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دکتر محمدصادق کوشکی

مردم را نشناخته اند

ادام�ه از صفح�ه اول  ... :ازجمله سالهای اخی��ر ،بر تحریمهای
اقتصادی و فضاسازیهای رسانهای بهمنظور باال بردن آستانه نارضایتی
مردم متمرکزشده است .به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی؛ «امروز
برنام ه دشمن ،بعد از مأیوس شدن از همهکارهای دیگر ،ایجاد شکاف بین
نظام جمهوری اسالمی و ملت عزیز ایران است .این حماقت آنها است؛
نمیدانند که نظام جمهوری اسالمی چیزی جز ملت ایران نیست ،اینها
قابل جدا شدن نیستند .البته شش رئیسجمهور دیگر قبل از این شخص
هم این تالش را کردند و هم ه آنها از میدان خارج شدند و نتوانستند این
مقصود ش��یطانی را انجام بدهند .این فشاره��ای اقتصادی آنها هم که
عمدت ًا روی مردم فشار میآورد ،بهخاطر این است که شاید بتوانند مردم را
ب��ه ستوه بیاورند ،خسته کنند .ما به حول و قو ه الهی پیوندمان را روزبهروز
با مردم بیشتر و قویتر خواهیم کرد؛ ما انسجام دشمنش��کن خودمان را
حفظ میکنیم 9( ».تیر )97
بنابراین ،سوءاستفاده از برخی اعتراض��ات مردمی و به انحراف کشاندن
مطالب��ات بهحق مردم در خصوص مسائل اقتصادی -معیشتی و جا زدن
آنها بهعن��وان اعتراضات عمومی! علیه نظام سیاسی نمونهای از تالش
دش��منان برای ایجاد ش��کاف میان نظام و مردم است ک��ه البته عواملی
همچون سوء مدیریت ،اش��رافیگری برخی از مسئوالن ،عدم شفافیت
و مفاسد مالی و بانکی ،اقتص��ادی ،سیاسی و اداری ،بهمثابه کاتالیزور ،در
دامن زدن به توهمات دشمن کمک شایانی کرد.
شاید به جرأت بتوان گفت که اساس ًا نقشهها و هزینههای دشمنان برای
ایجاد شکاف ملت با نظام اسالمی ،جز از راه بزرگنمایی ضعفهای داخلی
امک��ان پیشبرد و اثربخشی ن��دارد و نمیتواند نظام سیاس��ی را با خطر و
چال��ش مواجه سازد ،همانگونه که این توطئهها در دهه  ۶۰نیز نتوانست
به اهداف مدنظر منتهی شود ،چراکه در آن دوره ،پیوند مسئوالن با مردم
در قالب دو مؤلفه «اعتماد مردم به مسئوالن» و «ش��فافیت مسئوالن با
مردم» ،به حدی بود که دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت
واال در آن دوره هم دشمن هزینههای زیادی بر ایجاد شکافهای قومی،
مذهبی و نژادی در کشور کرده بود ولی پیوند قوی مردم و حاکمیت ،مانع
از نتیجهبخش شدن آن گردید.
امروز هم اگر دشمن به برخی اعتراضات مردمی امید بسته و تصور میکند
که با افزایش تحریمه��ا ،فشارهای اقتصادی و باال بردن سطح مطالبات
میتواند نظام اسالمی را دچار بحران فروپاش��ی کند ،بخش عمده آن به
خاطر سوء مدیریتهای داخل��ی و بیتوجهی برخی مدیران و مسئوالن
به مطالب��ات و خواستههای بهحق مردم است که بستر عملیاتی ش��دن
و فعالس��ازی این ش��کافها را فراهم کرده است .بای��د پرسید در چنین
شرایطی مسئوالن چه وظیفهای در قبال بهبود سطح اعتماد مردم بهنظام
و تقویت پیوند و اتحاد ملی دارند؟ در پاسخ باید گفت که مهمترین رسالت
دستاندرکاران نظام این است که در میانه ک��ارزار تمامعیار اقتصادی و
وضعی��ت غیرعادی فعلی که ب��ر کشور حاکم است ،آنها نیز ش��رایط را
غیرعادی بدانند و برخالف ش��رایط معمول و مرسوم ،برنامهریزی کرده
و به دور از ش��عارزدگی مالزم اقدام و عم��ل در جهت رفع موانع معیشتی
باشند .بهبیاندیگر ،شرایط جنگ اقتصادی باید در رفتار ،زندگی شخصی،
مدیری��ت ،برنامهریزی و  ...مسئوالن از طریق کار و همت جهادی ،ساده
زیستی ،پرهیز از تجمل و تبرج عینیت پیدا کند تا مردم نیز اقناع ش��ده و با
درک شرایط امروز کشور ،با مسئوالن همدلی و همراهی داشته باشند.
نکته کلی��دی اینجاست که به تعبی��ر این مثل که «به عم��ل کار برآید،
به سخندانی نیس��ت» ،وزنه تغییرات و دفع تحریمه��ا زمانی به سمت
گشایشهای واقعی و عینی سنگینی میکن��د که یکبار برای همیشه،
چشم امی��د از آنسوی مرزها برداریم و آنچه خ��ود داریم را ز بیگانه تمنا
نکنیم.
از باب مثال ،از سال  58تا به امروز کارنامه موفقی برای مواجهه قدرتمندانه
با تحریمها در حوزه صنایع نظام��ی و دفاعی پیش روی ما وجود دارد که
علیرغم محدودیته��ای صددرصدی ،این بخش حس��اس و مرتبط با
امنی��ت کشور بدون هیچ اخالل و مشکلی در حال فعالیت است .نکته نغز
خودکفایی کشورم��ان در صنایع نظامی آن است که با وجود تحریمهای
همیشگی و گست��رده ،هزینه تولید و نگهداری تسلیحات در قوای مسلح
جمهوری اسالم��ی در قیاس با سایر کشوره��ای منطقه خلیجفارس در
آخری��ن رتبه قرار دارد ،چراکه حوزه دف��اع و صنایع نظامی ما از خصیصه
«خود بنیاد بودن» بهره میبرد .نتیجه این سیاست آن است که کمترین
هزینه و بیشترین آورده را در این بخش شاهدیم اما در عرصههای بسیار
سادهتر و بدون پیچیدگیهای مختص نظامی مثل صنایع خودروسازی،
کشاورزی و  ...دچ��ار گرفتاریهای عدیدهای هستی��م .علت این امر را
بای��د در طرز تفکر بخشی از مسئولین جستجو کرد که اعتقاد به واردات و
سرمایهگذاری خارجی برای حل مشکالت دارند و فکر میکنند که صرف ًا
با فروش نفت و واردات کاالهای موردنیاز ،مسئله حل میشود درحالیکه
او ًال از ای��ن رهگذر ،صورتمسئله پاک میش��ود ،نه خ��ود مسئله و ثانی ًا
آسیبپذیری صددرصدی و درنتیجه ،نارضایتی مردم را به همراه میآورد.
برای فاصله گرفتن از این مهلکه سهمگین و رسیدن به ساحل امن اقتصاد
خود بنیاد و مقاوم در برابر تالطمات و طوفانها الزم است ریشه مشکالت
امروز کشور که همان��ا تکیه و اعتماد به خارجیهاس��ت ،جای خود را به
اعتماد و اتکا به توانمندیهای داخلی بدهد .متأسفانه فرصت طالیی چند
سال گذش��ته بابت نشان دادن چراغ سبز به سرمایهگذاران خارجی برای
واردکردن تجهیزات و فناوری به داخل ،هدر رفت و بخشی از مسئولین،
چشم خود را به روی فناوران وطن��ی چه در عرصه صنعت و کشاورزی و
چه در حوزه تکنولوژی بستند .اما چنانچه همین امروز هم دستاندرکاران
و مسئولین ذیربط در تم��ام ارکان حاکمیت از تمام کسانی که دستی در
چرخان��دن چرخ اقتصاد دارند به جد حمایت کنن��د و نیرو و توان داخلی را
ارجح بدارند ،در برابر تحریمها آسیب جدی نخواهیم دید و با ورود بیریا و
مخلصانه همه کارگزاران توطئه های دشمن خنثی خواهد شد.

خبرکوتاه

نیروی زمینی سپاه اعالم کرد

انهدام یک تیم تروریستی در نودشه

در پی نفوذ یک تی��م تروریستی ضد انقالب از منطقه مرزی نودش��ه در
است��ان کرمانشاه برای انجام اقدامات خرابکاران��ه و ضد امنیتی ،این تیم
توسط رزمندگان دالور قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه مورد ش��ناسایی
و تعقیب قرار گرفته و مقارن عصر ش��نبه طی یک درگیری به طور کامل
منهدم ش��د.این اطالعیه م��ی افزاید :در این درگی��ری سه تروریست به
هالکت رسیده و یک تروریست دیگر به شدت زخمی شد .در این درگیری
همچنین یکی از نیرو های بسیجی بومی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این اطالعیه با تاکید بر اشراف اطالعاتی و آمادگی همه جانبه رزمندگان
نیروی زمینی سپاه و دیگر نیروهای امنیتی حاضر در منطقه برای مقابله
با هرگونه عرض اندام گروهک های ضد انقالب و معاند آمده است :طی
این عملی��ات موفق مقادیر قابل توجهی س�لاح  ،مهمات و تجهیزات از
تروریستها کشف و ضبط شد.

روحانی تصمیمات نشست سران قوا را تشریح کرد

طرحهای اشتغالزایی شتاب خواهد گرفت
تصمیمات خوبی بین دولت و قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد ارزی اتخاذ شده است
حجتاالسالم حسن روحانی ،تحریمهای کور آمریکا را
علیه ملت ایران دانست و اظهارداشت :مسیر و سیاستی
که آمریکا نس�بت به ایران ،منطقه ،جهان اسالم و حتی
متحدانش اتخاذ کرده ،قابل ادامه نیست.
روز گذش��ته جلسه سران قوا با حضور آیتاهلل صادق آملی الریجانی،
حجتاالسالم حسن روحانی و علی الریجانی روسای قوای قضاییه،
مجریه و مقننه برگزار ش��د .روحانی در پایان این جلسه ،با بیان اینکه
جلسه سران سه ق��وه عمدت ًا راجع به مسایل ج��اری کشور و از جمله
مسایل اقتص��ادی و تحریمهای غیرقانونی بود ک��ه آمریکا به دنبال
اجرای آنها است ،اظهار داشت :خوشبختانه در زمینه اقدامات غیرقانونی
آمریکا مسئولین محت��رم و دولت ،تماسهای خوب��ی با کشورهای
مختلف اروپایی ،چین و روسیه ،کشورهای همسایه و کشورهای مهم
آسیایی داشتند و قریب به اتفاق کشورها که حفظ استقالل و حاکمیت
برای آنها مهم است ،پاسخشان مثبت است یعنی میگویند که ما زیر
بار قانون داخلی آمریکا نمیرویم .رییسجمهوری تصریح کرد :بسیار
امیدواریم که روند تعامل اقتصادی ایران با دنیا مثل گذشته ادامه پیدا
کند و البته ما برای مواردی که ممکن است دچار مشکل ش��ویم ،فکر
و برنامهریزی کردهایم و در همین جلسه نیز در خصوص راهکارهایی
که با کمترین هزینه از این مرحله عبور کنیم ،بحث و گفتوگو کردیم.
روحانی خطاب به ملت ایران گفت :دولت برای تأمین کاالهای اساسی
و ض��روری مردم ارز الزم را مد نظر ق��رار داده و بانک مرکزی به طور
منظ��م این ارز را پرداخت میکند در بخ��ش دوم بین صادرکنندگان،
واردکنندگان و تولیدکنندگان در این سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز
شده که با توافق ،ارز را خرید و فروش میکنند .در عین حال دولت به
مردم قول میدهد که در زمینه انرژی ،حمل و نقل ،کاالهای اساسی
و تولید ،مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد.
وی با اش��اره به اینک��ه ارز مورد نیاز برای تامین م��واد اولیه و قطعات
تولیدکنندگان را تأمین خواهیم کرد ،اظهارداشت :با شرایط امروز و با
ممنوعیت واردات برخی کاالهای غیرضروری و کاالهایی که نمونه
آنها در داخل تولید میشود ،فرصتی بسیار مناسب برای تولیدکنندگان
و صادرکنندگ��ان داخلی ایجاد ش��ده است .امروز صادرات ش��رایط
بهتری از گذشته دارد و بنابراین از این فرصت صادرات هم شرکتها
و کارآفرینان و تولیدکنندگان ما میتوانند استفاده کنند.
تعامل دولت و قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی
روحانی افزود :البته در مواردی ،ب��ا تخلف برخی افراد مواجه هستیم.

اکثریت قاطع تجار و تولیدکنندگان م��ا در چارچوب قانون حرکت و
به مق��ررات احترام می گذارند و ش��رایط کش��ور را درک میکنند اما
افرادی نیز هستند که به قانون و مقررات توجه نمیکنند .داللیهایی
ک��ه نابسامان است ،قیمته��ای نامناسبی که به خری��داران عرضه
میکنند ک��ه نادرست است ،در این زمینه ه��م تصمیمات خوبی بین
دولت و قوه قضاییه اتخاذ ش��ده که دولت بتواند تالشهای بیشتری
را از طریق مقرراتی ک��ه در اختیار وزارت دادگستری است انجام دهد
و قوه قضاییه،شعبههای خاصی را در تهران و استانها برای مبارزه با
اینگونه مفاسدی که اینروزها در جامعه ما باب شده ،تشکیل دهد تا ما
بتوانیم به این پروندهها خیلی سریعتر رسیدگی کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :امروز آمریکا در افکار
عمومی دنیا من��زوی و در میان مردم ایران نی��ز از همیشه منزویتر
است چ��را که طرح تحریم آمریک��ا ،علیه ملت ای��ران است .اگر این
تحریم برای بخ��ش و صنعت خاصی ب��ود ،میتوانستند بهانههایی
بیاورند و توجیهاتی انجام دهند اما این تحریمها ،تحریمی عام و کور
اس��ت که بر مردم ایران فشار وارد میش��ود و بنابراین طرح آنها فشار
به ملت ایران است همانگونه که به ملته��ای دیگر فشار میآورند.
حاکمی��ت امروز واش��نگتن ،بی��ش از همیشه در می��ان مسلمانان و

کشورهای در حال توسعه ،منف��ور است و حتی در داخل آمریکا هم با
مشکالتی روبرو اس��ت .وی افزود :تردید نداریم که آمریکا نمیتواند
به مسیر و سیاستی که امروز نسبت به ای��ران ،منطقه ،جهان اسالم،
قدرتهای ب��زرگ دنیا و حتی متحدینش اعمال میکند ،ادامه دهد و
مسیری که جمهوری اسالمی ایران پیش گرفته یعنی مسیر استقامت،
ایستادگی ،برنامهریزی ،هماهنگی با مردم و تعامل با دولتهای دوست
در سطح جهان ،میتواند این توطئهها را خنثی کند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود به موضوع طرحهای اشتغالزا در کشور اشاره کرد و با تاکید بر تداوم
این طرحها ،گفت :ما بحث اشتغال را بویژه در زمینه صنعت ساختمان،
خودروهای فرسوده و اش��تغال روستاییان ،به طور جد دنبال میکنیم
و باوجود فشارهای آمریکا امسال ش��اهد یک تحول مثبت در زمینه
اشتغال خواهیم بود .رییسجمهوری افزود :همچنین دولت درخصوص
کم��ک به اقشار کمدرآمد و مستضعف جامع��ه و کاستن از مشکالت
آنان  ،طرحهایی دارد .ما برگ��زاری این جلسات هماهنگی سه قوه را
در کنار جلسات هماهنگ��ی اقتصادی قوا ،برای حل مشکالت کشور
ادامه میدهیم تا مردم ما با مشکالت و فشار کمتر بتوانند در این مبارزه
بسیار مهمی که علیه بدخواهان دارد ،به موفقیت و پیروزی دست یابد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح کرد

براندازینظامایرانخیالپردازیاست

«مایک پمپئو» وزیر خارج��ه آمریکا و «استیون
منوش��ین» وزی��ر خزان��هداری ای��ن کش��ور در
نامهای که برای مقامهای فرانسوی نوش��تهاند
دالیل خ��ود را ب��رای ع��دم موافقت ب��ا صدور
ت از تحریمهای ایران تشری��ح کردهاند.
معافی�� 
وزرای خارج��ه و خزانهداری آمریک��ا در این نامه
نوش��تند :دولت آمریکا به دنب��ال اعمال «فشار
اقتصادی بیسابق��ه» روی حکومت ایران است.
آنها همچنین با یادآوری اینک��ه آمریکا از برجام
خارج شده ،تأکید کردهاند :واشنگتن تا زمانی که
شاهد «تغییرات ملموس ،ادامهدار و مشهود» در
سیاستهای ایران نباش��د ،نرمش نشان نخواهد
داد .در این نامه ک��ه تاریخ نگارش آن مشخص
نیس��ت ،آمده است :ترامپ به ی��ک دلیل ساده از
برجام خارج ش��د ،این توافق نمیتوانست ایمنی
مردم آمریکا را تضمین کند« .مارشال بیلینگسال»
دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در امور تامین مالی
تروریسم هم مدعی شد :دولت آمریکا بعید است
ب��ا درخواست جدید  ATRب��رای تحویل تعداد
بیشتری هواپیما به ایرالینهای ایرانی موافقت
کن��د .وی اف��زود :تولیدکنندگ��ان هواپیما برای
پشتیبانی کام��ل از هواپیماهای ارسال ش��ده به
ایرالینهای ایرانی باید مجوزهایی از ما دریافت
کنند اما در ای��ن مرحله ،من فک��ر میکنم ما در
موقعیتی نیستیم ،اعالم کنیم که چنین مجوزهایی

قدرت دفاعی ما عامل بازدارندگی نظامی

را ص��ادر خواهی��م ک��رد .بیلینگس�لا همچنین
خاطرنشان کرد :آمریک��ا بعید است با درخواست
جدید  ATRب��رای تحویل تعداد بیشتر هواپیما
به ایرالینهای ایرانی موافقت کند .وی ادعا کرد:
ما در موقعیتی نیستیم ک��ه در این زمان انعطاف
بیشتری ب��رای معامالت با ای��ران نشان دهیم.
این مقام آمریکایی همچنی��ن گفت :از زمان لغو
این مجوزها ،آمریکا شاهد افزایش در خریدهای
پنهانی قطعات یدکی از سوی ایرانیها بوده است.
خیالپردازی نکنید
علیرغم مواض��ع خصمانه مقامات واش��نگتن،
خبرگ��زاری آمریکای��ی بلومب��رگ با اش��اره به
برنامههای «دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا
برای بران��دازی در ایران ،احتم��ال موفقیت این
راهبرد صرف ًا با جنگ تمامعیار اقتصادی را اندک
دانست .بلومبرگ درباره راهبرد ترامپ علیه ایران
پس از خارج ک��ردن آمریک��ا از توافق هستهای
برجام ،نوشت :محور این راهبرد را جنگ تمامعیار
اقتصادی با ایران تشکی��ل میدهد .این طرح به
دنبال رساندن منابع نفتی ایران به صفر و محروم
کردن اشخاص ،شرکتها و سایر نهادهای ایرانی
از تجارت بینالملل��ی است .این رسانه آمریکایی
در ادامه خاطرنشان کرد :جنگ اقتصادی با ایران
اگر اثرگذار هم باشد ،تأثیری بر سیاستهای ایران
در منطقه یا برنامه هست��های این کشور نخواهد
داشت .بلومبرگ نوش��ت :در این راستا اولین گام
کنار گذاش��تن این خیالپ��ردازی است که فشار
اقتصادی ب��ه تنهایی میتواند باعث فروپاش��ی
نظام  ۴۰ساله و کام ً
ال تثبیتشده ایران شود .سابقه
ندارد که این نوع تغییر نظام با فشارهای بیرونی در
جایی موفق شده باشد.

غالمرض�ا جالل�ی گف�ت :در حوزههای
نظامی براساس اقدامات بسیار منسجم
و مس�تحکم ،ای�ران در ح�وزه زمینی و
دریایی کاملا به بازدارندگی رس�یده و
در س�ایر حوزهها ،جنگ به ضرر دشمن
است.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست
مدیران کمیت��ه پدافند غیرعام��ل دستگاههای
اجرایی کش��ور ،رویک��رد جدی سال ج��اری را
انسجام ملی در برابر تهدی��دات مختلف دانست
و گفت :موضوع پدافند غیرعامل بنابر تعبیر رهبر
معظ��م انقالب ،بیاثرسازی اث��ر تهدید بر کشور
است و با توجه به آش��کار بودن تهدیدات دشمن
اهمیت پدافند غیرعام��ل چندین برابر سالهای
گذشته است.
وی در ادام��ه ب��ه تهدیدات پی��شروی کشور و
اولویته��ای پدافن��د غیرعامل ب��رای مقابله با
این تهدید پرداخت و افزود :همانطور که رهبری
فرمودند محور اصل��ی تهدیدات جنگ اقتصادی
است و دش��منان یک استراتژی جدیدی در این
زمینه اتخاذ کردهاند که رهب��ر معظم انقالب در
چه��ارده خرداد ب��ه آن پرداختن��د و فرمودند که
آمریکا از خروج از برجام یک برنامه خاصی را دنبال
میکند و آن تمرکز حداکثری فشار خورد کننده بر
کشور ماست که نام آن را مادون جنگ نهادهاند.
تلگرام ابزاری در اختیار آمریکا
رییس سازمان پدافند غیرعام��ل کشور در ادامه
سخنان خ��ود ،تصریح ک��رد :ح��وادث کشور و
نقشآفرین��ی تلگ��رام در دامن زدن ب��ه برخی
ناآرامیها ،نش��ان داد تلگرام ابزاری کامال جدی

در دست آمریکا است و هرجا که نیاز باش��د از آن
حمایت میکن��د .همین تجربه در داخل کشور ما
نشان میدهد از ش��بکه تلگرام ب��ه عنوان بستر
هدای��ت و کنترل افکار عموم��ی جامعه و کنترل
مردم مح��وری علی��ه اهداف انق�لاب اسالمی
استفاده میشود ،پس باید برای مقابله با تهدیدات
آن رویکردی جدی اتخاذ شود.
وی با تاکید بر اینکه در استراتژی جدید دش��من،
اقتصاد بستر و م��ردم محور تهدی��دات انتخاب
ش��ده و اب��زار آن ش��بکههای اجتماع��ی است،
ادام��ه داد :مسئله قابل توجه ای��ن است که تمام
ضدانقالب بر بستر و پایه منافقین طراحی ش��ده
تا بتوان��د اقدامات برانداخت��ن حکومت از جنس
مردممحوری و با استفاده از ظرفیتهای امنیتی
و ضد امنیتی را پیگیری کنند .جاللی تأکید کرد:
منافقین دستشان به خون جوانان ما آلوده است و
در حوادث خرمشهر رد پای آنها دیده میشود که
از ظرفیت منافقین ب��رای جاسوسی و نفوذ بهره
برداری می کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بر اس��اس پیشبینیها در
سال ج��اری تهدید نظامی نداری��م ،گفت :دلیل
اینکه تهدید نظامی اولویت دشمنان جدی نیست
این است که واقعیتهای دفاعی و نظامی کشور
قابلیتهای بسی��اری دارد و قادر است صحنهها
جنگ را تغییر دهد و تمامی فرضیات آمریکاییها
را برهم بزند .ش��روع جنگ نظامی عرصه جنگ
علیه ما را برهم میزند و کنترل ش��رایط را از آنها
می گیرد .به گزارش تسنیم ،جاللی ادامه داد :در
حوزههای نظامی براساس اقدامات بسیار منسجم
و مستحکم ،ایران در حوزه زمینی و دریایی کامال
به بازدارندگی رسیده و در سایر حوزهها ،جنگ به
ضرر دشمن است.

کدخدایی:

شورای نگهبان الیحه پالرمو را رد کرد

سخنگوی ش�ورای نگهبان اعالم کرد که
این ش�ورا اصالح قانون مبارزه پولشویی
که جزو مصوبات  ۴گانه موسوم به FATF
است را مغایر قانون اساسی دانست ه است.
عباسعل��ی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان
روز گذش��ته در نشس��ت خب��ری خود با اش��اره به
بررسی آخرین مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی
در ش��ورای نگهبان ،اظهارداش��ت :الیحه الحاق
دولت ای��ران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان
یافت��ه فراملی(پالرمو) در جلسات متعدد ش��ورای
نگهبان بررسی ش��د و بعد از اینکه ایراداتی نسبت
به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت ،اصالحاتی
در مجلس به عمل آم��د اما همچنان در ماده  ۳این
الیحه ایرادات ش��کلی شورای نگهبان باقی است.
وی افزود :همچنین نسبت ب��ه ماده  ۴این الیحه،
نسبت به مواردی که ش��رع ًا مصارف دیگری دارد
و مشم��ول مصادره میش��ود ،ایراد خالف ش��رع
تشخیص داده ش��د و ۸مورد هم تذکر درخصوص
غلطهای تایپی و امثال آن اعالم ش��د .سخنگوی
شورای نگهبان ادامه داد :همچنین دو مورد ایراد از
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این
الیحه اعالم شد که شامل مغایرت با سیاستهای

تابع نظر رهبری هستم

حجتاالس�لام سید محمود
علوی وزی��ر اطالعات ،ضمن
تایید خبر هشدار رهبر انقالب
ب��ه وی درب��اره اظه��ارات
اخیرش ،به تسنیم گفت که من
تابع نظر رهبر انقالب هستم.
جمعه گذش��ته ،ط��ی خبری
اعالم شده بود که بر اساس ش��نی دهها در پی اظهارات اخیر منتشر
شده از سوی حجتاالسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات مبنی
ب��ر اینک��ه نباید با مفس��دان اقتص��ادی با تن��دی برخ��ورد کرد،
رهبر معظم انقالب به حجتاالسالم علوی هشدار دادهاند که این
بیانات بهضرر وزارت اطالعات و نیز بهضرر اقتصاد ملی است.

بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی در مجمع تشخیص

بلومبرگ:

وزرای خارج�ه و خزان�هداری آمریکا در
نامهای به همتایان اروپاییشان مدعی
ش�دند؛ ب�ه دلیل آنک�ه به دنب�ال اعمال
فش�ار بیس�ابقه روی ایران هس�تند از
صدور معافیتهای تحریمی خودداری
میکنند.

گزیده ها

اقتصاد مقاومت��ی و سیاستهای امنیتی بوده است
که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰قانون اساسی از
سوی شورای نگهبان مجلس اعالم شد .کدخدایی
در بخش دیگری از نشست خبری خود با اش��اره به
بررسی الیحه «اصالح قانون مبارزه با پولشویی»
به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF
تصریح کرد :این الیحه که مربوط به قوانین داخلی
خودمان بوده ،صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن ،با یک
ایراد شکلی مواجه و اعالم شد که با توجه به قضایی
بودن الیح��ه و ضرورت تقدی��م آن توسط رییس
قوه قضاییه ،مغایر بند ۲اص��ل ۱۵۸قانون اساسی
تشخیص داده میشود .وی همچنین درخصوص
تذکر رهب��ر معظم انقالب ب��ه نمایندگان مجلس
درخصوص تبعات الحاق به برخی کنوانسیونهای
بینالملل��ی و اینکه ش��ورای نگهب��ان چه نظری
درخصوص الیحه الحاق ب��ه کنوانسیون مبارزه با
تامین مالی تروریسم اعالم خواهد کرد ،گفت :نظر
مق��ام معظم رهبری برای هم��ه دستگاهها صائب
است البته این بدان معنا نیست که دستگاهها وظایف
خودشان را انجام ندهند .سخنگوی شورای نگهبان
افزود :الیحه الح��اق به کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریسم نیز هن��وز به دست ما نرسیده و پس
از دریافت ،در خصوص آن اعالم نظر خواهد ش��د.

وی در پاسخ به س��وال دیگری که مدعی اظهارات
کدخدایی مبنی بر ورود شورای نگهبان به صالحیت
رییسجمهوری در صورت مذاکره با آمریکا ش��ده
بود ،بیان ک��رد :من چنین چی��زی نگفتهام؛ سوال
خبرنگار از م��ن این بود که چ��ه اقداماتی از طرف
روسایجمهور و مقامات ممکن است محل بررسی
و ورود ش��ورای نگهبان باشد و در ادامه این را مثال
زد که آیا مذاکره با آمریک��ا برخالف سیاستهای
نظام میتواند محل ورود شورای نگهبان باشد که
من پاسخ دادم با این فرض ،بله؛ ش��ورای نگهبان
موض��وع را بررسی میکند .کدخدای��ی تاکید کرد:
هرگونه فعالی��ت افراد طبق قان��ون میتواند مورد
رصد شورای نگهبان باشد و برای ادوار آینده محل
بررسی خواهد بود.

بررسی  ۶۲مصوبه مجلس
در یک سال اخیر
سخنگوی ش��ورای نگهب��ان در بخ��ش دیگری
از نشس��ت خبری خ��ود با اش��اره ب��ه فرارسیدن
 ۲۶تیرماه سالروز تشکیل ش��ورای نگهبان به ارائه
گزارش مختص��ری از عملکرد این ش��ورا در یک
سال اخیر پرداخ��ت و اظهارداش��ت :از اول تیرماه
 ۹۶تا ۲۰تیرماه امسال در مجموع ۶۲مصوبه شامل

۳۳الیحه و ۲۹ط��رح از مجلس به دست ما رسیده
که ۳۰مصوبه در مرحله اول تائید ش��ده۲۰ ،مصوبه
پس از رفع ای��راد در مجلس به تائید ش��ورا رسیده
اس��ت و ۱۴مصوبه نیز همچن��ان در دست بررسی
بین مجلس و ش��ورای نگهبان یا مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام است .کدخدای��ی همچنین افزود:
طی ای��ن مدت ۱۵اساسنامه مص��وب دولت نیز به
شورای نگهبان واصل ش��ده بود که  ۱۴اساسنامه
تائید ش��ده و یک مورد رد ش��ده است .به گزارش
مهر ،سخنگوی ش��ورای نگهبان همچنین به ارائه
جزئیاتی از بررسی مصوبات هفتههای اخیر مجلس
پرداخ��ت و تصریح کرد :در جلسات اخیر ش��ورای
نگهبان ۱۰مصوبه مجلس به تائید رسیده است که
مهمترین آنها شامل «طرح دو فوریتی استفصاریه
جزء  ۱بند الف تبصره  ۱۲قانون بودجه « ،»۹۷طرح
الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر»،
«طرح دائمی شدن قوانین مجازات اسالمی و آئین
دادرسی کیفری»« ،ط��رح الحاق موادی به قانون
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی» و «طرح
ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت آسیبرسان
به سالمت در فضای مجازی» و نیز «طرح اصالح
قانون سیاستهای کل��ی اصل ۴۴قانون اساسی»
بوده است.

در جلس��ه هیأت عالی نظارت
که رییس کل بانک مرکزی و
نمایندگانی از مجلس شورای
اسالم��ی نیز حضور داش��تند
گ��زارش کمیسیون اقتصادی
دبیرخان��ه مجم��ع تشخیص
مصلح��ت نظ��ام درخصوص
بررس��ی انطب��اق الیح��ه اصالح قان��ون مب��ارزه ب��ا پولشویی با
سیاستهای کلی حوزه اقتصاد مطرح و بررسی شد .محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه ،با اشاره
به شرایط اقتصادی جامعه و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه
دشمنان گفت :از دولت و دستگاههای مسئول در حوزه اقتصاد انتظار
میرود پیش از آنکه ع��دم توازنهای اقتصادی تبدیل به نوسان و
سپس بحران اقتصادی شود با بررسیهای عالمانه تغییرات و قرائن
وعالیم منفی اقتص��ادی را مطالعه وپیشبینیهای الزم را انجام و
تدابیر الزم و مدیریت مؤثری بر حوزه اقتصاد اعمال کنند .رضایی،
اتخاذ روشهای دقیق علمی برای پیشبینی عدم توازن و نواسانات
و نیز طراح��ی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت ش��رایط خاص
اقتصادی را ضروری دانست .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی
همچنین ش��فافسازی و بهبود کنترلهای اقتصادی را موضوعی
مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال هشدار داد :حضور درصحنههای
بینالمللی یکی از سیاستهای اصلی نظام است ولی باید ،مراقب
سوءاستفاده دشمنان از ظرفیتهای حضور بینالمللی کشور ،برای
اعمال فشار بیشتر باشیم و تدابیر الزم را پیشبینی کنیم.

تثبیت همکاریهای منطقهای
ایران و روسیه

علیاکب��ر والیت��ی مش��اور
رهبر معظ��م انق�لاب در امور
بینالمل��ل ،در توضیحات��ی
درخصوص نتای��ج رایزنیها با
مقامات روسیه در جریان سفیر
اخیرش به این کش��ور ،گفت:
آمارها بسیار گویاست از رش��د
روابط ایران و روسیه .آمار نخست این است که در چهار ماه نخست سال
جاریمیالدیحجممبادالتتجاری36درصدافزایشیافته،درهمین
مدت حجم مبادالت محصوالت کشاورزی 57درصد افزایش داشته؛
مطلب دیگر اینکه در طی سه سال گذش��ته 60سند همکاری اعم از
قرارداد اجرایی یا یادداشت تفاهم بین دو کشور امضا شده است .والیتی
کهباخبرساعت 21جمعهشبسیماگفتوگومیکرد،بههمکاریهای
توگوهاباپوتیناین
منطقهایایرانورسیهنیزاشارهکردوافزود:در گف 
همکاریهاتثبیتوتقویتشدوبهشایعاتیکهدشمنانهمکاریهای
منطقهایروسیهبامحورمقاومتبهآنهادامنمیزدند ،خاتمهدادهشد.
بسیاری حرفهایی میزدند که روسیه مخالف حضور ایران در سوریه
استیا ایرانبایدازسوریهبیرونبرود،درحالیکهآنچهماازآقایپوتین
ش��نیدیم این بود که همکاریهای دفاعی ایران و روسیه در رابطه با
سوریه باید ادامه یابد.

خوابهای دشمنان
هرگز تعبیر نمیشود

سردار حسین سالمی جانشین
فرمانده کل سپ��اه در مراسم
تکریم و معارفه فرمانده سپاه
سلمان سیستان و بلوچستان
اظهار داش��ت :با وجود اینکه
دشمنان شاخصههای قدرت
ایران را به رسمیت شناختهاند
اما میخواهند ملت ایران را ناامی��د کنند .سالمی خاطرنشان کرد:
سپاه پاسداران تمام توان و استعداده��ای خود را با همکاری مردم
برای حل مشکالت کشور بکار میگی��رد و این پیام و موضع سپاه
است .وی اظهار داش��ت :مشکالتی که در جامعه وجود دارد مربوط
به تمام جوامع پیشرفته است و نظام تالش دارد با هدایت های پدرانه
رهبر معظم انقالب و افزایش همدلی مردم این مشکالت را برطرف
کند .سالمی تصریح کرد :ما متعهد به حل مشکالت مردم هستیم
و این کمی صبر ،استقامت ،پایداری و ایستادگی را میطلبد .جانشین
فرمانده کل سپاه گف��ت :راز جاودانگی ملت ایران غیرت ،افتخار و
سربلندی است و مشکالت موجود به فضل الهی حل خواهد شد و
در این مسیر به صبر ،استقامت و تالش مضاعف نیاز داریم و ما قطعا
در این راه از استقالل و امنیت مرزهایمان دفاع میکنیم .به گزارش
سپاهنیوز ،در این مراسم ،از زحمات سردار حسین معروفی فرمانده
سابق سپاه سلمان تقدیر و سردار گشتاسب به عنوان فرمانده جدید
سپاه سلمان معرفی شد.

یاوهگوییهای تکراری الجبیر
علیه جمهوری اسالمی

«ع��ادل الجبیر» وزیر خارجه
عربستان سعودی روز شنبه در
توگو با یک شبکه خبری
گف 
وابست��ه ب��ه حک��ام آل سعود
مدعی شد که ایران باید رفتار
خود را در منطق��ه تغییر دهد.
وی از ایران خواست با توجه به
تنش بین دو کشور رقیب در منطقه ،رفتار خود را تغییر دهد .الجبیر
در ای��ن گفتوگو مدعی ش��د :سیاستهای ته��ران موجب انزوا و
افزایش فشار بر ایران شده است .وی در ادامه ادعاهایش افزود :تغییر
سیاستهای خصمانه ایران نیاز به عزم جدی دارد .به گزارش فارس،
عادل الجبی��ر درحالی دوباره علیه ایران اته��ام زنی کرده که رژیم
عربستان و برخی متحدان ع��رب این کشور از سال  2015تاکنون
عملیات گسترده هوایی را علیه مردم مظلوم یمن انجام داده و موجب
شهادت و مجروح شدن هزاران شهروند این کشور شدهاند.

