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 جامعه خواستار تغییر
تیم اقتصادی دولت است

وزی��ر س��ابق دول��ت روحانی گفت: ج��و عمومی 
جامع��ه این را می خواهد ک��ه در بخش های اقتصادی 

یک تغییراتی رخ دهد.
فخرالدین احمدی دانش آش��تیانی درباره ارزیابی 
از عملک��رد یک س��اله دولت دوازدهم اظهار داش��ت: 
ب��ا توجه به ش��رایطی که حاکم اس��ت عملکرد خوب 
بوده البته مش��کالت و محدودیت ها وجود دارد اما در 

مجموع من عملکرد را خوب می بینم. 
وی درباره تغییر تیم اقتصادی دولت، گفت: به هرحال 
بنظر می رسد جو عمومی جامعه این را می خواهد که در 

بخش های اقتصادی دولت یک تغییراتی رخ دهد.
وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در پاسخ به این 
پرس��ش که کدام بخش های اقتص��ادی نیاز به تغییر 
دارد، گف��ت: بخش اقتصادی دولت یک تیم اس��ت و 

بستگی دارد تیم را چگونه بچینند. تسنیم

لزوم ورود قوه قضاییه 
به موضوع تخصیص ارز برای واردات کاال

نماینده مردم کاش��مر در مجلس شورای اسالمی 
گفت:  الزم اس��ت قوه قضاییه و س��ازمان بازرس��ی به 
موض��وع تخصیص ارز به کااله��ای وارداتی ورود پیدا 
کند و اعالم اسامی بعد از طی کردن روند قوه قضاییه 
و صدور موجب اعتماد بیشتر مردم را فراهم می کند.

به��روز بنیادی با اش��اره به مش��کالت اقتصادی 
کش��ور گفت: شفاف س��ازی در ارتباط ب��ا موضوعات 
مختلف همچون انتش��ار اس��امی افراد و شرکت های 
دریافت کننده ارز برای واردات فی نفسه مطلوب است 
اما اینکه ما تنها به انتش��ار یک س��ری از اسامی اکتفا 
کنیم اوضاع را ش��کننده تر خواهد کرد و این سؤال را 
برای مردم پیش می آورد امروز یکس��ری اسامی اعالم 

شد و سال های قبل چگونه بوده است.
وی افزود:  الزم اس��ت ت��ا قوه قضاییه و س��ازمان 
بازرس��ی به این موضوع ورود پیدا کنند و نظارت قوی 
و دقیقی را داش��ته باشند و نظارت آنها می تواند اعتماد 
بیش��تر مردم را در پی داش��ته باش��د و پس از بررسی 
موض��وع نتیجه نهایی و حکم نهایی را در خصوص این 

مسائل به مردم اعالم کنند.
نماینده مردم کاشمر اظهار داشت:  اینکه ما فردی یا 
شرکتی را به عنوان دریافت کننده ارز برای واردات کاال 
معرفی کنیم موجب ایجاد بی اعتمادی بیشتر می شود 
اما وقتی قوه قضاییه دستگیری و بررسی هایش را انجام 
دهد و اسامی پس از صدور حکم به مردم معرفی شود 

شرایط بهتر خواهد بود. فارس

بازدید دوره ای اعضای کمسیون امنیت 
مجلس از شهرهای مرزی

طبق تصمیم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی 
مجلس، اعضای این کمیس��یون به صورت دوره  ای از 

مرزهای کشور بازدید می کنند.
محمدجواد جمالی گفت: براساس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده و تصمیم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، مقرر شده، اعضای کمیسیون بازدیدهای 

دوره ای از شهرهای مرزی کشور داشته باشند.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه بازدید از ش��هرهای مرزی 
کش��ور در راس��تای تقویت بُعد نظارتی مجلس صورت 
می گیرد و دلیل خاصی وجود ندارد، اظهارداشت:  طبق 
برنامه ریزی هایی که انجام ش��ده، قرار اس��ت تعدادی از 
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در اولین فرصت، 
بازدیدی از مرزهای غربی و جنوبی کشور داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
اضافه کرد: اولویت بعدی اعضای کمیسیون امنیت ملی 
مجلس برای بازدید از مرزهای کشور، بازدید از مرزهای 
شرقی است که برنامه دقیق آن به زودی اعالم می شود.

جمالی، هدف اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
برای بازدید از شهرهای مرزی کشور را آشنایی بیشتر با 
وضعیت امنیتی مرزها و میزان آمادگی نیروهای مسلح 

در دفاع از مرزهای کشور است. تسنیم

 روحانی هنوز هم
اعتقادی به تغییر کابینه ندارد

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت جوابگوی مش��کالت 
مملکت نبوده و نیست، گفت: روحانی هنوز هم تمایل 

چندانی به تغییر کابینه ندارد.
مجید بهمن زاده افزود: در اواخر دولت یازدهم شاهد 
جابه جایی هایی در دولت از س��وی آقای روحانی بودیم 
اما آن را یک ش��وی انتخاباتی تلق��ی می کردیم چرا که 
این تغییرات و جابه جایی ها نمی توانست خیلی مشکالت 
مردم را حل کند. وی گفت: تیم اقتصادی دولت جوابگوی 
مشکالت مملکت نبوده و نیست و ما در مطالبمان همواره 
این نکته را یادآور ش��ده ایم که رک��ود تورمی نمی تواند 

نسخه مناسبی برای حل مشکالت باشد.
بهم��ن زاده توزیع پول و نقدینگی به ش��رکت های 
خاص و همچنین کم کردن بهره های بانکی را نیز از دیگر 
اشتباهات تیم اقتصادی دولت دانسته و افزود: کم کردن 
نرخ بهره های بانکی یک کار غیرکارشناسانه از سوی تیم 
اقتصادی دولت بود و ما می دانستیم پول ها به سمت ارز، 

طال و ملک سوق داده خواهد شد.  فارس

اخبار

برخی مسئوالن 
فکر می کنند که 

اگر ما به خارجی ها 
اطالعات بدهیم 
مشکل آنها با ما 
حل خواهد شد، 
این بدیهی است 
که تمام اطالعاتی 

که در اختیار 
اف.ای.تی.اف قرار 
می گیرد می تواند 

در اختیار همه 
کشورها از جمله 
آمریکا قرارگیرد

مسائل منطقه از طریق رایزنی قابل حل است
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در دیدار با سفیر فعلی قطر در تهران گفت: 

مسائل منطقه از طریق رایزنی قابل حل است.
علی الریجانی در دیدار با علی بن حمد السلیطی سفیر فعلی قطر در تهران، 
محاصره قطر را اقدامی نادرس��ت دانس��ت و افزود: کلیه مس��ائل منطقه باید از 
طریق گفت و گو و رایزنی حل شود. وی گفت: نباید به قدرت های خارج از منطقه 

اجازه دخالت داد تا دولت ها و ملت ها را گرفتار توطئه های خود کنند. 
علی بن حمد الس��لیطی س��فیر قطر در تهران نیز گفت: از جمهوری اسالمی برای 
اینکه در زمان محاصره قطر از س��وی کش��ورهای عربی، ما را تنها نگذاش��تند، تش��کر 
می کنیم. وی افزود: سفیر بعدی قطر که به تهران اعزام می شود نیز فردی فعال است که 
ادامه راه توسعه روابط را در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیگیری می کند از این رو به 

گسترش بیش از پیش سطح روابط دو کشور امیدواریم.  ایسنا

گفتمان
مذاکره با مردم سودمند تر از مذاکره با آمریکاست

عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اس��المی گفت: مذاکره با مردم برای ما 
بس��یار س��ودمند تر از مذاکره با آمریکاس��ت، چراکه مذاکره با این کشور نتیجه 

خوبی برای ما نخواهد داشت.
محمد علی وکیلی گفت: معتقدم که تغییر تیم اقتصادی دولت نقش تعیین 
کننده ای ندارد، اما رویکرد و حرکت دولت می تواند در حل مش��کالت کشورمان 

نقش بسزایی داشته باشد. 
وی افزود: در ش��رایط کنونی می توان تغییراتی در اصالح س��اختاری دولت با ترمیم 

کابینه ایجاد کرد که این مسئله تاثیر بسزایی دارد.
وکیلی گفت: مذاکره با مردم برای ما بس��یار س��ودمند تر از مذاکره با آمریکاس��ت، 
چراکه مذاکره با این کشور نتیجه خوبی برای ما نخواهد داشت و بازنده خواهیم بود، اما 

در مذاکره با ملت پیروز می شویم. باشگاه خبرنگاران

وتوش بدون ر
چرا کاری برای بهبود وضع مردم صورت نمی گیرد؟

ریی��س مجلس خبرگان رهبری گفت: ما باید طلبکار باش��یم که چرا کاری 
ب��رای بهب��ود وضع مردم ص��ورت نمی گیرد؟ چه کس��ی بای��د کار انجام دهد؟ 

همین ها که سرجایشان نشسته اند و ککشان هم نمی گزد.
آی��ت اهلل احمد جنتی افزود: جوانان گرانی ها و بیکاری ها را می بیینند و به 

فریاد می آیند، البته یک مقدار القائات دشمن هم است.
وی افزود: باید به جوانان بگوییم اغتشاش و آتش سوزی و در و پنجره شکستن 
هیچ دردی را دوا نمی کند، باید به آنها امید بدهیم. البته باید کار را به کاردان بسپاریم. 

مشکل عمده امروز ما مشکل نیروی انسانی خدمتگزار و دلسوز است.
جنتی گفت: آنها که کار دستش��ان اس��ت کار بلد نیستند و آنها که کار را بلدند کار 
دستش��ان نیس��ت. باید از وزیران مربوطه بپرسیم که این چه وضعی است که برای ارز و 

اقتصاد کشور بوجود آمده است؟ فارس

خبرگان

سنا
ای

در دوره نخس��ت دول��ت درحـــاشیه گروه رویداد 
تدبی��ر و امی��د تم��ام مطالبات ح��وزه بان��وان به 
وسیله مس��ایلی کم اهمیت مانند دوچرخه سواری 
به حاش��یه رف��ت و کمتر به مس��ایل مهمی چون 
مرخصی زایمان زن��ان، بیمه زنان خانه دار و کمک 
به بدسرپرس��ت ها پرداخته شد و کمتر آسیب های 
اجتماعی ناشی از مطلقه شدن زنان مورد بحث قرار 
گرفت و اینبار نیز در دوره خانم ابتکار این مطالبات 
مهم با سیاس��ی کاری مورد انتظار از او، به حاشیه 

رفته و استادیوم رفتن زنان برجسته شده است!!
معصومه ابت��کار معاون رئیس جمهور در امور 
زنان اخیراً اظهار نظر های در مورد برخی ازمسائل 
زنان کرده است که اگرچه این مسائل نیز در جای 
خود پرداختنی اس��ت اما نس��بت به مس��ائل روز 
زنان کشور و ش��رایط آنان اولویتی ندارد. از جمله 
مس��ائلی که وی به آنها اش��اره کرده است پوشش 
ندادن مسابقات تیم فوتسال زنان در صدا و سیما، 
حضور زنان در ورزش��گاه ها، اعمال محدودیت های 
سلیقه ای در اجرای کنسرت زنان؛ و...بود. البته این 
اولین بار نیس��ت که برخی از خانمهای مسئول در 
کشورمان درمورد امور زنان چنین اظهار نظرهایی 
را بی��ان می کنند. اما آیا در ش��رایط فعلی کش��ور 
مهمترین مس��ئله زن��ان حضور در ایس��تادیوم یا 
برگزاری کنس��رت اس��ت؟ آیا سیاس��ت گذاران و 
برنامه ریزان کش��ور بایس��تی این مس��ائل زنان را 
در اولویت خط اصلی کاره��ای خود قرار دهند یا 
آنکه زنان با مسائل دیگری هم که توجه به آنها به 
مراتب ضروری تر اس��ت روبرو هستند و نیاز است 

تا راه کارهایی برای آن تدوین شود. 
در این میان به نظر می رس��د ک��ه برخی نیز 
تالش می کنند تا با طرح مش��کالت بانوان، غوغای 
تبلیغاتی رس��انه ای، حاشیه ای بسازند تا در ورای 

آن به اهداف سیاسی پنهان خود دست یابند.

نگاهی به مشکالت زنان 
نگاهی به مشکالت زنان در حال حاضر نشان 
می دهد که زنان با مش��کالت متعددی در جامعه 
برای رس��یدن به حقوق اولیه خود روبرو هستند. 

زنان به عنوان نیمی از واقعیت جمعیت کش��ور در 
جامعه ایران��ی حضور دارند که وجود تندروی های 
افراطی، نزاع های سیاسی و خود باختگی فرهنگی 
موجبات مشکالت متعددی برای آنان شده است.

برای مثال س��اختار شغلی بسیاری از مشاغل 
کاماًل مردانه است و همین امر فشار مضاعفی را به 
زنان وارد می کند و دسترسی زنان به مشاغل سطح 

باال یا کاماًل مسدود و یا بسیار محدود است.
در عین حال امکانات زیرساختی برای حمایت 
از کار ک��ردن زنان یا اصاًل وجود ندارد و یا بس��یار 
محدود است و در بسیاری از موارد درکاری یکسان 

زنان درآمدی کمتر از مردان دارند 
امروزه بی��ش از یک س��وم از خانوارهایی که 
سرپرستی آنها با زنان است فقیر هستند و از عدم 

امکانات کافی رنج می برند.
 

نگاه قانون اساسی به زن 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه در قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی به کرامت و ش��خصیت انسان، 
اع��م از زن و مرد توجه جدی ش��ده، تا آنجا که در 
بند 6 اصل دوم این قانون، ایمان به کرامت و ارزش 
واالی انس��انی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر 
خداوند به عنوان یک��ی از پایه های نظام جمهوری 
اس��المی شمرده شده است. این توجه و اهتمام در 
م��ورد زنان، دو چندان ش��ده و این قانون در موارد 
متعددی بر پاسداشت شخصیت انسانی زن و زمینه 

سازی برای رشد شخصیت او تأکید کرده است.
در بخش��ی از مقدم��ه قانون اساس��ی، پس از 
معرف��ی خانواده به عنوان »واح��د بنیادین جامعه 
و کانون رش��د و تعالی انسان« در مورد شخصیت 
انس��انی زن چنی��ن آم��ده اس��ت:» زن در چنین 
برداش��تی از واحد خانواده، از حالت )شیء بودن( 
و ی��ا )ابزار کار ب��ودن( در خدمت اش��اعه مصرف 
زدگی و اس��تثمار، خارج ش��ده و ضم��ن بازیافتن 
وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای 
مکتب��ی، پیش��اهنگ، و خ��ود همرزم م��ردان در 
میدان های فعال حیات اس��ت و در نتیجه، پذیرای 
مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسالمی برخوردار 
از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود.در اصل بیست 

و یکم قانون اساس��ی نیز آمده است: دولت موظف 
است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین 
اس��المی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای 
رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی 

او...فراهم نماید. 
حال این پرس��ش مطرح است که آیا سیاست 
گذاری ه��ا، برنام��ه ریزی ه��ا، قان��ون گذاری ها و 
اقدام��ات اجرای��ی مرتبط با زنان در دو س��ه دهه 
گذش��ته به گونه ای بوده است که کرامت و ارزش 
انسانی آنان را آن گونه که قانون اساسی جمهوری 
خواسته است، پاس دارد و زمینه های مساعد برای 

رشد شخصیت آنها را فراهم شود؟
دستاوردها علی رغم دستاوردهای بسیاری که 
در س��ال های اخیر در موقعیت زنان در سرتاس��ر 
جهان ایجاد ش��ده است هنوز چالش های جدی بر 
سر راه آن ها وجود دارد که به بعضی از موارد اشاره 

می شود.

فرافکنی موضوعات اصلی 
در ای��ن می��ان ازآنجا ک��ه بحث زن��ان بدلیل 
حساس��یت ف��راوان و قابلیت اف��راط و تفریط در 
آن، همواره دس��تاویز مناس��بی برای جذب آراء و 
همراهمی جامعه با سیاستمداران به شمار می رود.

حاال درست در زمانی که دولت رسالت واقعی 

خود در پرداختن به مشکالت و معضالت اقتصادی 
و فرهنگی مردم را به فراموش��ی س��پرده است، به 
نظر میرس��د برخی از مس��ئولین ب��ا پرداختن به 
سیاسی کاری وفرافکنی س��وژه هایی چون حضور 
زنان در ورزش��گاه را مطرح کرده و منافع جناحی 

خود دنبال می کنند 

در نهایت 
متاس��فانه درح��ال حاضر به دلیل مش��کالت 
حوزه زنان خصوصا زنان سرپرست خانوار و نادیده 
گرفتن حقوقی که از زنان در قانون اساسی و قوانین 
دیگر مصوب شده و اجرایی نشده بسیاری از زنان 
جای��گاه مادری خود را کمتر مورد نظر قرار داده و 
با احتیاط درباره فرزدند آوری صحبت می کنند اما 
این مش��کالت با نادیده گرفتن اولویتها و نیازهای 
زنان امروز توس��ط مشئوالنش��اتن تشدید شده و 
طرح مسایلی که معاون امور زنان آن را مساله زن 

می داند بیشتر به این موضوع دامن می زند.
از سوی دیگر در عرصه اجتماعی نیز وضعیت 
بسیاری از زنان تناسبی با شان انسانی آنها ندارد تا 
آنجا که بس��یاری از زنان سرپرست خانوار درحالی 
مشغول به کار هستند که حمایت های ناچیز دولت 
کفاف مخارج س��نگین آنه��ا را نمی دهد، و برخی 
از آنها به کارها یی که ش��أن انسانی آنها ارتباطی 

ن��دارد، روی آورده اند و چش��م انداز روش��نی هم 
برای اصالح این وضع وجود ندارد.

ب��رای مثال علی رغم اینکه س��اختار تحصیل 
در بسیاری از رش��ته ها زنانه است، ساختار شغلی 
کاماًل مردانه اس��ت و دسترس��ی زنان به مش��اغل 
سطح باال یا کاماًل مسدود و یا بسیار محدود است. 
زنان عمدتاً در مشاغل سطح پایین، کم درآمد و یا 
نیمه وقت قرار داده می شوند. امکانات زیرساختی 
برای حمایت از کار کردن آنها یا اصاًل وجود ندارد 

و یا بسیار محدود است.
در این میان متأس��فانه اقدامات��ی هم که در 
چند سال گذشته برای دفاع از حقوق زنان و بهبود 
ش��رایط آنها در جامعه صورت گرفته است نه تنها 
کمکی به اصالح این وضع نکرده بلکه جامعه ما را 
ب��ا بحرانی تازه روبرو کرده و منجر به تزلزل بنیان 
خانواده ش��ده است. در این میان ضرورت دارد که 
برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، قانون گذاری های 
مرتبط با زنان با توج��ه به واقعیت های موجود در 

جامعه تدوین شود. 
مطالعه و تحقیق در مورد مسایل زنان می تواند 
بس��یاری از غفلت های گذش��ته را جبران نماید و 
دان��ش جدیدی را ب��رای سیاس��ت های اجتماعی 
فراهم سازد.. دیدگاه هایی که علی رغم داعیه های 

خود از درک مسایل زنان عاجز می باشند.
در نهای��ت می ت��وان اینطور عن��وان کرد که 
بزرگنمایی حضور زنان در ورزش��گاه و امثالهم که 
به غلط از س��وی ابتکار به عنوان اولویت نخس��ت 
جامعه زنان مطرح می ش��ود، موضوعی حاشیه ای 
اس��ت که به نظر می رس��د پرداختن ب��ه آن رازی 
را در درون خود دارد. عده ای معتقدند که پاس��خ 
ب��ه چرایی این ماجرا خیلی س��خت نیس��ت، تنها 
الزم اس��ت به موضوعات اصلی این روزهای کشور 
و مطالب��ات اصلی مردم و مباح��ث پیرامون تورم 
افسارگسیخته، مش��کالت معیشتی، عدم موفقیت 
برجام، عملکرد دولت و فراکس��ون امید و امثالهم 
ک��ه ای��ن جریان کارنام��ه قابل دفاعی ن��دارد، در 
این روزنامه ها بنگرید. در این ش��رایط این دس��ته 
از مطبوع��ات راهی ج��ز پرداختن ب��ه موضوعات 

حاشیه ای ندارند.

عض��و کمیس��یون قضای��ی و حقوق��ی  رلمــــان مجلس گف��ت: متاس��فانه در حالی که پا
هنوز الزاماتاف.ای.تی.اف به تصویب مجلس نرسیده اطالعات 
کش��ور را در اختیار این گ��روه و در واق��ع در اختیار آمریکا 

می گذارند.
محم��د دهقان در خص��وص وضعیت اقتص��ادی کنونی 
و راهکارهای��ی که باید در این ش��رایط پی��ش گرفت، اظهار 
داشت: در این جنگ اقتصادی آمریکایی ها برای از بین بُردن 
اقتدار جمهوری اسالمی ایران و سلطه پیدا کردن بر کشور با 
همه توان به جنگ اقتص��ادی با ایران آمده اند، آن ها قرارگاه 
فرماندهی تش��کیل داده و صدها مقال��ه و کتاب برای اعمال 
فش��ار بر ایران از طریق تحریم تهیه  کرده اند  و خود آن ها نیز 

این وضعیت را جنگ اقتصادی علیه ایران نام نهاده اند.
 نائب رئیس فراکس��یون والیی مجلس ش��ورای اسالمی 
با بیان اینکه م��ن در این جنگ اقتصادی، معقتد به حداکثر 
ش��فافیت در داخل و حداکثر پنهان کاری در خارج هس��تم، 
بی��ان ک��رد: اینکه درش��رایط چال��ش اقتصادی مس��ئولین 
قراردادهای��ی را امض��ا کنند و ب��ه کنوانس��یون هایی ملحق 
ش��وند که براس��اس آنها به ص��ورت برخط تم��ام اطالعات 
 اقتص��ادی وتبادالت مال��ی ما در اختیار بیگان��گان قرارگیرد

عاقالنه نیست.
 وی ب��ا بیان اینکه متاس��فانه برخی آقایان، در حالی که 
هنوز الزاماتاف.ای.تی.اف به تصویب مجلس نرسیده اطالعات 
کش��ور رادر اختی��ار این گ��روه ودر واقع در اختی��ار آمریکا 

می گذارن��د، افزود: اخبار واصله نش��ان می ده��د که الزامات 
اف.ای.تی.اف در کشور در حال اجرا است.

دهقان با بیان اینکه برخی مسئوالن فکر می کنند که اگر 
ما به خارجی ها اطالعات بدهیم مشکل آنها با 
ما حل خواهد شد، ادامه داد: این بدیهی است 
که تمام اطالعاتی که در اختیار اف.ای.تی.اف 
قرار می گیرد می تواند در اختیار همه کشورها 

از جمله آمریکا قرارگیرد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینک��ه در فضای 
جن��گ اقتص��ادی و تحری��م نبای��د اطالعات 
خ��ود را به رقی��ب بدهیم و لذا پیوس��تن به 
کنوانس��یون هایی مثل مبارزه ب��ا تامین مالی 
تروریس��م کامال خدمت کردن به طرف مقابل 
اس��ت، گفت: عجیب است که برخی دوستان 
در داخ��ل کش��ور در برابر انتش��ار اطالعات 
مرب��وط به ثبت س��فارش ها و واگذاری ارز به 
ش��رکتها مقاومت می کنند ولی سخاوتمندانه 
در پ��ی ارائه اطالعات مال��ی و تبادالت ارزی 

کشور به بیگانگان اصرار می ورزند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
ش��ورای اسالمی گفت: در راس��تای مبارزه با 

فس��اد مالی ما معقت��د به تصویب قانون مبارزه با پولش��ویی 
برای شناس��ایی منشا پول وتشخیص پولهای ناشی از قاچاق 

کاال ومواد مخدروس��ایر پولهای کثیف درداخل کشور بوده و 
آن را خودمان تصویب کرده ایم اما در شرایط جنگ اقتصادی 
ک��ه آمریکا ب��ر ما تحمیل کرده اس��ت به هیچ وج��ه انتقال 
اطالعات مالی کشور را به ویژه در این شرایط 
ب��ه مصلح��ت م��ردم نمی دانیم وانتق��ال این 
اطالعات را موجب هوش��مند شدن تحریمها 
وتاثیر بیش��تر برنامه دش��من علیه ملت تلقی 

می کنیم.
دهقان با بیان اینکه موضوعی که دوستان 
ما در دولت باید به آن توجه کنند این اس��ت 
که سیاستگذاران آمریکا تاکنون صدها کتاب 
و مقاله درخصوص تحریم ایران نوش��ته اند وبا 
برنامه درحال اجرای آن هستند، اظهار داشت: 
برخی آقایان باید کت��اب هنر تحریم، آخرین 
کتابی ک��ه در آمریکا راجع ب��ه تحریم ایران 
نوشته ش��ده را بخوانند، تا بدانند آمریکایی ها 

چه اقداماتی را انجام می دهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه برنامه   ریزان یا 
اقتصاددانان ما در این سال ها که تحریم بودیم 
حت��ی یک کتاب هم راجع ب��ه نحوه مقابله با 
تحریم  ه��ا ننوش��تند بیان ک��رد: آمریکایی ها 
می گوین��د در وضعیت جنگ اقتصادی با ایران هس��تیم ولی 
عده ای هن��وز باور نکرده اند که در جنگ اقتصادی هس��تیم. 

وی با بیان اینکه در این مقطع نباید س��اده اندیش��ی و ساده 
انگاری کنیم، گفت: دش��منان ما به دنبال این هس��تند تا با 
فش��ار وایجاد س��ختی و به قول خودش��ان با وارد کردن درد 
برپیک��ره جامعه ایران مردم را وادار به عقب نش��ینی و قبول 

خواسته خودشان کنند.
دهق��ان بی��ان ک��رد: ب��ه هم��ان ان��دازه ک��ه در ای��ن 
 ش��رایط نگران تحریم هس��تیم، نگران ساده اندیش��ی ها هم 

هستیم. 
نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در کشور باید در برابر تحریم ها انسجام 
و فرماندهی واحد ایجاد شود گفت: به نظر می رسد دولت باید 
با ایجاد ستادپش��تیبانی جنگ اقتص��ادی خودش فرماندهی 
میدان جنگ اقتصادی را برعهده بگیردو ازهمه ظرفیتها برای 

مقابله با تحریم استفاده کند.
نای��ب رئیس فراکس��یون نماین��دگان والی��ی گفت: ما 
معتقدی��م در این ش��رایط برای مقابله با فس��اد باید حداکثر 
ش��فافیت در داخل و ب��رای کند کردن ابزار تحریم دش��من 

بایدحداکثر پنهان کاری در خارج را پیگیری کنیم.
عضو کمیس��یون قضایی و حقوق��ی مجلس گفت: اینکه 
برخ��ی دولت مردان حداکثر پنهان کاری در داخل و حداکثر 
شفافیت را در خارج در دستور کارخود قرار داده اند احساس 
می کنیم این دوس��تان هنوز نسبت به واقعیت توطئه ها دچار 
غفلت هستند یا خدای نکرده به دنبال منافع ملت وکشور در 

این شرایط نیستند. تسنیم

مطالبات جامعه زنان قربانی سیاسی کاری؛

ابتکاراولویتبخشیبهبیاهمیتها!

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

 الزامات اف.ای.تی.اف را در کشور به اجرا گذاشته اند

جعفرزاده ایمن آبادی:
بازدید خالف قانون از دانشگاه علم و صنعت بر اساس گزارش منافقین

فراکس��یون  رئی��س  نای��ب  مس��تقلین والی��ی مجلس با دیـــــدگاه 
انتقاد از بازرس��ی بدون اطالع آژانس از دانش��گاه 
علم و صنعت، گفت: به نظر این بازرس��ی بر اساس 
گزارش س��ازمان منافقین و تبلیغ��ات منفی آنها 

علیه ایران صورت گرفته است.
غالمعلی جعف��رزاده ایمن آبادی در واکنش به 
بازرس��ی بدون اطالع بازرس��ان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت 
ته��ران، گفت: وزارت ام��ور خارجه ایران باید مانع 
انج��ام اقدامات خ��ارج از پروت��کل الحاقی آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتمی ش��ود، حضور بازرس��ان 
آژانس بدون اطالع قبلی در دانش��گاه ها به عنوان 

مراکز تحقیقاتی مورد تایید ما نیست.

وی افزود: از س��وی دیگر ایران از برجام نتایج 
مطلوب دریافت نکرده که دس��ت بس��ته در مقابل 
آنها عمل کنی��م، اروپایی ها هم هنوز تضمین های 
عملی الزم را ندادند. بنابراین تا زمانی که اروپایی ها 
تضامین الزم را ب��ه ایران بدهند نباید مانع چنین 

رفتارهای گستاخانه و دور از تعهدات آژانس شد.
وی گفت: جمهوری اس��المی به دلیل فتوای 
رهب��ری مبنی بر "حرام" دانس��تن، اصال به دنبال 
ساخت سالح اتمی نیست، اما زمانی اجازه نظارت 
ب��ر رفتار انرژی صلح آمیز هس��ته ای به بازرس��ان 

آژانس داده می شود که جمهوری اسالمی از برجام 
س��ود ببرد. با خروج آمریکا هم به ش��رطی به این 
توافق پایبن��د خواهیم بود ک��ه تضامین عملی از 

سوی اروپا تامین شود.
جعفرزاده ایمن آبادی یادآور ش��د: در شرایط 
کنونی هیچ گونه تعهدی برای جمهوری اس��المی 
در ای��ن زمینه وجود ن��دارد کما اینکه بازرس��ان 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی ه��م نمی توانند 
آزادانه از دانش��گاه ها و مراک��ز نظامی یا هر مراکز 

هسته ای بازدید و نمونه برداری کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در شرایط کنونی باید در ایران مسکوت باشد زیرا 
ادامه همکاری ها به تعیین تکلیف برجام بس��تگی 
دارد، بسته پیش��نهادی اتحادیه اروپا ارزشی برای 
جمهوری اس��المی نداش��ت زیرا یک جانبه است 
بنابراین در ص��ورت تامین منافع می توان به ادامه 

همکاری ها پرداخت.
وی ادام��ه داد: خروج ایران از برجام به معنای 
تولید سالح اتمی نیست، جمهوری اسالمی معتقد 

اس��ت که س��اخت س��الح اتمی حرام بوده لذا به 
دنبال آن نیس��ت اما اقدامات صلح آمیز هسته ای 

را در صورت خروج از برجام ادامه خواهیم داد.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: به نظر می رسد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پا را فراتر از خود گذاشته حال 
آنک��ه اجازه چنی��ن بازدیدی نباید به بازرس��ان داده 
می شد. در مقطع کنونی برجام معلق است لذا تا تعیین 

تکلیف نهایی از هرگونه بازدید باید جلوگیری کرد.
نای��ب رئی��س فراکس��یون مس��تقلین والیی 
مجلس ش��ورای اس��المی، یادآور ش��د: ب��ه نظر 
می رسد این نوع بازدیدها طراحی توطئه ای جدید 
علیه جمهوری اس��ت. این افراد بر اساس گزارش 
س��ازمان منافقین و تبلیغات منفی آنها علیه ایران 

دست به چنین اقدامی زدند.  خانه ملت


