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براي تحميل شكستي ديگر  به امريكا

12مهر ماه 1397، ایران اسالمي بار دیگر ش��ادابي و پویایی سال های 
آغازین انقالب را تجربه كرد و حضور بيش از 7۰۰ هزار نفر از بسيجيان 
جهادگر در رزمایش اقتدار عاشورایي سپاهيان حضرت محمد رسول اهلل 2   
مظهر تجلي حضور جوانان ميهن اس��المي در عرصه دفاع از اس��الم و 
ارزش های انقالب و اعالم وفاداري به آرمان های امام راحل عظيم الشأن 
و آمادگي براي انجام یك رسالت تاریخي براي مواجهه با آخرین جبهه 

گشوده شده دشمن در برابر نظام جمهوري اسالمي بود. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در سخنانشان در این رزمایش، ضمن تبيين 
دشمني هاي گذشته امریكا عليه مردم ایران ، ورود دشمن به عرصه تشدید 
تحریم اقتصادي در شرایط كنوني را ناشي از شكست روش های گذشته 
دانسته ویاد آور گردیدند كه دشمن براي مقابله با جمهوري اسالمي بعد 
از كنكاش فراوان، به تحریم رسيده اس��ت و جز راه تحریم اقتصادي راه 
دیگري ندارد و بقيه  راه ها در مقابل او مسدود است. رهبر انقالب با تأكيد 
بر اینكه تحریم اقتصادي شكننده تر از اقتصاد ملي ما است، یادآور شدند: 
اقتصاد ملي ما مي تواند تحریم را شكست دهد و شكست تحریم، شكست 

امریكا است و امریكا یك سيلي دیگر از ملت ایران خواهد خورد. 
در شرایط كنوني نظام سلطه تقابل خود با نظام اسالمي براي به تسليم 

كشاندن مردم ایران را در دو عرصه گسترش داده است 
الف: یك جنگ همه جانب��ه  اقتصادي كه از یك اتاق جن��گ و با دقت و 
اهتمام كامل هدایت مي شود و برای مدیریت آن عالوه بر بهره گيری از 
مراكز نظریه پردازی و تصميم سازي ، تمامي ظرفيت وزارت خزانه داری، 
وزارت امور خارجه ، و مراكز اطالعاتي و امنيت ملي امریكا به كار گرفته 

شده است.
 ب: جنگ رس��انه اي و تبليغاتي كه با هدایت دس��تگاه هاي جاسوسي 
امریكا و رژیم صهيونيستي با حمایت مالي قارون هاي منطقه كه در آن 
اراده واستقامت مردم ایران هدف گرفته شده است. بيانات رهبر معظم 
انقالب در روز پنج شنبه معطوف به تشریح ابعاد این راهبرد دوگانه امریكا 
وظرفيت سازي دروني براي تحميل شكستي دیگر ونواختن آن سيلي 
تاریخي برچهره امریكا است. ایشان در این مراسم در بعد ظرفيت سازی 
دروني براي مقابله با جنگ رسانه اي و روانی دشمن بر چند نكته اساسي 

تأكيد كردند: 
تصور نكنيد راهي كه پيش روي ماست یك اتوبان آسفالته  بي مانع است؛ 
نه، راه پيشرفت به روي ما باز است اما راه، پُرپيچ وخم است. موانعي وجود 
دارد. دشمن به طور كامل در مقابل ما فعال است. ما باید در مقابله با موانع، 
این راه را طي كنيم.  براي آنكه بتوانيم راه را طي كنيم، احساس حضور 
دشمن و وجود دشمن است. تا انسان نداند كه دشمن در مقابل اوست 
براي خود حرز و دفاع و سنگر به وجود نمي آورد. آن روشنفكِر راحت طلب 
و ریاكار و منافق كه اساس دشمني امریكا را انكار مي كند و نمي فهمد و 
نسخه  تس��ليم در مقابل امریكا براي ملت و دولت مي نویسد، اگر عامل 

دشمن نباشد، حداقل مرد ميدان پيشرفت كشور نيست. 
گام دیگر اعتمادبه نفس و عزم در ایستادگي در مسير مبارزه است. آدم هاي 
بي روحيه  خود كم بيِن فرصت طلب در این ميدان هيچ هنري نمي توانند 
نشان بدهند؛ اگر مانع براي دیگران درست نكنند خودشان هيچ كاري كه 
نمي توانند بكنند.  گام بعدي، شناخت حوزه و عرصه  تهاجم است. جنگ 
ما با دشمن در كجاست؟ این را باید درست تشخيص بدهيم. باید تهدید 
دشمن را درست فهم كنيم. باید بدانيد دشمن از كجا حمله مي كند. همه  

مردم باید درك درستي از عرصه  نبرد داشته باشند. 
در مسير مقابله، باید واقعيت ها و توانمندی های خودي را شناخت، ما البته 
مشكل اقتصادي داریم؛ اقتصاد نفتي داریم كه این خودش عيب بزرگ 
است. فرهنگ صرفه جویي نداریم؛ بسيار ضعيف است. اسراف عيب است. 

این عيوب را ما داریم ولي عيب واقعي اینها نيست. 
عيب واقعي بن بست است كه بحمداهلل نداریم. ما بن بست نداریم. عيب 
واقعي این است كه جوان كشور گمان كند راه حلي وجود ندارد جز پناه 
بردن به دشمن. بعضي سعي مي كنند این را به جوانان ما القا كنند. دشمن 
این را مي خواهد. دش��من مي خواهد ملت ایران را به این نتيجه برساند 
كه بن بست اس��ت، راه حلي وجود ندارد مگر زانو زدن و تسليم شدن در 

مقابل امریكا. 
من صریحاً اعالم مي كنم كساني كه در داخل كشور، این فكر را كه مطلوب 
و محبوب دشمن است ترویج مي كنند، اینها خيانت مي كنند. این خيانت 
به كشور است. من به حول و قوه  الهي و به كمك شما، تا جان و توان در بدن 

دارم نخواهم گذاشت این اتفاق در كشور بيفتد. 
اگر دشمن در ما وحدت مشاهده كند، در ما احساس قدرت و عزم راسخ را 
ببيند، عقب مي نشيند. دشمن اگر ببيند كه ملت ایران و جوان هاي مؤمن 
ایراني احساس حضور مي كنند، احساس وظيفه مي كنند و قدرتمندانه 
وسط ميدان هستند، عقب نشيني مي كند؛ اما اگر احساس كند ضعف و 
اختالف بين مسئولين كشور هست، هم جهتي وجود ندارد، یا بين مردم و 
مسئولين فاصله افتاده است، تشویق مي شود كه شدت عمل خود را زیاد 
كند. همه توجه كنند: هم جوانان، هم مسئولين، باید به دشمن پيام قدرت 

بدهيم نه پيام ضعف. 
دشمن شما را نشناخته؛ دشمن ملت ایران را نشناخته؛ دشمن، انقالب و 
روحيه   انقالبي و ایماني را نشناخته؛ این تحليل غلط موجب گمراهي او 
شده است.  من به طور قاطع با اطالعي كه از وضعيت كشور دارم، قاطعانه 
مي گویم این ملت و این نسل جدید تصميم گرفته است كه دیگر تحقير 
نشود و دنباله روي قدرت هاي بيگانه و دشمن نشود. تصميم گرفته كه 

ایراِن عزیز را به اوج افتخار و عزت برساند و این توانایي را دارد. 
مقابله با جنگ اقتصادي دشمن هم الزامات خاص خود را دارد. بخشي از 
آن معطوف به درك و احساس آن وتكاپو وتحرك در حوزه مردم ونخبگان 
اس��ت كه رهبر معظم انقالب نس��بت به ایجاد آن اظهار خوش بينی و 
در همين مراس��م بر آن تأكيد ویادآور شدند: شرایط كنوني ومشكالت 
اقتصادي كشور و تنگي معيش��ت بخش بزرگي از مردم ضعيف كشور 
موجب حساس شدن و به تكاپو افتادن نخبگان كشور شده و این وضعيت 
آنها را حس��اس كرده و به تكاپو و تالش فكري و عملي وادار كرده است. 
نتيجه آن خروج كشور از خمودگي و بي عملي درآمده است و خيلي ها 
كه فقط تماشاگر بودند امروز احساس وظيفه می كنند و سرگرم تالش 
مي ش��وند.  اما وظيفه اصلي مقابله با جنگ اقتصادي دش��من بردوش 
مسئوالن ودستگاه هاي اجرایي است كه رهبرمعظم انقالب در سال 97 
در دو نشس��ت با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت در فاصله كمتر از 
4۵ روز؛ در 24 مرداد و7شهریور ، راهكارهایي براي حل مسائل اقتصادي 
كشور ارائه دادند و اكنون نشانه هاي تأثير عمل به آن راهبردها در عرصه 
اقتصادي آشكار، اما نياز به ممارست وتالش بيشتر دارد كه اهم آن عبارتند 
از ؛تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه وبه عبارتي اتاق 
جنگ اقتصادي كشور، ميدان داري تيم اقتصادي دولت كه باید اعضاي 
دولت با این تيم هماهنگ باشند واز دولت حرف متناقض بيرون نياید، 
تهيه نقشه راه اقتصاد كشور به گونه اي كه بتواند ثباتي را در كشور به وجود 
بياورد، عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي با تكيه بر توليد داخلي، حل 
مشكل بانك ها با بهره گيری از یك كارگروه دانا حساس پركار، خطرپذیر 
و شجاع و فعال شبانه روزي متشكل از عناصر جهادي و مبتكر، تقویت 
بخش خصوصي ، مبارزه قاطعانه و واقعی با فس��اد ، قاچاق ، پولش��ویي 
وافراد متخلف، وتحرك عملياتي و هدفمند در دیپلماسي وتقویت ارتباط 
دولتمردان با مردم و بيان مشكالت براي آنان است. تحكيم وتثبيت اقتدار 
منطقه اي ایران ، ناتواني و ضعف های دشمن در اجماع سازي عليه ایران، 
رش��د آگاهي هاي اجتماعي ، تقویت وحدت و انس��جام ملي و... همگي 
نشانه هایي است از چشم انداز روشن تحقق این اراده رهبري ، آنگاه كه 
فرمودند: اقتصاد ملي ما مي تواند تحریم را شكست دهد و شكست تحریم، 
شكست امریكا است و امریكا یك سيلي دیگر از ملت ایران خواهد خورد.

          عباس حاجي نجاري

مهم تري�ن حرب�ه دش�من تزريق ن�ا امي�دي و ي�أس در جامعه 
اس�ت و ما نبايد اج�ازه دهيم دش�من در اين مورد موفق ش�ود.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در همایش 
رؤسا و سرپرستان دفاتر نظارت بر انتخابات استان هاي شوراي نگهبان با 
بر شمردن چالش هاي انقالب اسالمي در طول 4۰ سال گذشته از جمله، 
واقعه طبس، جنگ تحميلي هشت ساله و تحریم هاي گوناگون و دیگر 
نقشه هاي شوم استكبار جهاني افزود: اگر این نظام اسالمي به خداوند 
متعال متكي نبود، به گفته خود دشمنان شش ماه هم دوام نمي آورد. 
آیت اهلل جنتي خاطرنشان كرد: استكبار تحمل دیدن 4۰ ساله شدن 
نظام اسالمي را ندارد و به فضل الهي، ایران عزتمند نقشه ها و خواب شوم 
دشمنان اسالم در عراق، سوریه و لبنان را بر آب كرده است. وي یادآور 
شد: اگرچه استكبار در 1۰ سال گذشته در توهم براندازي نظام اسالمي 
بوده است، اما امروز صبرشان تمام شده است و علني پيگير متالشي 

كردن اقتدار ما هستند. دبير شوراي نگهبان با بر شمردن مشكالت از 
جمله گراني، بيكاري و تعطيلي كارخانجات توليدي گفت: مهم ترین 
حربه دش��من تزریق نا اميدي و یأس در جامعه است و ما نباید اجازه 
دهيم دشمن در این مورد موفق شود. آیت اهلل جنتي در ادامه خاطرنشان 
كرد: با دید مادي، انقالب ما همان چند سال اول باید نابود شده بود، اما 
از منظر خداباوران، اگر خدا حامي باشد، چالش هاي صد برابر بيشتر از 
این هم نمي تواند در برابر نصرت الهي موفق شود. وي بر برخورد با فساد 
سازمان یافته تأكيد و تصریح كرد: سوء استفاده برخي مسئوالن موجب 
كسب ثروت هاي نجومي آنان شده اس��ت و اگر در این زمينه كوتاهي 

كنيم، باید منتظر نزول عذاب الهي باشيم.
دبير شوراي نگهبان در ادامه شرایط اقتصادي فعلي كشور به ویژه نوسان 
ارز و سكه را حاصل سوءمدیریت و ضعف مدیریت دانست. آیت اهلل جنتي 
با تأكيد بر ضرورت گفت وگوي مسئوالن با مردم در زمينه برنامه هاي 

خود، گفت: رویه فعلي اداره كش��ور به صورتي اس��ت كه برخي مردم 
احساس مي كنند كشور رها شده اس��ت. دبير شوراي نگهبان ضمن 
اظهار تأسف از حادثه غمبار ترور مردم بيگناه اهواز در سالروز هفته دفاع 
مقدس، اظهار داشت: پاسخ موشكي قاطع و شجاعانه سپاه پاسداران 
به تروریس��ت هاي همجوار پایگاه هاي امریكایي در سوریه نشان داد، 
تروریست ها و حاميان آنان باید منتظر عواقب تجاوز خود باشند. وي 
همچنين به برگزاري انتخابات مجلس در سال آینده اشاره و تأكيد كرد: 
ضمن اینكه باید قداست ش��وراي نگهبان حفظ شود، نباید در مسير 
تأیيد صالحيت هيچ گونه نقطه ضعفي وجود داشته باشد و مطابقت 
همه مراحل با قانون ضروري است و هرگز در این زمينه خدا را فراموش 
نكنيد. آیت اهلل جنتي با بر ش��مردن برخي تدابير داهيانه مقام معظم 
رهبري، وجود ایشان را نعمت بزرگ خداوند متعال دانست و بر قدرداني 

از این نعمت الهي تأكيد كرد.

آيت اهلل جنتي: مهم ترين حربه دشمن تزريق يأس در جامعه است

جدال بين موافقان و مخالفان اجراي اين استانداردها همچنان ادامه دارد

FATF  روي ميز تصميم نمايندگان مردم

اليحه پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين 
مالي تروريس�م که آخرين گام از اجرايي شدن 
استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي است، امروز در 
دستور کار مجلس شوراي اسالمي قرار مي گيرد. 
زماني كه وزیر خزانه داري امریكا با ولي اهلل س��يف، 
رئيس وقت بانك مركزي ایران در حاش��يه اجالس 
بهاره صندوق بين المللی پول و بانك مركزي دیدار 
كرد، روشن شد ایران راهي طوالني براي عادي كردن 
شرایط مبادالت بانكي خود با دنيا دارد. اگرچه در دي 
ماه 94 و اجرایي شدن برجام تحریم هاي ثانویه عليه 
ایران معلق ش��ده بود اما همچنان بانك هاي بزرگ 
از برقراري روابط گس��ترده اقتصادي با ایران طفره 
مي رفتند و هيچ كس هم شك نداش��ت كه وزارت 
خزانه داری امریكا در پشت تهدید بانك هاي بزرگ 
جهان در خصوص عدم همكاري با ایران قرار دارد. با 
این حال مهم ترین راهي كه در مقابل ایران گذشته 
شد، اجراي اس��تانداردهاي گروه ویژه اقدام مالي یا 
FATF بود كه ایران در ليست سياه آن قرار داشت. 

   گروه ويژه اقدام مالي چيست؟
گروه ویژه اقدام مالي از سال 1989 ميالدي با مساعي 
هفت كشور صنعتي دنيا به منظور مقابله با پولشویي 
و تأمين مالي گروه هاي تروریس��تي بنيان گذاشته 
شد. به تدریج در مسير زمان فعاليت هاي این گروه 
گسترده تر شد و در نتيجه در سال 2۰12 مقابله با 
تأمين مالي فعاليت هاي اش��اعه اي نيز به مأموریت 
این گروه اضافه ش��د و امروز به یك��ي از مهم ترین 
مراجع نظارتي بر شبكه مبادالت مالي دنيا تبدیل 
شده و توصيه نامه هایی از سوي این گروه براي اجراي 
مقررات ضد پولش��ویي به س��ازمان هاي مالي ارائه 
مي ش��ود. هم اكنون مجمع عمومي این نهاد از 3۵ 
كشور و دو سازمان منطقه اي اتحادیه اروپا و شوراي 

همكاري خليج فارس تش��كيل ش��ده و نهادهایي 
همچون صندوق بين المللی پول و بانك جهاني جزو 

نهادهاي ناظر این نهاد بين المللی هستند. 
   ايران چگونه وارد ليست سياه شد

اتهام پولش��ویي به نف��ع گروه هاي تروریس��تي در 
طول سال هاي گذش��ته از مهم ترین دستاویزهاي 
امریكا براي جلوگيري از هم��كاري پولي و بانكي با 
ایران ب��وده و معاونت مقابله با جرای��م مالي وزارت 
خزانه داری امریكا هم��واره ایران را به عنوان یكي از 
كش��ورهاي پرخطر در حوزه مبارزه با تأمين مالي 
تروریسم دسته بندي مي كرده است. در سال هاي 
اوج گيري بحران هس��ته اي ایران گروه ویژه اقدام 
مالي به بهانه ممنوعيت توس��عه برنامه هسته اي و 
موشكي كشورمان از سوي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد، گروه وی��ژه اقدام مالي از س��ال 2۰12 
شبكه بانكي كشور را به دليل تأمين مالي برنامه هاي 
هسته اي و عدم همكاري با این گروه در ليست سياه 
خود قرار داد. پس از امضاي تفاهمنامه هس��ته اي 
ایران و كش��ورهاي 1+۵ در وین و در تابستان سال 
9۵ ایران برنامه اجرایي براي اجراي استانداردهاي 
گروه ویژه اقدام مالي را امضا كرد. با اجراي این اكشن 
پلن )طرح اقدام( موقتاً اقدامات گروه اقدام مالي عليه 

ایران تعليق شد. 
 FATF تهديدات و فرصت هاي   

اجراي این برنامه اجرایي از همان زمان با انتقادات 
وسيعي روبه رو بوده و جدال بين موافقان و مخالفان 
اجراي این استانداردها همچنان ادامه دارد.  مهم ترین 
تهدیدي كه در خصوص این ماجرا متوجه كش��ور 
مي شود، افش��اي اطالعات مهم مالي كشور است. 
یكي از مهم ترین شروط گروه ویژه اقدام مالي اجراي 
كنوانسيون هایی همچون كنوانسيون مقابله با تأمين 

مالي تروریسم و كنوانسيون مقابله با جرائم سازمان 
یافته است. این خطر جدي وجود دارد كه با ایجاد یك 
واحد گزارش دهي ثابت )FIU( و اجراي سایر قواعد 
مرتبط یك بسته كامل امنيتي كه با منطق شناخت 
ذي نفعان شكل گرفته، عماًل كل ساختار انتقاالت 
ریالي ایران براي طرف خارجي با دقت بس��يار باال 
آشكار  شود. چنين مسئله اي مي تواند فشار غرب و 
نهادهایي همچون دفتر كنترل دارایي هاي خارجي 
وزارت خزانه داری امریكا را روي برخي از نهادهاي 
انقالبي كشور كه در ليست سياه این كشور موسوم به 
SDN قرار گرفته یا قرار خواهند گرفت، را چند برابر 
كرده و برخي راه هاي باقيمانده براي دور زدن تحریم 
را در داخل كشور ببندد. از سوي دیگر یكي دیگر از 
شروط عادي ش��دن روابط بانكي ایران و بانك هاي 
بزرگ جهاني خروج ایران از ليست سياه گروه اقدام 
مالي است. شرایط وقتي پيچيده تر مي شود كه بدانيم 
اتحادیه اروپا اجراي راه حل هاي جایگزین براي ادامه 
حيات اقتصادي برجام را به تصویب استانداردهاي 

این گروه منوط كرده است. 
   نگاهي به مسير تصويب در مجلس 

از آنجا كه اجراي برخي اس��تانداردهاي گروه ویژه 
اقدام مالي همچون پيوستن به كنوانسيون پالرمو 
و كنوانس��يون مبارزه با تروریس��م نياز به تصویب 
مجلس شوراي اسالمي داشت، دولت چهار الیحه 
را به خانه ملت ارائه كرده است. از چهار الیحه فوق 
دو الیحه مربوط به اصالح قوانين داخلي از جمله 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ویي بوده و دو قانون 
دیگر مربوط به پيوستن ایران به كنوانسيون هاي 
بين المللی مربوط است. بررسي این لوایح از سال 
گذشته در كميسيون هاي مجلس آغاز شد و تاكنون 
سه الیحه در صحن علني مجلس به تصویب رسيده 

است. در این ميان برخي از اشكاالت از جمله اشكال 
در ترجمه كنوانسيون پالرمو و مغایرت تصویب آن 
با سياس��ت كلي نظام موجب برگشت آن از سوي 
شوراي نگهبان ش��د كه با اجراي برخي اصالحات 
براي بررسي دوباره به این ش��ورا عودت داده شده 
اس��ت. با این حال كار در خصوص الیحه پيوستن 
ایران به كنوانسيون مقابله با تروریسم كمي پيچيده 
شد و با اعتراضات برخي از نمایندگان در این باره و 
همچنين خروج امریكا از برجام مقرر شد تا دو ماه 

بررسي این الیحه در مجلس به تعویق بيفتد. 
در این مي��ان تالش هاي فراواني ش��د تا نظر دفتر 
رهبري در این باره اخذ شود، اما ایشان مسئوليت 
كامل را در این ب��اره به مجلس مح��ول كردند. با 
این حال ایش��ان در دی��دار نماین��دگان مجلس 
شوراي اس��المي در خرداد ماه سال جاري نسبت 
به نامش��خص بودن فرجام پيوس��تن ب��ه برخي 
كنوانس��يون هاي جهاني هش��دار دادند. ایش��ان 
در این دی��دار فرمودن��د: این معاه��دات ابتدا در 
اتاق ه��ای فكر قدرت ه��ای بزرگ و ب��راي تأمين 
منافع و مصالح آنها پخت و پز مي ش��ود و سپس با 
پيوستن دولت های همس��و یا دنباله رو یا مرعوب، 
ش��كِل به ظاهر بين المللي مي گيرد، به گونه اي كه 
اگر كشور مستقلي مانند ایران، آنها را قبول نكند 
او را مورد هجوم شدید قرار مي دهند كه مثاًل 1۵۰ 
كشور پذیرفته اند ش��ما چطور آن را رد مي كنيد؟ 
ایشان تصریح كردند: همان گونه كه درباره »برخي 
كنوانس��يون های بين المللي اخيراً مطرح شده در 
مجلس« گفتيم، مجلس شوراي اسالمي كه رشيد 
و بالغ و عاقل است، باید مستقاًل در موضوعاتي مثل 
مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویي قانونگذاري 
كند. البت��ه ممكن اس��ت برخي مف��اد معاهدات 
بين المللی خوب باش��د اما هيچ ضرورتي ندارد با 
اس��تناد به این مفاد به كنوانسيون هایی بپيوندیم 
كه از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم یا مي دانيم كه 

مشكالتي دارند. 
   آخرين گام مجلس

پس از گذش��ت چندین ماه از تعلي��ق FATF و 
تعهد اروپایي ها براي ایجاد خطوط مالي و اعتباري 
یورویي به ش��رایط اج��راي اس��تانداردهاي گروه 
ویژه اقدام مالي بار دیگ��ر تصویب الیحه CFT به 
صورت ویژه در دستور كار مجلس شوراي اسالمي 

قرار گرفت. 
بر طبق اظهار نظر نمایندگان مجلس قرار اس��ت 
امروز بررس��ي این الیحه به صورت ویژه از ساعت 
هفت صبح در دستور كار مجلس قرار بگيرد و برخي 
از مقامات دولت��ي از جمله وزی��ر اطالعات و وزیر 
امورخارجه در صحن علن��ي نيز حضور پيدا كنند. 
برخي از نمایندگان هم از احتمال كش��يده شدن 
جلس��ه به بعد از ظهر و ادامه بررسي آن در جلسه 
عصر مجلس خب��ر داده اند. البته پ��س از تصویب 
این الیحه در مجلس شوراي اسالمي، كار به انتها 
نمي رسد بلكه باید در شوراي نگهبان مورد بررسي 
قرار بگيرد كه احتمال بازگشت آن از سوي شوراي 
نگهبان به مجلس وجود دارد. در كنار این باید آیين 
نامه اجرایي و نحوه اجرا كردن این كنوانسيون نيز از 

سوي هيئت دولت تصویب و ابالغ شود. 

 FATF نامه مهم جامعه مدرسين به مجلس درباره
مراقب باشيد مصوبه اي به زيان مملكت 

تصويب نشود
جامع�ه مدرس�ين ح�وزه علمي�ه ق�م در نام�ه اي ب�ا اش�اره ب�ه 
ش�وراي  مجل�س  نماين�دگان  و  رئي�س  از   FATF اليح�ه 
اس�المي خواس�ت مراقب�ت کنن�د مصوب�ه اي ب�ه زي�ان مملكت 
و نظ�ام جمه�وري اس�المي در مجل�س ب�ه تصوي�ب نرس�د.

به گزارش مهر، در پي قرار گرفتن الیحه »الحاق ایران به كنوانسيون مقابله با 
تأمين مالي تروریسم )FATF(« در دستور كار روز یك شنبه مورخ 1۵مهر 
97 مجلس شوراي اسالمي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي نامه اي 
از رئيس و نمایندگان خانه ملت خواست، ضمن توجه به رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري)مدظله العالي( و سایر مراجع عظام تقليد )دامت بركاتهم( 
مراقبت كنند كاري به زیان مملكت و نظام حاكميت جمهوري اسالمي در 

مجلس به تصویب نرسد.
 

الريجاني در ديدار نماينده ولي فقيه در سپاه:
حفظ سپاه 

از اولويت هاي همه ياران انقالب است
رئيس مجل�س ضمن تأکيد ب�ر اهميت جاي�گاه واالي س�پاه، حفظ 
اي�ن نه�اد را از اولويت ه�اي همه ي�اران انقالب اس�المي دانس�ت.

به گزارش فارس، حجت االسالم حاجي صادقي، نماینده ولي فقيه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با علي الریجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
دیدار ك��رد. در این دیدار حاج��ي صادقي گزارش��ي از برنامه هاي جدید 
نمایندگي ولي فقيه در سپاه براي ارتقاي سطح آگاهي دیني پاسداران و 
بسيجيان ارائه كرد و با اشاره به سوابق پاسداران در عالقه مندی به مباحث 
ایدئولوژیك از ابتداي انقالب اسالمي، كوشش فعلي را در راستاي افزایش 
بصيرت دیني آنها و افزایش فضاي معنوي در سپاه و دوري گزیني از وارد 
شدن به دسته بندی ها و جناح بندی های سياس��ي عنوان كرد. وي افزود: 
وظيفه سپاه حراست از دس��تاوردهاي انقالب اسالمي در برابر برنامه هاي 
دشمنان انقالب است. رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز ضمن تأكيد بر 
اهميت جایگاه واالي سپاه، حفظ این نهاد را از اولویت هاي همه دوستان 
و یاران انقالب اسالمي دانست و مراقبت از عظمت س��پاه را در گرو رفتار 
سنجيده در همه امور و اطاعت كامل از تدابير فرمانده معظم كل قوا و وارد 
نشدن به امور خرد و به خصوص به گروه ها و جناح هاي سياسي درون نظام 
كه موجب خدشه وارد شدن به موقعيت برجسته و ممتاز سپاه خواهد شد، 
برشمرد. وي بهره گيري از آثار شهيد مطهري و سایر بزرگان حوزه اندیشه 
اس��المي را براي افزایش بنيه دیني و اخالقي پاس��داران، امري مطلوب 

دانست.

سخنگوي وزارت کشور:
15 شهردار بازنشسته هستند

س�خنگوي وزارت کش�ور با بي�ان اينكه براس�اس اعالم ش�فاهي 
نهادهاي مس�ئول، ش�هرداران مش�مول قان�ون منع ب�ه کارگيري 
بازنشس�تگان هس�تند، گف�ت: در ص�ورت ارائ�ه پاس�خ مكتوب 
ب�ه اس�تعالم هاي وزارت کش�ور و اج�راي اي�ن قان�ون درب�اره 
ش�هرداران، 15 ش�هردار مس�ئوليت خود را ت�رك خواهن�د کرد.

سيد سلمان ساماني روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: در مورد شمول 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان براي ش��هرداران نظرهاي متفاوت و 
گاه متعارضي وجود داشت كه به منظور اجراي شایسته قانون باید وحدت 
نظر بين دستگاه هاي مجري، نظارتي و قانونگذار ایجاد شود. وي ادامه داد: 
به همين منظور و به دنبال ابالغ قانون منع به كارگيري بازنشستگان، در 
وزارت كش��ور از معاونت حقوقي ریاست جمهوري و نيز دیوان محاسبات 
به صورت مكتوب استعالم كردیم كه تاكنون به صورت مشخص و مكتوب 
پاسخي به وزارت كشور داده نشده است. ساماني افزود: اما در صحبت هایي 
كه به شكل شفاهي داشته ایم شهرداران مشمول این قانون مي شوند كه در 
این صورت 1۵ شهردار مسئوليت خود را ترك خواهند كرد. وي یادآور شد: 
رئيس جمهوري قانون منع به كارگيري بازنشستگان را به سازمان اداري و 
استخدامي كشور ابالغ كرده است و به تبع آن هم دستگاه مجري، همين 

سازمان محسوب مي شود.
  

پيشنهاد فراکسيون نمايندگان واليي
رأی گيری درباره FATF »علني« باشد

پيش�نهاد مي کني�م رأی گي�ری در خص�وص الح�اق اي�ران 
ب�ه کنوانس�يون تأمي�ن مال�ي تروريس�م ب�ه ص�ورت علن�ي 
باش�د و مش�خص ش�ود ه�ر نماين�ده چ�ه رأي�ي داده اس�ت.

حميدرضا حاجي بابایي، رئيس فراكس��يون نمایندگان والیي مجلس در 
گفت وگو با فارس، گفت: با وجود اینكه ما حدود دو سال است در برنامه ششم 
توسعه مصوب كرده ایم كه سایتي توسط دولت طراحي و حقوق مدیران در 
سراسر كشور از تمامي ارگان ها و سازمان ها و تمام مسئوالن نظام به صورت 
شفاف از طریق آن اعالم شود و از انجام این كار خودداري مي شود، به چه 
دليلي مردم باید شاهد باشند آنكه امریكا از تمام حساب ها، بانك ها و امورات 
مالي كشور به صورت شفاف و روشن اطالع داشته باشد. وي افزود: وقتي 
كساني مردم را محرم نمي دانند كه حقوقشان را براي آنها اعالم كنند چگونه 
مي خواهند تمام زندگي مردم مثل آینه روشن و شفاف در جلوي ترامپ و 

امریكا نشان دهند.
رئيس فراكس��يون نمایندگان والیي مجلس اظهار داش��ت: فراكسيون 
نمایندگان والیي پيشنهاد مي كند كه رأی گيری در رابطه با الحاق ایران 
به كنوانسيون تأمين مالي تروریسم به صورت علني باشد و مشخص باشد 
هر نماینده چه رأیي داده اس��ت. حاجي بابایي خاطرنش��ان كرد: از سوي 
فراكسيون پيشنهاد مي ش��ود كه تعداد موافقان و مخالفان الیحه كه قرار 
است در صحن علني مجلس صحبت كنند به دو برابر افزایش پيدا كند. وي 
در پایان گفت: صحبت هایي مطرح شده مبني بر اینكه مباحث كارشناسي 
پيرامون موضوع الیحه الحاق ایران به كنوانسيون CFT به صورت غيرعلني 
و یا از ساعت شش تا هش��ت صبح برگزار ش��ود كه ما اعضاي فراكسيون 
نمایندگان والیي مجلس پيشنهاد مي كنيم كه مباحث كارشناسي در قالب 
جلسه علني و از ساعت هشت به بعد انجام شود و اینگونه نباشد كه مباحث 
در یك جلسه دیگر انجام شده و این الیحه نيز همانند برجام 2۰ دقيقه اي 

در صحن به تصویب برسد.

      مهر: وزیر كشور در پيامي با تبریك هفته ناجا، تأكيد كرد: بدون شك 
بخش عظيمي از قدرت جمهوري اس��المي ایران منبعث از تالش هاي 

بي وقفه و دالورمردي هاي بزرگمردان نيروي انتظامي است. 
     ايرنا: علي تاجرنيا، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت با تأكيد بر 
اینكه »در شوراي سياستگذاري اصالح طلبان، افراد حقوقي باید جایگزین 
افراد حقيقي شوند«، مي گوید كه عارف تجربه تشكيالتي و سياسي كافي 
ندارد. از این رو، بخش��ي از ضعف عملكرد فراكس��يون اميد به مدیریت 

ایشان برمي گردد. 
     تس�نيم: عليم یارمحمدي، عضو هيئت رئيسه كميسيون عمران 
مجلس از بررسي طرح استيضاح عباس آخوندي، وزیر راه و شهرسازي در 
این كميسيون خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزي هاي انجام شده قرار 

است طرح استيضاح وزیر در كميسيون عمران امروز بررسي شود. 

ژه
وی

سوژهسازيازهيچدر»صدا« 
عكس و تيت��ر یك هفته نام��ه »صدا« به روحاني و بررس��ي 
پيشنهاد ها و زمزمه هاي استعفاي او اختصاص پيدا كرده است. 
این هفته نامه یك گزارش از استعفاها در دولت هاي مختلف 
پس از انقالب نوشته و بعد مدعي شده كساني از هر دو جناح 
سياسي خواستار استعفاي روحاني ش��ده اند و در نهایت نظر 
برخي از اصالح طلبان و نيز یكي از حاميان محمود احمدي نژاد 
در مورد طرح استعفاي روحاني را پرسيده است. البته معلوم 
نيست چه كسي از اصولگرایان خواستار استعفاي روحاني شده 
و هفته نامه صدا هم گرچه مدعي ش��ده كه منتقدین دولت و 
نيز برخي حاميان دموكراسي خواستار استعفاي او شده اند، 
اما عماًل آنچه براي نمونه ذكر مي كند، سخنان اصالح طلبان 
است؛ از جمله موس��ویان و زیدآبادي كه خواستار استعفاي 
روحاني شده اند. در واقع وسط كشيدن پاي اصولگرایان در این 
معركه ساختگي، داغ كردن یك سوژه  هيچ است. صدا براي 
آنكه پاي اصولگرایان را وسط بكشد، مي گوید آنها از استعفاي 
روحاني نمي گویند، چون یك روحاني ضعيف را بيشتر از یك 
روحاني تضعيف شده دوست دارند. در واقع گزارش هفته نامه 
صدا هم از زمزمه هاي بي اثر توسط زیدآبادي و موسویان سوژه 
مي سازد؛ هم موضعي را كه مي گوید روحاني باید استعفا بدهد، 

رد مي كند و هم موضعي را كه مي گوی��د روحاني باید بماند 
و مس��ئوليت كارش را بپذیرد. در واقع فقط یك موضع باقي 
مي ماند كه گویا مورد تأیيد »صدا« است و آن موضعي است 
كه اصالح طلبان بسياري در این چند ماه داشته اند: روحاني 

مسئول وضع موجود نيست!
نكته مهم تر اما آن اس��ت كه اس��تعفاي روحاني یك موضوع 
ساختگي است؛ نه به طور جدي مطرح است و نه دولت به آن 

فكر مي كند؛ سوژه سازي از هيچ!


 وبازدوگانهسازيبامعيشتمردم
رس��انه ها و فعاالن سياس��ي اصالح طلب به طور هماهنگ به 
تعریف و تمجيد FATF مشغول هستند و این ميانه باز پاي 
یك دوگانه سازي در ميان است. تا دیروز مي گفتند اگر برجام را 
بپذیریم، مشكالت معيشتي مردم حل مي شود و حاال كه برجام 
نه تنها مشكل را حل نكرد، بلكه خود یك مشكل جدید شد، 
 FATF مي گویند حل مشكالت معيشتي بسته به پذیرش
است. روزنامه همشهري در گزارشي با عنوان »یك گام تا خروج 
از حصر مالي« نوشت: »فردا مجلس با رأي خود خطر انزواي 

مالي و پولي را از بين مي برد«. 
روزنامه ایران نيز در یادداشتي به قلم »عباس عبدي« نوشت: 

»چندي پيش كه اعتراضاتي نسبت به مشكالت اقتصادي و 
گراني بروز پيدا كرد، برخي افراد خواستند دست پيش بگيرند 
تا پس نيفتند و در نتيجه اقدام به تظاهرات و اعتراض كردند 
و در فضاي رسانه اي نيز اظهارات گوناگوني از آنان منتشر شد 
كه مسئوليت امور متوجه ما نيست و این دولت یا به تعبيري 
غيرروحانيون هستند كه باید پاسخگو باشند. هنوز پژواك این 
صداها به كلي از ميان نرفته بود كه آزمون FATF نادرستي 
ادعاهاي آنان را برمال كرد«. عبدي در ادامه نوشت: »مشكل 
اینجاست كساني كه مي توانند تهدید به رد این الیحه كنند، 
چرا مسئوليت تبعات آن را نمي پذیرند؟ اختالل خرید و فروش 
كاال با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... كه ریشه بخش مهمي 

از مشكالت ما است، ریشه در همين نگرش دارد«. 
آیا وعده های اقتصادي دولتمردان و اصالح طلب درخصوص 
برجام فراموش شده اس��ت؟! آیا نمي گفتند همه تحریم ها از 
جمله تحریم هاي مالي و بانكي به یكباره لغو مي شود؟! آیا از 
رفع مشكل بيكاري، گراني و ركود و كاهش نرخ ارز و سرازیر 
شدن سرمایه خارجي به كشور نمي گفتند؟! حاال باز وعده هایی 
مي دهند كه همه FATF را تأیيد كنند و بعد معلوم نشود چه 
شد كه نشد؟! آیا طي این مسير به نااميدي دوباره مردم منجر 

نخواهد شد؟!

مهدي پورصفا
      گزارش یک 


