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اخبار
ترامپ باز هم ماکرون را مسخره کرد

رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری،
عقب نشینی فرانسه در برابر جلیقه زردها
را ب��ه فرصت��ی برای به چالش کش��یدن
همتای فرانس��وی و تواف��ق آب و هوایی
پاریس تبدیل کرد .به گزارش مهر ،دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باز هم برای
تمسخر امانوئل ماکرون همتای فرانسوی
خود به توییت��ر روی آورد .وی در واکنش
به تس��لیم پاریس در برابر جلیقه زردها و
تعلیق افزایش قیمت س��وخت برای یک
بازه زمانی  ۶ماهه ،نوش��ت :خوشحالم که
دوس��تم ماک��رون و تظاهراتکنندگان به
همان نتیجهای رس��یدند که من  ۲س��ال
پیش به آن رسیدم .ترامپ در ادامه افزود:
توافق (آب و هوایی) پاریس اشتباه محض
است چراکه به افزایش بهای انرژی برای
کشورهای مس��ئولیتپذیر منجر میشود
حال آنکه بعضی از بدترین عاملین آلودگی
را (از اتهام) مبرا میکند .ترامپ  ۲سال پیش
به محض ورود به کاخ سفید ،از پیمان آب و
هوایی پاریس خارج شد .البته ،این نخستین
باری نیست که ترامپ همتای فرانسوی را
مسخره میکند .وی پیشتر هم درپاسخ به
اصرار ماکرون برای تشکیل ارتش اروپایی،
توییتی با این مضمون منتشر کرد که اگر
آمریکاییها در جریان جنگ جهانی دوم به
داد فرانس��ویها نرسیده بودند ،آنها اکنون
آلمانی صحبت میکردند!
روسیه :داعش در شرق سوریه ریشه
دوانده است

رئی��س س��تاد کل ارتش روس��یه درباره
تشدید فعالیت داعش در شرق سوریه و در
منطقه تحت کنترل آمریکا هشدار داد .به
گزارش مهر به نقل از ایتارتاس« ،والری
گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش روسیه
اعالم کرد داعش مشغول ریشه دواندن در
منطقه تحت کنترل آمریکا در شرق سوریه
اس��ت .وی در این باره گفت :آمریکا دائم ًا
به ما از جنگ با داعش در ش��رق سوریه
میگوید حال آنکه ما عکس این موضوع
را میبینیم .هس��تههای تروریستی خفته
فعالیتهای خود را از س��رگرفته اند و این
امر منجر به ریشه دواندن داعش در شرق
سوریه شده است.
رهبر اخوان المسلمین مصر باز هم به
حبس ابد محکوم شد

دای��ره  ۱۱دادگاه جنای��ی قاه��ره ب��ه
ریاس��ت «محمد ش��یرین فهمی» برای
رسیدگی به اتهامات «محمد بدیع» رهبر
اخوانالمسلمین در پرونده «حوادث دفتر
ارشاد» تش��کیل جلس��ه داد .به گزارش
فارس،قاض��ی دادگاه بدی��ع و پنج متهم
دیگر ای��ن پرونده را به حبس ابد محکوم
کرد .طبق گزارش وبگاه «الیومالس��ابع»،
دادس��تانی کل مص��ر ،بدیع و ش��ماری
از اعضای گ��روه اخوانالمس��لمین را به
مساعدت گروهی از افراد مجهز به سالح،
مهمات و مواد منفجره و برنامهریزی برای
ارت��کاب جرم متهم کرده اس��ت .حوادث
دفتر ارش��اد به سال  ۲۰۱۳و حوادث پس
از ع��زل «محمد مرس��ی» رئیسجمهور
منتسب به اخوانالمس��لمین بازمیگردد.
دادگاه قاه��ره چند ماه پی��ش نیز بدیع را
در پرون��ده حوادث خیابان بحر االعظم به
حبس ابد محکوم کرد.
ساحل غربی یمن« ،باتالق متجاوزان
ائتالف سعودی»

ی��ک وبگاه یمنی گزارش کرد که «ارتش
و کمیتههای مردمی یمن تالش تعدادی
از متجاوزان ائتالف سعودی برای نفود به
حیس در ساحل غربی را ناکام گذاشتند که
طی آن سه تن از شبهنظامیان ائتالف کشته
شدند» .بر اس��اس گزارش وبگاه «النجم
الثاقب» ،تعدادی از ش��بهنظامیان ائتالف
هم ط��ی این تالش ناکام زخمی ش��دند
و مابقی پا به فرار گذاش��تند .در ادامه این
گزارش آمده سه تن از عناصر متجاوز هم
در استان «البیضاء» بر اثر انفجار یک بمب
کشته ش��دند .به گزارش فارس،سهشنبه
گذشته نیز یگانهایی از ارتش و کمیتههای
مردمی یمن عملیاتهایی در ساحل غربی
انجام دادند که منجر به کش��ته و مجروح
شدن تعدادی از مزدوران ائتالف عربی شد.
بر اس��اس این گ��زارش ،واحد توپخانهای
ارت��ش یمن تجمع ش��بهنظامیان ائتالف
سعودی در غرب «الجبلیه» در «التحیتا»
واقع در ساحل غربی یمن را هدف قرار داد
و خس��ارتهای جانی و مالی به آنها وارد
کرد .جنگ عربس��تان علیه یمن از ششم
فروردین س��ال  1394آغاز ش��ده و هنوز
ادامه دارد .این جنگ که با حمایت سیاسی
و تسلیحاتی و مش��ارکت محدود آمریکا،
فرانسه ،انگلیس و مشارکت مستقیم امارات
(و برخی کش��ورهای دیگر مثل س��ودان)
در قال��ب «ائتالف عرب��ی » و به رهبری
عربس��تان ادامه دارد ،تاکنون بیش از 50
هزار یمنی را به کام مرگ کشانده است.

موضع محکم ایران در برنامه دفاعی ،اروپا را مستأصل کرده است

گروه سیاسی:بعد از اظهارات ضد ایرانی
«برایان هوک» رئیس گروه اقدام علیه
ایران ،دیپلماته��ای اروپایی میگویند
که اجماع بر س��ر تحری��م ایران بهدلیل
برنامه موشکی دشوار اما محتمل است.
دیپلماته��ای اروپایی ب��ه خبرگزاری
«رویترز» گفتند که با گذش��ت بیش از
یک س��ال از مذاک��رات اتحادیه اروپا با
ایران ،موضع تهران اما محکم و استوار
ب��وده و تاکید کرده که برنامه موش��کی
بالستیک آن دفاعی است و قابل مذاکره
هم نیست.
س��ه کش��ور آلمان ،بریتانیا و فرانسه از
زمان خ��روج دولت آمریکا به ریاس��ت
«دونالد ترامپ» از توافق هستهای ایران
در س��ال  ،2017مذاکراتی را با مقاماتی
ایران درب��اره موضوع برنامه موش��کی
بالس��تیک و فعالیته��ای منطق��های
جمهوری اسالمی ایران آغاز کردهاند.
به گزارش فارس و به نوشته رویترز ،این
موضع ایران ،اروپاییها را مس��تأصل و
فرسوده کرده است .فرانسه به نوبه خود
با ابراز تاس��ف از سرعت توسعه و ترویج
موش��کهای ایران ،از تهران خواسته تا
باب مذاکره درباره برنامه موش��کیاش
را ب��از کند .ی��ک دیپلم��ات اروپایی در
توضیح ای��ن موض��وع میگوید« :طی
یک ماه گذش��ته ،وزیر خارج��ه بریتانیا
و هیأتهای عالیرتبهای از فرانس��ه و
آلمان به تهران سفر کرده تا در اینباره
صحبت کنند .آنها (ایران) اما میگویند
که درباره (برنامه موش��کی) بالس��تیک
هیچ مذاکرهای نمیکنند».
دیپلم��ات دیگری به رویت��رز گفت که
لندن ،پاریس و برلین کار دش��واری در
حصول اجماع برای تصویب تحریمهای
اتحادی��ه اروپا علیه ای��ران دارند اما اگر
موضع محکم ایران پابرجا بماند ،ش��اید
بتوان گزینه تحریم را به دستور کار اروپا
برگرداند.
ای��ن دیپلماته��ا میگویند ک��ه بعد از
گزارشهای ادعایی درباره تالش ایران
برای اج��رای عملیاتهای بمبگذاری
در کش��ورهای اروپایی ،وزیران خارجه
اتحادی��ه این قاره در تاری��خ  19نوامبر
حمای��ت محتاطان��های از تحریمه��ای
اقتص��ادی احتمالی جدید علی��ه ایران

بالستیکی هستهای مدنظر دارند ،وجود
ندارد».
استرزیزوفس��کی همچنی��ن گف��ت که
آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی چندین
بار تائید کرده است که برنامه هستهای
ایران هی��چ جنبه نظامی ن��دارد و هیچ
مدرکی در دس��ت نیست که نشان دهد
ایران زیرساختی ترتیب میدهد تا در آن
تسلیحات هستهای را نگه دارد.
قطعنام�ه  ۲۲۳۱فعالی�ت موش�کی
ایران را محدود نمیکند

نش��ان دادند .آنها اما تاکید میکنند که
فعال نتایج قاطعی برای تحریم ایران در
موضوع موشکی بهدست نیاوردهاند.
فرانس��ه ،انگلیس و آلمان روز دوشنبه با
ارسال نامهای به شورای امنیت خواستار
نشست این شورا درباره ادعاهای مربوط
به انجام آزمایش موش��کی توسط ایران
شدهاند .نمایندههای انگلستان و فرانسه
در س��ازمان ملل متحد بعد از نشس��ت
شورای امنیت درباره ادعاهای مربوط به
آزمایش موش��کی ایران در اینکه چنین
آزمایش��ی نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت باشد ابراز تردید کردند.
برای��ان ه��وک ش��امگاه سهش��نبه در
مصاحب��ه ب��ا خبرگزاری رویت��رز گفت:
«ما خواس��تار این هس��تیم که اتحادیه
اروپا تحریمهای��ی را تایید کند که افراد
و س��ازمانهای مرتبط ب��ا آزمایشهای
موشکی و توسعه (برنامه) موشکی ایران
را هدف قرار دهد»( .
ای��ن اظهارات پ��س از آن مطرح ش��د
ک��ه «مایک پامپئو» وزی��ر امور خارجه
آمری��کا روز ش��نبه در توئیترش مدعی
ش��ده بود ایران یک موش��ک میانبرد
بالس��تیک آزمایش کرده که قادر است
کالهکه��ای متعدد حم��ل کند .وی
مدعی ش��د ک��ه آنچه او ادع��ا میکند
آزمایش ش��ده ،قطعنامه  ۲۲۳۱شورای

امنیت را نقض میکند.
هوک پیش��تر با اجرای ش��وی تبلیغاتی
و به نمایش گذاش��تن آهنپارههایی با
ادعای اینکه س�لاحهای ارسالی ایران
به یمن هس��تند ،تهدید کرده بود گزینه
نظام��ی علیه ایران روی میز اس��ت اگر
منافع ایاالت متحده تهدید ش��ود ،برای
استفاده از گزینه نظامی علیه تهران تعلل
نمیکنند.
این در حالی اس��ت که قطعنامه ۲۲۳۱
ش��ورای امنیت ب��ا لحنی غی��ر الزامآور
تنها از ایران خواس��ته ،موش��کهایی را
که برای داش��تن قابلیت حمل کالهک
هس��تهای طراح��ی ش��دهاند ،آزمایش
نکند .ای��ران تصریح کرده که هیچکدام
از موش��کهایش برای حمل کالهک
هستهای طراحی نشدهاند.
مس�کو :غرب هیچ مدرکی ندارد که
ایران قطعنامه ش�ورای امنیت را نقض
کرده است

در همی��ن رابطه،ی��ک دیپلمات روس
میگوید که غ��رب هیچ مدرکی مبنی
بر اینکه ایران قطعنامه ش��ورای امنیت
سازمان ملل متحد را نقض کرده است،
ندارد.
«فئودور استرزیزوفس��کی» سخنگوی
ماموری��ت روس��یه در س��ازمان ملل در

ای��ن مورد ب��ه خبرگزاری ت��اس گفت:
«بریتانیا و فرانس��ه که جلس��ه شورای
امنیت را برای بررس��ی گزارشها درباره
آزمایشهای موش��کی ایران تش��کیل
دادند ،نتوانس��تند هیچ مدرکی در زمینه
اینکه قطعنامههای شورای امنیت نقض
ش��دهاند ،ارائه دهند ».وی در پاس��خ به
نتیجه نشس��ت روز سه ش��نبه شورای
امنیت که پش��ت درهای بس��ته برگزار
ش��د هم گفت« :فدراسیون روسیه هیچ
اطالعات��ی در م��ورد اینکه ای��ران روز
اول دس��امبر آزمایش موشک بالستیک
انج��ام داده اس��ت ک��ه قابلی��ت حمل
تسلیحات هستهای داشته باشد ،ندارد».
استرزیزوفس��کی گفت که ن��ه بریتانیا
و نه فرانس��ه هم هی��چ مدرکی در این
مورد در جلس��ه شورای امنیت سازمان
مل��ل ارائه ندادند .وی در ادامه گفت که
مسکو از غرب خواست تا به جای اعمال
تحریمه��ای جدید علیه ای��ران ،با این
کشور تعامل داشته باشد.
ای��ن دیپلم��ات روس همچنی��ن گفت:
«ما فکر نمیکنیم ک��ه ایران قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل متحد
را نق��ض کرده اس��ت .در این قعطنامه
یک خواس��ته مطرح شده و ممنوعیتی
آنطور که شرکای غربی ما در زمینه منع
فعالیتهای ایران در مورد موشکهای

همچنین،محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان روز گذشته در حاشیه
جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران
اظهار داش��ت :آنچه که واضح اس��ت و
خ��ود آمریکاییه��ا هم ب��ه آن اعتراف
کردهاند این اس��ت که برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱فعالیت موش��کی ایران را محدود
نمیکند .وی افزود :خانم شرمن در زمان
مذاک��رات و آقای برایان هوک دو هفته
پی��ش گفتند که قطعنام��ه  ۱۹۲۹ایران
را مجبور میک��رد اما قطعنامه  ۱۹۲۱از
ای��ران در باره یک ن��وع به خصوص از
موش��کها تقاضا میکند .ظریف گفت:
ایران از آنجایی که برنامه سالح هسته
ای ندارد بنابراین برنامه موش��کی خود
را برای حمل س�لاح هستهای طراحی
نمیکن��د .وزیر امور خارجه کش��ورمان
گفت :موش��کهای جمهوری اسالمی
ب��ا توج��ه به اینک��ه نقطه زن هس��تند
فقط برای س�لاحهای متعارف طراحی
شدهاند.
وی ادام��ه داد :آمریکاییه��ا از برج��ام
خارج ش��دهاند و همواره میخواهند یک
پوشش��ی را برای نقض تعهدات خود در
قطعنامههای ش��ورای امنیت س��ازمان
مل��ل دس��ت و پا کنند ب��ه همین دلیل
این ادعاها را مط��رح میکنند و دیدیم
که شورای امنیت حاضر نشد این ادعای
بی اساس را بررسی کند.
ظری��ف درب��اره خبر بازگش��ت ناوهای
آمریکای��ی ب��ه خلیج ف��ارس گفت :ما
اعتقاد داریم حضور خارجی ها در خلیج
فارس مخل امنیت خلیج فارس است اما
جمهوری اس�لامی با اقتدار از تمامیت
ارضی و منافع ملی خود دفاع میکند.

« »CFTبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد

گروه سیاس��ی :روز گذش��ته چهارش��نبه بررسی
الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریس��م «»CFT
در مجل��س انجام و نهایتا به مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظ��ام ارج��اع داده ش��د .در همی��ن
رابطه،حجتاالس�لام مجتبی ذوالنوری نماینده
مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی اظهارداشت:
جلس��ه کمیته بررس��ی الیحه مبارزه ب��ا تأمین
مال��ی تروریس��م برگزار ش��د .وی اف��زود :این
جلس��ه با حضور ظریف وزیر ام��ور خارجه ،خانم
جنیدی مع��اون حقوقی رئیس جمهور ،کدخدایی
سخنگوی ش��ورای نگهبان ،آقای آقامحمدی از
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و کاظم جاللی
از مرک��ز پژوهشهای مجلس و همچنین آقایان
فالحتپیش��ه ،نوریان و ذوالنوری از کمیس��یون
امنیت ملی حضور داشتند .رئیس کمیته هستهای
مجل��س ادامه داد :در مجم��وع ترکیب کمیته به
گونهای بود که آقای کدخدایی و آقای آقامحمدی
مانند ما نمایندگان آزادانه نمیتوانستند اظهار نظر
کنن��د و تنها مبین ای��رادات ش��ورای نگهبان و
مجمع تش��خیص مصلحت نظام بودند اما بقیه از
ی��ک طرف موافقین بودن��د و تنها بنده به عنوان
مخالف حضور داش��تم و ترکیب انتخابی ترکیبی
خاص ب��ود .ذوالنوری همچنین عن��وان کرد :در
کمیته مطالب مورد نظر مطرح ش��د و مقرر ش��د
مباحثی را آقای کدخدایی با شورای نگهبان چک
کند و پاسخ دهد .وی افزود :برخی از این ایرادات
ابهاماتی بود که شورای نگهبان عنوان کرده بود
اگر این ابهامات رفع شود مشکلی وجود نخواهد
داشت ،بخشی از موارد هم ایراد متن کنوانسیون
ب��ود مانند ماده  ۶که عنوان میدارد ترتیبی اتخاذ
ش��ود که کش��ورها حتی اگر الزم باشد مواردی
که کنوانس��یون خواس��ته تحت پوشش سیاسی،
حقوقی ،دینی ،اعتقادی ،فرهنگی ،قومی و نژادی

تالشهابرایتصویبالیحهاستعماریادامهدارد
به هیچ وجه قابل دور زدن نباشد و حتی کشورها
موظفند قوانین داخلی متناس��ب را وضع کنند که
این نظرات کنوانسیون و  FATFتأمین شود.
وی بر همین اس��اس اضافه کرد :بنابراین با این
فضایی که ایجاد کردهاند و جوی که ایجاد ش��د
موارد در جلس��ه مطرح ش��د و شورای نگهبان بر
مواردی که متن کنوانس��یون مش��کل دارد ایراد
گرفته اس��ت که خالف ش��رع و قانون اساس��ی
اس��ت و مواردی را هم براس��اس نظر ش��ورای
نگهب��ان الزم بود که ابهامات برطرف ش��ود که
همین اتفاق افتاد البته مواردی هم مخالف شرع و
قانون اساسی است مانند قاعده نفی سبیل و اینکه
میگویند ما اگر جای قانون نداشته باشیم به عرف
مراجعه میکنیم که در این رابطه عرف بینالمللی
براس��اس عرف شرعی نیست و یک عرفغیرقابل
قبولی برای ما اس��ت و یا به عنوان مثال مواردی
که داوری شود محاکم آنها برای ما مشروع تلقی
نمیشود لذا این ایرادات شورای نگهبان قابل رفع
نیست .وی افزود :اگر مجلس بخواهد بر نظر خود
پافشاری کند ایرادات شورای نگهبان رفع نخواهد
شد اما اگر ایرادات شورای نگهبان در بسیاری از
موارد رفع شود اصل  CFTباید رد شود چون ما
نمیتوانیم متن را تغییر دهی��م لذا رأیگیری در
این رابطه انجام شد.
وی همچنین تصریح کرد :متأس��فانه دوستان ما
در اکثری��ت بودند و از  ۱۶نفر حاضر گاهی با ۱۱
و  ۱۲رأی موارد تصویب میش��د .در مواردی هم
که برخی دوس��تان ما بیرون بودند و نصاب الزم
وجود نداش��ت متأس��فانه باز آن موارد رأیگیری
میشد و علیرغم اینکه بنده هم چندین بار تذکر
میدادم که جلسه نصاب ندارد و رأیگیری خالف
قانون اس��ت اما موارد را خالف قانون رأیگیری
و تصویب کردند .رئیس کمیته هستهای مجلس
در ادامه تش��ریح جزئیات نشست کمیته بررسی

الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم خاطرنشان
کرد :در مجموع امروز خروجی جلسه و کمیسیون
امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر خود درباره
الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریس��م ()CFT
پافشاری کند و موضوع ارجاع به مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام پیدا میکند ام��ا باید این الیحه
مجدد در صحن مطرح و رأیگیری شود.

افراد «ضعیف النفس» در روند بررسی CFT
شناخته شدند

همچنین در جریان بررس��ی این الیحه،نماینده
م��ردم ارومیه گفت :در رون��د الیحه الحاق ایران
به کنوانس��یون مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م
افراد ضعیفالنفس مش��خص شدند و ما برادران
عزی��ز «ضعیفالنفس» را ش��ناختیم .نادر قاضی
پور نماینده ارومیه در تذکری ،گفت :طبق قانون
اساسی هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه
شود ممنوع است .اجازه دهید مخالفان و موافقان
بیش��تری در خصوص این الیحه صحبت کنند.
وی تصریح کرد :باید نماینده ضعیف و ترس��و از
نماینده قوی مشخص شود .در روند الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
( )CFTافراد ضعیفالنفس مشخص شدند و ما
برادران عزیز ضعیفالنفس را شناختیم ،ما هر چه
داریم از اس�لام اس��ت و پیروزی نهایی با اسالم
خواهد بود.
الحاق به  CFTنتیجهای ندارد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجل��س گف��ت :بهت��ر اس��ت در ش��رایط فعلی
ش��عار انتخاباتی ندهیم و بدانی��م همانطور که
کاپیتاالسیون برای ما نتیجه ای نداشت پیوستن
به  CFTهم نتیجه ای نخواهد داشت.
به گزارش مهر ،سیدحسین نقوی حسینی عضو

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
هم در جریان بررس��ی گزارش کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی درب��اره الحاق جمهوری
اس�لامی ایران به  CFTبا تذکری با اس��تناد به
ماده  199قانون اساس��ی ،گفت :ما باید بر اساس
منفعت ملی کشور تصمیم بگیریم چرا که شورای
نگهبان و مجمع تش��خیص مصحلت نظام ،نظر
خود را به روش��نی درباره الحاق ایران به CFT
داده اند .وی با تاکید بر اینکه بهتر اس��ت در این
شرایط شعار انتخاباتی ندهیم ،ادامه داد :در زمان
تصویب الیحه کاپیتاالسیون هم مقامات دولتی
حرفها و عده های اینچنینی می زدند که اگر این
الیحه تصویب ش��ود آمریکا فالن کار را می کند
و در زم��ان تصویب برجام هم چنین وعده هایی
داده شد اما نتایج شان را دیدیم .عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اش��اره
به تبصره ماده  7الیح��ه الحاق ایران به CFT
اظهار داشت :ایراد شورای نگهبان به این تبصره
نبود بلکه صرفا روی کلمه لیس��ت س��یاه بود اما
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی کامال
این تبصره را حذف کرد و یک تبصره ای با 180
درجه تغییر تصویب کرد ک��ه این تبصره خالف
قانون اس��ت و باید اصالح شود .گفتنی است ،در
این تبصره آمده اس��ت :دولت صرفا پس از خارج
شدن جمهوری اسالمی ایران از لیست سیاه گروه
وی��ژه اقدام مالی میتواند س��ند الحاق را نزد امین
اس��ناد تودیع نماید که این تبصره را کمیس��یون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخیرا به این
الیحه افزوده است ،در حالی که شورای نگهبان
صرفا به کلمه لیس��ت سیاه ایراد وارد کرده بود و
کمیس��یون امنیت ملی باید فقط مشخص میکرد
لیست سیاه منظور کشورهای غیر همکار است اما
ب��ه کل این تبصره را تغییر داد که مورد مخالفت
چند تن از نمایندگان قرار گرفت.

قالیباف در جمع دانشجویان مطرح کرد؛

محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظ��ام ،در جمع دانش��جویان
ش��هید باهنر کرمان ،ضمن گرامیداشت
یاد ش��هدای  ۱۶آذر ،گفت :در تش��ریح
دالیل عدم تحصی��ل کارنامه موفق در
حوزه ه��ای مطروحه اظهار ک��رد :این
ناکارآم��دی دو دلی��ل دارد اول ضع��ف
مدیری��ت و دوم تفکر غیرانقالبی و امید
به بیگان��ه .این عوامل در س��طح اداره
کش��ور و تصمیمگیری و سیاستگذاری
باع��ث ناکارآمدی میش��ود .به گزارش
فارس،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام ادام��ه داد :حاال اگر کس��ی این
مش��کالت را داش��ته باش��د و بخواهد
پیوس��ته در ق��درت ه��م باق��ی بماند،
نتیج��هاش میش��ود دوری از م��ردم.
دوری از م��ردم یعنی نزدیکی به بیگانه،

دوری از مردم یعنی وعدههای پوچ ،اشرافیگری و بیعدالتی
بیعدالت��ی ،نفاق ،دش��من را دوس��ت
پنداشتن ،دروغ ،وعدههای پوچ ،اشرافی
گری و در یک کالم ،وضعیتی است که
امیرالمومنی��ن(ع) در چرایی زوال دولت
ها عنوان می کنند« :تمس��ک به فروع،
ضای��ع کردن اصول ،تق��دم اراذل و دور
کردن افاضل»

 ماحص�ل مدیریت ناصحیح در س�ه
ده�ه اخی�ر تقلی�ل ارزش دارایی مردم
است

قالیب��اف افزود :این جریان و تفکر بیش
از سه دهه سکان اداره و مدیریت کشور
را در حوزه اقتصاد در دس��ت داش��ته و
اقتصاد دولتی و ش��به دولتی را گسترش
داده اس��ت؛ اقتصادی که در دست خود
این آدمهاست ،یا اگر خصوصی کردهاند،

در اختی��ار افراد مح��دود و همان چهار
درص��دی هاس��ت .م��ردم در تنگن��ای
معیشتی ،بیکاری ،گرانی و تورم هستند و
و ارزش دارایی و سرمایههای آنان دست
کم نصف ش��ده است .وی با بیان اینکه
ای��ن آدمها وقت��ی نمیتوانند به دغدغه
اصلی مردم پاسخ بدهند ،دست به جنگ
روان��ی میزنند ،خاطرنش��ان ک��رد :آن
وقت طوری وانمود میکنند که مشکل
اصلی مردم رفتن به کنسرت و ورزشگاه
و  ...اس��ت .البت��ه که توجه ب��ه آزادی
های اجتماع��ی در چارچوب قانون حق
مردم اس��ت ،دخالت نک��ردن در زندگی
خصوصی مردم خواس��ت بح��ق مردم
است ،اما داش��تن سفر ه مناسب ،داشتن
کار و درآمد حقوق اساسی تری است.

 ب�ا بی تدبیریتان طبقه متوس�ط را
هرروز ضعیف تر میکنید

قالیب��اف ادام��ه داد :مس��تضعفان را که
فراموش کردهاید! چرا طبقه متوس��ط را
هر روز الغرت��ر میکنید؟ تولید کننده و
صنعتگر و کاسب و تاجر در این وضعیت
هستند اما فرصت را آگاهانه یا ناآگاهانه
و از س��ر بیتدبیری برای قاچاقچی ها و
دالالن و فرصتطلب��ان فراهم کردهاید.
در همین آشفتگی بازار ارز ،با تصمیمات
غلط شما یکشبه صدها میلیارد از سرمایه
این مردم به جیب ع��ده معدودی رفت.
سود سپرده های بانکی در کشور بیش از
سیصدهزارمیلیارد تومان در سال است که
بیش از هشتاد درصد آن بدون مالیات در
اختیار کمتر از چهار درصد صاحبان سپرده
ق��رار میگیرد .نایب رییس کمیس��یون

اقتص��ادی مجمع تش��خیص مصلحت
نظام با طرح این سوال که چطور با کمی
تحرک و جابجایی مدیران ،حتی پس از
شروع بخش نهایی تحریمهای ظالمانه
علیه مردم ،توانستید تا حدودی بازار ارز را
کنترل کنید؟ تصریح کرد :البته متاسفانه
قیمت کاالها هنوز کاسته نشده است ،اما
این نش��ان میدهد که میتوان کار کرد
به ش��رطی که به دشمن اعتماد و تکیه
نکنید و نگاهتان ب��ه مردم و بخصوص
جوانان باش��د ،به تولیدکنندگان باش��د،
به مستضعفین باش��د .امروز هم هشدار
میده��م که اگ��ر در میدان ب��ا رویکرد
صحی��ح و با تکیه بر مردم حرکت نکنید
در آینده دچار تورم و گرانی از یک س��و
و تعطیل��ی کارگاهها و بیکاری فزاینده از
سوی دیگر خواهیم بود.

اخبار
فالحتپیشه:توان دفاعیبهجمهوری
اسالمی ایران حق وتو داده است

حشمتاهلل فالحتپیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی،در تش��ریح نشست
کمیسیون متبوعش که با حضور سردار
حاجی زاده برگزار ش��د ،اظهار داش��ت:
توان موش��کی جمهوری اسالمی ایران
اکنون ب��ه گونهای بیبدی��ل در منطقه
و حوزههای راهبردی و اس��تراتژیک به
ایران حق وتو داده اس��ت و این موضوع
را دش��منان جمهوری اسالمی ایران نیز
میدانند .به گزارش فارس،فالحت پیشه
با اشاره به فعالیت و پیشرفتهای ایران
در ح��وزه پدافندی ،ادام��ه داد :عالوه بر
توان ب��االی پدافندی ای��ران در مقابل
برخ��ی از مدعیان منطق��های ،میتوان
گفت که حتی هیچ هواپیمای آمریکایی
نی��ز از گزن��د توان پدافن��دی جمهوری
اس�لامی ایران نی��ز مصون نیس��ت و
این یک دس��تاورد مهم و جدی اس��ت.
نماینده مردم اس�لام آباد غرب و داالهو
در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به
توان جمهوری اس�لامی ایران درحوزه
پهپادی ،گفت :عالوه بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران از لحاظ عملیاتی ،نظامی،
امنیتی و اطالعاتی در زمره کش��ورهای
برتر دنیا اس��ت در حوزه پهپادی نیز به
فناوریهای تکنولوژیکی رس��یده است.
وی افزود :اکنون در مس��ائل توسعهای،
بارور کردن ابرها ،اکشتافات و به ویژه در
حوزه امنیت و اطالعات و پوشش مرزی
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از
توان پهپادی استفادههای خوبی میبرد
که قابل توسعه و گسترش است .فالحت
پیشه اظهار داش��ت :اگر توان جمهوری
اس�لامی ایران را با کش��ورهای منطقه
مقایسه کنیم ،خیلی از کشورهای منطقه
اعم از دوس��تان و دشمنان ما در منطقه
فقط امسال 6 ،برابر بودجه عمرانی ایران
هزین��ه خریدها تس��لیحاتی آنها بوده
است .وی افزود :فقط خریدهای نظامی
امسال کش��ورهای منطقه از کشورهای
ش��رقی و غربی برای خرید موش��ک و
هواپیما به اندازه  6برابر عملکرد عمرانی
یک سال جمهوری اسالمی ایران بوده
است ولی این کشورها با سختی به یک
صدم توان نظامی ایران رسیدهاند.
نقوی حسینی:بودجه دفاعی در سال
 ۹۸افزایش خواهد داشت

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجلس گفت :س��عی میکنیم
با ارائه پیش��نهادات و تعام��ل با دولت
بودج��ه دفاع��ی کش��ور در س��ال ۹۸
افزایش پیدا کند .س��ید حس��ین نقوی
حسینی در گفتوگو با مهر با اشاره به
مطرح شدن شائبههایی مبنی بر امکان
کاه��ش بودجه دفاعی در الیحه بودجه
 ۹۸اظهار داش��ت :ما هنوز بودجه سال
آینده را دریافت نکردهایم اما طبق روال
سالهای گذش��ته ،دولت سعی میکند
حداقلها را در حوزه دفاعی در نظر گیرد
اما متأسفانه دولت در تخصیص بودجه
توج��ه چندانی به افزای��ش بنی ه دفاعی
کش��ور ندارد .وی با اشاره به اینکه البته
کمیس��یون امنیت ملی مجلس همواره
به انحای مختلف این مس��ئله را جبران
میکند ،افزود :کمیس��یون امنیت ملی
قطع ًا پیشنهاداتی را برای افزایش بودجه
دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور ارائه
میده��د که اغلب این پیش��نهادات در
کمیس��یون تلفیق به تصویب میرسد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجل��س تأکید ک��رد :قطع ًا در
بررسی بودجه سال آینده ،شرایط کشور
به وی��ژه در زمینه دفاعی در نظر گرفته
میشود و با ارائه پیشنهادات و تعامل با
دولت ،سعی میکنیم بودجه این بخش
افزایش پیدا کند.
سروری :برخورد با «فریدون» و
جدی است
«جهانگیری» یک مطالبه ّ

پرویز س��روری عضو ش��ورای مرکزی
جمعی��ت رهپویان انق�لاب ،گفت :این
یک مطالبه ج ّدی است و بعد از اقدامات
خوب��ی که ق��وه قضائیه در برخ��ورد با
مفس��دان اقتص��ادی انج��ام داد و نور
امیدی که در دل مردم نسبت به برخورد
با دانهدرش��تترها ش��کل گرفت ،مردم
منتظر هستند تکلیف کسی که با شصت
میلیارد وثیقه آزاد شده است زودتر روشن
شود .به گزارش فارس،وی با بیان اینکه
مردم توقع دارند با سرعت و دقت بیشتر
و از هم��ه مهم تر با صالب��ت و اقتدار
اسالمی با این افراد برخورد شود ،اظهار
داش��ت :با توجه به سلسله اقدامات قوه
قضائیه در برخورد با مفسدان که با اعدام
دو ت��ن از آنها همراه ب��ود و به نوعی
اخطار جدی ب��ه سوءاس��تفادهگران به
حس��اب میآمد ،به نظر میرسد برخورد
با دانهدرش��تترها آرامش بیش��تری به
جامع��ه میده��د و ثبات بیش��تری در
فضای اقتصادی کش��ور حاکم میکند.
س��روری افزود :امیدواری��م قوه قضائیه
هرچ��ه زودت��ر برخ��وردی قاطعت��ر و
جدیت��ر در رابطه با دانهدرش��تترها از
جمله پرونده مهدی جهانگیری و حسین
فریدون داشته باشد.

