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درمکتب امام

گران فروشی سوءاستفاده از آزادی است
بايد همه ما توجه به اين معنا داشته باشيم كه از اين آزادى سوءاستفاده نكنيم. 

گران فروىش يىك از سوءاستفاده هاست، كه كىس بگويد من آزادم، حاال هرچه دلش 

مى خواهد به اين مستمندها اجحاف بكند و قيمت ها را باال بربد و بازار را به وضع 

طاغوىت درست كند. اجحاف در معامالت، ىب انصاىف در معامالت يك امرى نيست 

كه عقل انسان بپذيرد، و خداى تبارك و تعاىل راىض باشد به اين معنا. بايد بازارها 

را يك بازارهاى اسالمى بكنيد.
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شکایت از آمریکا 
راه را برای مذاکره با آمریکا باز کرد!
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سرویس سیاسی- 
روزنامه ایران در شماره روز پنج شنبه در گفت وگویی ساز مذاکره ایران و آمریکا را به بهانه رأی دیوان الهه کوک کرد. 
ارگان دولت به نقل از مصاحبه شونده نوشت: »رأی دیوان ممکن است این فضا را فراهم کند که مذاکرات بین ایران و آمریکا 
به طور مستقیم صورت بگیرد تا این دو کشور مسائل اختالفی بین خود را حل کنند...معتقدم که رأی دیوان الهه به نفع 
ایران فضایی را ایجاد کرده و در واقع طرفین به نوعی دعوت شدند تا از دست زدن به اقداماتی که وضعیت موجود را تشدید 
می کند، خودداری کرده و اختالفات را گسترش ندهند. این بهانه خوبی است که هر دو دولت ایران و آمریکا با استناد به رأی 
و موضع گیری دیوان بتوانند فضایی را برای مذاکرات ایجاد کنند. حتی ممکن است ایران هم مدعی شود که موضعش این 
بوده که مذاکره نکند اما دیوان بین المللی به طور بی طرفانه موضوع را بررسی کرده و رأی خود را به نفع ایران صادر کرده، 
مسئوالن کشور ما هم به احترام این رأی یک بار دیگر تجربه جدیدی را که همانا مذاکره است، در دستور کار خود قرار دهند.«
در ادامه این گفت وگو آمده اســت: »از ســوی دیگر موضع آمریکا هم ممکن است که در قبال ایران مقداری منعطف 
شــود. چون به لحاظ حقوقی یک مرجع قضایی بین المللی رأیی را صادر کرده که طبق آن اعالم شــده که دولت آمریکا 
حقوق بین الملل را رعایت نمی کند و این شاید مقداری در بعضی از نمایندگان کنگره که موافق تشدید تحریم ها یا اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران هستند تأثیر بگذارد و فضا را تاحدودی به نفع ایران تغییر دهد. اینها پیش بینی است و امروز 
نمی توان از آن با اطمینان حرف زد، اما می تواند وجود داشته باشد. اما اینکه دیوان بتواند آمریکا را وادار کند تا از تصمیمات 

خود در قبال ایران و برجام برگردد، متأسفانه چنین قدرتی را ندارد.«
گستره زمانی تعهد ترامپ به بیانیه پایانی سران گروه جی 7 تا لبه پله های هواپیما و ساعتی پس از پایان این اجالس 
در کانادا بود. مدت پایبندی اوباما به توافق هسته ای نیز از نخستین روز اجرای آن فراتر نرفت. ترامپ هم به راحتی برجام را 
به ایستگاه آخر رساند و از آن پیاده شد. این شخص همدستان اروپایی  خود را هم بارها به انحاء مختلف مجازات و جریمه 
کرده است و از معاهدات بین المللی بسیاری خارج شده؛ آن وقت به توافق با ایران پایبند باشد یا نسبت به ایران منعطف 
شود؟ جالب اینجاست که مایک پمپئو هم در واکنش به رأی الهه اعالم کرد که آمریکا به عهدنامه مودت 1955 با ایران 

پایان می دهد. با این حال گروهی تز مذاکره می دهند! آن هم با دولتی که توافق و تعهد سرش نمی شود. 
البته چنین نتیجه گیری پرتناقضی از ارگان دولت چندان هم جای تعجب ندارد، چرا که وقتی دولتمردان ما از عاشورا 

درس مذاکره می گیرند، رسانه دولتی هم شکایت از آمریکا را تسهیل کننده مذاکره مستقیم با این کشور می داند. 
ریشه مشکالت اقتصادی کشور، داخلی است

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »ریشــه نگرانی ها از وضعیت اقتصادی را نباید در اقدامات و سخنان ترامپ دانست. 
مشکالت کشور، مشکالت داخلی است. تمام سوءمدیریت های داخلی به ترامپ مرتبط نیست. سخنان ترامپ نیز سخنان 
جدیدی نبود بلکه سخنانی بود که 40 سال پیش، از زمان کارتر و ریگان شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است. بنابراین 
این سخنان به صورت یکجا جمع شد و ترامپ صرفا به گونه ای سخنان قدیمی انباشته شده را در مجمع عمومی مطرح کرد«.

چندی پیش روزنامه زنجیره ای آرمان در مطلبی نوشــته بود:»اگر یک آسیب شناســی واقع گرایانه نسبت به تحوالت 
اقتصادی چند وقت گذشته صورت دهیم، به نظر می رسد وفاق اصلی وجود دارد که ریشه اصلی و متغیر کلیدی گرانی های 
اخیر در حوزه های سکه، ارز، خودرو، مسکن و در آینده نزدیک سایر کاالهای حتی فیزیکی که می تواند به این گروه بپیوندد، 

در حجم نقدینگی است«.
روزنامه زنجیره ای قانون نیز چندی پیش نوشته بود:»عده ای معتقدند به دنبال صحبت های اخیر ترامپ درخصوص 
مذاکره با ایران، نرخ دالر با کاهش روبه رو شده است اما باید اقرار کرد که نوسانات بازار ارز مربوط به مافیایی در داخل کشور 
است و هدف آن این است که القا کند موضع گیری های رئیس جمهور آمریکاست که می تواند اقتصاد ایران را متالطم سازد. 
دالر 11 هزار تومانی یا 9 هزارو 500 تومانی هیچ کدام به تحریم ها بازنمی گردد؛ این یک دروغ محض است که واکنش های 

ترامپ موجب کاهش یا افزایش قیمت دالر در ایران می شود.«
اعتراف روزنامه های زنجیره ای درخصوص ریشه اصلی مشکالت کشور، قابل توجه است. طیف مدعی اصالحات تا پیش 
از سال 92 تاکید داشتند که 10 تا 30 درصد مشکالت اقتصادی به تحریم و سیاست خارجی برمی گردد و 70 تا 90 درصد 
آن به سوءمدیریت دولت برمی گردد. اما همین طیف از سال 92 و پس از روی کارآمدن دولت یازدهم مدعی شد که تمامی 

مشکالت کشور حتی آب خوردن مردم با مذاکره و توافق رفع خواهد شد!
کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی مشکالت اقتصادی، عملکرد ضعیف دولت است.

الزم به ذکر است که از مجموع 424 هزار میلیارد تومان منابع بودجه، تنها 53 هزار میلیارد آن در اختیار قوای دیگر 
به غیر از دولت است.

CFT دروغ گویی دوباره در بزک کردن
روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشی ضمن بزک کردن مجدد CFT به دروغ گویی متوسل شده و در گزارشی با عنوان 
»نبرد فرسایشی« نوشت: با وجود تایید ضمني CFT توسط بزرگان کشور نمایندگان همچنان بر سر بررسي این الیحه 

جدل مي کنند.
در بخشــی از این گزارش آمده اســت: برخي بدون اینکه فواید و مضرات یک موضوع را در نظر داشته باشند، تنها با 
فضاسازي و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن موضع هایي را اتخاذ مي کنند که با حقیقت ماجرا تفاوت دارد. در میان تمام 
این درگیري ها و انتقادهایي که وجود داشــت، دیاکو حســینی، کارشناس ارشد روابط بین الملل با رد برخي ادعاها درباره 
FATF گفت که ترکمانچای دور ماندن از جامعه اقتصادی بین المللی است که منجر می شود به اینکه رقبا و دشمنان ایران 
بتوانند مزیت هایی را در روابط تجاری و بین المللی به دست بیاورند، درحالی که ایران به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی 

نسبت به این مقررات نسبت به مزایای آن دور مانده و خود را از آن دور نگه داشته است.
فارغ از اســتدالل های به کار رفته در این گزارش در بزک کردن CFT بایســتی به نکاتی  اشــاره کرد، نخست آنکه 

بزک کنندگان آن از همان روش هایی بهره می برند که در دفاع از برجام بارها به آن توسل جسته بودند.
در سال های گذشته و پیش از تصویب و اجرایی شدن برجام گفته می شد هر روز تاخیر ایران در امضای توافق هسته ای 
هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد می کند و امروز تکلیف صدها هزار میلیارد تومان سودی که پس از برجام عاید 

ایران شده مشخص نیست، نه تحریم ها رفته و نه مشکلی از مشکالت کاسته شده است.
نکته دوم اینکه دروغ سازی در بزک کردن برجام از همان شیوه و روش هایی است که پیش از این درباره برجام نیز آزموده 
شده بود، در حالی که نظرات رهبر معظم انقالب بارها در سخنرانی های علنی مطرح و در جلسات خصوصی با مسئولین نیز 
همین خطوط قرمز به آنها گوشزد می شد برخی روزنامه های زنجیره ای به دروغ دست به حمایت سازی از برجام از سوی 
بزرگان زدند!درباره FATF نیز ماجرا همین است، اگر منظور زنجیره ای ها از بزرگان رهبر معظم انقالب است که شواهد 
از جمله ادعاهای برخی شخصیت های سیاسی حامی FATF نیز آن را تائید می کند بایستی گفت که نظرات رهبر معظم 

انقالب در سخنرانی علنی و دیدار با نمایندگان مجلس مطرح شده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی 30 خرداد سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در زمینه  معاهدات و 
کنوانسیون های بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها 
پخت وپز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که 
اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثاًل 150 کشور پذیرفته اند، شما 
چطور آن را رد می کنید؟ رهبر انقالب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون ها افزودند: همان گونه که درباره  
»برخی کنوانسیون های بین المللِی اخیراً مطرح شده در مجلس« گفتیم، مجلس شورای اسالمی که رشید و بالغ و عاقل 

است، باید مستقاًل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول شویی قانونگذاری کند.
ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این 

مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند.
با این سخنان صریح آیا می توان از تائید آن هم ضمنی برخی لوایح توسط بزرگان کشور سخن گفت؟!

ساحل آرامش از دیدگاه مدعیان اصالح طلبی!
روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب معتقد است که کشتی التهابات دولت )که به نوعی متاثر از التهابات جامعه است( 
به ســاحل آرامش رســیده و مصادیق این ساحل آرامش را رای دیوان الهه و حضور موفق رئیس جمهور در سازمان ملل و 

سقوط قیمت دالر عنوان کرده است.
در شماره روز پنجشنبه خود در گزارشی که به دیدار رئیس جمهور و طیف موسوم به اصالح طلب اختصاص داشت، 
نوشت: »کشتي التهابات دولت در هفته اخیر به ساحل آرامش رسیده است. مصداق این ساحل آرامش راي دادگاه الهه به 
نفع ایران در مقابل آمریکا، حضور موفق و موثر در در نشست مجمع عمومي سازمان ملل و سقوط قیمت دالر تنها بخشي 
از اتفاقات آرامش بخش رخ داده براي دولت در روزهاي گذشته است و به نظر مي رسد همین مهم سبب شده تا دولت با 
پشت سر گذاشتن چالش ها بار دیگرگفت وگو و تعامل با حامیان دیروز را از سر گرفته و اکنون در آرامش قصد دارد با آنها 
مشورت کند. روز گذشته فراق 444 روزه اصالح طلبان و روحاني به پایان رسید و دفتر رئیس جمهور با دعوت تعدادي از 

دبیران کل احزاب اصالح طلب و همچنین تعدادي از چهره هاي موثر جریان اصالحات، تشکیل جلسه دادند.«
الزم به ذکر است که حضور یا عدم حضور برخی چهره ها در این دیدار محل حواشی بسیاری شد. حضور یکی از کسانی 
که فیش نجومی او در جامعه مورد اعتراض قرار گرفت در این جلســه مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. طیف موســوم به 
اصالح طلبی که همواره شعار پاکدستی سرداده اند در آن مورد یا سکوت پیشه کردند و یا به دفاع از نجومی بگیران پرداختند.
جالب اینکه دولتمردان تالش کردند تا این فیش ها را به دولت قبل منسوب کنند در حالی که چند سالی از دولت تدبیر 

و امید گذشته بود و افرادی از طیف موسوم به اصالح طلب در حال گرفتن این حقوق ها بودند. 

خطیب جمعه تهران:

وزارت راه به جای حرف های بی ربط به كار خود برسد
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امام جمعه موقت تهران با اشــاره به 
راه  مشکالت کامیونداران، گفت: وزارت 
که متصدی ســامان دادن به حمل ونقل 
کشور است، به وظیفه خود عمل کند و 
به جای برخــی حرف های بی ربط به کار 
خود برســد و این مسئله را سامان دهد 
و به مشــکالت این رانندگان برسد. این 
رانندگان زحمت کش حواسشــان جمع 

باشد آلت دست دشمن قرار نگیرند.
حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی در 
خطبه های نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: 
بحث موشکی ما و حرکتی که اخیرا اتفاق افتاد، 
جزء مظاهر قدرت خدا و نظام جمهوری اسالمی 

و جلوه های عزت این انقالب و نظام است.
بــه گزارش فارس،  وی افزود: ضربه شســت 
پاســداران ما در حوزه موشــکی نشــان داد که 
امام المســلمین ما هرچه بگوید بــرادران عزیز، 
دالورمردان و شیران بیشه انقالب و شهادت طلب 
ما در اســرع وقت آن را اجابت می کنند و تحقق 
می بخشند. دیدیم که خیلی هم نگذاشتند طولی 
بکشــد و ســریعا اقدام کردند. امام جمعه موقت 
تهران گفت: موشــک های ما از فاصله چند صد 
کیلومتری سران داعش را در عمق خاک سوریه 
و بیخ گوش آمریکایی ها هالک کرده و 40 نفر را 

به درک فرستادند.
وی همچنین تصریح کرد: ضربه شســت 
پاسداران ما یک پیام قدرت به منطقه بود که 
اگر امنیت هم بخواهید باید کنار ایران باشید و 
در سایه اقتدار ایران نفس راحت بکشید؛ البته 
برای اربابان آنها هم پیامی داشت و آن این بود 
که حواســتان را جمع کنید و به تعبیر رهبر 
معظم انقالب زمان بزن و دررو گذشته است. 

اگر یکی بزنید 10 تا خواهید خورد.
حجت االســالم والمســلمین صدیقــی 
خاطرنشان کرد: الزم است این حماسه، ظهور 
و بروز اقتدار نظام را به برادران سپاهی، نیروهای 
مسلح، مردم و فرمانده کل قوا تبریک بگوییم و 

جای آن دارد که نماز شکر بخوانیم.
امــام جمعه موقــت تهران با اشــاره به 
فرمایشات راهگشای مقام معظم رهبری بیان 
داشت: روز گذشته سخنان رهبر معظم انقالب 
روح و دلگرمی جدیدی برای ما بود این سخنان 
درواقع نقشه راهی بود که ایشان ترسیم کردند.
وی تصریح کرد: حضور 100هزار بسیجی 
در ورزشــگاه آزادی برای بار دوم نقطه عطفی 
بود البته بــار اول هم آن اجتماع عظیم با آن 
صحبت های مقام معظم رهبری آغاز یک حرکت 
حماسی و دشــمن برانداز بود که در رویارویی 
نظامــی آن حماســه  ها و آن دالورمردی ها و 
شــجاعت ها و قهرمانی هــا را در تاریخ ثبت 
کردند که تاریخ جز جریان کربال و جنگ های 
مومنانه،  نبردهای  امیرالمومنین)ع( چنیــن 
عاشقانه و مجاهدطلبانه را به خود ندیده است.

حجت االسالم والمسلمین صدیقی با اشاره 
به اینکه هشت سال دوران دفاع مقدس ما جزو 
قطعات بهشتی تاریخ است و ذخیره عظیمی 
محسوب می شود،  گفت: رهبری روز پنج شنبه 
فضائل مردم این مملکت و جوانان ما را یکی پس 
از دیگری به رخ دنیا کشیدند و این بزرگواری ای 
بود که همچون جد بزرگوارشان در خنثی سازی 

فتنه ها داشتند.
امام جمعه موقت تهران همچنین یادآور 
شد: باید چند تذکر به مجریان امور در کشور 
بدهیم؛ آنچه پیش آمده و کام ملت را تلخ کرد 
بی ثباتی در امر اقتصاد، التهاب در مسئله ارز و 
مسئله خودرو و طال بوده است. حال که سیر 
نزولی را طی می کند نشان می دهد که این یک 
امر تصنعی و توطئه دشمن بوده و می شود آن را 
مهار کرد. وی ادامه داد: آنچه که در سیر نزولی 
پیش آمده توقع داریم ادامه پیدا کند و اینگونه 
نباشد که قیمت ارز را باال ببرند و پس از آنکه 

آن را کمی کاهش دادند، مردم به آن قانع شوند 
و پول ملی اعتبار نداشته باشد و بگوییم به هر 
حال یک کاری کرده اند، بنابراین باید در اعتبار 

دادن به پول مالی مان اهتمام شود.
حجت االســالم والمســلمین صدیقی بر 

اولین دســتور کار ایــن هفته مجلس 
شورای اســالمی، بررسی الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
)CFT( است که چهارمین الیحه درخواستی 
کارگروه ویژه اقــدام مالی )FATF( از ایران 
می باشد. با توجه به اختالف نظر فراوان درباره 
این موضوع و بخصوص عدم تعیین تکلیف 
مذاکرات با اروپا، نمایندگان مجلس در جلسه 
20 خردادماه، بررســی این الیحه را دو ماه 

مسکوت گذاشته بودند.
سه حق شرط  مهم مجلس پیرامون الحاق 

به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
امکان رفع نگرانی های موجود درباره مخاطرات 
الحاق کشــورمان به این کنوانسیون با استفاده از 
»حق شــرط« به خصوص درباره تعریف تروریسم، 
یکی از مهم تریــن دالیل موافقــان اجرای کامل 
برنامــه اقدام FATF توســط ایــران در دفاع از 
تصویــب و اجــرای این الیحه که جــزو تعهدات 
کشــورمان مطابق بند 29 این برنامه اقدام است، 
می باشد. به عنوان مثال، حشمت اهلل فالحت پیشه، 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در تاریخ 21 شهریورماه درباره این موضوع 
گفت: »به نظر من با قراردادن حق شرط های قوی 
امکان تصویب کنوانسیون های سه گانه در مجلس 
وجــود دارد. از نظر من به عنوان شــخص فالحت 
پیشــه و نه رئیس کمیسیون امنیت ملی ما در این 
کنوانسیون های سه گانه CFT، پولشویی و پالرمو 
هیچ منعی برای قرار دادن حق شــرط نداریم. در 
گذشــته مجلس این کنوانسیون ها را با حق شرط 
امضا کرده است می توانیم به صورت تفاهمی آنها را 

افزایش دهیم و سپس به آن ملحق شویم«.
علی الریجانی، رئیس مجلس نیز در جلسه علنی 
سه شــنبه 3 مهرماه در پاسخ به یکی از نمایندگان 
که گفته بود با حق شرط نمی توان به کنوانسیون 
پالرمو، ملحق شد، گفت: »براساس کنوانسیون وین 
می توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم 
و در این مســیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت 

می تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند«.
عالء الدین بروجردی، رئیس پیشین کمیسیون 
امنیــت ملی مجلــس هم در تاریــخ 8 خردادماه 
درباره این موضوع گفته بود: »از 188 کشوری که 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تبدیل 
به قانون کرده اند، 63 کشــور از حق شرط استفاده 
کرده اند، بنابراین لحاظ حق شرط از روال های کاری 

متداول و جزو حقوق کشورهاست«.
براساس همین دیدگاه، کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در جلسه مورخ 9 خردادماه، 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را با درنظر 
گرفتن 8 حق شــرط مصوب کرد. در جلسه مورخ 
3 مهرماه، این کمیسیون مجدداً بر این حق شرط ها 
تاکید نمود. مهم ترین حق شرط های در نظر گرفته 
شــده در مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس درباره الحاق ایران به کنوانســیون 

CFT عبارتست از: »1- جمهوری اسالمی ایران با 
نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین 
پذیرش کنوانســیون از جمله کنوانسیون 1999 
ســازمان کنفرانس اسالمی و قطعنامه های مرتبط 
ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514 تعریف 
عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی 
علیه از جمله ســلطه استعماری و  اشغال خارجی 
نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل 
تروریســتی را مستند به زیر بند )ب( بند )1( ماده 
)2( کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، 
تنها در حــدود پیش گفته، متعهد می داند و اعالم 
مــی دارد ماده 6 کنوانســیون ارتباطی به این حق 
ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع 
است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
2- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد.

3- دولت جمهوری اسالمی باید پس از اطمینان 
از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( ســند الحاق را نزد امین اســناد تودیع 
نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به 
اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج 
ایران از لیســت مذکور، به مجلس شورای اسالمی 
گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید«.

حق شرط، ابزاری ناکارآمد
 برای مقابله با خسارات

CFT الحاق ایران به کنوانسیون 
امــا در رابطه با قرار دادن این حق شــرط ها 
پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون CFT مالحظات 

جدی وجود دارد که عبارتست از:
1- طبق متن کنوانســیون CFT، فقط برای 
مــاده 24 از این کنوانســیون 28 ماده ای می توان 
حق شــرط قائل شــد و این ماده هم درباره نحوه 
رســیدگی به اختالفات با اعضای دیگر اســت. در 
واقع، ماده 24 بدین معناســت که حق شرط صرفا 
درصورت بروز اختالف بین ایران و یک کشور دیگر 
در زمینه اجرای کنوانسیون، قابل استفاده است و 
ایران می تواند تصمیم بگیرد که در بروز اختالفات به 
دیوان بین المللی دادگستری رجوع بکند یا نکند، اما 
تحفظی در تعریف تروریسم و... ندارد. بر اساس این 
کنوانسیون تروریسم به گونه ای تعریف شده است 
که شــامل اقدامات ضد اشغالگری، ضداستعماری 
و فعالیت های گروه هــای مقاومت مانند حزب اهلل 
لبنان و سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم می شود 
و ایران در زمینه تعریف تروریســم، نمی تواند حق 

تحفظی قائل شود.
2- متن ماده 6 این کنوانسیون، حق شرط هاي 
ایران به طور ویژه حق شرط اول را بالاثر مي کند. 
در این ماده آمده اســت: »هر کشور عضو در موارد 
لزوم و عنداالقتضاء اقداماتي را نظیر تدوین قانون 
داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید 
اعمال جزائي منظور در این کنوانسیون تحت هیچ 
گونه شــرایطي با توجه به مالحظــات مربوط به 
ماهیت سیاســي، فلسفي، عقیدتي، نژادي، قومي، 

مذهبي و یا غیره توجیه نباشــند«. این ماده بدین 
معناست که همبســتگی های سیاسی-اعتقادی و 
دینی همچون همبســتگی ایران و حزب اهلل لبنان 
و یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی نباید در اجرای 

خواسته های کنوانسیون خلل ایجاد کند.
3- حق شرط اول تنها در صورتی قابل اعمال 
خواهد بود که بر طبق بند 3 ماده 19 کنوانسیون 
1969 وین که به قانون اساســی حقوق معاهدات 
شهرت دارد، مغایر با اهداف کنوانسیون ها و با اعتراض 
دیگر کشورها نیز مواجه نباشد. چنانچه کشورهای 
عضو حق شــرط جمهوری اسالمی را نپذیرند و به 
آن به واسطه مغایرت با اهداف کنوانسیون، اعتراض 
کننــد، اثر حقوقی چنیــن اقدامی)قرار دادن حق 

شرط(، ابطال حق شرط خواهد بود. 
موضوع کنوانسیون CFT، قطع منابع مالی و 
مراکز پشــتیبان گروه های تروریستی است. با حق 
شرطی که کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار داده 
است، تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق 
گروه های تروریســتی را قابــل پذیرش جمهوری 
اسالمی نخواهد بود، بنابراین این شرط، به زعم آنان 
)گروه مجری کنوانسیون و دیگر کشورها( با موضوع 
کنوانسیون مغایرت دارد و از این رو قابل قبول نیست. 
در این زمینه شواهد فراوانی نیز موجود است. 
به عنوان مثال پس از پذیرش این کنوانسیون توسط 
مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد 
که مقاومت ملی در تمامی صورت هایش شــامل 
مقاومت مســلحانه در برابر  اشغال و تجاوز خارجی 
بــا توجه به اصــل آزادی و خودیــاری را به عنوان 
فعالیت تروریســتی تلقی نمی کند، اما در برابر این 
اقدام مصر، آمریکا اعالم کرد اعالمیه تفسیری مصر 
دامنه کنوانســیون را محدود می کند، در تناقض با 
موضوع و هدف آن است، ماده 6 کنوانسیون را نقض 
می کند و نقض ماده 19 کنوانسیون بین المللی حقوق 

معاهدات است. 
در حال حاضر، مشــاهده می شود که آمریکا و 
کشــورهای اروپایی ، با حّق شرط ها و اعالمیه هایی 
که کشــورهای اسالمی صادر کرده اند تا »مبارزات 
جنبش های آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی 
شناخته نشوند، به استناد »مغایرت با هدف منظور 
کنوانسیون«، صریحاً مخالفت کرده اند. کشورهای 
آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ، به 
شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض 
و مخالفــت کرده اند )متــن نامه ها و مخالفت های 

مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است(.
در ایــن زمینه، اخیرا نصراهلل پژمانفر، نماینده 
مردم مشهد در مجلس گفته است: »کشور هلند، 
یکی از اعضای فعال در این کنوانســیون صراحتاً 
اعالم نموده اســت که هر کشوری بخواهد در این 
کنوانســیون عضو شــود و بخواهد چنین شرطی 
)پیرامون تعریف تروریسم و مصادیق آن( بگذارد ما 

با آن مخالف هستیم«.
4- در رابطه با حق شــرط دوم یعنی تعارض 
مفاد کنوانسیون با مواد قانون اساسی، باید گفت که 

وقتی، کنوانسیون از جانب ایران پذیرفته شد، دیگر 
در اجرای تعهدات ذیل کنوانسیون، قانون اساسی 
کشــور معیار نخواهد بود و در صورت اختالف بین 
کشورها از جمله تعهد معاضدت حقوقی، دیگر قانون 
اساسی ایران برای کشور مقابل مالک نخواهد بود و 
متن کنوانسیون مورد استناد قرار می گیرد. عالوه بر 
این، به نظر می رسد این حق شرط فقط به صورت 
یک مســکن برای آرامش دهی به منتقدان و ایجاد 
زمینــه برای تصویب این الیحــه در صحن علنی 
 مجلس است و در عمل هیچ گاه مورد استفاده قرار 

نمی گیرد. 
یکی از مصادیق مهــم این تحلیل، تصویب و 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. 
این قانون در چارچوب قانون اساسی، در سال 1394 
تصویب شد اما FATF، به این قانون اشکال گرفت 
و در قالب بند 8 برنامه اقدام خواستار حذف تبصره 
»حذف معافیت جرم تامین مالی تروریســم برای 
گروه های مشخص شده »تالش برای مقابله با اشغال 
خارجی، استعمار و نژادپرستی« شد و با اصرار دولت، 
مجلس هم با تصویب الیحه اصالحیه این قانون )یکی 
دیگر از لوایح چهارگانه FATF( این کار را انجام داد. 
 ،CFT در نتیجه، عمال موضوع اجرای کنوانسیون

در چارچوب قانون اساسی، بالموضوع شده است.
5- در رابطه با مورد ســوم یعنی تودیع سند 
الحــاق نزد امین، پس از اطمینــان از خروج ایران 
از لیست ســیاه FATF باید گفت: الف- تعهدات 
پیرامون این کنوانسیون در صورت تصویب، موجب 
تهدیدات امنیتی )پذیرش تعریف تروریسم توسط 
کشورهای سلطه گر و تقویت پدیده خودتحریمی( 
برای کشور خواهد بود و این موضوع به خودی خود، 
یک چالش جدی برای کشور در آینده خواهد بود. 
از این جهت پذیرش کنوانســیون هیچ ارتباطی با 
تعامل ایران با FATF ندارد، ب- هرچند که یکی 
از درخواست هایFATF تصویب این کنوانسیون از 
جانب ایران است ولی این نهاد هیچ تضمینی نداده 
است که اگر ایران این کنوانسیون را تصویب نماید، 
کشور را از لیست کشورهای بیانیه عمومی )لیست 
ســیاه( خارج خواهد نمود. در واقع، در بیانیه های 
FATF گفته شده است ایران اگر برنامه اقدام خود 
را اجرایی نماید، این نهاد بین الدولی بعد از ارزیابی 

در رابطه با ایران تصمیم گیری می نماید.
در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، انتظار 
می رود نمایندگان مجلس، گرفتار تحلیل های غلط 
پیرامون حق شــرط نشوند و با توجه به مخاطرات 
امنیتی فراوان الحاق ایران به کنوانسیون CFT، از 
تصویب این الیحه خطرناک خودداری کنند. الزم 
به یادآوری اســت که در صورت تصویب و اجرای 
این الیحه، شــرایط الزم بــرای افزایش اثرگذاری 
تحریم های آمریکا فراهم می شود و به همین دلیل، 
وزارت خزانه داری این کشــور )اتاق جنگ آمریکا( 
مشــابه FATF به دنبال تصویــب الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 

)CFT( است.

حق شرط در CFT فریب است

سرویس سیاسی-
دیدار جمعی از اصالح طلبان با رئیس جمهور حاشیه هایی را در رسانه ها به 
دنبال داشت که حضور یکی از مدیران نجومی بگیر در میان اصالح طلبان یکی 
از آنها بود و همچنین گالیه روحانی از کم کاری نمایندگان اصالح طلب مجلس 
در حمایت از دولت که با واکنش نماینده تهران روبرو شد گفت: رئیس جمهور 

احتماال شوخی کرده! 
جلسه حسن روحانی، رئیس جمهور با اصالح طلبان چهارشنبه شب گذشته در محل 
ریاست جمهوری برگزار شد. ترکیب افراد حاضر و همچنین غایبان جلسه و نیز برخی 

سخنان گفته شده در این جلسه حاشیه هایی را به دنبال داشت. 
چنانکه گفته شده جلسه مذکور بنا به دعوت رئیس جمهور و با هماهنگی اسحاق 
جهانگیری صورت گرفت و مدیریت جلســه با محمدرضا عارف رئیس شــورای عالی 
اصالح طلبان و رئیس فراکسیون امید بود. در این جلسه روحانی سخنانی را بیان کرد و 
همچنین از جمع 22نفری اصالح طلبان حاضر 18نفر به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 
از میــان 22نفر طیف اعضای اصالح طلب حاضر در این جلســه 18نفر به بیان 
دیدگاه های خود پرداختند. حضور 5نفر از حزب منحله مشــارکت در جمع 22نفری 
یکی از حاشــیه های این نشست بود. همچنین عدم حضور حضرتی و کرباسچی نیز 

موضوعی دیگر بود که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.
اما مهم ترین حاشــیه این نشست را می توان حضور صفدر حسینی، رئیس سابق 
صندوق توسعه ملی در میان اصالح طلبان دانست. حضور رئیس سابق صندوق توسعه 
ملی مورد توجه رسانه های مختلف قرار گرفت و با یادآوری فیش حقوقی او به سخن 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی سابق دولت اشاره کردند که در آن مقطع که این فیش های 
نجومی مورد اعتراض جامعه قرار گرفت، او را »امانتدار« و از »سرمایه های نظام« نامید. 

صفدر حسینی از اعضای سابق حزب منحله مشارکت بود. 
حجت االسالم مجید انصاری سخنگوی مجمع روحانیون مبارز؛ محسن هاشمی 
رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران؛ حســین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی؛ داوود محمدی رئیس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات، زهرا شجاعی 
دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب و... شماری از افراد دیگری بودند که در این نشست 

حضور داشتند.
خبرهای منتشــر شده پیرامون این دیدار حاکی از آن است که محمدرضا عارف 
که مدیریت این جلسه را بر عهده داشته است در پایان اظهارنظرهای چهره های طیف 
موسوم به اصالح طلب به جمع بندی نظرات پرداخت و بر ضرورت نزدیکی بیشتر جریان 

اصالحات با دولت تاکید کرد.
دیگر اینکه عارف پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر 
جریان اصالحات با دولت مطرح کرده اســت که گویا به همین واسطه به رئیس دفتر 
رئیس جمهور ماموریت داده شــده تا درخصوص تشــکیل این کارگروه اقداماتی را با 
هماهنگی با جریان اصالحات انجام دهد. رئیس جمهور در بخشی از سخنانش در این 
دیدار گفته است: »امروز در مقطع بسیار حساسی قرار داریم؛ دولت یازدهم و دوازدهم 
در کنار دستاوردهای بزرگی که داشته، ضعف ها و نقص هایی هم دارد و حتما به کمک 
و همراهی همگانی نخبگان کشور نیاز دارد. فلسفه برگزاری نشست امروز همین است 
که دست به دست هم دهیم و از نظرات شما دوستان برای تحقق هدف بلند و بزرگ 

اعتالی ایران که هدف همه ماست، بهره بگیریم.«
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: »دولت در 5 سال گذشته موفقیت های چشمگیری 
داشته است. در همین ایام اخیر، حضور موفقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
داشتیم که به عرصه رویارویی کامل ایران و آمریکا تبدیل شده بود و هیچ کس نیست 

که در این مصاف آمریکا را پیروز میدان بداند.«
نکته جالب توجه بخش مغفول مانده سخنان رئیس جمهور را یکی از حاظران در 
جلســه در توئیتی بیان کرد: »آقای روحانی از اصالح طلبان مجلس گالیه کرد که در 
حمایت مورد انتظار او از دولت، کم گذاشته اند.« الیاس حضرتی، عضو شورای مرکزی 
حزب اعتمادملّی در گفت وگو با خبرگزاری فارس نســبت به این بخش از ســخنان 
رئیس جمهور واکنش نشان داده است. حضرتی که از جمله نمایندگان تهران و عضو 
لیست امید است در پاسخ به گالیه رئیس جمهور از کم کاری اصالح طلبان حاضر در 
مجلس در موضوع حمایت از دولت گفت: »بنده در این جلسه حضور نداشتم، اّما اگر 

آقای روحانی چنین حرفی گفته، احتماالً شوخی کرده است.«
این نماینده لیست امید تاکید کرده است: »فراکسیون امید، در همه زمینه ها، هرچه 

در توان داشت برای دولت گذاشت و با تمام توان به دولت کمک کرد.«
در این زمینه باید گفت: حمایت چشم و گوش بسته طیف موسوم به اصالح طلب 
از رئیس جمهور چیزی نیست که کسی در مورد آن تردید داشته باشد. نه تنها طیف 
حامی دولت بلکه شاید بتوان گفت که مماشات و یا همکاری طیف منتقد دولت )چه 
در مجلس نهم و چه در مجلس فعلی( با دولت تدبیر و امید بی سابقه بوده است. آن هم 
دولتی که ماحصل تدابیرش در 5سال گذشته وضعیت فعلی است. دولتی که منتقدان 
را به انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها نواخته است. دولتی که شرایط فعلی را به همه 

چیز مرتبط می داند جز سوءتدبیر مدیرانش. 
کافی اســت برای دریافتن عمق همراهی طیف موســوم به اصالح طلب با دولت 
به موضوع ســؤال از رئیس جمهور پرداخت که در چند نوبت این طیف با پس گرفتن 
امضاهای خود منجر به از حد نصاب افتادن آن شدند و در نوبت آخر نیز که با تالش 
برخی نمایندگان سؤال از رئیس جمهور اعالم وصول شد نمایندگان طیف موسوم به 
اصالح طلب تمام تالش خود را جهت تخریب آن به کار بستند و با پیگیری خط القای 
»سیاســی بودن سؤال ها« سعی در وارونمایی از آن داشتند. حال آنکه هر پنج سؤال 

اقتصادی از دغدغه های امروز جامعه بود.

همین اســاس افزود: طرح هایی که جوانان ما 
ارائه می کنند پخته است لذا مسئوالن ما باید 
به اینها توجه کنند. امام جمعه موقت تهران با 
اشاره به مشکالت کامیون داران، گفت: وزارت 
راه که متصدی سامان دادن به حمل ونقل کشور 
است به وظیفه خود عمل کند و به جای برخی 
حرف های بی ربط به کار خود برسد و این مسئله 
را سامان دهد و به مشکالت این رانندگان برسد. 
این رانندگان زحمت کش حواسشان جمع باشد 

آلت دست دشمن قرار نگیرند.
آموزش مهارت های پایه به دانش آموزان

سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ابراز 
داشت: دانش آموزان باید مهارت هایی را که بر اساس 
الگوی زندگی ایرانی و اسالمی طراحی می شود  و به 
اجرا درمی آید، فرا گیرند؛ به ویژه در شرایط امروزی 
در حوزه هــای فردی و اجتماعی آنها نیاز دارند که 
بتوانند راه و رســم زندگی را بیشــتر تمرین کنند 
مواردی چون احترام به بزرگ تر، کارآفرینی، دشمن 
شناســی و دشمن ســتیزی، همراهی و همکاری 
اجتماعی برای تعالی جامعه و ده ها هدف ارزشــی 
دیگر از مواردی است که باید در مدرسه و برنامه های 
آموزش و پرورشی توسط دانش آموزان تمرین شود و 
از این رو گسترش برنامه های پرورشی و سهم آن در 
مدرسه از اولویت های تحول در محتوای برنامه های 

درسی و آموزشی است.
وی ادامــه داد: در کنــار مهارت های مذکور، 
آموزش مهارت های پایه به نحوی که دانش آموزان 
در دوران تحصیل حداقل به یک مهارت الزم دست 
یابند که بتوانند با استفاده از آن به یک شغل مناسب 
و موثر در جامعه  اشتغال بورزند، دنبال می شود و در 
سال تحصیلی جاری تمامی دانش آموزان دوره اول 
متوســطه در 10 درصد مدارس تحت پوشش این 

طرح قرار گرفتند .
تنهایی ناجا در عرصه ایجاد 
امنیت فرهنگی و اجتماعی

سردار حسین  اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
نیز در ســخنرانی پیش از خطبه ها اظهار داشت: 
امنیت جهــات مختلفی دارد که یکی از مهم ترین 
آ نان امنیت اقتصادی است. این ارگان با شرایطی که 
پیش رو بوده برخی افراد اخاللگر در حوزه اقتصاد را 
با هماهنگی قوه قضائیه شناسایی کرده و به دست 

قانون سپرده است.
وی گفــت: از همه مســئولین و دســتگاه ها 
درخواست می کنیم در انجام ماموریت هایی که در 
این شرایط وجود دارد نیروی انتظامی را همکاری 
کنند. ما در ایجــاد امنیت حوزه اقتصادی، فضای 
مجازی و... حاضر هستیم و همچنین 26 دستگاه 
براساس مصوبات شورای انقالب فرهنگی مسئولیت 
امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه را برعهده  دارند 
که الزم است بگویم برخی دستگا ه ها وظایف خود 
را انجــام نمی دهند و نیروی انتظامی به تنهایی در 

این زمینه قرار گرفته است.

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با انتقاد از رفتار سودجویانه برخی 
از هم وطنانمان در بلبشــوی ارزی، گفت:  اینها با 
سوءاستفاده از این وضعیت همسو با دشمن به کشور 

و ملت خود آسیب زدند.
حجت االسالم والمسلمین ســیدمحمد سعیدی در 
خطبه های نمازجمعه قم که با حضور هزاران نفر از مردم 
انقالبی این شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: برخی 
از این افراد تمام دارایی های خود را فروختند و ارز کشــور 
متخاصم را خریدند و با این کار به کشور خود خسارت وارد 

کردند اما اینک خود هم به شدت متضرر شدند.وی اظهار 
داشت: اگر کسی مسلمان هم نباشد اما فرهنگ آب و خاک 
وطن خود را باید پاس بدارد تا برای منفعت شخصی، کشور 
و ملت خود را متضرر نکند و عمال پایه های اقتصاد کشور 
خود را به قیمت اعتباربخشی به اقتصاد دشمن سست و 

شکننده نکند.
تولیت آستانه مقدس حضرت معصومه)س( با اشاره به 

برگزاری رزمایش پرشکوه بسیجیان در سراسر کشور و نیز 
سخنان رهبرمعظم انقالب و  فرمانده کل قوا در تجمع یکصد 
هزار نفری بسیجیان در تهران، گفت: همانطوری که ایشان 
فرمودند، دشمن با توسل به جنگ خطرناک رسانه ای که 
همچون سالح شیمیایی عمل می کند، مردم را علیه منافع 
کشور خود بسیج  و آنان را به سرباز دشمن تبدیل می کند.
وی با انتقاد از کسانی که راه حل مشکالت را در تمکین 

از آمریکا می دانند، تصریح کرد: این شیوه اندیشیدن و نتیجه 
گرفتن به قول رهبرمعظم انقالب حقیقتا خیانت به کشور 

محسوب می شود.
حجت االسالم والمسلمین سعیدی افزود: آمریکا پیش 
از انقالب تاکنون علیه کشور ما دشمنی کرده و می کند، 
در حالی که ایران اسالمی راه خود را می رود و می خواهد 
روی پای خود بایســتد و علت دشــمنی های آنها همین 
اســتقالل خواهی و حرکت بر مدار اســالم ناب محمدی 

می باشد والغیر.
امام جمعه قم در ادامه توسل آمریکا  و غرب به تحریم 

را نشانه ناامیدی آنها در جنگ نظامی و جنگ نرم عنوان کرد 
و گفت: با اتخاذ برخی تصمیم ها در جهت مقابله با اسراف ها 
در هزینه های جاری و ترویج درست مصرف کردن می توان 
کمر تحریم ها را شکســت. خطیب جمعه قم اضافه کرد: 
اگر مسئولین بیش از این بر روی اجرای اقتصاد مقاومتی 
تمرکز می کردند، تحریم ها بی اثر می شــد. البته هنوز هم 
دیر نشده و مسئولین با همت و تالش مضاعف و استفاده 
از جوانان و نخبگان قادرند از همین مسیر اقتصاد مقاومتی 
تحریم هــا را بی اثر و برای چندمین بار به صورت آمریکای 

مستکبر سیلی بزنند.

امام جمعه قم!
باتمرکزبراقتصادمقاومتیتحریمهابیاثرخواهدشد

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود دولت های پیشین 
کاخ ســفید را به ایجاد گروه های تروریستی نظیر 
»داعــش« متهم می کرد اکنون که دولت او به قدرت 
رسیده در سندی که تحت عنوان »راهبرد ملی مقابله 
با تروریسم« منتشر کرده، بار دیگر ایران را به حمایت 

از تروریسم در جهان متهم کرد.
دولت آمریکا که در ماه های گذشته تقریبا هر روز مواضعی 
علیه ایران اتخاذ کرده، این بار در سند موسوم به »راهبرد ملی 
مبارزه با تروریسم« دوباره جمهوری اسالمی ایران را حامی 

تروریسم معرفی کرده است.
در ابتدای این گزارش با اشــاره به اینکه آمریکا با تهدید 
»گروه های تروریستی افراط گرای اسالمی« روبرو است، عنوان 
شــده است: »ما همچنان با تهدیدات ایران، یعنی مهم ترین 
حامی دولتی تروریسم، از طریق شبکه جهانی عوامل ایران و 
حمایت جاری این کشور از مجموعه ای از گروه های تروریستی، 

روبرو هستیم.«
در این سند با بیان اینکه راهبرد »آمریکا در وهله اول« 
به معنی »آمریکای تنها« نیست، اشاره شده که آمریکا برای 
مقابله با »تهدید گروه های تروریستی مورد حمایت ایران« 
و »تروریســم رادیکال اســالمی« به دنبال جذب حمایت و 

گسترش نقش شرکای بین المللی خود است.
این سند از حزب اهلل لبنان به عنوان یک گروه تروریستی 
مــورد حمایت ایران یاد کرده و مدعی شــده که جمهوری 
اســالمی از این گروه و گروه های دیگر برای »گسترش نفوذ 
ایران در عراق، لبنان، اراضی فلســطینی، ســوریه، یمن و 

بی ثبات سازی کشورهای رقیب« استفاده می کند.

این راهبرد که »جان بولتون« مشاور امنیت ملی دولت 
آمریکا روز پنج شنبه آن را »جامع و کامل ترین راهبرد مبارزه 
با تروریسم« آمریکا توصیف کرد، به نقش عربستان سعودی 
و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در حمایت از 

گروه های تروریستی اشاره ای نشده است.
این در حالی است که پیش از این مقام های آمریکایی در 
گفت وگوی بی نام با رسانه های این کشور به نقش این کشورها 
در رشد و قدرت گرفتن القاعده، داعش، جبهه النصره و دیگر 

گروه های تروریستی داشته اند، اذعان کرده اند.
این ســند 25 صفحه ای، راهبــرد آمریکا برای »مبارزه 
با تروریســم« را در 6 محور دســته بندی کرده، که عبارتند 
از: »پیگرد تهدید تروریســتی تا منبــع آن«، »قطع ارتباط 
تروریســت ها از منبع حمایت مالی، مــادی و تجهیزاتی«، 
»مدرن سازی و یکپارچه سازی مجموعه گسترده تری از ابزارها 
و اختیارات ایاالت متحده برای مبارزه با تروریسم و محافظت 
از کشور«، »حفاظت از زیرساخت های ایاالت متحده و ارتقا 
آمادگی«، »مبارزه با یارگیری و ترویج افراط گرایی«، »تقویت 

توانمندی های مبارزه با تروریسم شرکای بین المللی«
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای که به 
مناسبت رونمایی از این راهبرد منتشر کرده، گفته است: »ما 
تروریست های افراط گرای اسالمی مانند داعش و القاعده را 
شکســت می دهیم، برای مقابله با تهدیدات تروریستی آتی 
جعبه ابزار چاالک خود برای مبارزه با تروریســم را توسعه 
می دهیــم، تهدیدات در حال ظهور را بازمی داریم، شــبکه 
تروریستی جهانی ایران را به عقب می رانیم و از امنیت کشور 

خود اطمینان می یابیم.«

راهبرد»مقابلهباتروریسم«بهانهجدیدآمریکابرایاتهامزنیبهایران

معاون رئیس جمهوری و رئیس  سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون 110هزار 
میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران کشور پرداخته شده و تا پایان مهر تمامی 

بدهکاری دولت به آنها پرداخت خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
قزوین افزود: تمامی مطالبات گندم کاران کشــور در خرید تضمینی گندم 126 هزار 
میلیارد ریال است که قول می دهیم تا پایان مهرماه نسبت به پرداخت و تسویه حساب 
تمامی آنها اقدام کنیم. وی ادامه داد: این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال های 
گذشــته یک ماه جلوتر است. وی با بیان اینکه وضعیت ذخایر ارزی و پولی در کشور 
برخالف تبلیغات دشــمن مناسب است، افزود: تا شهریور ماه امسال 36 هزار میلیارد 
ریال از پاداش بازنشستگی فرهنگیان پرداخت شده است و پرداخت پاداش بازنشستگی 

سایر دانشگاه ها از جمله علوم پزشکی نیز در دستور کار است. 
نوبخت خاطر نشان کرد: بدون شک باید با تالش بیشتر همکاران ما بویژه در بانک 
مرکزی وضعیت بازار ارز و پول شــرایط مطلوب تری پیدا کند که امیدواریم در آینده 
نه چندان دور به طور کامل به این هدف دست یابیم. این مسئول ادامه داد: در حوزه 
تخصیص منابع و اعتبارات امســال نسبت به سال گذشته 400 درصد در پرداخت ها 
رشد داشته ایم. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون 
از 13 میلیارد دالر که با ارز 42 هزار ریالی برای تامین کاالهای اساسی در نظر گرفته 
شده، هشت میلیارد پرداخت شده است. نوبخت در حاشیه افتتاح یک واحد تولیدی 
در شهرک صنعتی کاسپین قزوین افزود: این رقم برای تامین 25 قلم کاالی اساسی که 
دولت آنها را شناسایی و اعالم کرده، پرداخته شده است. معاون رئیس جمهوری گفت: 
متاسفانه عده ای به فکر سودجویی و منفعت شخصی خود هستند و در شرایطی که ارز 
42 هزار ریالی دریافت کرده اند اما کاالها را با قیمت مصوب به دست مردم نمی رسانند. 
در این مراسم، با حضور معاون رئیس جمهوری یک واحد تولیدی با سرمایه گذاری 
خارجی کشور فرانسه در زمینه تولید لبنیات با 34 میلیون یورو اعتبار مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 

معاون رئیس جمهور:
تمامیمطالباتگندمکاران

تاپایانمهرپرداختمیشود

در دیدار با 22 نفر از اصالح طلبان مطرح شد
گالیهروحانی

ازحمایتناکافینمایندگاناصالحطلب!

جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران با برپایی تجمعی بعد از نماز جمعه تهران خواستار عدم 
تصویب لوایح مربوط به FATF  شدند و کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( را استعماری دانستند. 

دانشجویان پالکاردها و دست نوشته هایی با خود همراه داشتند که روی آنها شعارهایی مانند »به دشمن 
پیام قدرت دهید نه پیام ضعف«، و »از برجام عبرت بگیرید وCFT  را تصویب نکنید« نوشته شده بود.

مجلس هوشیار باشد


