شورای نگهبان

احتمال مجدد ایجاد  ۳وزارتخانه جدید

بسیاری از مسئولین کشور به تفکر انقالبی توجهی ندارند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :راه برونرفت از مش��کالت کنونی تفکر و اقدام
انقالبی است اما ظاهرا هنوز خیلی از مسئوالن نسبت به آن بیتوجه هستند.
آیتاهلل جنتی با انتقاد از اوضاع اقتصادی و معیش��تی مردم ،از دولتمردان
خواس��ت تا همه تالش و توان خود را برای حل مش��کالت جامعه ،بسیج کنند
تا مردم از آب و برق که از ملزومات اولیه آنان اس��ت به صورت مطمئن بهرهمند
شوند .وی افزود :باید جامعه و بویژه نیروهای انقالبی را به حل مشکالت امیدوار کرد
چرا که تزریق ناامیدی در جامعه خواست دشمنان است.
دبیر شورای نگهبان در پایان با اشاره به توطئه دشمنان از جمله آمریکا و عربستان
برای به زانو درآوردن ملت ایران اضافه کرد :انشاءاهلل با امدادهای غیبی الهی ،رهنمودهای
داهیانه و امیدوارکننده مقام معظم رهبری و فداکاری نیروهای انقالبی از این مرحله نیز
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان
با سربلندی عبور خواهیم کرد.
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در حاشیه

پارلمان

بررسی مدارک شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران در رابطه با لیس��ت  ۴۰ش��رکتی
که برای ورود کاال ارز دولتی دریافت کرده ،ولی مرتکب گرانفروش��ی ش��دهاند،
گفت :مدارک  ۱۷ش��رکت دریاف��ت کننده ارز دولتی ب��رای ورود کاال دریافت
ش��ده و وزارت صنعت در حال بررس��ی مدارک آنها هستند و تاکنون تخلفی به
ما اعالم نشده است.
محمدعلی اسفنانی افزود :برآورد اولیه مبنی بر مراجعه  ۴۰شرکت برای دریافت
ارز دولتی اس��ت که این مس��أله باید در وزارت صنعت ،معدن و تجارت بررسی و تبدیل
به گزارش شود و بعد گزارش را برای ما ارسال کنند.
اسفنانی تاکید کرد :به محض اینکه وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان
تخلفی به ما اعالم کردند ،سازمان تعزیرات وارد رسیدگی میشود ،ولی با توجه به اینکه
مرجع اعالم تخلف آنها هستند و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی است .ایسنا

یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس از احتمال ارائه مجدد الیحه ایجاد ۳
وزارتخانه جدید از سوی دولت به پارلمان خبر داد.
قاسم میرزایینکو گفت :دولت چندی پیش در الیحه "اصالح ساختار دولت"
قصد داشت وزارتخانههای صنعت ،معدن ،تجارت ،را ه و شهرسازی ،تعاون،کار و
رفاه اجتماعی را از هم تفکیک کند که با مخالفت مجلس روبهرو شد.
وی افزود :با وجود اینکه الیحه اصالح س��اختار دولت از دستورکار مجلس خارج
ش��ده ،اما این احتمال وجود دارد که دولت در آین��ده الیحه دیگری مجددا در این باره
به مجلس ارائه کند.
میرزای��ی نکو افزود :نمایندگان مجلس معتقد بودند که تفکیک این وزارتخانهها در
ش��رایط فعلی کش��ور ضرروتی ندارد و مانعی برای چابکس��ازی دولت است .وی گفت:
تسنیم
هرگاه دولت الیحه جدیدی را ارائه کند ،آن را بررسی میکنیم.

رویـداد
خبر

نظر هیئت نظارت بر نمایندگان
درباره اظهارات جدید "محمود صادقی"

سرمقاله
جنگی باالتر از جنگ نفتکشها
ادامه از صفحه اول

در حوزه چنین نیز شاهد گرایشات غربی و عربی
هستیم که دیدار مقامات آلمان و فرانسه با سران چین
و نیز نشس��ت اخیر «مجمع عمکاری عربی ـ چینی»
که در آن سران عرب مشوقهای بسیاری به چین ارائه
ک��رده اند از آن جمله اس��ت .این تحرکات با محوریت
دوری آنها از ایران در حالی صورت گرفته که مولفهای
بس��یاری برای پیوند ایران با چین و روسیه وجود دارد
که مولفههای اقتصادی ،سیاس��ی ،امنیت ،و حتی نگاه
طرفین به مقابله با تهدیدات غرب از آن جمله است.
توجه به این ظرفیتها که بخش��ی از آن را در سفر
این روزهای والیتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری
به مسکو میتوان مشاهده کرد امری مهم برای مقابله با
تهدیدات تحریمها و حتی بهره گیری از آن جهت چانه
زنی در مذاکرات برجامی اس��ت .ی��ک جانبه گرایی در
رویکرد به اروپا در مذاکرات برجامی تهدیدی برای منافع
ایران و زمینه س��از باج خواهی غربی است که با میدان
دادن بیشتر به چین و روسیه میتوان با آن مقابله کرد.
در کن��ار آنچه در باب مس��ائل خارجی ذکر ش��د
یک نکته مهم را نیز باید توجه داشت و آن این جمله
آقای رئیس جمهور در س��ال  1392است که با سند
و مدرک و اس��تداللهای منطقی تاکید کردند که 80
درصد مشکالت کشور برگرفته از سوء مدیریت و تنها
 20الی  30درصد مربوط به تحریمها است.
ب��ا توجه به این مهم باید در فضای داخلی کش��ور
به جای گره زدن مس��ائل به برج��ام و مذاکره با اروپا به
دنبال حل مسائل مدیریتی کشور بود .مولفهای که در کنار
تحقق اقتصاد مقاومت و حل مشکالت مردم زمینه ساز از
بین رفتن توهم نیاز ایران به حفظ برجام میشود که قطعا
قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات باال خواهد برد.
در همی��ن حال باید این حمل��ه امام خمینی(ره)
را در نظر داش��ت که میفرمودند «:هر چه فریاد دارید
بر س��ر آمریکا بزنید» .اینکه در فضای سیاس��ی کشور
دائما جریانهای سیاسی به اتهام زنی و افشاگری علیه
یکدیگر بپردازند و یا مدیریان کشور سهم خود در سوء
مدیریت ک��ه به گفته رئیس جمهور محترم  80درصد
مش��کالت کشور از سوء مدیریت است را نادیده بگیرند
و به رفتارهای دوران انتخابات و متهم س��ازی دیگران
ادامه دهند قطعا دردی از کشور دوا نخواهد شد.
ای��ن یک اصل مدیریت��ی در س��اختارها و دولتهای
دموکراتیک است که اگر مدیری به هر دلیلی نمیتواند به
کارش ادامه دهد از سمت خود استعفا داده و کار را به دیگران
بسپارد و نه آنکه با فضاسازی رسانهای و متهم سازی دیگران
و ایجاد جنجالهای سیاسی و حاشیهای به دنبال کم رنگ
سازی نقش و خود در عدم حل بحرانهای کشور باشد.
البته منتقدان نیز باید رویکرد منصفانه و س��ازنده
داشته و به رفتارهای مغرضانه نپردازند تا در نهایت ترکیب
مدیری��ت کارآمد و منتقدان منصف به رفع مش��کالت و
شکست توطئههای دشمنان این مرز و بوم منجر شود.
ب��ه هر حال باید در نظر داش��ت که تنش و فضای
منفی داخلی صرفا به نفع دش��منان است و این برعهده
مدیران ارش��د کش��ور اس��ت که با ع��دم ورود به بازی
جوس��ازی رسانهای و سیاس��ی که برخی آن را راهکاری
برای پنهان سازی کاستیهای مدیریتی میدانند و به قول
گفته امام(ره) که همانا زدن تمام فریادها بر سر آمریکاست
برای یکپارچگی ملی و دو قطبی نشدن کشور گام بردارند
که زمینه ساز شکست طرحهای دشمنان خواهد شد.

دست بـه نقد

نیاز مبرم به طرح آشتی بین اعضای هیات دولت!

گروه رویداد

آنهایی ک��ه مدام برای اجرای
طرح آش��تی ملی سینه س��پر میکنند و مدام از
لرزوم انتقاد نکردن جناحین از تقریبا هیچ! دولت
میگویند بهتراست این روزها برای تمرین هم که
شده طرح عظیم آشتی ملیشان را در درون خود
اج��را کرده و بعد از صلح برای صندلیهای حزبی!
اعضای کابینه روحانی را هم آش��تی داده و به آنها
بگویند«االن وقت دعوا نیست!»
درست است که اختالف و تنوع دیدگاه در هر
کابینهای امری بدیهی ،محتمل و بس��یار طبیعی
اس��ت .این نوع نگاه قطعا باع��ث تعالی و افزایش
بهرهوری تصمیمات خواهد ش��د اما این مسائل از
زمانی خطرآفرین میش��ود که ب��ه جای طرح در
س��اختمان سفید هیات دولت به رسانهها و جامعه
سرازیر شود.
اگر فشارهای خارجی با بداخالقیهای داخلی
توأم شود این یک خطر مهلک برای کشور است و
میتواند ضربهای سنگین وارد کند .باید اختالفات
را کنار گذاش��ته و با شجاعت ،کار و تالش کنیم».
حسن روحانی چهارشنبه ششمین روز تیرماه سال
جاری در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت
ضمن بیان این موضوع تاکید کرد« :وزیر صنعت ،
معدن و تجارت باید صریحا به مردم بگوید که چه
اقالم و جنسهایی به کشور به وفور وارد میشود
و قیم��ت آنها تغییر نخواهد ک��رد و اگر این اقدام
نیاز به ارز دارد ما تحت هر ش��رایطی آن را تأمین
خواهیم کرد ».اما دستور روحانی در ابتدای امر با
بیتفاوتی ش��ریعتمداری روبرو شد که رفته رفته
س��نگ بنای اختالف وزرا در باب ش��فافیت ارزی
شد.
آذری جهرمی و شریعتمداری
وزارت ارتباطات اوایل تیرماه با اعالم فهرستی
از  40شرکت واردکننده گوشی همراه در بیانیهای
اع�لام کرد« :از ابتدای س��ال  97تا  29خردادماه
ب��ه  40ش��رکت وارد کننده گوش��ی تلفن همراه،
ارز دولت��ی تخصیص داده ش��ده اس��ت .رقم کل
ارز اختص��اص یافته به  40ش��رکت مذکور 220
میلی��ون و  643هزار و  206یورو بوده که تاکنون
محمولههای��ی با مجموع رق��م  75میلیون و 283
هزار و  860یورو با عاملیت  30شرکت وارد کننده
از گمرک ترخیص شده است».
در همی��ن میان محمد ش��ریعتمداری که به

االن وقت دعوای دولتی نیست

ایسکانیوز

یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نسبت
به اظهارات اخیر صادقی واکنش نشان داد.
حجتاالسالم علیرضا س��لیمی با اشاره به ادعای
محم��ود صادقی مبنی بر رش��وه گرفت��ن تعدادی از
نماین��دگان ب��رای انص��راف از تفحص از ش��هرداری
تهران،گف��ت :تحقی��ق و تفحص از ش��هرداری تهران
از س��وی همتیمیهای آقای صادق��ی کلید خورد .در
صورتی که ادعا وی صحت داشته باشد در واقع با این
اظهارات مشت هم تیمیهای خود را باز کرده است.
وی با بیان اینکه اگر وی س��ندی دال بر ادعاهای
خ��ود دارد به هیئت نظارت ارائه دهد اظهار داش��ت:
طبق معم��ول وی مدرک��ی را ارائ��ه نمیدهد و یک
مطلبی را میگوید و بعد آن را تکذیب میکند.
گفتنی اس��ت که در میزگردی که با حضور احمد
توکلی رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت و
محمود صادقی با موضوع بررسی فساد معضل فراجناحی
برگزار شد ،صادقی مدعی شده است در جریان درخواست
تحقیق و تفحص از ش��هرداری تهران برخی نمایندگان
اقدامات��ی را انج��ام دادند به طور مثال ب��ه یک نماینده
مجلس  10میلیارد هولوگرام تغییر کاربری داده ش��د و
برخ��ی نیز گفتند که کارت هدی��ه  5میلیونی به برخی
نمایندگان داده ش��ده است ،البته در مورد تغییر کاربری
بنده سند دارم ،ولی برای کارت هدیه  5میلیونی سندی
وجود ندارد .تسنیم
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عنوان یکی از عوامل ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی
از س��وی برخی کارشناس��ان معرفی میش��ود در
نشس��ت خب��ری با اصحاب رس��انه که تنها س��ه
روز پس از دس��تور رئی��س جمهوری به وی انجام
ش��د ضمن بیان اینکه ما ب��ه عنوان وزارت صنعت
نمیتوانیم که ثبت سفارشکنندگان را افشا کنیم،
چ��را که اینطور به جنگ بخش خصوصی رفتهایم،
در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات متخلفان
واردکنن��ده موبایل را اعالم کردند ،ش��ما چرا این
کار را انج��ام نمیدهی��د ،گفت« :وزی��ر ارتباطات
باعث به هم ریختگی بازار شد 225 ،میلیون یورو
اعالم کرد و بعد غیرواقعی بود و باعث شد ،کلی به
همریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود».
پس از آن بود ک��ه آذری جهرمی وزیر جوان
ام��ا فعال کابینه دوازدهم در توئیتی تلویحاً به این
اظهارات ش��ریعتمداری واکنش نشان داد و عمال
اختالف��ات در کابینه را که قبال بر س��ر ش��فافیت
ارزی بوجود آمده بود نمایان ساخت.
وی در توئیتر منتس��ب به خود در مواجهه با
این نقد وزیر صنعت ،معدن و تجارت نوش��ت« :با
"ایم��ان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" اس��ت،
میگویم :فس��اد ،موریانه و عامل بیثباتی اقتصاد
کشور اس��ت .بخش خصوصی پاکدست از انتشار

امیرعبداللهیان در دیدار سفیر روسیه:

سیاست آمریکا شکست خورده است
لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران با امیرعبداللهیان
ديـــــدگاه
دس��تیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی و مدیرکل
امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
لوان جاگاریان س��فیر روس��یه در تهران گفت :جمهوری اس�لامی ایران
متحد ارزش��مندی برای روسیه است و در سیاست خارجی مسکو همواره از
جایگاه مهم و قابل توجهی برخوردار است.
س��فیر روس��یه در تهران همچنین گفت :همکاری موفق دو کش��ور در
کم��ک به کاهش بحران در س��وریه الگوی مهمی در کمک ب��ه بازگرداندن
امنی��ت منطق��ه و مقابله با سیاس��ت های جنگ افروزانه اس��ت و از اهمیت
ویژهای برخوردار می باش��د .وی اضافه کرد :خوش��بختانه رایزنی و مشورت
میان مس��ئوالن دو کش��ور در سطوح مختلف برای گس��ترش هرچه بیشتر
مناسبات و همکاری های فیمابین وجود دارد.
امیرعبداللهی��ان در ابتدای این دیدار با اش��اره به روابط دوس��تانه و رو
به رش��د تهران مسکو در س��الهای اخیر گفت :دیدارهای سطح باال و متعدد
مس��ئوالن سیاس��ی و پارلمان��ی و همچنین حجم مبادالت دو کش��ور مؤید
مناسبات عالی و مستحکم فیمابین است.
امیرعبداللهیان گفت :تالش برای اعمال فشارهای گوناگون بر جمهوری
اس�لامی به هیچ وجه نمی تواند تزلزلی در اراده مردم و دولتمردان ایران در
ت�لاش بیوقفه برای توس��عه همه جانبه جمهوری اس�لامی ایران و کمک به
ثبات و امنیت منطقه و جهان ایجاد کند .خانه ملت

سخنگوی س��پاه پاس��داران
پا س�ـد ا ر ا ن
انق�لاب اس�لامی گف��ت :در
زمان کنونی آمریکا در بدترین شرایط نظامی قرار
دارد و این یک واقعیت غیر قابل انکار است.
سردار پاس��دار رمضان ش��ریف افزود :قدرت
نظامی آمریکا مانند گذش��ته نیست که ناو آبراهام
لینکلن هر کجا دلش خواس��ت برود ،بلکه ورزیده
ترین تفنگ��داران دریایی آمریکا وقتی اس��یر می
ش��وند ،جلو رزمن��دگان ایران زانو م��ی زنند و از
تع��رض به حری��م دریایی ای��ران عذرخواهی می
کنند .امروز ایران بیش��تر از گذش��ته مقتدر شده
و این اقتدار حاصل جانفش��انی رزمندگان در دفاع
مقدس است.
شریف افزود :دشمن تمام تالش خود را انجام
می دهد تا ملت را مقابل هم قرار دهد و نسبت به
آینده بدبین کند اما در این زمینه دش��من نیز راه
به جایی نخواهد برد.
وی یادآور شد 90 :درصد از خوراک اطالعاتی
جنگ روانی دش��من از داخل تامین می ش��ود و
براس��اس سواد رسانه ای ،هر حرفی زده می شود،
دشمن از آن برای جنگ روانی استفاده می کند.

لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد .باید
به جنگ اقتصاد رانت��ی رفت ».اختالف وزرای دو
نس��ل متفاوت دولت یعن��ی آذری جهرمی جوان
و محمد ش��ریعتمداری پیر تنها مورد ش��کاف در
دولت دوازدهم نیست.
وزیر صنعـت ،معدن و تجارت  30دیماه سال
گذش��ته در ش��هرک صنعتی نظرآباد از باال بودن
س��ود بانکی اعالم نارضایتی ک��رد و گفت« :با نرخ
سود فعلی کار توسعه واحدهای صنعتی با مشکل
مواجه اس��ت و نرخ بازده در حوزه صنعت ،توانایی
تحمل این نرخ باالی س��ود را ندارد ».اما در طرف
مقابل این موضع مس��عود کرباسیان وزیر اقتصاد و
داری��ی معتقد بود «نباید نرخ س��ود بانکی کاهش
یابد زیرا این تصمیم تورمزا بوده و مردم پول خود
را از بانکه��ا خ��ارج میکنند و ب��ه بازارهای دیگر
وارد میشوند».
ای��ن پیش فرض وج��ود دارد که به دلیل این
ن��وع اختالفات بی��ن روس��ای دو وزارتخانه مهم
اقتص��اد و صنع��ت هر کدام به نوعی س��عی دارند
مش��کالت اقتصادی ک��ه نتیج��ه تصمیمات غلط
داخلی اس��ت را ب��ه یکدیگر نس��بت دهند لذا در
روزهای آتی نیز باید شاهد ادامه این نوع گفتمان
بین این وزرا باشیم.

استعفای اجباری نامزد پوششی!
هر روز از گوش��ه کنار دولت متالطم اخباری
مبن��ی بر اختالف بین حس��ن روحانی و اس��حاق
جهانگیری ش��نیده میش��ود .مع��اون اول دولت
یازده��م ک��ه نقش پوشش��ی حس��ن روحانی در
انتخاب��ات س��ال  96را ب��ر عهده داش��ت احتماال
حضور خود را در دولت دوازدهم با قدرت بیشتری
قلمداد میک��رد اما به ناگاه و پس از ش��روع بکار
کابینه دوازدهم رفته رفته حنای جهانگیری رنگ
باخت و تقریبا به گوشه رانده شد؛ هر چند محمود
واعظی که از او به نام اصلی ترین عنصر برای کنار
گذاش��تن جهانگیری نامبرده میشود بسیار تالش
میکند این موضوع را منکر ش��ود اما در تازه ترین
اظهار نظر سیاس��یون ،رمضانزاده سخنگوی دولت
اصالح��ات در توئیتی از فش��ار برخ��ی عناصر بر
روحان��ی جهت آوردن قالیباف به جای معاون اول
فعلی خبر داده است.
بیچاره بهداشت و کار!
یک��ی از جنجالیتری��ن اخب��ار در س��الهای
گذش��ته ،اخت�لاف مش��هود دو وزیر تع��اون ،کار
و رف��اه اجتماعی و بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزش��کی درباره نحوه اج��رای «برنامه طرح تحول
س�لامت بود .اختالفاتی که هر یک از وزرا س��عی
کردند از ه��ر تریبونی برای بیان رویکرد خود و یا
نقد به دیگری اس��تفاده کنند .قاضیزاده هاشمی،
وزیر بهداشت در سخنرانیهای خود در سال ،95
بهطور مداوم ،از شرایط پرداخت بیمه و هزینههای
درمانی ،تأخیر در تأمین هزینه بیمهها و کند شدن
روند کاری بیمارستانها ،توسط وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و سپردن سالمت مردم
به دست اقتصاد را ،اشتباه دیرینه دانست.
از طرف��ی ،علی ربیعی ،وزیر تع��اون،کار و رفاه
اجتماعی ،ادعا کرد که  75درصد بار مالی این تحول
سالمت بر دوش وزارت رفاه است و ب ه صورت گمنام،
این بار را متحمل ش��دهاند .آنطور که گفته شد به
نظر میرس��ید« ،تجمیع بیمهها» محل اختالف دو
وزیر است ،آنها از سالها پیش ،بهطور رسمی بر سر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

یدهند!
برخی اطالعات کشور را به بهانه اف.ای.تی.اف در اختیار بیگانگان قرار م 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
گالیـــــ�ه
مجلس شورای اس�لامی تاکید
کرده اس��ت متاسفانه برخی آقایان ،در حالی که هنوز
الزامات  FATFبه تصویب مجلس نرسیده ،اطالعات
کش��ور را در اختیار این گروه قرار داده اس��ت و اخبار
واصله نش��ان میدهد الزامات  FATFدر کش��ور در
حال اجراست.محمد دهقان در فضای مجازی نوشت:
متاس��فانه برخ��ی آقایان ،در حالی که هن��وز الزامات
 (FATFکارگروه ویژه اقدام مالی) به تصویب مجلس
نرس��یده ،اطالعات کش��ور را در اختیار این گروه قرار
داده اس��ت و اخب��ار واصله نش��ان میده��د الزامات
 FATFدر کش��ور در حال اجراست.عضوکمیس��یون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی تاکید کرده
اس��ت :به همان اندازه که در این شرایط نگران تحریم
هستیم نگران سادهاندیشیها هم هستیم.
پیشتر نیز س��ید محمود نبویان دبیر کمیسیون
ویژه برجام در مجلس نهم در یادداش��تی نوشته بود
کارگ��روه ویژه اق��دام مالی گ��روه کاری اقدام مالی
(افای ت��ی اف) از س��ال  ۱۹۸۹و زی��ر نظ��ر گروه
«جی  »۷-ایجاد ش��د .ماموریت ای��ن گروه طراحی

اس��تانداردها جهت مقابله با «پولش��ویی (،)AML
مقابل��ه با تامی��ن مالی تروریس��م ( )CFTو «دیگر
تهدیدات» علیه نظام مالی جهانی اس��ت .گروه هفت
کش��ور صنعتی –آمریکا ،انگلس��تان ،آلمان ،فرانسه،
کان��ادا ،ایتالیا و ژاپن ،-گ��روه کاری اقدام مالی را در
نشس��ت پاریس  ۱۹۸۹تشکیل و س��ران جی ۷-در
بیانیه خود ضرورت تش��کیل چنی��ن نهادی را برای
یکس��ان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولش��ویی
بیان کردند.
گروه کاری اقدام مالی (افای تی اف)  ۴۹توصیه
ب��رای مقابل��ه با پولش��ویی و مبارزه ب��ا تامین مالی
تروریسم منتشر کرده که  ۴۰توصیه درباره مبارزه با
پولش��ویی و  ۹توصیه مربوط به مقابله با تامین مالی
تروریس��م است( .البته در سال  ۲۰۱۲همه توصیهها
در قالب  ۴۰توصیه مبارزه با پولش��ویی ،تامین مالی
تروریسم و تامین مالی اشاعه تجمیع شده است).
این گروه میزان پیش��رفت کش��ورهای عضو در
زمینه پیادهسازی استانداردهای بیان شده را رصد و
همچنین تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح
جهان را دنبال میکند.

سخنگوی سپاه:

آمریکا در بدترین شرایط نظامی قرار دارد
سخنگوی س��پاه اظهار داشت :در تصادف یک
دس��تگاه تانکر س��وخت با اتوبوس مس��افربری در
کردستان ،دش��من در  12محور رس��انه ای خود،
ب��ه گونه ای القا کرد ک��ه راننده نفتکش عراقی بود
و می خواس��ت س��وخت به عراق ببرد در حالی که
دادستانی به صراحت این خبر را تکذیب کرده است.
به گفته وی ،دلیل این فضاسازی از سوی دشمن آن
است که القا کند ایران در عراق حضور دارد.
ش��ریف با اش��اره به نقش رس��انه ه��ا گفت:
کارکرد رس��انه ه��ا در جهان ام��روز متفاوت تر از
گذش��ته است و دشمن از طریق رس��انه ها دروغ
های ش��اخ داری را منتشر می کند تا جنگ روانی
ایجاد کند .سخنگوی س��پاه پاسداران یادآور شد:
کش دار کردن برخی از موضوعات از خواسته های
دشمن اس��ت تا از این طریق جنگ روانی خود را
به پیش ببرد.
ش��ریف با بی��ان اینکه جمهوری اس�لامی به

برکت وج��ود مقام معظم رهب��ری و حضور مردم
همیش��ه در صحن��ه اقت��دار کامل��ی دارد ،گفت:
موش��ک و پهباد ایران قدرتمند است اما مهمترین
مولفه قدرت ایران مردم هستند.
وی ،نام��ه س��ردار س��یلمانی فرمانده س��پاه
قدس و س��خنرانی سردار جعفری فرماندهی سپاه
پاس��داران در خصوص سخنان رئیس جمهوری را
باعث لرزه بر اندام دشمنان دانست و گفت :پس از
این نامه و س��خنرانی ،دشمن نمی داند چگونه در
این باره جریان س��ازی کند تا جنگ روانی خود را
به پیش ببرد .شریف اظهار داشت :سپاه در اجرای
طرح انتقال آب به خرمشهر و آبادان در ماه جاری
ب��ا تالش قرارگاه س��ازندگی خاتم دس��ت به یک
شاهکار مهندسی زد.
وی با بی��ان اینکه جنگ امروز دش��من علیه
ای��ران اس�لامی جن��گ اقتص��ادی اس��ت ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران مستحکمتر از آن است که

پرداخت بدهیها و ماجرای تجمیع بیمهها ،اختالف
پیدا کردهاند .مدعی اصلی این اختالف وزیر بهداشت
اس��ت که خود و معاونانش از هر تریبون و رسانهای
که دستشان میرسد و با ادبیاتهای متفاوت شروع
به نقد عملکرد و حمله ب��ه وزارت رفاه میکنند؛ از
طرف دیگر نیز وزیر رفاه است که عناوین و روشهای
مختلف سعی دارد میدان را از دست ندهد و تمام قد
در مقابل خواستههای وزارت بهداشت ایستاده است
و مقاوم��ت میکند .این رویکرد تا جایی ادامه یافت
که اخباری از قهر و اس��تعفای وزیر چش��م پزشک
دولت به گوش میرس��ید کار ت��ا جایی پیش رفت
که در تعدادی از جلس��ات هی��ات دولت نیز قاضی
زاده حضور نیافت.
کلکل ،کالنتری ،حجتی
عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست
در دیدار با اعضای انجمن اس�لامی دانش��جویان
دانش��گاه امیرکبی��ر درم��ورد وضعیت نابس��امان
رودخانه های کش��ور مدیریت فعل��ی را ناکارآمد
خوان��د و گفت« :برای مش��کل رودخانه ها باید به
خدا شکایت کنید .آقای حجتی تازه سه ماه پیش
متوجه شدند که در کشور مشکل آب داریم».
اختالف و تنوع دیدگاه در هر کابینهای امری
بدیهی ،محتمل و بسیار طبیعی است .این نوع نگاه
قطع��ا باعث تعالی و افزای��ش بهرهوری تصمیمات
خواهد ش��د اما این مس��ائل از زمانی خطرآفرین
میش��ود که به جای طرح در س��اختمان س��فید
هیات دولت به رسانهها و جامعه سرازیر شود و به
جای رس��یدن به راهکاری برای منافع ملی ،منافع
ش��خصی و چه بسا سیاس��ی مطرح میشود .حال
باید دید رئیس جمهور غالبا س��اکت در دعواهای
فردی و سیاسی وزرا ،چه زمانی این مقوله را برای
جامعه نگ��ران کننده میداند و خ��ود وارد کارزار
شده و راهکاری برای آن میاندیشد.
بیش��ک همگرا و همافزا بودن وزرا و به طور
کل تیم اداره کش��ور در شرایط حال حاضر کشور
موضوعی است که اهمیت دوچندانی یافته است از
این رو میطلبد رئیسجمهور در مقابل اختالفات
و چند صدایی در دولت خود موضعی جدی بگیرد
تا ادامه این مس��ائل نتواند تاروپود دولت را از هم
بگشاید .با این حساب به نظر ضروری میرسد که
ابتدا س��عی در آش��تی دادن هیات دولت ،اعضای
حزب اعتماد ملی و  ..برداش��ته و بعد به منتقدان
خرده گرفته شود!

در حال حاضر این گروه  ۳۷عضو دارد به عبارتی
 ۳۵کش��ور و  ۲نهاد منطقهای اعضای گروه هستند.
کشورهای عضو گروف افای تی اف شامل آرژانتین،
اس��ترالیا ،اتری��ش ،بلژی��ک ،برزی��ل ،کان��ادا ،چین،
دانمارک ،فنالند ،فرانس��ه ،آلمان ،یونان ،هنگکنگ،
ایس��لند ،هند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپ��ن ،جمهوری کره،
لوکزامب��ورگ ،مالزی ،مکزیک ،هلن��د ،زالندنو ،نروژ،
پرتقال ،روسیه ،س��نگاپور ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا،
س��وئد ،س��وئیس ،ترکیه ،انگلیس و آمریکا است .از
اعضای ناظر گروه کاری اقدام مالی میتوان عربستان
و رژیم صهیونیستی را نام برد.
رون��د کار در  FATFگروه ویژه اقدام مالی در ۴
مرحله اهدافش را تعقیب میکند -۱ :تولید و انتش��ار
توصیهها و دستورالعمل ها :یعنی تولید استانداردهای
بی��ن الملل��ی در مبارزه ب��ا پولش��ویی و تامین مالی
تروریسم و مسأله اشاعه -۲ ،رصد :بررسی اجرا و پیاده
شدن توصیهها در کشورهای مختلف -۳ ،رتبه بندی:
کشورها به همکار ،غیرهمکار ،غیرهمکار پر ریسک و
کشورهای غیرهمکار پر ریس��کی که باید علیه آنها
اقداماتی انجام ش��ود ،تقس��یم میش��وند -۴ ،صدور
بیانیه ها :در بیانیهها نتایج نهایی از جمله کش��ورهای
پرریس��ک ،کش��ورهایی که باید در مقابل آنها اقدام
متقابل سختگیرانه انجام شود .میزان

با جنگ روانی دشمن دچار خدشه شود.
شریف با بیان ویژگی های دفاع مقدس افزود:
در این دوران به ویژه  3س��ال اول ،بهره وری ما 6
برابر وض��ع موجود بود و این ع��دد معنا و مفهوم
زیادی دارد .ب��ه گفته وی ،این بهره وری به دلیل
کار جهادی رزمندگان اسالم در طول دفاع مقدس
ب��ود و برای کار جهادی نباید ش��عار داد بلکه باید
عمل کرد.
معاون روابط عمومی و س��خنگوی کل س��پاه
یادآور ش��د :محققان فرانس��وی تحقیقاتی درباره
جن��گ عراق علی��ه ایران داش��تند و علل پیروزی
رزمندگان ایران در این جنگ را در وصیت ش��هدا
مورد ارزیابی قرار داده اند.
شریف افزود :این تحقیقات در حالی است که
از نظر تجهیزات ایران قابل مقایس��ه با عراق نبود،
ام��ا قدرت ایمانی و دین م��داری ،والیت مداری و
تحکیم بنیان های خان��واده از دالیل این پیروزی
است که محققان بر روی آن اظهار نظر کرده اند.
به گفته وی ،اتحاد جماهیر ش��وروی سابق و
آمریکا به عنوان شرق و غرب می خواستند انقالب
اسالمی تغییر رفتار بدهد و به عنوان الگو در جهان

مطرح نباش��د و هر  2در این مس��اله وحدت رویه
داشتند .شریف اظهار داشت :صدام به عنوان رهبر
رژیم بعث پس از جن��گ علیه ایران برای آنکه به
دس��تاوردی نرس��یده بود به کوی��ت حمله کرد و
حمل��ه به کویت محص��ول ناکامی صدام در جنگ
علیه ایران بود.
ب��ه گفته وی ،اگر همچن��ان دفاع مقدس الگو
قرار گیرد ،خیر و برکت و بهره وری در تمامی امور
ایجاد خواهد شد .شریف یادآور شد :بخش فرهنگی
دفاع مقدس و تبلیغات کمتر مورد توجه قرار گرفته
است و دشمن نیز بیشترین توان خود را برای ضربه
زدن به بخش فرهنگی به کار گرفته است.
ش��ریف افزود :دش��من از طریق ش��بکه های
ماهواره ای ،فضای مجازی ،اینترنت و ساخت فیلم
و انیمیشن به دنبال ضربه زدن به فرهنگ انقالب
و دفاع مقدس است.
معاون روابط عمومی و س��خنگوی کل س��پاه
یادآور شد :تمامی آرمانها و آرزوهای دفاع مقدس
برآورده ش��ده و آزادسازی ش��یعیان عراق ،زیارت
کرب�لا و نجف و اقتدار ایران اس�لامی پس از دفاع
ایرنا
مقدس حاصل شد.

