کشور و ملتی است که بحمداهلل
در ایران اسالمی در همه عرصهها نمود آن ملموس و آشکار است.
سرلشکر جعفری گفت :دش��من پیگیر راهبرد تحریم و فشار برای
ایجاد ش��کاف بین مردم و نظام اسالمی اس��ت که این موضوع به
فضل الهی با هوشمندی ملت فرجامی جز شکست نداشته و آمال و
آرزوهای دشمن باطل خواهد شد.
وی تاکید کرد :ش��رایط امروز کشور نش��ان میدهد جبهه دشمن،

سردار پاکپور اعالم کرد

بیش از  ۲۰مورد اقدام اطالعاتی و عملیاتی علیه تیمهای تروریستی

فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز ضمن تشریح جزئیات انهدام  ۳تیم تروریستی در جدار مرزهای جنوبشرق
کشور ،از انجام بیش از ۲۰مورد اقدام اطالعاتی ،عملیاتی علیه تیمهای تروریستی گروهکهای ضدانقالب
سنتی و پ.ک.ک در شمالغرب کشور خبر داد.
سردار محمد پاکپور اظهار داشت :در سال گذشته تاکنون بیش از  20مورد اقدام اطالعاتی ،عملیاتی علیه
تیمهای تروریستی گروهکهای ضدانقالب سنتی و پ.ک.ک در شمالغرب کشور که باهدف اقدامات
ضدامنیتی قصد نفوذ به داخل مرزها را داشتند ،توسط یگانهای نیروی زمینی سپاه انجامشده که  5مورد
آن مربوط به یکماهه اخیر است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید براینکه نیروی زمینی سپاه بااقتدار و آمادگی
در میادین دفاع از امنیت مرزهای کشور و کیان جمهوری اسالمی ایران حضور فعال دارد ،خاطرنشان کرد:
همچنین در چند هفته اخیر  3تیم تروریستی در جدار مرزهای جنوبشرق کشور قبل از هر اقدامی مورد
رصد و هدف نیروهای هوشیار و آماده یگانهای نیروی زمینی سپاه قرارگرفته و منهدم شدند.
سردار پاکپور با تشریح اهداف سرویسهای اطالعاتی کشورهای معاند و دشمنان قسمخورده ملت مؤمن
و انقالبی ایران اسالمی ،از سازماندهی و پشتیبانی گروههای تروریستی تکفیری ،به عملیات موفقیتآمیز
رزمندگان قرارگاه نجفاشرف نیروی زمینی سپاه علیه تیم  21نفره گروهک تروریستی تکفیری در اواخر
سال گذشته اشاره کرد و افزود :قرارگاههای حمزه سیدالشهدا (ع) ،نجف اشرف و قدس این نیرو با اشراف
اطالعاتی و اقدامات گسترده خود توانستهاند ضربات سنگینی بر تروریستها وارد کنند.

ترکیبی از همه فشارها را علیه نظام و ملت ایران به کار گرفته است.
قاطبه مردم ایران بهنظام و انقالب اسلامی پایبند
و وفادار هستند
فرمانده کل سپاه بابیان اینکه قاطبه مردم ایران بهنظام و انقالب
اسالمی پایبند و وفادار هستند و مسئولین باید قدردان این نعمت
بزرگ باش��ند تصریح کرد :عبور از س��ختیها ،اقتصاد مقاومتی،
نگاه انقالبی و عدم نگاه به بیرون راه پیش��رفت و موفقیت کشور
اس��ت و انش��اءاهلل باهمت مردم و بهویژه مس��ئولین با گذر از
وضعی��ت خطیر امروز ،آینده روش��نتری برای میهن اس�لامی
رق��مخواه��دخ��ورد.

سردار شریف خبر داد

تکمیل پروژه آبرسانی به خرمشهر و آبادان تا  ۱۵تیرماه
مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اس�لامی گفت :با تالش مجاهدان قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا تا پانزدهم تیرماه پروژه آبرس��انی به  ۴شهر دارخوین ،ش��ادگان ،خرمشهر و آبادان تکمیل و
نهایی میشود .سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف در گفتوگویی با اشاره به تالشهای سپاه برای
نقشآفرینی و کمک به رفع مشکل آب شرب مردم استان خوزستان گفت :همانگونه که فرمانده قرارگاه
س��ازندگی خاتماالنبیا (ص) اعالم کردند ،به فضل الهی و با تالش مجاهدان عرصه سازندگی و آبادانی
کشور در این قرارگاه تا پانزدهم تیرماه جاری پروژه آبرسانی به  4شهر دارخوین ،شادگان ،خرمشهر و آبادان
تکمیل و نهایی خواهد شد و مردم این شهرها از آب شرب مناسب استفاده خواهند کرد .وی افزود :در پی
اعالم عمومی تکمیل این پروژه تا پانزدهم تیرماه ،سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه نیز با تشکر از اقدام
جهادی نیروهای متخصص قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا (ص) به سردار عبداللهی فرمانده این قرارگاه
تاکید کردند همه توان و ظرفیتها برای س��رعت بخشی به اتمام و تحویل بهموقع پروژه غدیر در بخش
مرتبط به آبرس��انی به مردم خوزستان و شهرهایی که دچار بحران آب در این زمینه شدهاند ،به کار گرفته
شود .سردار شریف مردم خوزستان را خط مقدم مقاومت و حماسهآفرینیهای ایران اسالمی در هشت سال
دفاع مقدس برابر جبهه متحد دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد:
مردم عزیز خوزستان حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند و حافظه تاریخی کشور ما هرگز از فداکاریها
و مجاهدتهای مردمان این منطقه در شرایط سخت جنگ تحمیلی دشمن بعثی غفلت نخواهند کرد.

گزیده ها

تذکر مجلس به دولت
برای رفع ایرادات تخصیص ارز
علی الریجانی ب��ا حضور در
جم��ع خبرن��گاران پیرامون
جلس��ه غیرعلنی صب��ح روز
گذش��ته مجل��س ش��ورای
اسالمی گفت :برخی ایرادات
در تخصیص ارز وجود داشت
که به دولت گوش��زد ش��د تا
رعایت شده و اشکاالت رفع شود که این موردنیاز به تقویت نظارتها
دارد.
رییس قوه مقننه در ادامه بابیان اینکه در این جلسه پیشنهاداتی برای
کنترل نقدینگی مطرح شد که برخی از آن در قانون بودجه به تصویب
رسیده و باید اجرا شود ،عنوان کرد :این موضوع بهطور جد از دولت
خواسته شد تا مواردی که در قانون برنامهوبودجه تصمیمگیری شده
اجرا شود تا رش��د نقدینگی به اقتصاد کشور آسیب نزند لذا در اسرع
وقت باید دراینباره جلسه گذاشته شود.
وی ادامه داد :از س��وی دیگر الزم است طرحهای نیمهتمام نیز به
کمک مردم تمامش��ده و تس��هیالتی در این زمینه فراهم شود که
مقداری از آنها در قانون بودجه تا سقف  50تا  60هزار میلیارد تومان
تصویبشده که در شرایط فعلی باید بیشتر در این حوزه گام بردارند و
اگر به اذن نیاز بود موارد مطرح شود.
الریجانی همچنین بابیان اینکه در ادامه جلس��ه غیرعلنی نکاتی
درباره روانس��ازی تولید در داخل مطرح ش��د ،اظهار داش��ت :این
موضوع در مورد برخی مق��ررات مثل مالیات بر ارزشافزوده وجود
دارد که بهطور طبیعی در این شرایط اقتضا میکند تا تغییراتی داده
شود و نیازمند ارائه پیشنهادات از سوی دولت است.

آمریکاییها مجبور به عقبنشینی
از شرق فرات هستند
علی اکبر والیتی ،مشاور مقام
معظ��م رهب��ری در ام��ور
بینالمل��ل در دی��دار ب��ا وزیر
آموزش عالی سوریه گفت :دیر
ی��ا زود آمریکاییه��ا مجبور
میش��وند از ش��رق ف��رات
عقبنشینی کرده و شرشان را
از س��ر مردم س��وریه کم کنند .علیاکبر والیتی اظه��ار کرد :الزم
میدان��م پیروزیهای دولت ،ملت و نیروهای متحد س��وریه را در
عرصهه��ای مختل��ف و بهوی��ژه پیروزیه��ای اخی��ر در درعا و
بازپسگیری این منطقه مهم در جنوب سوریه تبریک بگویم .وی
افزود :دشمن اصلی ش��ما و ما که آمریکا ،اسرائیل و ارتجاع منطقه
هستند همچنان به تالشهای خود علیه دولت و ملت سوریه ادامه
میدهند .والیتی همچنی��ن بیان کرد :آمریکاییه��ا بدون اینکه
دستورالعملی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا دعوتی از سوی
دولت سوریه داش��ته باشند در ش��رق فرات مستقرشدهاند و خوی
تجاوزگریشان باعث شده چند هزار نفر از نیروهای خود را در شرق
فرات مستقر کردهاند.
وی افزود :بدون تردید ما پیروزی در منطقه درعا را مقدمهای برای
پیروزیهای دیگر در ش��رق فرات به نفع دولت س��وریه و متحدان
آنها میدانیم و دیر یا زود آمریکاییها مجبور میشوند از شرق فرات
عقبنشینی کنند و شرشان از سر مردم سوریه کم شود.

فروش ارز در بازار سیاه خیانت است
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه
با مفاسد اقتصادی به ریاست
مع��اون اول ریی��س جمهور
برگزار شد .اسحاق جهانگیری
در این جلسه با اشاره به انتشار
نام شرکتهای دریافتکننده
ارز به نرخ رسمی از سوی بانک
مرک��زی ،ضرورت برخورد باکس��انی که در ای��ن خصوص تخلف
کردهاند را یادآور شد و درعینحال اظهار داشت :بخش خصوصی و
همهکسانی که فعالیت اقتصادی را با در نظر گرفتن سالمت و مصالح
ملی انجام میدهند س��ربازان خط مقدم مبارزه در ش��رایط تحریم
هستند و نقش پراهمیت و کلیدی در تأمین کاالهای اساسی کشور
دارند که باید موردحمایت قرار گیرند .رییس ستاد هماهنگی مبارزه
با مفاس��د اقتصادی ضمن درخواست از دستگاههای نظارتی برای
بررس��یهای الزم در واردات انجامشده به کش��ور ،تاکید کرد :باید
ضمن مراقبت از بخش خصوصی س��الم ش��رایطی فراهم کرد که
فعاالن اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی
کنار نکشیده و کمکحال دولت و نظام باشند .جهانگیری با توضیح
اینکه بسیاری از تخصیصهای ارز برای واردات قبل از خروج آمریکا
از برجام و اعالم تحریمهای جدید انجامشده و در آن مقطع با توجه
به توان مالی کشور ارز برای واردات اختصاص مییافت ،ادامه داد:
اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول
خود را در بازار به قیمت آزاد بفروش رسانده باشند و یا کمتر از میزان
ارز دریافت شده کاال به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه
به فروش رس��انده مرتکب خیانت ش��ده اس��ت و دولت به کمک
قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.

خبر
آیت اهلل مکارم شیرازی:

پذیرش  FATFسیاهی مطلق است

آیتاهلل مکارم ش��یرازی در دیدار جمعی از خانواده ش��هدا ،خانواده
ش��هدای مدافع حرم و بان��وان نخبه علمی و فرهنگ��ی قم ،اظهار
داشت :در مورد الحاق به کنوانسیون مقابله با تروریسم باید چند نکته
بهصورت شفاف برای ما تبیین ش��ود ،نخست باید معیار تروریسم
بودن تبیین شود که بر اساس چه معیاری تروریسم بودن و یا نبودن
گروهها مشخص میشود و همچنین باید روشن شود که این معیار
از سوی چه کسی تعیین خواهد شد.آیتاهلل مکارم شیرازی افزود :اگر
غرب طبق این کنوانسیون سپاه پاسداران ،حزباهلل و امثال اینها
را تروریسم خطاب میکند ،باید بداند که کسی چنین اجازهای را به
آنها نمیدهد و در اینجا همانطور که بیان شد باید تبیین شود که
معیار تعیین تروریست از س��وی چه کسی مشخص میشود و اگر
طبق معیارهای غربی تروریسم تعریف شد ،ناگزیر هر شخصی که
برای آزادی کشور و ملت خود تالش میکند تروریست خواهد بود
و بهاینترتیب کس��انی که شر داعش را از عراق و سوریه کم کردند
در زمره تروریس��م قرار خواهند گرفت .مفس��ر قرآن کریم تصریح
کرد :قبول کردن این س��ند ،سیاهی مطلق است و اگر قبول نکنیم،
اتفاقی ایجاد نخواهد شد و تحریمها به روال قبل ادامه خواهد یافت،
درحالیکه پذیرش این س��ند خودباختگی ،بردگی و تسلیم مطلق
است و کس��انی که حامی عضویت و پیوس��تن به این کنوانسیون
هستند باید به سؤاالت بهصورت شفاف پاسخ دهند و برای مردم و
علما بهصورت شفاف بیان کنند که هدف از این کنوانسیون چیست.

