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دکتر ابراهیم کارخانهای

سوء مدیریتها

یک��ی از موضوعات رایج در گفتمان انقالب اس�لامی که از بدو تش��کیل
دولتها در کشور همواره مطرح بوده ،التزام و تقید مسئولین به راهکارهای
بومی – انقالبی در عوض گرتهبرداری از نسخههای خارجی و غربی است.
بر این اساس ،همیشه دو نگاه برای حل مشکالت کشور که یکی به الگوهای
غیربومی و دیگری به راهحلهای انقالبی – ملی تکیه دارد ،وجود داش��ته
و طرفداران هر یک از این دیدگاهها ،دالیل خود را برای اثبات مش��روعیت
رویکرد خود عن��وان میکنند .آنچه اما روش طرفداران غرب را بهش��دت
زیر س��ؤال برده ،عدم کارایی نسخههای غیربومی است و مهمترین دلیل
آن ،عبارت اس��ت از معطل نگهداشتن توان و بنیه کشور تا زمان رفع کامل
تحریمها و لبخند ملیح غرب به اقتصاد کشور .جالب اینجاست که هواداران
چنین شیوهای ،وقتی عرصه را به خود تنگ میبینند و نمیتوانند راه گریزی
برای سوء مدیریتها و بیتدبیریهای خود دستوپا کنند ،تحریمهای غرب
را مقصر جلوه میدهند؛ گویا فراموش کردهاند که همین جماعت بودند که
تا دیروز سنگ ارتباط با آمریکا و اروپا را به سینه میزدند ،آن را باطلالسحر
معضالت معیشتی معرفی میکردند ! این در حالی است که به گواه نظرات
کارشناس��ی و بررس��یهای نقادانه ،مش��کالتی که امروز جامعه با آنها
دستبهگریبان است ،عمدت ًاو معمو ًال به سبب اعمال سیاستهای غلط و
راهکارهای ناصواب و معارض با آرمانهای انقالب و کشور رقم خورده است
و س��هم تحریم ها ناچیز است .ازاینرو ،توجه به نکات ذیل در میدان جنگ
اقتصادی میتواند به روشن شدن برخی از حقایق و واقعیت هاکمک کند.
 .1بدون شک عاملی اصلی گرانی افسارگس��یخته بازارهایی مثل سکه و
ارز ،به فقدان برنامهریزی و استراتژی صحیح و مبتنی بر مصالح ملی در این
حوزه بازمیگردد ،چراکه سکه و ارز ،جزو ذخایر ملی کشور بهحساب میآیند
و در بحبوحه جنگ اقتصادی بهمثابه مهمات و تدارکات هستند .زدن چوب
حراج به دهها تُن از ذخایر کش��ور و عرضه میلیاردها دالر بهصورت فلهای،
در شرایطی که وزارت خزانهداری آمریکا شمشیر کینه و دشمنی را از رو به
بسته است ،مسئلهای نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت و اجرای
تصمیمات اینچنینی را باهدف مقابله با بحرانهای تحمیلی از سوی غرب
قلمداد کرد .به بیان گویاتر ،سرنخ نوسانات اخیر بازار را در برخی تصمیمات
و دخالت های ناروای عناصرپش��ت پرده وقتی عربستان سعودی و امارات
رسم ًا اعالم میکنند که بنای برهم زدن نظام مالی – پولی در کشور را دارند،
خواهناخواه کسانی که در مقابله با این خدعه دست روی دست گذاشتهاند،
در پازل دش��من بازی میکنن��د .چنانچه این تهاجم که با س��نگربندی و
پیشبینیهای الزم ،امکان دفع آن وجود داشت ،چاره نشود و نابسامانیهای
داخلی ادامه یابد ،الجرم به دیگر عرصههای کشور نیز منتقلشده و به یک
یا چند بازار محدود نخواهد ماند.
 .2بازارهای مالی – پولی کش��ور تاکنون تا به این حد آشفته و بی مدیریت
نبودهاند و مردم به یاد ندارند که قیمت ارز طی دو الی سه ماه به چندین برابر
افزایش پیدا کند .این امر نش��ان میدهد که برخی سیاستهای اقتصادی
متأسفانه در راستای منویات لیبرالیسم بوده که ،هم در اتخاذ راهبردها اشتباه
کردهاند و هم بهانه به دس��ت دشمن دادهاند .از س��وی دیگر ،آدرسهای
نادرس��تی از سوی بعضی دستگاهها داده میش��ود که مث ً
ال واسطهگران و
طبقه متمول جامعه به این بازار هجوم آوردهاند که حتی اگر این مس��ئله را
مفروض بگیریم ،بازهم گواهی بر راهکارهای نادرس��ت آنان است ،چون
س��ودآوری در بخشهایی غیر از تولید رشد پیداکرده است .در خبرها آمده
بود که بانک مرکزی  ۱۵۹میلیون و هشتصد هزار دالر و  ۵۱میلیون یورو
ارز در اختیار اش��خاص حقیقی قرار داده تا نس��بت به توزیع آن اقدام کنند
ولی سؤال اینجاس��ت که آیا نظام و س��اختاری برای توزیع ارز وجود ندارد
که بانک مرکزی این مبلغ قابلتوجه را صرف�� ًا در اختیار فرد یا افرادی قرار
داده و موجبات سوءاس��تفاده وی را فراهم کرده است ؟ اتفاقاتی ازایندست
نشاندهنده نهایت بیبرنامگی در بطن دستگاههای هدایتکننده اقتصاد
است ،لذا ضمن استقبال از ورود دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه به اوضاع
آش��فته فعلی  -همانگونه که ریاست محترم این قوه اظهار داشتند باید به
سراغ متهمان اصلی رفت .سرمنشأء بحرانهای فعلی را باید در بدعملی و
بیفکری پارهای از دستگاههای ذیربط جستجو نمود و آنها را پاسخگوی
اقداماتشان کرد.
 .3کش��ف و دس��تگیری ش��بکههای مخوف و برهم زننده اقتصاد کشور،
مستلزم تشکیل یک فرماندهی متمرکز است و پس از پایان یافتن مأموریت
این مرکز ،لزوم بررس��ی و اصالح ش��یوههای مدیریتی و سیاس��تهای
اقتصادی ،مهمترین اولویت کشور به شمار میآید .تشکیل کارگروههای
اندیش��هورز تخصصی در حوزههای مختلف اقتصادی ،همگام با مدیران
دس��تگاههای اجرایی ،متشکل از نیروهای دلس��وز ،صاحبنظر و نخبه در
جهت حل مشکالت موجود کش��ور ،اقدامی ضروری در جهت همافزایی
توان فکری و مدیریتی مس��ئوالن دس��تگاههای اجرایی کشور محسوب
میشود؛ همانگونه که مقام معظم رهبری بارها بر تشکیل چنین نهادهایی
تحت عنوان «هیئتهایاندیشهورز» تأکید فرمودهاند .4.مردم کوچه و بازار،
نخستین قربانیان سوء مدیریتها هستند و ازاینرو باید پرسید که آیا وظیفه
نهادهای مسئول در امر اقتصاد بهصورت فصلی تعریفشده که سازمانهای
بهاصطالح حامی مصرفکنندگان در ایام خاص مثل ماه مبارک رمضان و
بازگشایی مدارس ،نگران گرانی ارزاق و لوازمالتحریر دانش آموزان میشوند
یا این وظیفه دائمی و علیالدوام تعریفشده؟ از طرفی ،گفته میشود که در
وزارت خزانهداری آمریکا ،قریب به  380نفر بهصورت ش��بانهروزی روی
تحریمها کار میکنند و لشکری را به این منظور تشکیل دادهاند .بنابراین،
اگر مجریان امر بهدوراز خودشیفتگی در برنامههای اقتصادی ،رهنمودها،
تذکرات و سیاستهای ابالغی رهبر بصیر انقالب درحوزه اقتصادمقاومتی
را بهطور کامل در صدر اقدام و عمل خود قرار میدادند و به آراء منتقدان دلسوز
نظام توجه میکردند ،یقین ًا کشور درگیر ش��رایط کنونی نبود ،اما هنوز هم
فرصت باقی است و با انتخاب فرماندهان جهادی و اصالح سیاستها ،مجال
دفاع قهرمانانه و همهجانبه علیه جنگ اقتصادی دشمن کماکان وجود دارد.

خبرکوتاه

دلنوشته سرلشکر جعفری
برای رییسجمهوری

سرلش��کر محمدعل��ی جعفری فرمانده کل س��پاه در بازت��اب انتظارات
افکار عمومی طی دلنوش��تهای خطاب به حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمه��وری ،نوش��ت :حمایتهای بینظیر و گس��ترده دلس��وزان
انقالب در روزهای اخیر از جنابعالی ،نباید مانع اقدامات انقالبی ش��ما در
کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش سرس��امآور قیمت ارز و س��که ،در
شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان بشود .در ادامه این دلنوشته آمده است:
چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابتهای انتخاباتی و
یا با مخالفین خود بعضا به کار میبردید ،با نارساییها و سوءمدیریتهای
بخش اقتصادی دولت برخورد نمیکنید!؟ به گزارش مهر ،این دلنوش��ته
در ادامه میافزاید :اتخاذ تصمیمات مهم در ش��رایط سخت امروز کشور
برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان نیاز به عزم و ارادهای انقالبی
و قاطعیت در برخورد با کمتحرکی و ضعف برخی مدیران دارد تا مردم به
مدیریت همراه با تدبیر دولت شما امیدوار شوند.

رییس جمهور آمریکا در تاکتیکی سیاسی خواستار مذاکره با مقامات کشورمان شد

سیاهبازی تکراری ترامپ

دولت ترامپ در حالی دم از گفتوگو با ایران میزند که از
توافقی که با دو س�ال گفتوگو با ایران حاصل شد خارج
ش�ده و تمام دنیا را به فش�ار علیه ای�ران فرامیخواند و
دست چدنی وی از زیر دستکش مخملینش هویداست.
تجربه تاریخی جمهوری اسالمی ایران نشان داده که غربیها هرگاه
دستی برای مذاکره یا مراوده دراز کردند ،ضربه و لطمهای به کشور وارد
شده است .توافق سعدآباد با اروپاییها و کارشکنی آمریکا و همچنین در
اختیار قراردادن اطالعات هستهای کشور به آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و ترور دانشمندان هستهای کشورمان مثالهای عینی و ملموسی
از اعتماد به غرب بوده که ضربات س��نگینی به کشور وارد کرده است.
این موضوع درخصوص آمریکاییها به طریق اولی صادق اس��ت .در
هیمن رابطه و اینکه آمریکا غیرقابل اعتماد است ،رهبر معظم انقالب
در اول فروردین  1388طی سخنانی در بارگاه مطهر رضوی فرمودند:
« ...دولت جدید آمریکا میگوید ما مایلیم با ایران مذاکره کنیم ،بیایید
گذش��ته را فراموش کنیم .میگویند ما به س��مت ایران دس��ت دراز
کردیم .خوب ،این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده باشد که
یک دستکش مخمل رویش باشد ،اما زیرش یک دست چدنی باشد،
این هیچ معنای خوبی ندارد!» انگار تاریخ دوباره در حال تکرار اس��ت.
«دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا دوشنبهشب در سخنانی که در
کنفرانس خبری مشترک با نخستوزیر ایتالیا بر زبان راند ،مدعی شد
که آماده است بدون هیچ پیششرطی با مقامات ایرانی دیدار کند .وی
در عین حال ادعا کرد :کشورها را به فشار علیه ایران تشویق میکنیم.
این سخنان متناقض و متوهمانه رییسجمهور آمریکا در حالی مطرح
میش��ود که وزیر خارجه این کشور هم در س��خنانی  12خواسته را از
ایران مطرح کرده که میتوان آنها را پیششرطهای آمریکا برای رفع
تحریمها خواند .همچنین دعوت از تمام دنیا به اعمال فشار علیه ایران
هیچ تناسبی با راهبردهای دیپلماتیک ندارد .آمریکا نهتنها خود در حال
اعمال فشار اقتصادی بر ایران است بلکه با دوره انداختن هیأتهایی
از وزارتهای خزانهداری و خارجه ،دیگر کش��ورها را نیز به فشار علیه
تهران فرا میخواند.
نقض ادعاهای رییسجمهور آمریکا
پس از کمتر از 2ساعت از سخنان ترامپ و در شرایطی که وی مدعی
بدون پیششرط بودن مذاکرات با مقامات کشورمان شده بود« ،مایک
توگو با سی.ان.بی.سی ضمن طرح
پمپئو» وزیرخارجه آمریکا در گف 
ش��روطی برای ایران ،ادعا کرد :اگر ایرانیها نش��ان دهند که متعهد
به تغییرات اساس��ی در نح��وه رفتار با مردم خود هس��تند ،رفتارهای
خش��ونتآمیز را متوقف کنند ،و اینکه میتوانن��د توافق کنند که وارد
یک توافق هس��تهای ارزش��مند ش��وند که واقعا از تکثیر سالحهای
هس��تهای جلوگیری کند ،بنابراین رییسجمهور همانطور که گفت
آماده است بنشیند و با آنها مذاکره کندَ « .گرت مارکوس» سخنگوی
شورای امنیت ملی آمریکا هم ادعای «گفتوگوی بدون پیششرط»
را نقض کرد و مدعی ش��د :رفع تحریمه��ای ایران فقط وقتی ممکن
خواهد بود که در سیاستهای تهران تغییرات ملموس و پایدار ایجاد

شود .تا آن زمان و در صورتی که ایران مسیر و روش خود را تغییر ندهد،
تحریمها شدیدتر خواهد شد.
سیاست چماق و هویج ترامپ
این سیاست متناقض آمریکاییها با واکنش طعنهآمیز مقامات ایران
و جامعه جهانی روبرو شد .سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی
روابط خارجی در واکنش به پیشنهاد رییسجمهور آمریکا برای مالقات
با روحانی ،گفت :ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است و به نتایج
مالقاتهایش و سخنان متناقض خود چندان نمیاندیشد.
عبدالرض��ا رحمانیفضل��ی وزیر کش��ور هم در واکنش به س��خنان
اخی��ر ترامپ ،مبن��ی بر انج��ام مذاکره بدون پیشش��رط ب��ا ایران،
گف��ت :آمری��کا قابل اعتماد نیس��ت ،وقتی این کش��ور ب��ا قلدری و
به ص��ورت یکجانب��ه از برج��ام خارج میش��ود ،چه ط��ور میتوان
اعتم��اد کرد؟ از طرفی میگویند به ایران فش��ار آورده ش��ود تا ایران
تعه��دات جدی��دی را بپذی��رد و از ط��رف دیگر صحب��ت از مذاکره
ب��دون پیشش��رط میکنند .همچنین حش��متاهلل فالحتپیش��ه
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اینباره اظهار داشت:
در ش��رایط کنونی راهبردی برای مذاکره وجود ندارد و طرح مذاکره با
ایران حربه جدید ترامپ است.
یک شبکه خبری آلمانی نیز در پی سخنان رییسجمهور آمریکا مبنی
بر آمادگی وی ب��رای مالقات با همتای ایرانی وی ،نوش��ت :ترامپ
نخست شالق(چماق) و بعد هویج را نشان داد .شبکه خبری ARD
نوش��ت که پس از اینکه ترامپ چندی پیش ایران را به سنگینترین
پیامده��ا تهدید کرد ح��اال از آمادگی برای دیدار ب��ا روحانی صحبت
میکند« .وندی ش��رمن» معاون س��ابق وزیر خارج��ه آمریکا هم به
ادعای ترامپ واکنش نش��ان داد و تصریح کرد :آقای رییسجمهور،

با رأی نمایندگان مجلس

سیامک رهپیک
عضو حقوقدان شورای نگهبان شد
نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی با
 145رأی ،س�یامک رهپیک را به عنوان
عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب
کردند.
وکالی ملت در نشس��ت علنی روز گذشته خود،
با درخواست دوفوریت تش��کیل وزارتخانههای
رف��اه و تأمین اجتماعی و همچنی��ن کار و تعاون
مخالفت کردند .طی ای��ن الیحه قرار بود وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه
و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» تفکیک شود.
در ادامه ،انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان
در دس��تور کار مجلس قرار گرفت که س��یامک
رهپیک از مجموع  243رأی مأخوذه با کسب 145
رأی ب��ه عنوان عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان
انتخاب ش��د .همچنین حبیبآبادی دیگر نامزد
احراز این سمت 93 ،رأی کسب کرد.
رهپیک طی سخنانی در این نشست ،ضمن تشکر
از ریی��س قوه قضاییه و زحم��ات مجلس ،گفت:
همان طور که مستحضرید بنده دوره  6سالهای را
در شورای نگهبان ادای وظیفه کردم و به همین
دلیل با مس��ائل این ش��ورا و بحث تقنین آشنایی
دارم .وی با بیان اینکه آشنایی با مسائل اجرایی و
انتخابات در ش��ورای نگهبان یکی از تجربههای
بنده است ،افزود :تعامل مجلس و شورای نگهبان
در قانون اساس��ی مورد توجه قرار گرفته اس��ت و
این دو نهاد در موضوعات خاص به ویژه تقنین دو
نهاد مالزم هم هستند .شورای نگهبان در بحث
تقنین بدون مجلس شورای اسالمی بیمعناست
و مجلس شورای اسالمی نیز از نظر قانون اساسی
نیازمند شورای نگهبان است.

وکالی مل��ت همچنین مج��ازات ارتکاب جرم
کارکنان دستگاههای اجرایی و اشخاص حقوقی
علیه ک��ودکان و نوجوانان را مش��خص کردند.
براس��اس این مصوبه ،هرگاه کارکنان نهادهای
حکومتی ،دس��تگاههای اجرایی و ی��ا نهادهای
غیردولت��ی که مس��ئولیت نگه��داری ،مراقبت،
آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند
یا در امور مربوط به آن��ان فعالیت میکنند به هر
نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون
شرکت یا معاونت داشته باشند ،عالوه بر مجازات
مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد
از محرومیته��ا و ممنوعیتهای درجه ش��ش
محکوم میشوند.
مجلس از پاسخهای آخوندی قانع شد
در ادامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که
برای پاسخ به سوال نادر قاضیپور نماینده ارومیه
و همچنی��ن مصطفی کواکبی��ان نماینده تهران
به صحن آم��ده بود ،گفت :حمای��ت وزارت راه و
شهرسازی از شرکت ذوب آهن در راستای تولید
ریل ملی ادامه دارد و متوقف نخواهد شد.
وی همچنی��ن درخصوص ،علت برگزار نش��دن
شورای س��اماندهی امور پایتخت ،اظهار داشت:
برای تعیی��ن تکلیف حمل و نقل حومه و ش��هر
در تهران طرح مفصلی تهیه ش��ده و به س��رعت
اقدامات م��ورد نیاز برای بهب��ود این وضعیت در
حال انجام اس��ت .ب��ه گزارش خان��ه ملت ،پس
از پاس��خهای وزیر ،قاضیپور اع�لام کرد که از
پاس��خ آخوندی قانع نشده که سپس مجلس این
سوال را وارد ندانس��ت اما کواکبیان از پاسخهای
آخوندی قانع شد.

شاید ایران یک پیششرط داشته باشد و آن بازگشت آمریکا به برجام
باشد .همچنین کارشناسان آمریکایی اندیشکده «شورای آتالنتیک»،
تأکید کردند :با توجه به اقدامات خصمانهای که طی ماههای گذشته
دولت آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته ،حس��ننیت دونالد ترامپ
برای گفتوگو با ایرانیها زیر سوال رفته است.
به گزارش فارس« ،علی واعظ» مدیر پروژه ایران در «گروه بینالمللی
بحران» هم در اینباره گفت :هیچ مقام ایرانی در شرایط کنونی حاضر
به مذاکره نیست.
این تحلیلگر مس��ائل ایران در گفتوگو با المانیتور تصریح کرد :چرا
ایرانیها باید با دولتی که در درون خود مواضعی متناقض دارد ،مذاکره
کنند؟ آنها باید  ۱۲ش��رط پمپئو را قبول کنند یا پیشنهاد مذاکره بدون
پیش شرط رییسجمهور را؟
همچنین «محمد البرادعی» مدیر کل اسبق آژانس بینالمللی انرژی
اتمی با انتقاد از رویکرد ترامپ در قبال ایران ،گفت :نمیتوان ابتدا زیر
یک توافق زد و سپس ناگهان از آمادگی برای گفتوگو صحبت کرد.
روش مشابه مذاکره با کره شمالی ،مدلی برای تعامل با ایران نیست.
کوتاه سخن اینکه؛ خبر پیشنهاد ترامپ در حالی مطرح شد که برخی
در ای��ران نیز طی روزهای اخیر دوباره مذاکرهطلب ش��دهاند و حتی با
مثال زدن پذیرش قطعنامه ،598ایران را به آنچه خود تصمیم سخت
میخوانند ،فراخواندهان��د .تاجر قمارباز آمریکایی ش��اید بهخیال آن
نشسته تا با دیداری با مقامات ایرانی برای دیپلماسی ورشکسته خود
اعتبار بخرد ولی این موضوع را فراموش کرده که ایرانیان براس��اس
تجربه تاریخی خود دیگ��ر از یاد نخواهند برد که غربیها بهخصوص
آمریکای جنایتکار ،در پس دس��تکش مخملین فریبنده خود دس��تی
چدنی دارد که اگر به وعدههای پوچ آنها اعتماد ش��ود ،فرجامی بهتراز
بدعهدی ،وقاحت و طلب امتیازات بیشتر در انتظار ایران نیست.

روحانی در دیدار سفیران ایران در 14کشور جهان:

مسائل اقتصادی در روابط خارجی
لحاظ شود

رییسجمهوری توجه به اولویت مسایل
اقتصادی در روابط و مناس�بات خارجی
کش�ورمان را م�ورد تأکی�د ق�رار داد و
گفت :تقویت همکاری بنگاههای بخش
خصوصی کش�ورمان با دیگر کش�ورها
حائز اهمیت باشد.
حجتاالسالم حس��ن روحانی رییسجمهوری،
سفرای جدید جمهوری اسالمی ایران در لهستان،
ژاپ��ن ،واتیکان ،ایتالیا ،ایرلند ،اس��لوونی ،فنالند،
لبنان ،قزاقستان ،اوکراین ،مالی،کلمبیا ،بلغارستان
و س��فیر و نماینده دائم کشورمان در دفتر سازمان
ملل متح��د در ژنو ،را به تالش مضاعف به منظور
تقویت و تحکیم مناس��بات سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی کش��ورمان در عرصه بینالمللی توصیه
کرد .وی در ای��ن دیدار توجه به اولویت مس��ایل
اقتصادی در روابط و مناسبات خارجی کشورمان را
مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت :اگر هر کدام از
شما یک گام مهم در زمینه مسائل اقتصادی بویژه
در تقویت همکاری شرکتها و بنگاههای بخش
خصوصی کشورمان با کشورهای محل مأموریت
خود بردارید ،میتواند بس��یار حائز اهمیت باش��د.
رییسجمهوری تصریح کرد :باید شرایط کنونی
و تهدید و فشار موجود از سوی دولت آمریکا را به
فرصتی برای توسعه و پیشرفت روزافزون تبدیل
کنیم و بیتردید میتوانیم از این شرایط به خوبی
عبور کنیم .روحانی همچنین با اظهار خرس��ندی
از انتخاب خانم پروین فرش��چی به عنوان سفیر
کشورمان در فنالند ،اظهار داشت :از اینکه فرصتی
فراهم آمده تا خانمها لیاقت و اس��تعداد خود را در
صحنههای خارجی و مجامع بینالمللی نیز نشان

دهند ،بسیار خوشحال هستیم و اینگونه اقدامات
در شرایطی که به گونهای تبلیغ میکنند که اسالم
و ایرانیها با حضور زنان در عرصههای مدیریتی و
اجتماعی مخالفند ،میتواند بسیار مؤثر و تأثیرگذار
باشد .وی خاطر نشان کرد :وزارت امور خارجه در
انتخاب خانمها و هموطنان اهل تسنن به عنوان
س��فیر اقدامات خوبی انج��ام داده و باید بر مبنای
شایستگی و تعهد آن را ادامه دهد.

توپ در زمین اروپا است
رییسجمه��وری همچنین روز گذش��ته در دیدار
«رابرت مکایر» سفیر جدید انگلستان در تهران،
با استقبال از گسترش و توسعه روابط با لندن ،تاکید
کرد :خوش��بختانه در س��الهای اخیر اراده ایران
و انگلس��تان بر برقراری روابط و مناسبات خوب
میان دو کش��ور بوده اس��ت .وی افزود :جمهوری
اس�لامی ایران هرگز به دنبال تن��ش در منطقه
نبوده و نمیخواهد مش��کلی در آبراههای جهانی
ایجاد ش��ود ،اما هیچگاه از حق خ��ود در صادرات
نفت نیز ،به راحتی نمیگ��ذرد .روحانی با انتقاد از
عدم اج��رای کامل برجام در بخشهای تجاری و
اقتصادی و روابط بانکی از س��وی برخی از اعضا،
اظهار داش��ت :جمهوری اس�لامی ایران همواره
برای توسعه مناسبات و حسن رابطه با کشورهای
اروپایی آماده است و اکنون پس از خروج غیرقانونی
آمری��کا از برج��ام ،در فرصت مح��دود باقیمانده
توپ در زمی��ن اروپا قرار دارد .ب��ه گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،روحانی استوارنامه
«نوین مان هی ین» سفیر جدید ویتنام در تهران و
«یو جانگ هیان» سفیر جدید کره جنوبی در تهران
را نیز دریافت کرد.

معاون اول رییسجمهوری خبر داد:

اعالم بسته جدید اقتصادی دولت تا پایان هفته

اس�حاق جهانگیری با بی�ان اینکه اراده ق�وا در مبارزه با
مفاسد جدی است ،گفت :ایجاد این شائبه که در مسئوالن
کش�ور ارادهای برای مبارزه با فس�اد وجود ندارد جفایی
بزرگ در حق نظام است.
معاون اول رییسجمهوری در جلس��ه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد
اقتصادی با بیان اینکه دشمنان امید مردم را هدف قرار داده اند و قصد
دارند اعتماد مردم به نظام را به ویژه در مبارزه با فس��اد مخدوش کنند،
گفت :در این مقطع حس��اس رسالت س��نگینی بر دوش ما قرار دارد تا
اراده جدی و عزم راسخ نظام ،قوای سهگانه و نهادهای قضایی و امنیتی
کش��ور را در مبارزه جدی با فس��اد به نمایش بگذاریم و این اراده را به
درستی به افکار عمومی منتقل کنیم .وی افزود :ایجاد این شائبه که در
مسئوالن کشور ارادهای برای مبارزه با فساد وجود ندارد جفایی بزرگ
در حق نظام است چرا که مبارزه جدی با فساد از اصلیترین آرمان های
انقالب اسالمی بوده است و مقام معظم رهبری همواره خود پرچمدار
مقابله با فساد هستند و در هیچ دورهای تردیدی در موضع جدی ایشان

برای مبارزه با فس��اد مشاهده نشده است ،ضمن آنکه ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موجب فرمان ایشان ایجاد شده و پیگیر
مبارزه جدی با مفاسد بوده است.
جهانگی��ری با تاکید بر اینکه در دولت هیچ خ��ط قرمزی برای مبارزه
با فس��اد و برخورد با متخلف��ان وجود ندارد ،گفت :دس��تگاه قضایی و
نهاده��ای امنیتی و نظارتی با هر مدیر متخلفی در هر رده و س��طحی
که باشد برخورد کنند؛ هیچ استثنایی وجود ندارد چرا که مبارزه با فساد
زمانی موفق خواهد بود که خط قرمزی در این مسیر قائل نباشیم .وی
در ادامه با اش��اره به توطئههای آمریکا علی��ه ملت ایران تصریح کرد:
آمریکا در مرحله نخست پیش از آنکه تحریم و جنگ اقتصادی خود را
آغاز کند ،جنگ روانی و رس��انهای علیه ملت ایران به راه انداخته است
تا افکار عمومی را در اختیار بگیرد و از این طریق اعتماد و امید مردم به
نظام را هدف گرفته است .معاون اول رییسجمهوری همچنین با اشاره
به ضرورت دسترسی به موقع دستگاههای امنیتی و قضایی به اطالعات
دقیق ب��رای برخورد با موارد تخلف و سوءاس��تفاده ،از دس��تگاههای
اجرایی خواست اطالعات مورد نیاز برای شناسایی تخلفات را در اختیار

دستگاههای امنیتی و قضایی قرار دهند.

سفر به مناطق زلزله زده کرمانشاه
جهانگیری همچنین روز گذش��ته در بدو ورود به فرودگاه کرمانشاه در
جمع خبرنگاران ،گفت :رییس جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت
در حال تدوین سیاستهایی متناسب با شرایط جدید کشور هستند که
امیدواریم تا آخر هفته جاری این بس��ته پیشنهادی برای بهبود شرایط
اقتصادی کشور اعالم ش��ود .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی با
اش��اره به روند بازسازی مناطق زلزله زده کرمانش��اه ،افزود :پنج هزار
واحد مس��کونی روس��تایی در مناطق زلزلهزده به بهرهبرداری رسید و
بقیه واحدها نیز در کوتاهترین زمان ممکن باید تکمیل شود به طوری
که در زمس��تان امس��ال حداقل در مناطق روس��تایی همه واحدهای
مسکونی تکمیل شده باشد .جهانگیری اضافه کرد :مشکالت موجود
در روند بازس��ازی مناطق زلزلهزده نیز امروز قطعا بررسی میشود و تا
آنجایی که در توان دولت باشد مسائل پیشرو در این مناطق در اسرع
وقت مرتفع خواهد شد.

گزیده ها

اجازه نمیدهیم بیگانگان
برای ما تصمیم بگیرند

سرلش��کر س��یدعبدالرحیم
موسوی فرمانده کل ارتش در
جمع فرماندهان ،دانشجویان
و روحانی��ون حاض��ر در
ش��انزدهیمن دوره جامع��ه
پذیری نظامی دانش��گاههای
افس��ری ارتش ،گفت :با اوج
گرفتن ق��درت نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران در منطقه و
پیچیدگی تهدیدات علیه کش��ورمان ،ارتقا آموزشهای متناسب با
تهدیدات در دستورکار ارتش قرار گرفته است .وی با بیان اینکه مردم
ای��ران اج��ازه نخواهن��د داد بیگانگان ب��رای امنیت کشورش��ان
تصمیمگیری کنند،گفت :امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران به پشتوانه مردم آگاه و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا آمادهتر
از ه��ر زمان دیگر با تجربیات ارزش��مند س��الهای دفاع مقدس و
جنگهای نیابتی برای مقابله با تمام تهدیدات ایستاده و پاسخ هر
تهدیدی را قاطعانه خواهد داد .موسوی گفت :دشمن از توانمندی و
آمادگی روحی و رزمی و همدلی و اتحاد نیروهای مس��لح و مردم ما
بیخبر اس��ت و چنانچه توان دفاعی ما را میدانس��ت هرگز با زبان
تهدید با جمهوری اسالمی صحبت نمیکرد .به گزارش تسنیم ،وی
افزود :بهتر است کارشناسان اتاقهای فکر آمریکا به جای طراحی
توطئه ب��رای مقابله با اقتدار جمهوری اس�لامی ایران ،درسهای
فراموش ناش��دنی از شکس��تهای پی درپی ش��ان در برابر نظام
اس�لامی را مرور کنند و بدانند دانش آموختگان مکتب کربال هیچ
گاه تسلیم زور نخواهند شد.

تالش ضد ایرانی ائتالف عربی
در سازمان ملل

ی��ک کارگروه س��ازمان ملل
براس��اس گزارش جدیدی که
به ش��ورای امنیت ارائه داده،
مدعی ش��ده ک��ه حوثیهای
یمن همچنان خودش��ان را با
موش��کهای بالس��تیک و
پهپادهای��ی ب��ا مختص��ات
تسلیحات مش��ابه تس��لیحات ایرانی تجهیز میکنند .خبرگزاری
فرانس��ه مدعی ش��د که یک نس��خه از این گزارش محرمانه 125
صفحهای را رویت کرده است .این گروه مدعی هستند که همچنان
معتقدند موشکهای بالستیک کوتاه برد و دیگر تجهیزات از ایران
به یمن منتقل میش��ود .به گزارش فارس ،این در حالیست که این
گزارش هیچ اش��ارهای به تحت محاصره بودن شدید یمن از سوی
ائتالف نظامی عربستان و اینکه چگونه این تسلیحات سد محاصره
را میشکنند و به داخل یمن منتقل میشوند نکرده است.

ایرانیها نقش مهمی
در مبارزه با تروریسم دارند

«آناتولی ویکتوروف» س��فیر
روسیه در فلسطین اشغالی در
گفتوگویی به گمانهزنیهای
رس��انهای در خصوص فشار
روس��یه بر ایران برای خروج
نیروهایش از س��وریه واکنش
نشان داد .وی که با کانال 10
تلویزیون رژیم صهیونیستی سخن میگفت ،در اینباره تصریح کرد:
مسکو نمیتواند ایران را به خروج نیروهایش از سوریه مجبور کند.
به گ��زارش مهر ،وی درب��اره نقش ایران در س��وریه گفت :آنها در
تالشهای مشترک ما برای حذف تروریسم از سوریه ،نقش بسیار
مهمی ایفا میکنند .به همین خاطر اس��ت ک��ه در حال حاضر فکر
میکنیم هر درخواستی برای خروج هر نیروی خارجی از جمهوری
عربی سوریه ،غیرواقعبینانه است.

نشست ضامنین آتشبس سوریه
در سوچی

نشست چهارجانبه نمایندگان
کشورهای ضامن روند آستانه
و س��ازمان ملل متح��د ،روز
گذش��ته با مش��ارکت حسین
جابری انصاری دس��تیار ارشد
وزی��ر خارج��ه در ام��ور ویژه
سیا س��ی  « ،ا لکس��ا ند ر
الورنتیف» نماینده پوتین در امور س��وریه و «سدات اونال» رییس
هیات ترکیه در کنفرانس سوچی و «استفان دی میستورا» نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد .در این نشست
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه ،گزارشی از
برگه غیررسمی تهیه ش��ده پیرامون کمیته قانون اساسی سوریه و
همچنین روند تعیی��ن و معرفی نمایندگان دولت ،معارضه و جامعه
مدنی سوریه در این کمیته ارائه و مذاکره کنندگان ارشد سه کشور
ضامن روند آس��تانه دیدگاهها و مالحظ��ات خود را در خصوص آن
اعالم کردند .به گزارش خبرگزاریها ،مذاکرهکنندگان ارشد ایران،
روسیه و ترکیه سه کش��ور ضامن آتشبس در سوریه در پایان این
نشست ،بیانی ه مشترکی را در  9بند صادر و مجددا بر پایبندی خود بر
حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند.

ناقضان حقوق انسانی در جایگاه
قضاوت دیگر کشورها نیستند

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
ام��ور خارج��ه ای��ران ضمن
محکوم ک��ردن بیانیه وزرای
خارج��ه ش��رکت کنن��ده در
همای��ش آزادی مذهب��ی در
آمریکا در قبال ایران را دخالت
در امور داخلی کش��ورمان و بر
پایه بنیانه��ا و دادههای ناصحیح ،مغرضانه و غی��ر واقعی خواند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه با اش��اره به اینکه این چندکشور به
خالف و گزاف خود را نماینده جامع��ه بینالمللی خواندهاند ،افزود:
آمریکا و دیگ��ر نقضکنن��دگان و نادید هان��گاران طبیعیترین و
بدیهیترین حقوق اولیه انس��انی در جایگاهی نیستند که بخواهند
درباره دیگر کشورها قضاوت های جهت دار و یکسویه داشته باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،قاسمی ضمن یادآوری اصول قانون
اساس��ی مترقی جمهوری اس�لامی ایران و مصوب��ه اخیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام پیرامون حقوق اقلیتهای مذهبی ،گفت:
تاریخ ایران سراس��ر ش��اهد و نمایانگر حضور و همزیس��تی ادیان
مختلف به طور مس��المتآمیز و در کنار هم بوده است و اکنون نیز
تمامی ادیان الهی در ایران حضوری فعال دارند.

