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حجت االســام و المســلمین سید
محمــود علوی وزیــر اطالعات در
گفتوگویی ،ضمن تأیید خبر هشدار
رهبر انقالب به وی درباره اظهارات
اخیرش گفت که من تابع نظر رهبر

حجت االسالم علوی :تابع نظر رهبری هستم

انقالب هستم .به گزارش تسنیم،روز
جمعه خبرگزاریها در خبری اعالم
کرده بود که بر اســاس شنیدهها در
پی اظهارات اخیر منتشــر شــده از
سوی حجت االســام سید محمود

بايگاني شد؟

تا وقتی دولت سوریه بخواهد ،در
این کشور میمانیم

انقالباسالمینفوذاستراتژیکخودرا
تامدیترانهگسترشدادهاست

سردار ســرتیپ «مهدی ربانی» معاون
عملیات ســتاد کل نیروهای مســلح در
جمع فرماندهــان و کارکنان یگان ویژه
اســتان خراســان رضوی،اظهار داشت:
دشــمن زمانی در جنگهای ترکیبی از
سالحهای غیرمتعارف استفاده میکرد،
اما امروز عــاوه بــر آن از جنگهای
دیپلماتیک ،اقتصادی ،قومیتی و اعمال
تحریمها اســتفاده میکند .دشمن برای
مقابله با مــا در برنامههای کوتاهمدت از
تروریستها حمایت کرده و میکند ،در
برنامههای میانمدت به دنبال ضعفهای
اجتماعــی و در برنامه بلندمدت به دنبال
تضعیف نظام است .سرپرست تیم ارزیابی
ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد :دشمن
تهدیدات خود را در زمان تثبیت انقالب
اسالمی با حرکت گروههای تروریستی
آغاز کرد و پس از آن هشت سال جنگ
نابرابــر را علیه ما بــه راه انداخت .پس
از آن عناصر وابســته بــه گروهکهای
تروریســتی فتنــه  88را مدیریت کرد و
بعد نیز به اعمــال تهدیدات اقتصادی و
تهاجم فرهنگی روی آورد .سردار ربانی
تصریح کرد :در حالی که دشــمن همه
توانمندیهای خود را علیه ایران اسالمی
بســیج کرده بود ،انقالباســامی نفوذ
اســتراتژیک و اثرگذار خود را تا دریای
مدیترانه گسترش داده و مرزهای دفاعی
خود را در قالب محور مقاومت به اقصی
نقاط کشــورهای منطقه توسعه داد .وی
پیروزی نهایی را از آن ملت بزرگ ایران
دانســت و اراده الهی ،نقــش بی بدیل
والیت فقیــه ،ایمان و وفاداری و حضور
ملت ایــران در همه صحنههای انقالب
را از عوامل مهم این پیروزی عنوان کرد
و بیان داشــت :اراده الهــی عامل عبور
انقالب اسالمی از حوادث خطرناکی که
هریک به تنهایی میتوانســت حاکمیت
یک کشــور را از بین ببرد ،است که در
ســالهای بعد از انقالب عالوه بر اینکه
هیچ یک از تهدیدات اثرگذار نبوده بلکه
موجب قدرتمندتر شدن انقالب اسالمی
نیز شده است.

اطالعات» و نیز «بهضــرر اقتصاد
ملی» است .با تائید خبر هشدار رهبر
انقالب به وزیــر اطالعات ،باید این
انتظار را داشت که جهتگیریهای
وزارت اطالعــات در برخــورد بــا

مفسدان اقتصادی ،قاطعانه و بدون
اغماض باشد و البته این انتظار را هم
باید داشت که در آینده اظهارنظری
برخالف امنیت ملی از سوی مسئوال
کشور صورت نگیرد.

برخالف اصرار دولتيها،شوراي نگهبان اليحه «پالرمو» از اجزاي  FATFرا رد کرد

اخبار

حجت االســام عبداهلل حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در ســپاه  ،با اشاره به
پیروزیهای جبهه مقاومت گفت :امروز
رژیم صهیونیســتی به ایــن جمعبندی
رســیده که انقالب اسالمی کاری کرده
اســت که ســنگ مبارزان فلسطینی به
موشــک تبدیل شــده ،رژیمی که تمام
ارتشهای عربی را شکست میداد امروز
در مقابــل گروههای کوچک شکســت
میخورد .تاثیر این مقاومت هم آن بوده
کــه روحیه جهاد و مقاومت در دنیا احیاء
شده و حتی برخی کشورهای عربی که
نوکر آمریکا و اســرائیل هســتند از این
ناحیه احساس خطر میکنند .امیدواریم
حاکمان کشــورهای عربی بفهمند تنها
راه عزت اتکا به توانمندیهای خودشان
اســت و اگــر مقابل انقالب اســامی
بایستند تمام دنیا در مقابل آنها ایستادگی
میکنند .به گزارش تسنیم،حجتاالسالم
حاج صادقی با اشاره به توان دفاعی سپاه
پاســداران گفت :امروز ســپاه در همه
عرصهها در اوج آمادگی به ســر میبرد
و اگر دشــمن بخواهد متعرض انقالب
اسالمی شــود تمام موجودیتش به خطر
میافتد .امــروز به لحــاظ اطالعاتی و
تجهیزاتی قدرت دفاع از انقالب را داریم
که یکی از این عرصهها هم تنگه هرمز
است .مگر میشود جایی برای ایران امن
نباشد و برای دشــمنان امن بماند .سپاه
در جبهه انقالب از کلیت انقالب اسالمی
دفاع میکند و برایش حضور دولتهای
مختلف فرقی نمیکند .وی با بیان اینکه
روحانیون سپاه هم در جبهههای مقاومت
حضور دارند ،اظهار داشــت :ما نیز مانند
فرماندهان که اقدامات مستشاری انجام
میدهند آمادهایم هر آنجا که الزم باشد
به آنها کمک کنیم .وی درباره شبهاتی
مبنی بــر خروج ایران از ســوریه گفت:
الحمدهلل ارتباطمان با همســایگانمان
بسیار خوب است و همین موضوع استکبار
را عصبانی کرده اســت .سفر اخیر آقای
والیتی به روســیه هم سفر بسیار خوب
و ارزندهای اســت .حضور ما در سوریه تا
زمانی است که دولت این کشور بخواهد
و انقالب اســامی اقتضاء کنــد ،ادامه
خواهد یافــت .آمریکاییها که از هزاران
کیلومتــر آن طرفتر به ســوریه آمدند،
صراحتا میگویند به خاطر منافعشان این
کار را کردند .وی ادامه داد :حمایتهای
جمهوری اسالمی رمز ماندگاری سوریه
است .اســتکبار آرزویش مبنی بر احیای
دوباره داعش و فتنهانگیــزی دوباره در
منطقه را به گور خواهد برد.

علوی وزیر اطالعات مبنی بر اینکه
نباید با مفســدان اقتصادی با تندی
برخورد کرد ،رهبر معظم انقالب به
حجت االسالم علوی هشدار دادهاند
کــه این بیانــات «بهضــرر وزارت

اخبار

سخنگوي جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري :مقامات دولتي به تنهاییحق ندارند درباره سرنوشت مملکت تصميم بگيرند

گروه سياسي :بعد از رهنمودهاي مقام معظم رهبري
درباره پيوســتن به ســازمانهاي بينالمللي مانند
 ،FATFاين انتظار در بين فعاالن سياسي و افکار
عموميبوجود آمده است که ديگر دولتيها اصراري
مبني بر تصويب لوايح اســتعماري نداشته باشند اما
مجددا مشــاهده شد که برخي مســئولين با قلب
واقعيت اين گزاره را مطرح ميکنند که سازمانهاي
بين المللي ميتواند حالل مشکالت مملکت باشد! و
البته اين عده بر نظر خود هم در پيدا و پنهان اصرار
ميکنند.به گــزارش «عصرايرانيان» ،حاال و پس از
کش و قوسهاي فــراوان تکليف اليحه «پالرمو»
مشخص شده اســت و شوراي نگهبان اعالم کرده
است که قوه قضائيه بايد درباره اين کنوانسيونهاي
حقوقي تصميم بگيرد.
شوراي نگهبان نظر خود را اعالم کرد

در همين زمينه،عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي
نگهبان ديروز (شــنبه 23 ،تير) در نشست خبري در
پاسخ به سوالي درباره نظر رهبر انقالب درباره الحاق
ايران به اليحه پالرمو که در ديدار نمايندگان با ايشان
نکاتي را فرموده بودند ،گفت :نظر رهبر معظم انقالب
براي همه دســتگاهها صاحب و حاکم است اما اين
مانع از آن نميشود که دستگاهها به وظايف خودشان
عمل نکنند ،اين مصوبه هنوز به دســت ما نرسيده
اســت .وي همچنين در ابتداي نشست خبري خود
درباره مصوبات اخير شوراي نگهبان گفت :در جلسه
 20تيرمــاه  1397اليحه الحــاق دولت جمهوري
اســاميايران به کنوانسيون ســازمان ملل متحد
براي مبارزه با جرايم ســازمانيافته فراملي (پالرمو)
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مورد ايراد شوراي
نگهبان واقع شــد و براي رفع ايرادات و اصالح به
مجلس شوراي اسالميارجاع شــد 2 ،مورد ايراد از
سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين
اليحه اعالم شد که شامل مغايرت با سياستهاي
اقتصاد مقاومتي و سياستهاي امنيتي بوده که وفق
بنــد  2اصل  110قانون اساســي ،نظر دوم مجمع
تشخيص مصلحت نظام مورخ  17تيرماه  1397در
خصوص اليحه مذکور عين ًا جهت اقدام الزم ارسال
ميگردد .کدخدايي يادآور شد :اليحه اصالح قانون
مبارزه پولشويي که جزو مصوبات  4گانه موسوم به
 FATFاست نيز در جلسه  9خردادماه  97شوراي
نگهبان مورد بحث و بررســي قرار گرفت و اعضاي

سرانجام مخالفت شــوراي نگهبان با اليحه
اصالح قانون مبارزه با پولشويي

پس از رفتو برگشــتهايي که ايــن اليحه بين
مجلس و شــوراي نگهبان وجود داشــت سرانجام
عباسعلي کدخدايي اعالم کرد اين اليحه چون بايد
از طريق قوه قضائيه به مجلس ارائه ميشــده است
در اين شــورا مغاير با قانون اساسي تشخيص داده
شــد .به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد مقامات
اجرايي کشورمان از اين به بعد چه رفتاري را در پيش
خواهند گرفت و درباره چنين موضوعات حساس و
سرنوشتسازي چگونه تصميم خواهند گرفت؟

عکس :عصر ایرانیان

شــوراي نگهبان اعالم کردند که عالوه بر ايرادات
متعدد وارد بر مواد و بندهاي اين مصوبه ،با عنايت به
قضايي بودن اليحه ،اين اليحه ميبايست از سوي
قوه قضائيه تقديم مجلس شوراي اسالميميشد فلذا
مصوبه مغاير بند  2اصل  158قانون اساسي و نظريه
تفســيري مورخ  30مهرماه  1379شوراي نگهبان
است.
 FATFچيست؟

 FATFيک ســازمان بيندولتي است که در سال
 1989بهابتکار کشــورهاي عضو گــروه «جي»7
تشکيل شد تا بررســيهايي درباره وضعيت قوانين
مبارزه با پولشــويي در بازارهاي مختلف مالي را در
سرتاسر جهان انجام دهد .مقررات مبارزه با پولشويي
شامل قوانيني است که اشخاص و شرکتها را موظف
ميکند در مورد نحوه کســب درآمدشان به دولتها
توضيــح دهند ،از اين راه ،پولهايــي که از راههاي
نامشــروع ،مانند قاچاق ،رشوه و تخلفهاي مالي به
دســت آمده اســت ،براي ورود به بازارهاي مالي با
دشواري بيشتري روبهرو ميشود .در سال  2001بعد
از حمالت تروريستي  11سپتامبر به برجهاي مرکز
تجارت جهاني در نيويــورک ،يک وظيفه ديگر هم
بهعهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اينکه
«بازارهاي هدف براي سرمايهگذاري را از نظر وجود
امکان تأمين مالي تروريسم» بررسي کنند.
اقدامات ايران براي مقابله با پولشويي؟

بر اســاس گزارش تســنيم،دولت يازدهم در سال
 94اليحهاي را در همين زمينه به مجلس شــوراي

اسالميارائه کرد و در بهمن ماه همان سال نيز اين
اليحه از سوي مجلس مصوب و به دولت ابالغ شد.
اين قانون تالش کرده است فعاليتهاي تروريستي را
ردهبندي کند و البته بهصراحت اعالم کرده است که
«اعمالي که افراد ،ملتها ،يا گروهها و يا سازمانهاي
آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل ســلطه،
اشغال خارجي ،استعمار و نژادپرستي انجام ميدهند،
از مصاديق اقدام تروريستي موضوع اين قانون نيست
و تعيين مصداق گروههاي تروريستي و سازمانهاي
مشمول اين تبصره برعهده شوراي عالي امنيت ملي
است».
ارســال اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي
به مجلس

امــا در  23دي  96وزارت امــور اقتصادي و دارايي
اعالم کرد با توجه به اشــکاالت قانــون مبارزه با
پولشويي از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ،فقدان
بازدارندگي و اثربخشــي مجازاتهــا ،تحديد دايره
شمول جرم منشأ به جرايم داخل کشور ،عدم امکان
پيگرد جرم پولشويي بهصورت مستقل از جرم منشأ،
نبود رويهاي اجرايي مناســب جهت توقيف اموال و
ابزار حاصل از ارتکاب جرايــم مربوط و با توجه به
ضرورت پيشبيني ساختار عملياتي مبارزه با پولشويي
(واحد اطالعات مالي  )FIUدر سطح قانون و انتزاع
وظايف اجرايي از شــوراي عالي مبارزه با پولشويي
و بهمنظور اصالح قانون مذکور در راســتاي برآورده
کردن نيازهاي داخلي و نيز تطبيق با استانداردهاي
بيــن المللي ،اليحهاي براي اصــاح اين قانون به
مجلس ارائه ميشود.

سخنگوي جبهه پيروان :مســئولين در جهت
تامين منافع کشور موضع بگيرند

همچنين سيدکمال سجادي سخنگوي جبهه پيروان
ت گو با خبرنگار سياسي
خط امام(ره) و رهبري ،در گف 
«عصرايرانيــان» ،با اشــاره به اعالم نظر شــوراي
نگهبان پيرامون  FATFاظهار داشــت :جمهوري
اسالميايران براي خود سياستها و راهبردهايي دارد
و بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري حرکت
خواهد کرد .رهبر انقالب هم درباره قوانين بينالملي
به صراحت اعالم نظر فرمودند و البته بايد يادآور شويم
که اگر قوانين بينالمللي منافع ما را تامين کند به آن
ملحق ميشويم اما ابدا به سازمانهايي که براي ما
مشکل ايجاد کنند ملحق نخواهيم شد .وي افزود :اگر
سازمان FATFدر جهت کاهش فساد يا پولشويي به
معناي واقعي باشد اشکالي ندارد به آن ملحق شويم
اما اين سازمان گروههاي مقاومت را تروريست ميداند
و مــا به هيچ عنوان نبايد کشــور را در غل و زنجير
بيگانگان کنيم و امنيت ملي را معامله کنيم .سجادي
تصريح کرد :ما براي خود اصول متقن و روشني داريم
و اين اصول را زيرپــا نميگذاريم؛ خود آمريکاييها
وقتي منفعتشان تامين نشود به راحتي از قراردادهاي
بين المللي خارج ميشوند پس چه دليلي دارد ما خود
را ملزم به مسائلي بدانيم که براي کشور خسارتبار
است؟ ســخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري
تاکيد کرد :عمر منصبهاي دولتي  4و يا  8سال است
و هيچ مسئولي حق ندارد اصرار کند که کشور به اين
سازمانها ملحق شود چرا که قراردادها دائمياست اما
مسئول ميآيد و ميرود و تنها هزينه آن بر دوش ملت
ميماند و بر همين اساس ضروري است که مسئولين
در جهت تامين منافع کشور موضع بگيرند.

حجتاالسالم روحانی در پایان نشست سران قوا اعالم کرد

حجتاالسالمحسنروحانیرئیسجمهور
دیروز(شــنبه) در پایان جلسه سران قوا با
اشــاره به توطئههای آمریکا علیه ایران
در طول  40سال انقالب اسالمی گفت:
حاکمیت امروز واشنگتن از همیشه در میان
کشورهای مسلمان و منطقه منفورتر است.
ما تردید نداریم آمریکا مســیر و سیاستی
که نسبت به جهان اســام و متحدین
خودش در پیش گرفته را نمیتواند ادامه
دهد و مسیر جمهوری اسالمی که مسیر
اسالمیت ،تعامل با دولتهای دوست در
سطح جهان و مردمداری است میتواند

طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی واگذار شود

ادامــه پیدا کند .به گزارش تســنیم،وی
افرود با بیان اینکه در زمینه انرژی ،حمل
و نقل ،کاالهای اساسی و تولید ،مشکلی
برای کشور پیش نخواهد آمد و همیشه
زمانی پیروز شــدیم که دولت و مردم در
کنار هــم بودند ،افزود :همانطور که ملت
ما در برابر این توطئهها ایستادگی کردند
بازهم ایستادگی خواهند کرد و این بار هم
آمریکا در نقشههای خود ناموفق خواهد
بــود .رئیسجمهور اضافــه کرد :منطق
آمریکا غیرقانونی و خالف مقررات است؛
حتی سازمان ملل و آژانس بینالمللی هم

با سیاستهای و حرفهای آمریکاییها
مخالف هستند ،همه کشورها به جز چند
کشور مخالف سیاستهای آمریکاییها
هستند ،ما امروز قویتر از دیروز در برابر
این دشمنان مقاومت خواهیم کرد .روحانی
با اظهار امیدواری نسبت به بهبود وضعیت
زندگی مردم در آینــده تصریح کرد :ارز
الزم برای کاالهای اساســی و ضروری
مردم  ،تامین است .مردم مطمئن باشند
برای زندگی خودشان اگر چه فشارهایی
خواهد بود امــا میتوانیم زندگی مردم را
در کشــور با حمایت مردم اداره کنیم و از

مشــکالت عبور کنیم .وی ادامه داد :در
زمینه اشتغال برنامههای گذشته را ادامه
میدهیم .انشــااهلل امسال شاهد تحول
مثبت در زمینه اشتغال با وجود فشارهای
آمریکا خواهیم بود .دولت نسبت به اقشار
کم درآمد و مســتضعف جامعه طرحها
و برنامههایــی دارد .رئیسجمهور با بیان
اینکه ما جلســات ســه قوه را برای حل
مشکالت کشــور ادامه میدهیم ،اظهار
داشت :جلســات اقتصادی که در طول
هفته برگزار میشود را ادامه میدهیم.در
این جلسات هماهنگی بیشتری به وجود

خواهیم آورد تا فشار و مشکالت کمتری
بر دوش مردم باشد .روحانی خاطرنشان
کرد :یکی از نکاتی که در جلســه امروز
بحــث کردیم ،بحث نقدینگــی بود که
ریشه این نقدینگی از کجا نشات میگیرد
و چگونه باید مانع اضافه شدن نقدینگی
در جامعه شویم .همچنین بتوانیم نقدینگی
موجود را جذب کنیم که یکی از این راهها
جــذب طرحهای نیمه تمام اســت ،این
طرحها را به شرکتهای خصوصی واگذر
کنیم ،که در این باره در جلسه آتی بیشتر
بحث خواهیم کرد.

نامه پامپئو و منوشین به مقامهای اروپایی:

«مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا و «اســتیون
منوشین» ،وزیر خزانهداری این کشور در نامهای
که برای مقامهای فرانسوی نوشتهاند دالیل خود را
ت از تحریمهای
برای عدم موافقت با صدور معافی 
ایران تشــریح کردهاند .رســانههای فرانسوی
گزارش دادند دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور
آمریکا درخواست فرانســه برای معافیت اروپا از
تحریمهای واشــنگتن را رد کرده است« .برونو
لومیر» وزیر دارایی فرانسه اعالم کرد که آمریکا
در پاسخ به نامهای که در آن از آمریکا درخواست
شده بود تا به شرکتهای اروپایی اجازه بدهد که
همچنان به همکاریهای بازرگانی قانونی با ایران
ادامه دهند ،پاســخ منفی داده است .خبرگزاری
بلومبرگ ،بامداد شــنبه جزئیاتــی از نامهای که
پامپئو و منوشــین بــرای وزرای دارایی و خارجه
کشورهای انگلیس ،فرانسه و آلمان ارسال کردهاند

دنبال فشار بیسابقه روی ایران هستیم

را منتشر کرده اســت .طبق این گزارش ،وزرای
خارجه و خزانهداری آمریکا نوشتهاند دولت آمریکا
به دنبال اعمال «فشار اقتصادی بیسابقه» روی
حکومت ایران اســت .آنها همچنین با یادآوری
اینکه آمریکا از برجام خارج شــده ،تأکید کردهاند
واشــنگتن تا زمانی که شاهد «تغییرات ملموس،
ادامهدار و مشهود» در سیاستهای ایران نباشد،
نرمش نشان نخواهد داد .در این نامه که بلومبرگ
میگوید تاریخ نگارش آن مشخص نیست ،آمده
است« :رئیسجمهور [ترامپ] به یک دلیل ساده
از برجام خارج شد -این توافق نمیتوانست ایمنی
مــردم آمریــکا را تضمین کند .بنابرایــن ،ما در
وضعیتی نیســتیم که برای این سیاست ،مگر در
موقعیتهای خاص که آشکارا در راستای منافع
امنیت ملیمان باشــد ،استثنا قائل شویم ».ایران
و پنج کشــور عضو دائم شــورای امنیت سازمان

ملل (آمریکا ،فرانســه ،انگلیس ،روسیه و چین)
به عالوه آلمان در تیرماه ســال  1394به توافقی
دست یافتند که قرار بود در ازای ایجاد محدودیت
در بخشهایــی از فعالیتهای هســتهای ایران،
همــه تحریمهای بینالمللی و یکجانبه مرتبط با
برنامه هســتهای ایران را رفع کند .دولت آمریکا
از نخســتین روزهای اجرایی شــدن این توافق،
کارشکنیها در اجرای آن و تالش برای کاستن از
مزایــای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد .با روی
کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیسجمهور
آمریکا این کارشکنیها شــدت گرفت و او بارها
تهدید کرد کشــورش را از توافق هستهای خارج
خواهد کرد .ترامپ ســرانجام سهشنبه  8می (18
اردیبهشتماه) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام
خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریمها
علیه ایران پس از دورههای زمانی  90و  180روزه

ســردار غالمحســین غیب پرور رییس
سازمان بسیج مستضعفین در دوره خط
امــام(ره) گفت :در حال حاضر شــرایط
انقالب یک شــرایط حساسی هست و
سختی عبور از انقالب در چهلمین سال
به اوج خود رســیده است .وی ادامه داد:
در قضیه مشــکل آب آبادان و خرمشهر،
در حالی که برخی از کارشناســان نظر
داشــتند که این پروژه  10سال به طول
می انجامد ،انقالبیون گفتند که  10ماهه
مــی توان این پروژه را به پایان رســاند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود:

اگر اســتقامت پیشــه کنیم و به توانایی
های خودمان شک نکنیم ،قطع ًا نصرت
الهی با ماســت و فتح نزدیک اســت و
میتوانیم تهدیدات دشمن را به فرصت
تبدیل کنیم و پیروزی نمی آید مگر اینکه
از دل تهدیــدات و این تهدیدات امروزه
در دو حوزه عملیــات روانی و اقتصادی
شدت گرفته اســت .وی با خطاب دادن
دانشجویان تأکید کرد :اگر بخواهم برای
شــما نــام و واژه ای در نظر بگیرم ،باید
بگویم که شما ســتارگان آسمان آتش
به اختیار هســتید که در اوج دشمنی ها

باید اســتقامت کنید .وی ادامه داد :شما
قرار است که راه ها را باز کنید و مدیران
آینده این کشور باشید و مدیران امروز باید
بدانند که ما در واسط میدان جنگ هستیم
ولی بر خالف عملیات روانی دشمن که
می گوید مــردم با انقالب فاصله گرفته
اند ،این گونه نیست و مردم هر روز بیشتر
به این انقالب پایبندتر می شوند و شما
دانشجویان باید در شبکه های اجتماعی
فعال تر شوید .سردار غیب پرور در ادامه
خاطر نشــان کرد :تهدید دوم امروز ما،
تهدید اقتصادی اســت که در سه حوزه

سیدحســن خمینی در
ّ
حجتاالســام ّ
مراســم امضای تفاهمنامــه همکاری
مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(س) و مؤسســه فرهنگــی اکو گفت:
واقعیت این است که اگر همیشه سخن
از فرهنگ در میان کشــورهای منطقه
مــا واجب بوده ،امروزه از اوجب واجبات
اســت .به گزارش جماران،وی با بیان
اینکه فضای جهانی ،برخالف انتظار ،به
سمت نوعی ستیزهجویی پیش میرود،
اظهار داشت :شاید دهههای قبل کسی
فکــر نمیکرد که تنــش در دنیا دوباره
بــه نوع دیگری پدید آیــد ،اما پیدایش
افراطگــری که در جامعه اســامی در
قالب داعش و امثال آن خودش را نشان
داد و همچنین افراطگری دیگری که در
تمامیتخواهی آمریکاییها جلوه کرده
است و ماجراجوییهایی که در برخی از
کشورهای منطقه ما مالحظه میشود -
با هزینه هنگفتی هم که میکنند  -این
ضرورت را به وجود میآورد که عقالی
جهان بیش از پیش با هم صحبت کنند.
یادگار امام با تأکید بر اینکه بعد از جنگ
جهانی دوم ،سخن گفتن عقالی جهان
با یکدیگر ،تبدیل بــه یکی از نیازهای
اساسی شــد ،تصریح کرد :در آن مقطع
همه احساس کردند جدا از هم افتادنها
باعث شده تا که گروهی بتوانند کشورها
را به جان هم بیاندازند؛ نتیجه آن سخن
گفتنهــا و مراودات نیز پدید آمدن یک
صلحطلبی جهانی بــود که جنگ را به
عنوان یک ناهنجاری جلــوه داد و آثار
بسیار خوبی هم به جا گذاشت.
توکلی:اقدام دولت در تدوین بسته
 12گانه مثبت است

احمد توکلی ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام با اشــاره به نامه رئیس
سازمان برنامه و بودجه به رئیسجمهور،
مبنــی بر تدوین بســته  12گانه دولت
برای مقابله با تحریمها ،اظهار داشــت:
دولت باید برای مقابله با تحریمها ،تدبیر
میکرد و اقدامی که اکنون انجام شده،
تدبیر بدی نیســت ،و نسبت ًا جنبههای
مختلف را شامل میشــود .به گزارش
فــارس،وی ادامه داد :بایــد دید در این
بستهها چه راهحلهایی پیشبینی شده
و راهحلها چقدر با هم ســازگار هستند.
همچنین چقدر با هدف ســازگار است.
توکلی با بیان اینکه چون از متن بستهها
مطلع نیستم ،نمیتوانم درباره آن قضاوت
کنم ،تصریح کرد :با این حال ،کار دولت
در تدوین این بستهها ،کار مثبتی است.
وی تأکید کرد :باید متن راهحلها برای
اجرایی شده این بستهها منتشر شود تا
بتوان درباره آنهــا قضاوت کرد .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره
اثــر تحریمها در اقتصاد کشــور گفت:
تحریم خارجی قطع ًا در تجارت خارجی
اثر میگذارد ،ا ّمــا میزان مقاومت ما در
برابــر تحریمها ،بســتگی به مســائل
داخلی دارد .توکلی ادامه داد :مســائلی
چون سوءمدیریت ،فســاد ،فامیلبازی،
جناحگرایی سیاســی و میل به زندگی
اشرافی مسئولین ،مشکالتی است که ما
در داخل با آنها مواجه هســتیم و اگر
اینها درســت شود ،اثر تحریمها بسیار
کاهش مییابد .نماینده ســابق مجلس
افــزود :ما با تحریم مخالفیــم و با آن،
مبارزه میکنیم ،ا ّما اصل این اســت که
ما خودمان را درست کنیم.
فرهنگی:مشکل برق و بازار سکه از
نمونههای ناکارآمدی مدیران است

امضا کرد« .حسن روحانی» ،رئیسجمهوری ایران
بعد از خروج آمریکا از برجام گفت در صورتی که
ایران در هفتههای آینده به این نتیجه برسد که با
همکاری پنج کشور دیگر میتواند به خواستههای
خود در برجام برسد اجرای این توافق هستهای را
ادامه خواهد داد .بسته پیشنهادی اقتصادی اتحادیه
اروپا برای حفظ برجام روز پنجشنبه  14تیرماه به
ایران ارائه شــد .آقای روحانی ساعاتی بعد از ارائه
این بسته در تماس تلفنی با رئیسجمهور فرانسه و
صدراعظم آلمان بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ
برجــام را «مأیوسکننده» خوانــد و گفت انتظار
ایران از بروکسل «ارائه یک برنامه عملیاتی روشن
و دارای زمانبندی» است« .محمد جواد ظریف»
وزیر خارجه ایران هم از طرفهای اروپایی خواسته
به جای ارائه وعدههای کلی و مبهم ،تعهداتی قابل
اجرا و قابل راستیآزمایی ارائه دهند.

سردار غیبپرور:

باید با زبان محکم با دشمن صحبت کنیم

افراطیگری در قالب تمامیتخواهی
آمریکایی جلوه کرده است

تهدید نفتی ،تهدید ارزی و تهدید خدمات
کاالیی وجود دارد .وی در تشریح تهدید
نفتی گفت :الحمدهلل گام های خوبی در
این حوزه برداشته شده است و وابستگی
به نفت کاهش یافته است ولی متأسفانه
هنوز بخشی از منابع کشور وابسته به نفت
است ولی ما در حوزه نیروهای مسلح پای
مردم ایستادهایم .وی در ادامه در تشریح
تهدید کاالیی افزود :قاچاق ،ضربه مهلکی
بر اقتصاد ایران اســت که کالم رهبری
نسخه شفا بخش آن محسوب می شود و
دشمنان انقالب اسالمی در حوزه ارزی به

دنبال بی ارزش کردن پول کشور هستند
و اگر قــوه قضائیه با متخلفان این حوزه
بیشتر برخورد کند ،قطعا عمل بازدارندگی
دارد .ســردار غیب پرور گفت :امروز چند
جبهه مقاومت داریم و انقالب اسالمی در
یک جغرافیای محدود ،توانسته رشد کند
و دشمن به این نتیجه رسیده است که از
نظر نظامی نمی تواند با ایران مقابله کند
پس تصمیم گرفته اســت که ایران را از
داخل تهی کند .و ما باید با زبان محکم با
دشمن صحبت کنیم که این زبان خداوند
است و نباید از دشمن ترسید.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز
در مجلس شــورای اسالمی  ،در ارتباط
با بحث اجرای برنامه پیشنهادی رئیس
ســازمان برنامه و بودجه برای مقابله با
تحریمهای جدیــد آمریکا ،گفت :دولت
به طــور کل دولت کارآمدی نیســت و
در بســیاری از زمینهها پای کار نیست
و نمونههــای زیــادی بــرای موضوع
ناکارآمدی دولت وجود دارد .به گزارش
فــارس،وی ادامه داد :وضعیتی که امروز
در ارتبــاط با برق کشــور به وجود آمده
و به طور نامناســبی مردم از استفاده از
برق محروم میشــوند ،نمونهی از این
ناکارآمدیهاست در حالی که باید شرایط
امروز پیشبینی میشــد و نیروگاههای
ناقص به سرعت به مرحله بهرهبرداری
رسانده میشــد .نماینده مردم تبریز در
مجلس شورای اســامی اظهار داشت:
در حوزه سکه نیز شاهد بودیم که حجم
وسیعی از سکهها ( 38هزار سکه) توسط
یک نفر جمعآوری شد .چطور برای ارائه
یک سیم کارت ایرانسل اوراق هویتی از
اشخاص خواسته میشود اما برای خرید
سکه هیچ محدودیتی وجود ندارد؟ معنای
کار این است که ســودجویانی هستند
منابعی را برای سواستفادههای کالن وارد
عرصه میکنند .فرهنگی خاطرنشان کرد:
در ارتباط با موضوع ارز نیز اگرچه تصمیم
اولیه برای تعیین قیمت ارز تصمیم خوبی
بود ،اما باید بالفاصله بعد از آن گروههای
شبانهروز نیازها را رصد و ارز الزم برای
این نیازها تامین میکردند تا نرخ دومی
برای دالر در بازار تعیین نشود.

