سادات ينژاد:

پذيرش «سي اف تي»
راه را براي تحريمهاي
بيشتر عليه ايران
باز ميکند

2

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت :پذيرش «سي اف تي» راه را براي تحريمهاي
بيشتر عليه ايران باز ميکند.سيد جواد ساداتينژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا در
كاشان ،با اشاره به تصويب «سي اف تي» در مجلس گفت :وزير اسبق اقتصاد ايران  41بند از
 42بند «اف اي تي اف» را پذيرفته بود و تنها يك بند آن كه شاهكليد اصلي براي پيوستن به
كنوانسيون «اف اي تي اف» ‹‹تأمين مالي تروريسم›› بود را مجلس شوراي اسالمي تصويب كرد.
وي با اشاره به اينكه ارتباط بين «سي اف تي» و «اف اي تي اف» اين است كه با تصويب «سي
اف تي» شرايط براي ورود به «اف اي تي اف» مهيا ميشود ،افزود :هيچ ضمانتي وجود ندارد كه
با وجود پذيرش «سي اف تي» بالفاصله ايران را از ليست خاكستري خارج كنند.به گفته وي،
تجربه برجام نشان داده ايران هميشه به تعهدات خود عمل کرده است اما طرف مقابل به ويژه
آمريکا به تعهداتش عمل نكرده و امروز نيز با پذيرفتن «سي اف تي» هيچ تضميني وجود ندارد
که اين تجربه تاريخي بارديگر تکرار نشود.ساداتينژاد با اشاره به اينكه قبل از پذيرش آخرين

سياسي
» گفتوگو

ابراهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

»

سه نکته

ادامه از صفحه اول
 -2يکشنبه گذشته نمايندگان مردم در مجلس ،اليحه پيوستن به کنوانسيون
مبارزه با تأمين مالي تروريسم ،موسوم به سي.اف.تي ،را تصويب کردند.
قبل از تصويب ،برخي نمايندگان پيشنهاد دادند رأي علني باشد تا گوهر گمگشته
شفافيت ،در اين مقوله خود را نشان دهد ،چون فلسفه و حکمت اين اليحه نيز
ارتباط مستقيم با شفافيت داشت .اما موافقان اين اليحه حاضر نشدند رأي خود
را علني کنند و فوايدي را که مدعي بودند مترتب بر تصويب اين اليحه است
صادقانه به اثبات رسانند .موافقان اليحه مدعي بودند تصويب آن به نفع منافع
و مصالح ملي است .پس چرا از دادن رأي شفاف و علني پرهيز کردند؟!
 -3قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ،يک قانون معتبر براي ايجاد يک
فضاي شفاف و آزاد در عرصه رسانه است و به مردم و رسانه ها حق دسترسي
به اطالعات عمومي را مي دهد و مؤسسات عمومي مکلفند اطالعات موضوع
اين قانون را در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس عموم قرار
دهند .اطالعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است .عالوه بر موارد
قانوني موجود بايد از طريق انتشار و اعالن عمومي در رسانه هاي همگاني به
اطالع مردم برسد .اما فضاي عمومي دولت در مواجهه با اين حق الناس ،نه
تنها به سمت و سوي شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات نيست بلکه فضاي
بگير و ببند نيز بر آن حاکم است 31 .فقره شکايت دولت از روزنامه کيهان به
اتهام روشنگري و روايت اطالعات مشهود ،پذيرفته نيست.
رئيس جمهور در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري در تاريخ  12مرداد 92
گفت« :خدايا! به تو پناه مي برم از استبداد رأي ،عجله در تصميم گيري ،بستن
دهان منتقدان و رقيبان و»...
آيا با شرايط موجود ،واقعاً خدا به او پناه خواهد داد؟ دولت بايد رفتار خود را
تصحيح کند و هزينه روشنگري را اين قدر باال نبرد.

با حکم مقام معظم رهبري؛

حجتاالسالم کريميتبار ،نماينده
وليفقيه و امامجمعه ايالم شد

»

پنج شنبه  19مهر 1397
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آي تاهلل مکارمشيرازي:

دولت در مشکالت گراني بيتقصير نيست

شاهد شکل گيري طبقه ُمفت بران
در کشور هستيم
يک کارشناس اقتصادي گفت :امروز
شاهد شکل گيري طبقه ُمفت بر
و رانت خوار در کشور هستيم ،آنها
صاحب نفوذ بوده و اغلب به غارت دارايي
مردم در بانک ها مي پردازند و بعد
هرگونه غارت و اختالس را منکر شده
و مدعي اند که وام معوقه دارند!
ابراهيم رزاقي با اشاره به شکل گيري
فساد در کشور اظهار کرد :فساد در
کشور از آنجايي آغاز شد که پس
از دفاع مقدس ،بسياري از مديران
جهادي کنار گذاشته شدند درحالي که ساير کشورهاي جهان از
ظرفيت افراد حاضر در جنگ براي بازسازي کشور و اصالح امور
اقتصادي استفاده مي کنند اما در ايران ،پس از روي کارآمدن
دولت سازندگي ،رئيس اين دولت عنوان کرد ،جنگ تمام شده و به
خانه هايتان برگرديد.
وي ادامه داد :اين افراد با برگزاري دوره هاي آموزشي ساده
مي توانستند به دليل اعتقاداتي که دارند دربسياري از امور کار کشته
شوند اما اين اتفاق نيفتاد و روحيه ايثار و جهاد و از خودگذشتگي کنار
گذاشته شد و در واقع آدم هايي به کار گرفته شدند که شايد متخصص
بودند اما لزوما متعهد نبودند و سياست هاي سرمايه داري ليبرال را
پياده سازي کردند و اين مسئله اولين مرحله اشاعه فساد بود.
اين کارشناس اقتصادي افزود :دولت سازندگي با خصوصي سازي
و رانت ،برخي از افراد را صاحب ثروت کرد درحالي که طبق قانون
اساسي نبايد اين کار را مي کرد .برخالف ساير کشورها که افراد با
تالش به ثروت مي رسند ،در ايران افراد خاص از طريق رانت و رابطه
به آب و ناني مي رسند و يکدفعه طرف ميلياردر مي شود.
رزاقي گفت :در حال حاضر  60درصد مزد و حقوق بگيران زير
خط فقرند ،آنگاه آدم هاي فاسد آن طور که بايد و شايد مجازات
نمي شوند ،حتي مشخص نيست که همه قاضي ها با مفسدان
برخورد کنند .حتما اگر قاضي انقالبي و جهادي باشد برخورد صورت
مي گيرد ،در غير اين صورت خير .از سوي ديگر ما امروز شاهد علني
شدن مقابله با فساد هستيم درحالي که رئيس جمهور کشورمان
مدعي مي شود که با بگير و ببند نمي شود مملکت را اداره کرد و
اين حرف به معناي آن است که مفسدان را محاکمه نکنيد درحالي
که خيلي از اين مفسدها محاکمه نشده و نوازش مي شوند.
وي عنوان کرد :پانصد هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره فرهنگيان
برداشت شده و آقاي روحاني مي گويد اين وام معوقه است و اختالس
نيست و اين مسائل باعث شده فساد سازمان يافته شود و آدم هاي
فاسد از يکديگر دفاع کنند .دولت اصال حاضر نيست ببيند چه کسي
چقدر ثروت دارد و ماليات هم دريافت نمي کند ،اين کاري که ما
مي کنيم در تمام دنيا بي نظير است.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد :کشور ما بايد از طريق ماليات
اداره شود اما از طريق نفت اداره شده و از ثروتمندان ماليات هم
نمي گيريم در نتيجه اين عناصر يعني بخش خصوصي ،وارداکنندگان
با دالر ارزان ،مفسدين بانکي و آنهايي که ماليات نمي دهند باعث
شکل گيري طبقه رانت خوار و مفت بر شده اند .در حالي که اين ها
يارانه هم مي گيرند.
وي يادآور شد :متاسفانه برخي از تصميم گيران و سياستگذاران و
کساني که قدرت را اعمال مي کنند ،عموما فاسد هستند اما افراد
انقالبي در حاشيه قرار گرفته اند و فضا را بر مديران جهادي تنگ
کرده اند.
وي تاکيد کرد :هرچه عرصه را بر مديران جهادي تنگ تر کرده ايم
به همان نسبت به طبقه ُمفت بر و رانت خوار ميدان داده ايم ،اين ها
صاحب نفوذ بوده و اغلب به غارت دارايي مردم در بانک ها
مي پردازند و بعد هرگونه غارت و اختالس را منکر شده و مدعي اند
که وام معوقه دارند.
رزاقي بيان کرد :در شکل گيري اين فضا بانک ها مقصرند ،آنها
به گونه اي عمل کرده اند که حداکثر سود بدست مسئولين شان
برسد و در واقع سپرده هاي مردم را براي داللي و وام دادن به
دانه درشت ها مورد استفاده قرار داده اند ،آنگاه اين بانک ها تبديل
به معامالت ملکي شده اند و يکي از عوامل افزايش قيمت مسکن
و اجاره همين ها هستند.
به گفته وي ،بانک ها بزرگترين عامل بازدارندگي توسعه اقتصادي
کشور هستند و مسئوليني بر سرکار هستند که با اين فضا موافق اند
و اعتقادي به دستگيري سوء استفاده کنندگان ندارند.

بند از  42بند و تصويب نهايي «اف اي تي اف» در مجلس بايد براي اعتمادسازي حداقل پنج
سال ايران را از ليست سياه خارج مي كردند و بعد آن را در مجلس تصويب مي كردند ،گفت:
امروز كه مجلس «اف اي تي اف» را تصويب كرد همانطوري كه وزير امورخارجه ايران نيز در
مجلس اعالم كرد هيچ تضميني وجود ندارد ايران را يك هفته بعد از ليست خاکستري «اف
اي تي اف» خارج كنند.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه مصداق
و مفهوم تروريسم در بند  ۲کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم تعريف شده است و بند
 ۶آن اجازه حق تحفظ و شرط را از کشورها مي گيرد ،عنوان كرد :تصويب «سي اف تي»
ميتواند سبب تشديد تحريم ها شده و براي تحريمهاي بيشتر بهانه به دست دشمن بدهد.
ساداتينژاد يادآور شد :امروز كه حدود  20ماه است ايران از ليست سياه خارج شده و در ليست
خاكستري قرار گرفته است اين تعليق چه دستاوردي براي ايران داشته است كه امروز با تصويب
«سي اف تي» مشكالت كشور حل شود.

خبر »

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :دولت در
مشکالت گراني بيتقصير نيست .به گزارش ايسنا،
آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي در درس خارج فقه خود
با اشاره به مشکالت کنوني کشور و گراني و افزايش
قيمت دوباره دالر با تاکيد بر اينکه هر فرد و نهادي
بايد مسئوليت خود در مشکالت را بپذيرد و به گردن
ديگران نيندازد ،تصريح کرد :همه اصالح را از خود
شروع و توسل به معصومين و توکل به خدا کنند و از
کساني که به اربعين ميروند براي حل مشکالت همه

کشورها مخصوصا کشور خودمان دعا کنند تا بتوانيم
اين وضع را پشت سر بگذاريم.وي تصريح کرد :اسباب
و سرچشمه مشکالت را بايد بررسي و هر کسي به
سهم خود مسئوليت بپذيرد و اصالح را از خود شروع
کند.وي با بيان اينکه در قضيه گراني و افزايش قيمت
دالر دولت مقصر است ،بيان کرد :معموال در جامعه
ما همه مشکالت را گردن همديگر مياندازند؛ دولت
گردن مردم و مردم گردن دولت ولي همه مقصرند.
وي ادامه داد :در قضيه دالر وقتي دولت آن را 10
هزار تومان ميخرد معلوم است که نميخواهند از اين
قيمت کمتر شود و دست خودشان در آن دخيل است.
اين مرجع تقليد با بيان اينکه حکم محتکر در اسالم
روشن است و بايد پلمب انبارها شکسته و اجناس آن
به قيمت عادالنه در بازار پخش شود ،اظهار کرد :قوانين
قضائي ما ناقص است به همين دليل اين کار را انجام
نميدهند در صورتي که حکم شرع درباره احتکار آن
است که درب انبار را باز کرده و اقالم احتکار شده را
با قيمت عادالنه به مردم بفروشند.

بيانيه  900استاد دانشگاه؛
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس900 ،
استاد دانشگاه در پاسخ به نامه  290نفر از دانشگاهيان
اصالح طلب درباره مسائل جاري کشور اعالم کردند :از
رويکرد عقيم «بحران – بن بست» به فرآيند ملّي «ظرفيت –
راه ّ
حل» بپيونديد!
متن اين بيانيه به شرح زير است:
« در بيانيهاي که طي روزهاي اخير از سوي برخي از افراد
سياسي وابسته به گروه هاي اصالح طلب و همسوي
دانشگاهي و
ِ
دولت منتشر شده است ،ا ّدعاهاي گرانبار و وارونهاي نسبت
به انقالب و نظا ِم اسالمي مطرح گرديده که نميتوان از آن،
ب ه سادگي عبور کرد يا آن را ناديده انگاشت.
ش هاي ساختگي
دنبال چال 
قابل پيشبيني بود ،به ِ
همچنان که ِ
کارگزاران اصالحطلب
عملي
ِ
و ناشي از سطحيانديشي و بي ِ
تحرکاتي از نو ِع
و تکنوکرات در حوزه اقتصاد ،مو ج ها و ّ
نامهنگاريها و بيانيهپراکنيها به راه افتاده و خواهد افتاد
تا توصيهها و تجويزهايي چنين ک م مايه و غيرعلمي (و بعضاً
ش ساخته
دون شأن علم و عالمان) ،در چارچوبِ شرايطِ پي 
واقعيت،
شده و تص ّنعي ،معنادار و ّ
موجه شوند ،حال آنکه ّ
آنچنان هم پوشيده و پنهان نيست که نتوان درست را از
نادرست بازشناخت و متّهم را بر جاي شاکي نشاند.
بر اين اساس ،گويا اگر بيش از اين ،خاموشي ُگزينيم و ب ه نف ِع
پارهاي مالحظات و مصالح ،روشنگري نکنيم ،جريا ن هاي
سياسي ،حقايق را آنچنان معکوس جلوه خواهند داد که
بهتدريج ،افکا ِر عمومي تص ّور خواهد کرد که اين گروه ها،
تاکنون حاشيهنشين و منزوي و از قدرت برکنار بود ه و اينکه
نسخه عال ِج دردها و امراض را در اختيار دارند! گفتمان اصالحي
مدّ نظر نويسندگان خواسته يا ناخواسته درواقع ترجمان به
روز شده اي از استحاله انقالب اسالمي است که سال ها
پيش مطرح کرده و امروز به بهانه مشکالت معيشتي عديده
مردم– که دستپخت مديريت خود ايشان و همسويان آنها
است -تصور مي کنند که مي توانند آن را آشکار نمايند.
کساني که در عمده سال هاي بعد از انقالب ،زمام مديريت
دولتي و سياستگذاري هاي پولي و بانکي را در دست داشته
اند بايد پاسخگو باشند ،نه طلبکار و مطالبه گر!
هر زمان تفکر انقالبي در عرصه اي از عرصه هاي مديريت
اعم از امنيت ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع حاکم بوده
کشور ّ
آن عرصه کارآمد ،کامياب ،موفق و موجد رضايت عمومي و
اجتماعي شده و هر زمان تفکر انقالبي کنار گذاشته شده و به
نسخه هاي غيربومي ،غيرديني و غير انقالبي عمل شده ،منشأ
ايجاد برخي آسيب هاي اجتماعي ،مفاسد اقتصادي يا اشکاالت
مديريتي در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.
نکاتي درباره کل ّيت نامه
دانشگاهي عنوان نامه و اسامي نويسندگان،
 -1علي رغم نماي
ِ
ادبيات و متن نامه ،به شدت سياسي و سياست زده است.
اين نقيصه شايد از آن روي در نامه پديد آمد که برخي از
سرشناسان احزاب سياسي راديکال نيز در جمع امضاکنندگان
حضور دارند .همچنين باوجود آمارهاي دقيق مراکز رسمي
در مورد شاخص هايي چون ضريب جيني ،تعداد افراد زير
خط فقر ،ميزان درآمدها و سطح زندگي مردم در کشور،
تعابير به کار رفته توسط دانشگاهيان محترم نويسنده نامه
به گونه اي است که گويا درباره کشوري جنگ زده صحبت
کرده و فالکت و بدبختي گريبانگير آحاد مردم کشور است!
تعابيري که با هيچ مرجع آماري داخلي و بين المللي همخواني
ندارد .يک استاد دانشگاه نبايد بدون ارجاعات دقيق و منابع
غيرعلمي
موثق ،حرف هاي عمومي ،کلي ،غيرمستند و
ِ
افواهي را تکرار کند.
 -2متن نامه از خلط مباحث ساختاري ،راهبردي ،منابع
انساني و مباحث تئوريک رنج مي برد .نويسندگان از مغالطه
مشهور «جمع المسائل في مسئله واحده» در راستاي القاء
ِ
تفکيک دسته بندي شده و
مطالب مدّنظر خود ،بهره گرفته و
منطقي از مسائل کشور را ارائه نکرده اند .همانطور که استادان
محترم در کالس درس خود با دانشجويان تأکيد داشته و
مي گويند بايد از تعميم هاي نارواي علمي يک يافته به
مبرا
تمامي سؤاالت ديگر احتراز کرد در اينجا نبايد خود را ّ
از اين نظارت علمي تلقي کنند.
 -3متن نامه از تضاد و تناقضات دروني رنج مي برد؛ به
عنوان مثال در ابتداي نامه نويسندگان تأکيد مي کنند بايد
تکيه گاه عمومي ملت را بر پايه هاي اميد بگذاريم و تأکيد
مي کنند که به آينده اميد داريم ،اما متن نامه صادره ،ممل ّو
از سياه نمايي و القاي نااميدي است و در بندي از نامه تأکيد
دارند که در اميد با افول روبه رو شده ايم.
 -4متن نامه شامل ليستي از مشکالت ،چالش ها ،بحران
ها و مسائل است که نگارش اين ليست بلند باال هنر و
دانش ويژه اي نمي خواهد؛ اما نامه در بخش راه حل ها به
کليات و بيان عبارات کلي و عمومي بسنده کرده و از ارائه
ّ
راه حل علمي ،کارشناسي ،عيني ،دقيق و سياست پژوهانه و
سياست گذارانه ناتوان بوده است .مدلي که نويسندگان نامه
در پيش گرفته اند مدعي مدل "بحران – راه حل" است؛
يعني ارائه تصويري بحراني از جامعه و سپس راه حل هايي
مبتني بر آن که اين روش شناسي در اکثر حوزه ها ناگزير
نتيجه اي جز "بحران – بن بست" ندارد .ايراد اساسي اين
مدل آن است که بر پايه نااميدي از شرايط موجود بنا شده
که با ادعاي اميدواري نويسندگان در ابتداي نامه همخواني
ندارد .در حالي که اگر با نگاه واقع بينانه به شرايط موجود و
اميدوارانه به آينده نگاه کنيم ،بايد مدل مسئله تغيير کرده
و به "ظرفيت – راه حل" منتهي شود .توصيف اگر با تجويز
همراه نباشد چه خاصيتي براي مديران کشور دارد؟
 -5سوگيري سياسي و سياست زدگي نامه زماني آشکار مي شود
که در بيان مشکالت و ارائه راه حل ها به همه نهادها به ويژه

کوثري :رسيدگي به شفافيت مالي نمايندگان
مهمتر از تصويب «سي اف تي» بود
جانشين فرماندهي قرارگاه ثاراهلل تهران گفت :رسيدگي
به شفافيت مالي نمايندگان ،مهم تر از تصويب
«سي اف تي» بود.سردار اسماعيل کوثري در گفت
و گو با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي
خبرگزاري آنا در رابطه با تصويب اليحه «سي اف تي»
در مجلس گفت« :اف اي تي اف» که بهظاهر با پولشويي
مبارزه ميکند و نمايندگاني که شفافيت مالي را مدنظر
ن را به سينه ميزنند تا دست
دارند و اين همه سنگ آ 
آمريکا آتويي ندهيم ،بدانند که اين يک دروغ محض
است.وي افزود :اگر بحث شفافسازي مطرح است،
چرا نمايندهها در رابطه با اصل  ۲۹قانون اساسي اقدام
خاصي صورت نميدهند؟ براي اينکه آتويي به دست
دشمن ندهند ،شفافسازي در مبادالت مالي خارجي
کشورمان را قبول ميکنند اما وقتي به خودشان ميرسد
به شفافسازي رأي نميدهند.جانشين فرماندهي قرارگاه
ثاراهلل تهران با بيان اينکه بعضي از نمايندگان مجلس
تابع سازمان و حزب خودشان هستند ،گفت :هرچه آنها
بگويند بايد نمايندگان عمل کنند ،زيرا با حمايت آنها

نماينده مجلس شدهاند.کوثري برخي از اين نمايندگان
را دلباخته غرب دانست و افزود :اين نمايندهها آنقدر
که دل در گرو غرب دارند به فکر منافع ملت نيستند و
براي توجيه اين رفتارشان ميگويند ميخواهيم بهانه را
از دست آمريکا بگيريم.اگر ميخواهند بهانه را از دست
آمريکا بگيرند اول به شفافيت عمل کنند بعد براي
«سي اف تي» تصميمگيري ميکردند.وي «سي اف تي»
را ابزار دشمن براي کسب اطالعات کشورمان که ميتواند
از آنها براي مقابله با ما استفاده کنند ،توصيف کرد.

دچار بنبست نيستيم ،دولت ناكارآمد است

نهادهاي حاکميتي تحت نظر رهبري تاخته شده اما هيچ
انتقادي نسبت به دولت مستقر و قوه مجريه همسو مطرح
نشده است؛ حتي آنجاکه از مشکالت معيشتي مردم سخن
مي گويد که مشخصاً مسئول آن دولت محترم است؛
 -6اين نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوي اين
جريانات ،عمده مشکالت و راه حل شان را در راه حل هاي
سياسي و آزادي هاي اجتماعي بيان مي کند .سياست زدگي
نامه آنجا اوج مي گيرد که يکي از راه حلهاي عاجل خروج
از بن بست هاي ادعايي نويسندگان در موضوعات زيست
محيطي و نظاير آن ،رفع حصر! و آزادي زندانيان سياسي!
عنوان مي شود .آيا منظور از زندانيان سياسي امثال رامين
حسين پناهي تروريست است که قاتل شهروندان عزيز کشورمان
بوده يا جاسوس هاي آمريکا و اسرائيل که در نقش فعال
رسانه اي فعاليت مي کرده اند؟! آيا به راستي راه ّ
حل خشکسالي
کشور ،اعالم عفو عمومي است؟! آيا اين ادعاها با سلوک
دانشگاهي کمترين نسبتي دارد؟
در اين خصوص ،نويسندگان محترم همان حرفهاي تکراري
و هميشگي خود را که دو دهه قبل هم مطرح مي کردند،
بازنويسي نموده اند .مطالبات نخ نماشده اي از قبيل انتخابات
آزاد ،حقوق زنان ،آزادي بيان و رسانه و توجه به حقوق
شهروندي! ادعاي نبو ِد انتخابات آزاد در حالي است که
هم اکنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتي مترقي در اختيار
کامل و نسبي جريان اپوزيسيون نماي نامه است؛ رسانه ها
و آحاد مردم به راحتي و در هر مکاني از باالترين مقامات و
نهادهاي کشور انتقاد مي کنند؛ شاهد رشد خيره کننده زنان
تحصيلکرده و اعضاي هيئت علمي ،زنان ورزشکار و وکيل
و نويسنده نسبت به قبل از انقالب هستيم و با منتقدان به
خاطر "اعتقادات شان" برخورد نمي شود.
 -7سياه نمايي و وارونه نمايي و نديدن واقعيات از ويژگي هاي
برجسته اين نامه است .در ادامه و در بخش پاسخ ها برخي
از دستاوردهاي بزرگ انقالب در حوزه هاي مختلف را
يادآوري مي کنيم تا کمي از واقعيات آشکار شود .البته هنر
واقع بيني ،هنر مهمي است که از دانشگاهيان انتظار
مي رود به آن متّصف باشند؛
نکاتي در پاسخ به برخي ادعاهاي نويسندگان نامه
نويسندگان نامه با ترکيب گزاره هاي درست ،غلط ،واقعيات و
وهميات ،دست به غيرواقع نمايي و سياه نمايي زده و نتيجه
گرفته اند براي عبور از بحران هاي ادعايي بايد به گفتمان
جديدي روي آورد؛ شايد معني اين ادعا ،آن است که بايد از
گفتمان انقالب و آرمان هاي امام خميني(ره) دست برداريم و
در طي مسير به تغيير مبنايي مبادرت نموده تا ايران را نجات
دهيم؟! در اين بين ا ّما برخي گزاره هاي خالف واقع را به عنوان
واقعيت جلوه داده و برخي از واقعيات را هم ناديده گرفته اند
که در ادامه به پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.
الف) واقعيتي به نام جنگ اقتصادي
وضعيت خطير جنگ
جمهوري اسالمي ايران بي ترديد در يک ّ
اقتصادي قرار دارد .به کارگيري واژه «جنگ» براي توصيف
موقعيت اقتصادي اگر تا پيش از خروج آمريکا از برجام و
ّ
اعمال تحريم هاي همه جانبه اخير بر ايران از نظر برخي
تحليلگران داخلي همچنان اغراق آلود مي نمود اما در شرايط
واقعيتي مورد اذعان و اجماع ملّي است .اين درجه از
کنوني ّ
صف آرايي و منازعه اقتصادي در مقياس جهاني و در تاريخ
وضعيت
تنش ها و هماوردي هاي اقتصادي دولت  -ملّت هاّ ،
بي نظير و بي سابقه اي را نشان مي دهد.
باالبردن درجه تحريم اقتصاد يک کشور به شديدترين صورت
قابل تصور از تحريم اقتصادي را با هيچ استعاره اي جز جنگ
نمي توان توضيح داد .هرچند که رهبر فرزانه انقالب اسالمي
مدت ها پيش از شرايط اجماع کنوني بر سر جنگ اقتصادي
از استعاره جنگ براي توصيف هماوردي اقتصادي ايران و
آمريکا استفاده کرده اند با اين حال فراگير شدن درک
جنگي از شرايط اقتصادي کشور عالوه بر روند تصاعدي و
حداکثري تحريم هاي خارجي به علل ديگري هم مربوط
است :فرآيندهاي مرسوم امتيازدهي و امتياز گيري هاي
ديپلماتيک با حداکثري ترين حدّ انعطاف قابل تصور از
جانب يک کشور هيج گشايش سياسي يا اقتصادي را براي
ايران در بر نداشته است و در نتيجه نوعي اجماع ملّي شکل
گرفته است که ّ
حل و فصل جنگ اقتصادي ديگر از طريق
پروژه صلح و يا حتّي آتش بس اقتصادي مو ّقت هم ممکن
نيست .به عبارت ديگر رنگ باختن رؤياي صلح اقتصادي به
زمينه اي براي پذيرش و درک واقعي تري از امر جنگ
اقتصادي تبديل شده است .بخشي از اين نقيصه البته به
دانشگاه و به خصوص به متون ،سرفصل ها و آموزش هاي
علوم سياسي در کشور باز مي گردد زيرا موجب تأسف و تأثر
است که علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران نتوانسته
است دانش و مهارت مذاکره و نيز ضوابط داد و ستد در مذاکره
موقعيت
را به ديپلمات هاي ايراني آموزش دهد؛ عدم باور به
ّ
جنگي يا عدم باور به ّ
حل و فصل جنگ اقتصادي متأخّ ر و اتکاء
به پروژه صلح اقتصادي طي سال هاي گذشته موجب شده
که فرآيند مقاوم سازي اقتصاد ملّي و آمادگي هاي اجرايي
و اقتصادي متناسب با شرايط جنگي نيز به تأخير افتاده و
جمهوري اسالمي به خصوص قوه مجريّه علي رغم شکل گيري
حاکميتي -مردمي بر سر جنگ اقتصادي و لزوم اتخاذ
اجماع
ّ
راهبردهاي مقاومتي اما تا حدود زيادي در انفعال مديريّت
وضعيت
و تصميم گيري دولتي قرار داشته باشد .برآيند اين ّ
انفعالي ،تشديد تخريب هاي اقتصادي و در نتيجه تشديد
شرايط جنگي به باالترين درجات آن است.
ب) واقعي نبودن بن بست
به رغم ا ّدعاهاي نويسندگان نامه ،کشور و نظام دچار
بن بست نيست ،ما دچار «بنبست» نشدهايم و نبايد «بحران

کارآمدي دولتي» را به حاکميت سياسي نسبت داد؛ چون
هيچ بنبستي در ظرفيت هويت ملّي ايراني وجود ندارد و
نظام ،همچنان از عهده ّ
حل مسئلهها و مشکالت برميآيد.
حاکميت از يکسو،
بايد ميان اصل ناکارآمدي دولتي و کلّ ّيت
ّ
و وجود اختالل کارکردي در برخي نهادها و زيرمجموعههاي
ي
آن ،تفاوت قائل شد .اين تفکيک و تمايز ،نکته دقيق 
است که نبايد از آن غفلت کرد؛ هرچند که صدور فرمان
آتش به اختيار ازسوي رهبريِ نظام خطاب به نيروهاي
مؤمن اگرچه از آن روي بود که بخشهايي از اداره کشور
دچار اختالل است ،اما حرکت عمومي و کلّي انقالب و نظام،
پيشروانه و تکاملي است.
ازسويي غالب پايش ها و افکارسنجي هاي معتبر و دقيق
نهادهاي مرتبط کشور نشان مي دهد ،دچار «گسست ميان
مردم و نظام» نشدهايم و مردم از انقالب ،نااميد نشده و به
اين نتيجه نرسيدهاند که بايد انقالب و نظام را برانداخت؛
چنانکه حتّي اگر بخشهايي از مردم ،تجمع کنند و شعارهاي
تند َسر دهند يا از خود خشونت نشان دهند نيز نبايد
تص ّور کرد که خروش و خشمشان ،ناظر به اصل انقالب و
نظا ِم برآمده از اسالم ،قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت
عليهمالسالماست؛چوناعتراضنسبتبه«ساختديوانساالري»
و يا اعتراض به روابط رانت جويانه و بوروکراسي شبه مدرن
حاکم بر ايرانيان ،هرگز به معني نفي «اصل انقالب و نظام
مردمگراي منبعث از آن» نيست .زيرا طبق افکارسنجي هاي
معتبر تمايل به آرمان هاي اسالم و انقالب کماکان در صدر
دلبستگي ها قرار دارد.
همچنين بايد گفت به رغم خواست دشمنان ايران ،ايراني و
انقالب بزرگ مان دچار «فروپاشي» نمي شود؛ زيرا همچنان
عناصر مق ّوم جهان اجتماعي ما ،در سپهر ايران حضور
تعيينکننده داشته و آن را مستحکم و زنده نگاه داشت ه اند ،گو اينکه
اين وضع ،در مواقع حساس و خاص ،خودنمايي ميکند.
ج) واقعيتي به نام همگرايي مردم و رهبري
علي رغم افول اعتبار اجتماعي برخي کارگزاران تکنوکرات
کشور به خصوص مديران برخاسته از تفکر شبه مدرن نزد
افکار عمومي و بدبيني بخشي از مردم به اينکه بعضي مسئولين
ارشد توانايي مديريّت کشور براي برون رفت از وضع خطير
اخير را ندارند ،اما پيمايش هاي معتبر ملّي نشان مي دهد
که درجه اعتماد عمومي به حاکميت و نماد آن با فاصله
بسيار معناداري نسبت به ساير کارگزاران ،همچنان باالي
ظرفيت عظيم از همگرايي رهبري
 80درصد است .اين
ّ
پرکار و مردم انقالبي در شرايط نامطلوب اقتصاديِ ناشي از
تحريم خارجي آمريکاي جنايتکار ،اروپاييان همدست آنها و
ناکارآمدي جريان تکنوکرات داخلي همچنان پايه معتبر و
سرمايه فراواني براي اعتماد به نفس ملّي در عبور از شرايط
خطير و اميد به آينده است.
د) واقعيتي به نام دولت ناکارآمد
با وجود پيشرفت هاي چهل ساله انقالب اسالمي متأسفانه
ناکارآمدي دولت تکنوکرات و مؤتلف با اصالح طلبان باعث
ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي در اليه هايي از مردم شده و
«واقعيت» است
بايد گفت التهاب و نارضايتي اجتماعي ،يک
ّ
و آنچه که سبب اين وضع شده« ،احساس» نيست ،بلکه
واقعيت اين است که گذران
«وجود بيروني و عيني» داردّ .
معيشت براي بخشهايي از مردم ،دشوار و مشقّتبار شده
است ،و اين وضع ،اگرچه تا حدّ ي در گذشته نيز وجود
داشته ،اما در ماههاي اخير ،شدّ ت و غلظت زيادي يافته و
به صورت «ضرب ه هاي لحظه اي و دفعي» که تکانه ها و
ش هاي تهديد کننده ميآفريند ،درآمده است .موضوعي
تن 
که تا چندي قبل خود نويسندگان محترم نامه و همسويان
آنها به حساب رقابت گروه هاي رقيب با دولت مستقر تفسير
مي نمودند .بنابراين ،نه توقعات /انتظارات /مطالبات /خواستههاي
محروميت/
مردم« ،تخيلي» و «احساس محض» است ،نه
ّ
ضعفها /خألها /کمبودهايي که اکنون شکل گرفته ،بلکه
ريشه ها و سرچشم ه هاي حقيقي داشته ،و «برساخته»،
«تلقيني» و «صوري» نيست .با اين وصف ناکارآمدي دولت
اصالح طلب و تکنوکرات کنوني جزء فروض مسلّم همه
جناح هاي سياسي است.
اين وضع اجتماعي ا ّما حاصل «سوءتدبير» بخشهايي از
حاکميت قابل تبيين است،
مديريت اجرائي در اليه هايي از
ّ
حاکميتي ،مبتال به «نقص
به اين معني که برخي اجزاء
ّ
ت هاي خويش،
مسئولي 
کارکردي» هستند و در حوزه وظايف و
ّ
ضعفها و نقصانهايي دارند .پس آنچه که در سطح سياسي
رخ داده ،همانا اثرات و نتايج منفي در سطح اجتماعي در پي
داشته است .اين ربط علّي وثيق ،موجب آن شد پرداختن
به دولت در تحليل اجتماعي ما ،منزلت پُررنگ داشته و به
نوعي« ،دولتمحوري» در آن به چشم آيد.
ِ
«شوک
دنبال اين است که به اقتصا ِد ايران،
همچنين آمريکا به ِ
قابل
دفعي و ويرانگر» وارد شود تا مردم در «فشا ِر
معيشتي غي ِر ِ
ِ
تح ّمل» ،گرفتار شده و ب ه صورتِ «عصبي» و «انفجاري» و
کليتِ نظام قرار گيرند .به اين ترتيب،
«هيجاني» ،در براب ِر ّ
عملياتي توسط نظام معارض حکومت ايران طراحي شده که
ّ
مراحل زير است:
مشتمل بر
ِ
ريختگي ناگهاني و فلجکنند ه
الف .انسداد /بنبست /درهم
ِ
ثباتي اقتصادي)؛
اقتصادي (بي ِ
برآشفتگي اجتماعي
ب .انفجار /سرکشي /عصيان /برانگيختگي/
ِ
ثباتي اجتماعي)؛
(بي ِ
ميان جامعه و نظام
تنش ِ
ج .تعارض /تقابل /روياروييِ /
ثباتي سياسي)؛
(ب 
ي ِ
د .براندازي /فروپاشي /اضمحاللِ نظام.
از اين رو مي توان جايگاه روش شناختي اين نامه را خواسته
يا ناخواسته خارج از چارچوب منافع ملّي ارزيابي کرد؛

گو اينکه متأسفانه نگارندگان غفلت کرده اند و در بخشي از
اين فرآيند ايفاي نقش کرده اند.
حاکميتي در دوره پساانقالب تاکنون نشان
مطالعه تجربه
ّ
ميدهد که ما همواره گرفتار ضريبي از «اختالل کارکردي»
حاکميتي بودهايم که گاه ،عادي و معمول بوده ،و گاه،
در اليه
ّ
غيرعادي و فرساينده .اما واضح است اين اختالل کارکردي
نتيجه تفکر غيربومي و غرب محورانه همفکران نگارندگان
محترم نامه  290نفره است.
ه) واقعيت نفو ِذ نيروهاي متجدّ د
علّت بنيادي و اکثري پديد آمدن اختالل کارکردي در بخش
دولتي ،حضور و نفوذ «نيروهاي متجدّد» و بي اعتنا به توانايي
ملّي و اسالمي ايرانيان ازسوي در آن است؛ نيروهايي که بعضاً
مدعيات و ظواهر انقالبي دارند ،اما دلبسته و شيفته
سوابق و ّ
تجدُّد بوده و در وضعيت شبه مدرن هستند و معتقدند بايد
به ارزشهاي غربي ،تن در داد و تسليم غرب شد .در واقع،
ي
نيروهاي انقالبي به دو دسته تقسيم ميشوند؛ يکي کسان 
که با وجود نقشآفريني در وقوع انقالب و دوره پس از آن،
از گفتمان اصيل انقالب و امام خميني(ره) و سعه وجودي
هويت ملّي ايرانيان فاصله گرفته و به سوي ايدئولوژي توسعه
غيربومي گرايش پيدا کردهاند ،و ديگري عدّ هاي که گذر زمانه
ي شان ايجاد
روحيه انقالب 
و تح ّوالت سياسي ،خللي در فکر و ّ
اوليه انقالب ،دل در گرو
نکرده و آنان با همان شدّ ت عهد ّ
ارزشها و اصالتهاي اسالمي و مردم گرايانه دارند و حاضر
ل گرايانه ،منفعتانديشانه و اشرافي،
نيستند از موضع عم 
به ظرفيت نوپديد انقالب نگريسته و با بهانهها و توجيهات
مختلف ،از انقالب و سلوک مردمي عبور مي کنند.
ازقضا و به عکس نظر نويسندگان محترم نامه ،اختالل کارکردي در
حاکميت ،به سياست اقتصادي نيروهاي تکنوکرات و نسخه هاي
ّ
غيربومي در سياستگذاري ها بازميگردد که در حقيقت،
ي خواهند مسئله
سياستِ «بيسياستي» است؛ چون آنها م 
اقتصاد را در جايي «بيرون از حوزه اقتصاد»ّ ،
حل کنند .به
عبارت ديگر ،آنها قصد دارند با «سازوکارهاي غير اقتصادي»،
دردها و امراض اقتصادي را برطرف سازند ،به اينصورت که از
طريق «مذاکره و عقبنشيني از مواضع انقالب»« ،تحري م هاي
اقتصادي» را برطرف کنند تا امکان «سرماي ه گذاري خارجي»
فراهم گردد .به اين ترتيب ،آنها معتقدند که ما از نظر دروني،
«ظرفيت» و «استعدادها»ي کافي براي رشد و شکوفايي
ّ
اقتصادي نداريم و نميتوانيم بدون سرمايهگذاري خارجي،
گرهي را بگشاييم .در اين حال ،حضرت آيتاهلل خامنهاي
با اينکه از آغاز ،با چنين راه حل هاي برجامي موافق نبود،
بلکه نسبت به تحقق آن نيز خوشبين نبودند ،ا ّما مسير
را در برابر چنين فکري ،مسدود نکرده و مجال دادند تا
نسخه ياد شده ،به اجرا گذارده و تجربه شود روش شناسي
غيربومي که ناتواني اش در رفع مشکالت ايرانيان بر همگان
واضح شده است؛
ب َمدار»
همچنين امروز مشخص گرديده که اين نسخه «غر 
و «برونمحور» ،راه به جايي نخواهد برد و از حيث عقلي نيز،
ت هاي
عملي نخواهد شد حتّي دست کم ،برخي پيشرف 
صوري نيز از نزديکي و سازش با غرب پديد نيامد .از طرف
ديگرّ ،
معطل و مع ّوق نگاه داشتن اقتصاد ملّي و گره زدن آن به
سرنوشت مذاکرات و توافقات خارجي ،موجب شد ن ه فقط در
طول اين مدّت« ،رکود» اقتصادي بيسابقه بهوجود آيد ،بلکه
با رفع نشدن تحري م هاي غربي و خارج شدن اياالت متحده
آمريکا از توافق« ،شوک» و «تنش» آنچناني به اقتصاد وارد
شده و معيشت روزمره مردم ،بيشتر از گذشته ،در سراشيبي
قرار گيرد .به اين ترتيب ،وضع معيشتي و دشوار کنوني
مردم ،حاصل مستقيم «بيبرنامگي و بيعملي اقتصادي»
و «تکيه کردن بر نتيجه مذاکرات و توافقات با غرب» ،برون
دا ِد الگويي نادرست در روابط خارجي و هندسه ديپلماتيک
غير درونزا است.
متأسفانه ،با وجود اينکه انتظار ميرود کارگزاران تکنوکرات
ّ
و پشتيبانان تئوريک شان ،از مردم براي وعد ه هاي خام و
نسنجيدهاي که داده و با الگوي منجر به توقف توسعه غيرايراني
برخي صنايع ازجمله صنعت هست ه اي شده و اقتصاد و معيشت
ايرانيان را از چاله به چاه افکندند ،عذرخواهي و اظهار پشيماني
کنند ،پيش دستانه و فرافکنانه به افکار عمومي القاء ميکنند
که بايد مسير مذاکره و گفت و گو را همچنان گشوده نهاد
و بجاي ايرانيان به آنها اميد بست.
و) دروغي به نام حاکميت دوگانه
درون نظا ِم
بحران يکپارچگي در
در اين بيانيه ،بر وجو ِد
ِ
ِ
حاکميت حضور
سياسي تأکيد و تصريح شده کساني که در
ّ
دارند هدفهاي متعارض را دنبال ميکنند .اين سخن بدان
حاکميتِ دوگانه شکل گرفته و نظا ِم اسالمي،
معناست که
ّ
دچا ِر تشتّت و دوپارگي شده است .چنانچه تفسير ياد شده،
صواب و روا باشد ،آيا پاره اي از نظا ِم سياسي بايد خويش را
با ديگري هماهنگ و همگون سازد تا يکپارچگي و همگرايي،
مديريتي مستقر در
ذهنيتِ تمام نيروهاي
ِ
بازسازي شود و بر ّ
قانون اساسي ،بيپاسخ
درون قدرت ،غلبه يابد؟! اين پرسش در ِ
ِ
تعيين سياستهاي
قانون اساسي در آنجاکه
نمانده است؛
ِ
ِ
حاکميتِ دوگانه
کلّ ِي نظام را برعهده رهب ِر انقالب نهاده ،روي
ّ
و چندگانه ،خطِ بطان کشيده و کلّ ّيتِ نظام را در َمدار و
مسي ِر واحدي قرار داده است .نيروهاي ليبرال و تکنوکرات ،با
اينکه بر قانو ن َمداري و اصالتِ
قانون اساسي اصرار ميورزند،
ِ
محفلي مر ّکب
ميخواهند در مجراها و سازوکارهاي قبيل ه اي و
ِ
سياسي عملگرا و شکستخورده ،سرنوشتِ
از نيروهاي
ِ
قانون اساسي،
انقالب و نظام را مشخص کنند ،درحاليکه در ِ
چنين خالئي وجود ندارد تا حاجت به چارهانديشيهاي
نامتوازن باشد.
ادامه در صفحه4

رهبر معظم انقالب اسالمي طي حکمي حجتاالسالم کريميتبار را به عنوان نماينده
وليفقيه و امام جمعه ايالم منصوب کردند.به گزارش حوزه امام و رهبري گروه
سياسي خبرگزاري آنا ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي طي
حکمي حجتاالسالم کريميتبار را به عنوان نماينده وليفقيه و اما م جمعه ايالم
منصوب کردند .متن حکم رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
«بسماهلل الرحمن الرحيم
جناب حجةاالسالم آقاي حاج شيخ اهللنور کريمي تبار دامتافاضاته
در پي استعفاي جناب حجةاالسالم آقاي لطفي دامت توفيقاته از امامت جمعه
ايالم ،با قدرداني و تشکر از خدمات چندين ساله ايشان ،جنابعالي را که از ميان
مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدتها به خدمت در آن سامان اشتغال
داشته و بحمداهلل از صالحيت الزم برخوردار ميباشيد ،به امامت جمعه و نمايندگي
خود منصوب ميکنم.
مردم عزيز آن استان مرزي ،دورانهاي دشواري را در سالهاي دفاع مقدس و
پس از آن گذرانيده و با همه مشکالت ،وفاداري خود به نظام اسالمي را حقاً به
اثبات رسانيدهاند .اکنون جنابعالي در ميان اين مردم بزرگوار و فداکار به قبول
وظيفه سنگيني مفتخر گشتهايد .انتظار ميرود با همه توان در خدمتگزاري به
آنان کوشيده و با تقويت مجموعههاي دلسوز و انقالبي به مجاهدات فکري و عملي
در زمينههاي گوناگون مدد رسانيد .ارتباط نزديک و صميمي با جوانان و سلوک
مردمي با همگان و بهرهگيري از نخبگان و دانشگاهيان را توصيه ميکنم و مزيد
توفيقات الهي را براي جنابعالي مسألت مينمايم.
س ّيد علي خامنهاي
 ۱۷مهرماه »۱۳۹۷

کارشناس مسائل سياسي:

«سي اف تي» به امنيت ملي
آسيب ميرساند

کارشناس مسائل سياسي گفت« :سي اف تي» به امنيت ملي آسيب ميرساند.
محمدحسن آصفري در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري
آنا  ،در رابطه با تأثيرگذاري تصويب «سي اف تي» در مجلس بر امنيت ملي گفت:
نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن امنيت ملي اليحهاي را تصويب کردند که
نه تنها امنيت ملي را تأمين نميکند بلکه ممکن است به آن هم آسيب برساند.
وي با بيان اينکه اين طرح در مشکالت اقتصادي گرهگشايي انجام نميدهد ،افزود:
نمايندگان ياد گرفتهاند که ريشه حل تمام مشکالت را در مذاکر ه با آمريکا و غرب
بدانند و اين يک آفت براي سياست خارجي و اقتصاد کشور محسوب ميشود .در
صورتيکه در گذشته قراردادي بهنام برجام تصويب شد که تا به امروز هيچگونه
گرهگشايي نکرده است؛ پس چرا بايد يک اشتباه را دو بار تکرار کرد .آيا بهتر نيست
در داخل ريشهيابي درستي از مشکالت صورت گيرد.آصفري افزود :تا زمانيکه
نمايندگان ما استقالل رأي و فکري نداشته باشند و فهم دقيقي از منافع ملي در
ميان آنها ديده نشود ،چنين تصميمگيري از جانب آنها امري عادي است و
نبايد انتظار تصميمگيري درست داشت.

به مناسبت سالگرد شهادت حضرت رقيه (س)؛

موکب شهداي موتلفه اسالمي
در تهران برپا ميشود

موکب شهداي موتلفه اسالمي به مناسبت ايام عزاي اهل بيت و سالگرد شهادت
حضرت رقيه (س) به همت حزب موتلفه در تهران برپا ميشود.به گزارش خبرگزاري
مهر ،موکب شهداي موتلفه اسالمي به مناسبت ايام عزاي اهل بيت و سالگرد
شهادت حضرت رقيه(س) به همت حزب موتلفه اسالمي در تهران برپا ميشود.
اين موکب از امروز پنج شنبه  ۱۹مهرماه مصادف با اول ماه صفر به مدت پنج
شب در ميدان شهدا واقع در خيابان  ۱۷شهريور تهران از اذان مغرب پذيراي
عموم مردم و عزاداران حسيني خواهد بود.

نقويحسيني:

جابه جايي وزرا مورد پذيرش مجلس نيست

سخنگوي فراکسيون واليي مجلس گفت :جابه جايي وزرا مورد پذيرش مجلس
نيست .سيد حسين نقويحسيني در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت :يکي
از مطالبات مجلس و افکار عمومي اين است که دولت مديريت و تيم اقتصادياش
را تغيير دهد زيرا با اين تيم و با اين نوع مديريت و سياستگذاري اقتصادي ،به جايي
نميرسد.وي گفت :بحرانهاي امروز اقتصاد کشور مانند کاهش ارزش پول ملي،
افزايش نرخ ارز و دالر و طال ،گرانيهاي لجام گسيخته و تعطيلي کارخانهها حاصل
سياستگذاريهاي اين تيم اقتصادي است .بنابراين قطعا اين تيم اقتصادي نميتواند
به اهداف مورد نظر برنامه ششم دست يابد و مشکالت کشور را رفع کند.سخنگوي
فراکسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان اينکه دولت ظاهرا قصد جابه جايي وزرا را
دارد و از تغيير خودداري ميکند ،تصريح کرد :جابه جايي مهرهها نتيجه بخش نخواهد
بود و به نظر ميرسد مجلس از جابجايي مهرههاي دولت استقبال نکند.

طباطباي ينژاد:

«سي اف تي» ابزاري در دست دشمن
براي تسلط بر ديگر کشورهاست

عضو هيئت رئيسه فراکسيون نمايندگان واليي گفت« :سي اف تي» ابزاري در دست
دشمن براي تسلط بر ديگر کشورهاست.حجت االسالم سيد صادق طباطبايينژاد،
در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجو ،با اشاره به اظهارات برخي
موافقان لوايح مربوط به «اف اي تي اف» مبني بر اينکه مخالفان با اين لوايح به دليل
فرار از شفافيت مالي و به خطر افتادن منافع شان با اين لوايح مخالفت ميکنند،
اظهار داشت :درست نيست بخواهيم تمامي زواياي پيدا و پنهان اقتصادي کشور
را در اختيار کساني قرار دهيم که از نيات آنها باخبر نيستيم .وي با تاکيد براينکه
نبايد تمامي اطالعات خود را تقديم دشمن کنيم ،افزود :تا پيش از اين راه گريزي
براي دور زدن تحريمهاي اقتصادي داشتيم ،اما تصويب اين لوايح ابزاري براي تحت
فشار قرار دادن بيشتر کشور و افزايش تحريمها عليه ما خواهد شد.طباطبايينژاد
با بيان اينکه طبق فرموده رهبري ما نيز به نيت کساني که اين کنوانسيونها را
ايجاد کرده اند بد گمان هستيم ،خاطرنشان کرد :چنين لوايحي را ابزاري در دستان
دشمن براي تسلط بر کشورهاي ديگر ميدانيم و معتقديم اگر اين لوايح مفاد خوبي
دارد خودمان ميتوانيم آن مفاد را به صورت قانون درآوريم.

آي تاهلل نوريهمداني:

شوراي نگهبان با دقت اليحه
«اف اي تي اف» را بررسي کند

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :شوراي نگهبان با دقت اليحه
«اف اي تي اف» را بررسي کند.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم ،آيتاهلل حسين
نوريهمداني در جلسه درس خارج فقه خود با اشاره به مسئله گراني و وضعيت
معيشت مردم اظهار داشت :مردم بهوضوح گرانيها را احساس ميکنند که بسيار
نگرانکننده است ،از مسئوالن ميخواهيم نظارت بيشتري به گرانشدن کاالها
داشته و به مشکالت مردم رسيدگي کنند.وي به اليحه «اف اي تي اف» اشاره کرد
و ادامه داد :ما نظر خود را در اين رابطه اعالم کرديم و آيندگان قضاوت خواهند
کرد.وي بررسي اليحه «اف اي تي اف» از سوي شوراي نگهبان را مورد اشاره قرار
داد و گفت :براي اينکه اين اليحه مخالفتي با شرع و قانون اساسي نداشته باشد،
بايد شوراي نگهبان با دقت اين قرارداد را بررسي کند.

رئيس مجلس:

برجام در پي تقاضاي رئيسجمهور
سابق آمريکا صورت گرفت
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :برجام در پي تقاضاي رئيسجمهور سابق آمريکا
صورت گرفت.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،علي الريجاني در
حاشيه برگزاري اجالس مجالس بين کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در ديدار رئيس
مجلس صربستان با تأکيد بر اينکه روابط اقتصادي بين دو کشور ايران و صربستان
بايد توسعه يابد ،گفت :هماکنون زمينه همکاري بين اين دو کشور فراهم شده است،
ضمن اينکه با توجه به سوابق تاريخي ،همکاري بين اين دو کشور بايد از اين ظرفيت
استفاده شود.وي افزود :البته بعد از خروج آمريکا از برجام مشکالتي ايجاد شد و اين
اقدام نامناسبي بود که از سوي اين کشور صورت گرفت ،چراکه برجام حاصل سه سال
مذاکره بوده که در پي تقاضاي رئيسجمهور سابق آمريکا صورت گرفته بود.الريجاني
با يادآوري اينکه ايران بر اجراي مفاد برجام پايبند ميماند ،تصريح کرد :هماکنون
مذاکراتي بين ايران و اتحاديه اروپا شکل گرفته است ،بنابراين تالش ميکنيم در
چارچوب توافق به فعاليت خود ادامه دهيم.وي با بيان اينکه مسئله تروريسم بسيار
مهم است ،بر ضرورت مقابله با آن تأکيد کرد.

