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 با سازماندهي حداكثري مردم

تجمع و رزمايش 700هزار نفري بسيجيان سراسر كشور، و ديدار مستقيم 
يكصدهزار نفر از آنان با فرمانده معظم كل قوا در ورزشگاه آزادي، خاطرات 
شيرين حماسه تجمع يكصدهزار نفري سپاه محمد )ص( در سال ۱۳۶۵ 

را در افكار عمومي زنده كرد. 
بعد از جنگ تحميلي اين اولين بار بود كه جمهوري اسالمي ايران اقتدار 
بي بديل و منحصر به فرد خود را در قالب سازماندهي و رزمايش انساني 
مردم به رخ دشمنان خود مي كشيد. حضور حداكثري مردم سبب شده، 
دشمني كه به دنبال راه اندازي تابستان داغ خواب فروپاشي حكومت ايران 
را ديده و ديروز از طريق اروپايي ها، پيام داده بود كه حداكثر سه ماه ديگر 
كلك نظام ايران كنده خواهد شد، امروز ترسان و لرزان از درِ نفاق وارد شده 

و پيام مذاكره و مودت مخابره مي كند. 
بس��يج به مفهوم س��ازماندهي حداكثري مردم مي��راث معجزه گونه و 
گرانبهاي حضرت امام خميني)ره( است. زماني كه كشور ايران حدود ۳۶ 
ميليون جمعيت بيشتر نداشت، امام راحل در چهارم آذر ماه سال ۱۳۵۸ 
ضمن نصب حضرت امام خامنه اي به فرماندهي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، طي سخناني بسيار مهم در جمع پاسداران در قم، زمينه صدور 
فرمان تشكيل و سازماندهي بسيج و ارتش ۲0 ميليوني را مهيا كرده و 
فرمودند: »مملكتي كه ۲0 ميليون جوان دارد، بايد ۲0 ميليون تفنگدار 
داشته باشد، ۲0 ميليون ارتش داشته باشد و چنين مملكتي آسيب بردار 
نيست... . يك مملكت اسالمي بايد همه اش نظامي باشد و تعليمات نظامي 

داشته باشد.« 
با گذشت ٤0 سال از تشكيل بسيج، نظام اسالمي با اعتماد، سازماندهي 
و حضور جه��ادي، انقالبي و حداكث��ري مردم در تمام��ي زمينه هاي 
متصور: »جه��اد دفاعي«، »جهاد علمي«، »جه��اد اطالعاتي«، »جهاد 
مبارزه با تروريسم«، »جهاد خدمت رساني«، »جهاد اقتصادي«، »جهاد 
سازندگي«، »جهاد انتظامي و امنيتي« و... توانسته بر همه مشكالت و 

آسيب ها فائق آمده و تهديدهاي بسياري را دفع كند. 
الگوي »مردم را صاحب نظام دانستن« و اعتماد به مردم و سازماندهي 
حداكثري و به ميدان آوردن آنان، همان ب��رگ برنده  و قدرت نرم نظام 
اسالمي اس��ت كه ايران را در برابر توطئه هاي بي ش��مار و تحريم هاي 
ظالمانه ش��يطان بزرگ )با همه توانمندي هاي نظامي و اطالعاتي( به 
ابرقدرتي جديد تبديل نموده  و الگوي موفق عراق، سوريه، لبنان، يمن 
و... در كشف، شناسايي و خنثي س��ازي توطئه هاي دشمنان و مبارزه با 

تروريسم و... . است. 
اهداف نظام اسالمي فقط در سايه حضور حداكثري مردم حاصل خواهد 
شد. در جمهوري اسالمي و بر طبق قانون اساسي، نگاه به مردم و »آنان 
را صاحب اصلي كشور دانستن«، راهبرد قطعي و الي االبد و اليتغير نظام 
اسالمي بوده و مردم عين نظام و نظام همان مردم است و انفكاك و جدايي 
اين دو از هم امري محال تلقي مي ش��ود و اين همان اشتباه محاسباتي 
دشمن در برابر ايران اسالمي است كه مانند مدل هاي سياسي موجود، 
مردم را زيرمجموعه نظام مي دانند و ب��راي جدايي مردم از نظام تالش 
مي كنند. دش��من كينه توز غربي، طي ٤0 سال گذشته تمام توان خود 
را براي »دوقطبي  مردم/نظام«، »فروپاشي باورها و سلب اعتماد مردم از 
نظام« و »رويارويي مردم با نظام« به كار گرفته اما در تمام دسيسه ها و 
توطئه ها، با حضور حداكثري مردم در صحنه، طعم تلخ شكست را چشيده 

و از مردم ايران سيلي خورده است. 
»تأمين امنيت نظام«، »پيشرفت همه جانبه و آباداني كشور«، »كاهش 
آسيب ها و آسيب پذيري كش��ور«، »حفاظت از دستاوردها«، »مقابله با 
تهديدهاي بيروني« و... همه و همه در س��ايه حضور سازماندهي شده 
و حداكثري مردم به دس��ت مي آيد و اين حقيقتي غيرقابل خدشه و از 
مسلمات نظام اس��المي ايران اس��ت كه هم به آن افتخار مي كند و هم 
به عنوان يك الگوي موفق به كش��ورها و ملت هاي دربند و تهديدپذير 
ارائه كرده است. در مدل مردمي نظام اسالمي؛ مردم هم صاحب نظامند، 
هم حافظ نظام و هم ضامن امنيت و بق��اي نظام و هم الگوي مديريت و 
خدمت جهادي و انقالبي مسئوالن.  رزمايش هفتصدهزار نفري مردم و 
تجديد بيعت آنان با آرمان هاي نظام اسالمي )كه بيشترين بازتاب داخلي 
و خارجي را در پي داشت( نقطه عطف نويني در نگرش مديريتي كشور 
محسوب مي شود و وقت آن رسيده اس��ت كه مسئوالن كشور با اصالح 
رويكرد اداره كشور، تفكر بسيجي و استفاده از ظرفيت هاي مردمي و بومي 
را نصب العين خود قرار داده و با اقدامات جهادي از  طريق حضور حداكثري 

مردم به حل مشكالت كشور بپردازند. 

سيد عبداهلل متوليان

  ظريف: نمي توانيم تضمين بدهيم كه با پيوستن به اليحه عدم حمايت مالي از تروريسم مشكالت ما حل خواهد شد

FATF را مجلس تصويب كرد، دولت تضمين نداد

مجل�س ش�وراي اس�المي روز گذش�ته در 
جلس�ه اي پر تنش ب�ا 143 رأی موافق، 120 
رأی مخال�ف و پنج رأی ممتن�ع، به عضويت 
ايران در كنوانس�يون مبارزه ب�ا تأمين مالي 
تروريس�م)CFT(رأی داد؛ كنوانس�يوني 
كه طي ماه ه�اي گذش�ته به محل مناقش�ه 
موافقان و مخالفان در درون و بيرون مجلس 
تبديل ش�ده بود و حتي براي دو ماه بررسي 
آن در مجل�س مس�كوت گذاش�ته ش�د. 
ديروز اما اين اليحه كه از لوايح چهار گانه مجلس 
در قالب) FATF( به شمار مي آيد، در دستور كار 
نمايندگان خانه ملت قرار گرفت. نمايندگان ابتدا 
در جلسه اي غيرعلني به مدت بيش از دو ساعت 
با حضور نمايندگاني از دولت به بررس��ي ابعاد و 
پيامدهاي اين كنوانس��يون پرداختند و س��پس 
در جلس��ه علن��ي، نمايندگان مخال��ف و موافق 
پش��ت تريبون رفتند و به بيان ديدگاه هاي خود 
پرداختند. در حساسيت اين اليحه همين بس كه 
٤9 نماينده براي مخالفت با آن اسم نويسي كردند، 
حال آنكه تنه��ا ۲۱ نماينده براي موافقت اس��م 
نويسي كردند، ليكن بر اساس مقررات داخلي تنها 
دو موافق و دو مخالف مي توانستند پشت تريبون 
قرار گيرند. عالوه بر اين ۶۲ نفر از نمايندگان طي 
درخواستي به هيئت رئيسه، خواستار رأي گيري 
علني و شفاف با ورقه شدند، اما اين پيشنهاد هم 
رأی نياورد تا مجلس ش��وراي اسالمي در مسير 
مطالبه عمومي از شفاف سازي تصميمات خود، 

اين بار هم رأی قبولي به دست نياورد. 
       جلسه با نشست غيرعلني آغاز شد

در نشس��ت غيرعلن��ي صبح مجلس ش��وراي 
اس��المي مقامات گوناگون دستگاه هاي نظامي 
و غيرنظام��ي از جمل��ه بانك مرك��زي، وزارت 
اطالعات، وزارت امور خارجه و ات��اق بازرگاني 
حضور يافتند. نشس��تي كه اطالعات خاصي از 
آن منتشر نشده اس��ت، اما بر اساس سخنان و 
گفته هاي نمايندگان مقامات دولتي با تصويب 
اين اليحه موافق بوده و مقامات نظامي نس��بت 
به برخي تهديدهاي آن هشدار داده اند. با پايان 
نشس��ت غيرعلني موافقان و مخالف��ان به بيان 

نظرات خود در قبال اين اليحه پرداختند. 
     مخالفان: جلوي خود تحريمي را بگيريم

مهم ترين انتق��اد نمايندگان مخالف پيوس��تن 
ايران به اين كنوانسيون در جلسه ديروز مجلس 
تبعات سخت آن براي كشور و ترساندن مردم از 

شرايط فعلي بود. محمد دهقان، نماينده مردم 
چن��اران و طرقبه با اش��اره به اينكه بخش��ي از 
بحران هاي اقتصادي برخاسته از اجراي تعهدات 
FATF است، اظهار كرد: در شرايط جنگي نبايد 
اطالعات اقتص��ادي را در اختيار دش��من قرار 
دهيم؛ برخي صحبت از موضوع حزب اهلل، سپاه 
و غيره می كنند كه البته اهميت دارد اما مباحث 

فرعي است اصل جمهوري اسالمي است. 
اين نماين��ده مردم در مجلس ده��م با تأكيد بر 
اينكه اج��راي الزامات FATF در داخل كش��ور 
سبب شده افرادي توس��ط امريكا تحريم شوند، 
تصريح كرد: بر اين اساس بانكي در داخل كشور 
حتي اجازه ن��داده اين افراد حس��اب معمولي 
داشته باشند و به آنها گفته شده در اين صورت 
بانك هم تحريم خواهد شد؛ حتي يكي از بانك ها 
دس��تور العملي صادر كرده مبني بر اينكه افراد 
مورد تحريم واقع شده از سوي امريكا نمي توانند 

در اين بانك حساب داشته باشند. 
س��يد حس��ين نقوي حس��يني، نماينده مردم 
ورامين نيز در مخالفت ب��ا اين اليحه گفت: چرا 
مردم را مي ترس��انيد، چرا مي گويي��د اگر عضو 
اين كنوانسيون نشويد پروژه ها  در شهرستان ها 
حل نمي ش��ود، چرا پش��ت تريب��ون مي گوييد 
مش��كالت پولي و مالي مردم حل نمي ش��ود و 
مردم گرسنه مي مانند. وي با تأكيد بر اينكه علت 
همه گرفتاري هاي امروز كش��ور برجام اس��ت، 
تصريح كرد: يادتان هست پشت همين تريبون 
اعالم كرديد اگر برجام تصويب ش��ود مش��كل 
آب آشاميدني حل مي شود، اش��تغال جوانان و 
مش��كالت مالي و پولي حل مي شود، متأسفانه 
اين مجلس ۲0 دقيقه برج��ام را تصويب كرد و 

هنوز مورد اتهام ملت است. 
      موافقان چه گفتند؟

موافقان اين اليح��ه نيز تصويب اي��ن اليحه را 
زمينه ساز شفافيت نظام اقتصادي و جلوگيري 
از به وج��ود آمدن باب��ك زنجاني ه��اي جديد 

دانستند!
محمد رضا نعمتي، نماينده مردم تهران با اشاره 
به اينكه كش��ورهايي كه در شرايط تحريمي به 
ايران كمك كرده اند، امروز به مس��ئوالن نظام 
اعالم مي كنند كه اگر عضويت در CFT توسط 
ايران پذيرفته نش��ود، نمي توانند مبادله پولي با 
كشورمان داشته باشند، ادامه داد: همين امروز 
نمي توانيم نفتي را كه ص��ادر مي كنيم، پول آن 

را به داخل كشور وارد كنيم. اگر مبادالت مالي 
خارج از CFT انجام شود، بايد بپذيريم كه بابك 
زنجاني هاي جديدي ايجاد شود و پول كشور را 
به حراج بگذاريم. محم��د فيضي، نماينده مردم 
اردبيل ه��م با بي��ان اينكه ما در مق��ام انتخاب 
نيس��تيم، بلكه مقدمه داش��تن روابط عادي در 
صحنه بين المللی پذيرفتن FATF است، گفت: 
بهتر است با تصويب CFT از فشار اقتصادي به 

مردم بكاهيم. 
        قرائت نامه رهبري در صحن

شايد نقطه عطف جلسه ديروز در كنار سخنان 
موافقان و مخالفان قرائت نامه رسمي دفتر مقام 
معظم رهبري در خصوص نظر ايش��ان پيرامون 
اين اليحه بود . اين نامه در پي انتقاد سيد حسين 
نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين قرائت شد 
كه طي اخطار قانون اساسي الريجاني را مسئول 
ك��م كاری در خص��وص توجه به نظ��رات رهبر 

انقالب در اين باره دانست. 
نقوي حس��يني ب��ه الريجاني گفت: هر س��اله 
نمايندگان مجل��س با رهبر انق��الب مالقات و 
ايش��ان توصيه هاي��ي را ب��ه نماين��دگان بيان 
مي كنند، از اين رو هيئت رئيسه مطابق قسمي 
كه ياد كرده اس��ت بايد آنه��ا را اجرايي كند. در 
اين راستا بيان كردند كنوانس��يون هايي كه در 
اتاق فكر اس��تكبار جهاني پخت و پز مي ش��وند 
چرا بايد تصويب شوند، بنابراين خودتان اليحه 
و طرحي بنويسيد و مزاياي آنها را در نظر بگيريد 
و معايب را كنار بگذاريد. وي با اش��اره به اينكه 

همه نمايندگان حدس ذهني ش��ان اين بود كه 
س��خنان رهبر انقالب در مورد لوايح چهارگانه 
است، افزود: بر اين اساس انتظار مي رفت رئيس 
مجلس با رؤساي كميس��يون ها و فراكسيون ها 
جلساتي را برگزار كند و ساز و كاري در اين مورد 

ترتيب دهد. 
در واقع انتظار مي رفت جلساتي گذاشته شود تا 
مشخص شود مي توانيم در اين راستا طرح دهيم 
يا اليحه اي از س��وي دولت ارائه شود. در پاسخ 
به اين اخطار نقوي حس��يني بود كه الريجاني 
نيز نامه دفتر رهبري را قرائ��ت كرد. در نامه اي 
كه رئيس مجلس براي نمايندگان خواند، آمده 
بود: در پي استفس��ار تلفني جنابعالي نسبت به 
مخالفت و ع��دم مخالفت مق��ام معظم رهبري 
)مدظل��ه العالي( با بررس��ي لواي��ح چهارگانه و 
كنوانس��يون ها در مجلس ش��وراي اسالمي به 
دنبال فرمايشات معظم له در ديدار نمايندگان، 
مقام معظم رهب��ري فرمودن��د: » آنچه من در 
ديدار با نمايندگان راجع ب��ه لوايح چهارگانه و 
كنوانسيون ها گفتم مربوط به اصل كنوانسيون ها 
بود نه كنوانسيون خاصي، بنابراين با بررسي اين 
لوايح در مجلس مخالفتي ندارم تا مسير قانوني 

خود را طي كند. «
       ظري�ف: نمي تواني�م تضمي�ن بدهيم 

مشكالت ما حل مي شود
از ميان مقامات حاضر در جلس��ه غيرعلني تنها 
محمد جواد ظريف وزير امورخارجه در نشست 
علني صحبت كرد و با اش��اره به ضرورت اجراي 
استانداردهاي مقابله با پولشويي و تأمين مالي 
تروريس��م در كش��ور گفت من و آق��اي رئيس 
جمهور نمي توانيم تضمين بدهيم كه با پيوستن 
به اليحه عدم حمايت مالي از تروريسم مشكالت 
ما حل خواهد شد، اما مي توانيم تضمين بدهيم 
كه با نپيوستن به اين اليحه امريكا بهانه مهمي را 

براي افزايش مشكالت ما پيدا خواهد كرد. 
وي با اش��اره به اينك��ه گراني و ع��دم گراني ارز 
ارتباطي با تصويب اين اليحه ندارد، افزود: زماني 
كه با چيني ها صحبت مي كنيم كه نيات استكباري 
عليه ايران ندارند و از لحاظ مواضع بين المللي با 
ايران مواضع مشابهي دارند و چين و روسيه شريك 
راهبردي جمهوري اسالمي محسوب مي شوند اما 
رئيس بانك مركزي روسيه س��ه روز گذشته به 
آقاي همتي گفته بدون FATF نمي توانيم كار شما 
را انجام دهيم، همچنين چيني ها در اين رابطه نظر 
مشابه داشتند. بنابراين به من نگوييد كه اگر اين 
كنوانسيون و شرايط FATF را اجرا كرديم همه 
مشكالت حل مي شود اما يكي از مهم ترين بهانه ها 
برداشته مي شود و نمي توانند در اين زمينه جلوي 

كارهاي جمهوري اسالمي را بگيرند. 
در نهايت با سخنان موافقان و مخالفان مجلس 
و در شرايطي كه عده اي از نمايندگان در جلوي 
س��كوي هيئت رئيس��ه تجمع ك��رده بودند، با 
رأی گيری مخف��ي ۱٤۳ رأی موافق، ۱۲0 رأی 
مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲7۱ نماينده 
حاضر در جلسه به اين اليحه رأی مثبت دادند. 

       توپ در زمين دولت
مرحله بعدي در خصوص اليحه CFT بررسي 
آن در شوراي نگهبان قانون اساسي است. اگرچه 
برخي اظهار نظرها در خصوص نظر اين ش��ورا 
صورت گرفته است، اما سخنگوي شوراي نگهبان 
اظهار نظر در اين ب��اره را زود دانس��ت. به نظر 
مي رس��د كه حاال توپ در زمين دولت اس��ت تا 
با پيگيري دقيق و مس��تمر زمين��ه بهره مندی 
ايران از اجراي اس��تانداردهاي گروه ويژه اقدام 
مالي و فعال ش��دن خطوط اعتباري غيردالري 
را از طريق اروپا و چين فراهم كند. مس��ئله اي 
كه يك بار در خصوص برجام تكرار شد و وزارت 
امورخارجه بايد مراقب باش��د تا ب��ار ديگر اين 

تجربه تكرار نشود. 

 سرلشكر جعفري:  از اعتماد دولت ها
 به قرارگاه  قدردانی می كنيم

 فرمانده كل س�پاه مديريت جهادي را عامل اصلي توفيقات عرصه 
س�ازندگي توصي�ف و تصريح ك�رد: عرص�ه س�ازندگي ، عمران و 
آباداني كشور ، عرصه اي اس�ت كه با ارائه كارهاي موفق، الگوسازي 
و كارآمدي نظام جمهوري اسالمي را به ساير كش�ورها اثبات كرد. 
به گزارش سپاه نيوز ؛ سردار سرلشكر پاسدار محمدعلی جعفري، فرمانده 
كل سپاه روز گذشته در آيين تكريم و معارفه فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا )ص( با تأكيد بر اينكه شاهد اقتدار مثال زدنی انقالب، نظام 
و ايران اسالمي در جهان هس��تيم، اظهار كرد: با وجود تمامي توطئه ها 
و برنامه هاي دش��منان كه امروز عليه ملت ايران متمركز شده است، هر 
روز ش��اهد پيروزي هاي مادي و معنوي در عرصه هاي مختلف هستيم 
كه بيانگر اين است كه دشمنان در برابر ما نتوانستند كاري از پيش ببرند. 
وي با بيان اينكه عرصه سازندگي و آباداني كشور عرصه اي است كه با ارائه 
كارهاي موفق، الگو سازي و كارآمدي نظام جمهوري اسالمي را به ساير 
كشورها اثبات كرد، گفت: اينكه يك ملت با اتكا به توانمندي هاي خود و 
بدون وابستگي به قدرت هاي خارجي مي تواند كشور را بسازد، گوياي اين 
واقعيت مهم است كه با مديريت صحيح و در چارچوب اسالمي و انقالبي 
مي توان به پيشرفت رسيد و اين مهم عالوه بر عرصه توانمندي هاي دفاعي 

و امنيتي، در عرصه سازندگي نيز به اثبات رسيده است. 
سرلشكر جعفري عرصه سازندگي را يكي از عرصه هاي ايجاد اميد در جامعه 
عنوان و تصريح كرد: سپاه پس از جنگ با احساس تكليف و تعهد به عرصه 
سازندگي وارد شد و امروز پس از ۲7 سال، نقش آفرينی مؤثر اين نهاد مردمي 
و انقالبي در عمران و آباداني كشور بر كسي پوشيده نيست. وي عامل اصلي 
توفيقات عرصه سازندگي را مديريت جهادي توصيف و تصريح كرد: مقايسه 
اقدامات قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و ميزان كارآمدي آن با اقداماتي كه در 
عرصه هاي ديگر صورت مي گيرد و بعضاً دچار كندي است بيانگر به كارگيري 
اين الگوي كارآمد توسط مجموعه قرارگاه است.  جعفری ادامه داد: ما از 
اعتماد دولت های مختلف به ويژه دولت قبلی و فعلی به مجموعه قرارگاه 

قدردانی می كنيم كه موجب اين افتخار آفرينی ها شده است. 
سرلشكر جعفري وجه مشترك توفيق نظام در عرصه دفاعي و امنيتي و 
سازندگی را در به كارگيری مديريت جهادي عنوان و تصريح كرد: در هر 
حوزه اي كه كار و مديريت جهادي اعمال شده، شاهد توفيقات ارزنده اي 
بوده ايم كه عرصه هاي دفاعي، امنيتي، سازندگي و علم و فناوري شاهد 
مثال های موفقي براي ارائه اين الگو مي باشند. وي در ادامه با برشماري 
ويژگي هاي مديريت جهادي از منظر مقام معظم رهبري، نيت خالص در 
اجراي امور و تالش، سختكوشي و عمل جهادي را از شروط اصلي مجاهدت 
في سبيل اهلل دانست و اظهار كرد: كار جهادي به فرموده معظم له كاري 
است كه مخالف و دشمن داشته باشد، امروز دشمنان خارجي پيشرفت و 
شكوفايي ايران اسالمي را نمي خواهند، اما عالوه بر اين ، برخي مخالفت ها 
هم ناشي از عادت، روش و سنت هاي قديمي درون سازماني است و با كنار 
گذاشتن آنها و بهره گيري از روش هاي نو و كارساز مي تواند يك مجموعه و 

سازمان را به رشد و شكوفايي برساند. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه انقالب اسالمي بر پايه حركت بر مبناي اصول 
اسالمي و قوانين الهي و قرآني بنا نهاده شده است، گفت: وجود مشكالت در 
برخي عرصه ها ناشي از عدم به كارگيري اين الگوي سازنده است و بحمداهلل 
در سپاه تا حد قابل توجهي اين اصول رعايت و به كارگيري مي شود. وي 
خاطرنشان كرد: در سال هاي اخير اقدامات برجسته و مطلوبي از سوي 
قرارگاه به ثمر نشست كه راه اندازی پااليشگاه خليج فارس، ساماندهي 
آب های غرب كش��ور و راه اندازی فاز ۱٤ و ۱۵ پارس جنوبي در ش��رايط 
تحريم، از جمله آنها است كه با ايفاي نقش جهادي سپاه در اين عرصه، 
بسياري از مشكالت كشور مرتفع گرديد.  فرمانده كل سپاه جوانگرايي را 
از ضرورت هاي اجتناب ناپذير جامعه امروز برشمرد و افزود: همانند دوران 
دفاع مقدس كه دوران طاليي در عرصه مديري��ت و باور »ما مي توانيم« 
بود، امروز نيز بايد مديريت را به نيروهاي جوان سپرد و به آنان اعتماد كرد. 
سرلشكر جعفري با تأكيد بر اينكه اعتماد متقابل دولت و سپاه در اجراي 
امور سازندگي دستاوردهاي زيادي براي نظام جمهوري اسالمي به همراه 
داشته است، افزود: دوران طاليي مديريتي قرارگاه دوران سردار عبداللهي 
بود و امروز قرارگاه بيش از گذشته درخشيده و اين مهم با مديريت سردار 
عبداللهي و تالش هاي مديران و كاركنان اين مجموعه رقم خورده است ؛ 
دكتر سعيد محمد نيز دارای سوابق ارزشمندي در مجموعه قرارگاه است و با 
كوله باري از تجربه، مسير سازندگي و جهادي در قرارگاه را ادامه مي دهد. 

سخنگوي شوراي نگهبان: 
اعالم نظر  درباره   CFT زود است

س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان در واكن�ش ب�ه تصوي�ب اليح�ه 
الح�اق ب�ه CFT، گف�ت: هن�وز اع�الم نظ�ر زود اس�ت و فع�اًل 
ت�ا زمان�ي ك�ه ب�ه ش�وراي نگهب�ان نياي�د هيچ نظ�ري ن�دارم. 
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با ايسنا در رابطه با تصويب اليحه الحاق 
به CFT در مجلس شوراي اسالمي، اظهار كرد: هنوز اعالم نظر زود است. 
مجلس آن را تصويب كرده است اما هنوز براي ما نيامده است. ابتدا بايد به 
شوراي نگهبان ارسال شود تا ان شاءاهلل ما اعالم نظر كنيم. فعالً تا زماني كه 
به ش��وراي نگهبان نيايد هيچ نظري ندارم. سخنگوي شوراي نگهبان در 
پاسخ به اين سؤال كه اين اليحه چه زماني در شوراي نگهبان مورد بررسي 
قرار مي گيرد، عنوان كرد: نمي دانم. بستگي دارد چه زمان اين اليحه را براي 
ما بفرستند. وي، در رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي به لوايح الحاق به 
كنوانسيون پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشويي در جلسه روز چهارشنبه 
۱۱ مهرماه، تصريح كرد: فرصت نشد به اين لوايح رسيدگي شود. ان شاءاهلل 

در دستور كار اين هفته شورا مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 

جوانان همتراز
 كليد استمرار انقالب اسالمي

 ادامه از صفحه اول
غرِب پير نيز اين مهم را دريافته اس��ت. به اتريش، فرانس��ه، كرواسي 
و... بنگريد مديران آنان زير ۵0 س��ال هس��تند حال در جامعه جوان 
ما به اين مهم بيش��تر نيازمندي��م. البته آنجا كه حوزه مردم س��االري 
است و فرصت هاي اجتماعي جوانان و مس��ن ها برابر است، مردم نيز 
كمك كننده اند، اين صرفاً حاكمان نيس��تند كه بايد مي��دان را براي 
جوانان باز كنند كه مردم نيز در چرخه مردم ساالري بايد چنين كنند 
و در سال ۱۳۸٤ چنين كردند. اصالح طلبان در سال هاي اخير تالش 
كرده اند تركيبي از جوانان و قديمي ها را در حوزه هاي حزبي و انتخاباتي 
به ميدان بياورن��د اما اصولگرايان در اين مهم قدري عقب تر هس��تند. 
»فالني هنوز بچه است« كليد واژه بسياري از نيروهاي نسل اول و دوم 
انقالب است، اما بايد بپذيريم كه تجربه پيران براي مشاوره ذي قيمت 
اس��ت، اما ميدان داري مديران ارضاش��ده   مالي و سياسي، كشور را به 
روزمرگي مي كش��اند و فاقد ايده   برون رفت از مش��كالت مي كند. چرا 
دولت مس��تقر صرفاً يك ايده - طرح  س��المت- داش��ت؟ چون وزير 
مربوطه اولين  بار وارد قدرت ش��د و صاحب اين ايده بود، اما كسي كه 
۲0 سال وزير بوده است دوباره چه مي خواهد بكند؟ ايده اش چيست؟ 
اطرافيانش چه كساني هستند و آورده جديدش چيست؟ بايد نهضت 
مطالبه جوان گرايي در كشور هم در حوزه انتصاب، هم در حوزه انتخاب 
گفتمان اصلي مديريت و سياست باشد و جريانات سياسي نيز اين امر را 

»به مثابه ارزش« به مردم معرفي كنند و اين مهم قابل تحقق است.

آيت اهلل مكارم شيرازي: 
دستگاه قضا در رسيدگي

 به پرونده مفاسد اقتصادي تعلل نكند
 آي�ت اهلل م�كارم ش�يرازي خواس�تار س�رعت عم�ل دس�تگاه 
قض�ا در رس�يدگي ب�ه پرون�ده مفاس�د اقتص�ادي ش�د و تأكيد 
ك�رد: مدت هاس�ت مس�ئوالن قضاي�ي م�ا مي گويند مفس�دان 
اقتصادي را س�ر جايش�ان مي نش�انيم، اما عمالً اتفاق�ي نمي افتد. 
به گزارش رسا، آيت اهلل مكارم شيرازي روز گذشته در ديدار فرمانده نيروي 
انتظامي، كار و فعاليت ناجا را بسيار مهم و در عين حال سنگين توصيف 
كرد و گفت: كار نيروي انتظامي در جمهوري اسالمي ايران از ديگر كشورها 
سنگين تر و مهم تر است چون در كنار حفظ و ايجاد امنيت حفظ ارزش ها 
هم در دستور كار است. اين مرجع تقليد در ادامه با اشاره به اهميت فضاي 
مجازي بر لزوم كاهش آس��يب هاي اين عرصه با همكاري دستگاه هاي 
ذی ربط تأكيد كرد و افزود: متأسفانه در كشور همكاري خوبي بين نهادهايي 
كه در اين زمينه مسئوليت دارند نمي بينيم، برخي بي تفاوت هستند، برخي 
بي تفاوت نيستند اما دل نمي سوزانند. وي اضافه كرد: تا همه دست به دست 
هم ندهند مشكل فضاي مجازي و آسيب هايي كه در اين فضا وجود دارد 

حل نخواهد شد. 
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم در بخش ديگري از فرمايش هاي 
خود بر لزوم رسيدگي فوري دستگاه قضا به پرونده های مجرمان تأكيد كرد و 
اظهار داشت: مدت هاست مسئوالن قضايي ما مي گويند مفسدان اقتصادي 
را سر جايشان مي نشانيم، اما زمان مي گذرد و عماًل چيزي نمي بينيم و 
انتظار مردم هم محقق نمي شود. وي خواستار حذف تشريفات دست و پا 
گير در رسيدگي به پرونده ها در قوه قضائيه شد و گفت: رهبر معظم انقالب 
هم اخيراً در اين باره نكاتي را در پاسخ به رئيس دستگاه قضا فرمودند و توقع 
اين است كه نتيجه آن را در رسيدگي فوري به پرونده ها مشاهده كنيم. 
آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به دستگيري كالهبردار بزرگ سكه ثامن 
از سوي نيروي انتظامي اين اقدام را مايه خوشحالي مردم دانست و در عين 
حال بر لزوم رسيدگي فوري و قاطعانه به اين پرونده تأكيد كردند. وي بيان 
داشت: اين قبيل مسائل جنبه فوريت دارد و بايد سريعاً به آن رسيدگي شود؛ 
كار دستگاه قضا مكمل مأموريت شماست و اگر دنبال نشود، مشكل حل 
نخواهد شد. استاد برجسته حوزه در بخش ديگري از سخنان خود ضمن 
بيان توصيه هايي خطاب به فرمانده ناجا تأكيد كرد: بايد با ماليمت و در 
عين حال قاطعيت به مأموريت ها و وظايف خود عمل كنيد. وي افزود: البته 
بايد به گونه اي عمل كنيد تا بهانه دست ديگران ندهيد، شرط الزم اين كار 
نيز ارائه آموزش هاي كاربردي و دقيق به مأموران و پرسنل است. آيت اهلل 
مكارم شيرازي در پايان براي موفقيت دس��ت اندركاران نيروي انتظامي 
آرزوي توفيق كرد و گفت: مردم به نيروي انتظامي خوش بين هستند، اين 

خوش بينی را با تقويت عملكرد خوبتان مضاعف كنيد. 

ژه
وی
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درصورتی كه دولت طی روزها و هفته ه��ای آتی بتواند راهكار 
مفيد و مؤثری برای كنترل نوس��انات ارزی پيدا كند همچنان 
می توان انتظار داشت كه اسحاق جهانگيری در كنار عارف يكی 
از گزينه های اصلی اصالح طلبان در انتخابات ۱٤00 باشد.  عبارت 
فوق بخشی از گزارش روزنامه  آفتاب يزد است كه سه سال مانده 
به انتخابات از هم اكنون برای جهانگيری خط و نشان می كشد 
كه اگر چنين و چنان نكند از ليست انتخابات ۱٤00 كنار گذاشته 
می شود. اما مطلب به همين ختم نمی شود.    آفتاب يزد كوشيده 
از بحران ارزي هم به سود جهانگيري و ساير اصالح طلبان آبي 
گرم كند! آفتاب يزد ابتدا جهانگيري را مبرا مي داند و بحران ارزي 
و ارز ٤۲00 توماني را نتيجه »سياستي كه طبق معمول نسخه 
پيچيده شده برخي از نزديكان دولت از جمله نوبخت و واعظي و 
تيم اقتصادي دولت« است معرفي مي كند كه مبني بر »ارز تك 
نرخي و ٤۲00 توماني« براي »برون رفت از مشكالت دولت و به 
دس��ت آوردن دل مردم« بوده است، اما طبق آنچه اين روزنامه 
نوشته، وقتي اين سياست موجب چهار برابر شدن نرخ دالر در 
بازار آزاد، گراني و تشديد مشكالت اقتصادي شد، جهانگيري را 
قرباني كردند: »همه كاسه كوزه ها بر سر جهانگيري شكست 
و او قرباني ارز ٤۲00 توماني شد. چهارشنبه هفته گذشته هم 
همزمان با س��قوط نرخ دالر بازهم نزديكان روحاني در پاستور 
جهانگيري را براي ارائه اقدامات ارزي دولت در مجلس پيشقدم 
ساختند تا به اعتقاد برخي با مقصر جلوه دادن تنها او در وضعيت 
كنوني زمينه احتمالي را براي كاهش نقش اسحاق جهانگيري در 
دولت فراهم سازند. « آفتاب يزد در ادامه از فداكاري جهانگيري 

براي رأی آوري روحاني در انتخابات مي نويسد و اينكه روحاني 
پاس��خ درخور به اين فداكاري نداده و گرچه جهانگيري پست 
معاون اولي را پ��س از انتخابات دريافت كرد، ام��ا نظرات او در 
چينش كابينه لحاظ نشده است! آفتاب يزد از تالش نزديكان 
روحاني ب��راي دور كردن جهانگي��ري از دولت مي نويس��د و 
سپس آن را در چارچوب انتخابات سال ۱٤00 ارزيابي مي كند: 
»وزارتخانه هاي اقتصادي و به ويژه برخي از نزديكان روحاني در 
حالي كه به دليل عملكرد ضعيف شان و نيز افزايش نارضايتي هاي 
اقتصادي عمومي منجر به كاهش پايگاه اجتماعي اصالح طلبان 
طي چند ماه گذشته شده اند، اكنون در صددند كه با به حاشيه 
راندن نقش جهانگيري در دولت موجب كاهش هرچه بيشتر 
شانس او در انتخابات رياست جمهوري ۱٤00 شوند. « آفتاب 
يزد البته آنقدرها هم حامي جهانگيري نيس��ت كه او را رئيس 
جمهور آينده بداند و به او متذكر مي شود كه صرفاً يك كانديدا 
در كنار محمدرضا عارف خواهد بود: »در صورتي كه دولت بتواند 
راهكار مفيد و مؤثری براي كنترل نوسانات ارزي و برون رفت از 
اوضاع كنوني پيدا كند همچنان مي توان انتظار داشت كه اسحاق 
جهانگيري در كنار عارف يكي از گزينه هاي اصلي اصالح طلبان 
در انتخابات ۱٤00 باشد. درغير اين صورت نه تنها او به حاشيه 
رانده خواهد شد، بلكه يك مهره سياسي سوخته در آينده خواهد 
بود... « و شايد حتي به جهانگيري هشدار مي دهد كه براي حفظ 

آينده سياسي اش بايد از دولت كنار بكشد!
اتفاق خوبي نيس��ت كه در اوج نگراني ه��اي اقتصادي مردم و 
به هم ريختگي بازار ارز و وضعيت اقتصادي كشور رسانه هاي 
اصالح طلب دنبال منافع جناحي و انتخاباتي خود و تبرئه كردن 

نيروهاي خود از وضع كنوني كشور باشند. 

باالخرهای��ندولتفراجناحياس��تیا 
شریكاصالحات؟

كارگزاران، روزنامه ارگان حزب كارگزاران سازندگي، روز گذشته 
محتواي جلسه رئيس جمهور با اصالح طلبان را با هويت تك تك 
افراد منتشر كرد.  مهندسي جلسه به گونه ای است كه نيروهاي 
متعارض اما همسو با روحاني مقابل هم نشسته اند. از واعظي تا 

شكوري راد، از جاليي پور تا مرعشي و ... 
اما جالب ترين بخش سخنان رئيس جمهور تناقض ايشان و آب 
سرد بر سر اصالحات است. روحاني در بخشي ديگر از سخنان 
خود مي گويد: اصالح طلبان متحد دولت نيستند كه شريك 
دولتند. اما در بخش��ي ديگر صراحتاً دولت خود را فراجناحي 
مي داند و مشكالت دولت فراجناحي را برمي شمارد. يعني هم 
زير ميز » متحد« مي زند و هم زير ميز »شريك« دولت.  اما نكته 
جالب تر جلسه گاليه موسوي الري از دستگيری ها در برخي 
شوراهاس��ت كه عمده و اصلی ترين داليل اين دستگيری ها 
مسئله اخالقي در بابل و فساد مالي در استان تهران است. اينكه 
اصالح طلبان از برخورد با اين موارد ناراحتند و از رئيس جمهور 
طلبكارانه گاليه مي كنند، جالب و قابل تأمل است. اما روح كلي 
حاكم بر سخنان ميهمانان رئيس جمهور اين است كه ما به شما 

رأی داديم، پشيمان هم نيستيم؛ اما ما كجاي كاريم؟ 
تركيب جلس��ه از اصالح طلبان معتقد به اس��الم سياس��ي تا 
اصحاب فتنه و از نجومي بگيران تا تكنوكرات ها را در خود جاي 

داده است. 

  ظريف، وزير امورخارجه  با اش�اره 
به ضرورت اجراي اس�تانداردهاي 
مقابله ب�ا پولش�ويي و تأمين مالي 
تروريسم در كشور گفت من و آقاي 
رئيس جمه�ور نمي توانيم تضمين 
بدهيم كه با پيوستن به اليحه عدم 
حمايت مالي از تروريسم مشكالت 
ما حل خواهد ش�د، ام�ا مي توانيم 
تضمين بدهيم كه با نپيوستن به اين 
اليحه امريكا بهانه مهم�ي را براي 
افزايش مشكالت ما پيدا خواهد كرد
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