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درمکتب امام

حق را باید گرفت، منتظر یاری جهانخواران نباشید
امروز روز درنگ نيســت. امروز روز صيقل انسانيِت انسان هاست. روز جنگ 

است. روز احقاق حق است. و حق را بايد گرفت. و انتظار آنكه جهانخواران ما را 

يارى كنند يب حاصل است. امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و ميدان نربد 

است. روز نشاط عاشقان خداست. روز جشن و رسور عارفان الهى است. امروز 

روز نغمه رسايى فرشتگان در ستايش انسان هاى مجاهد ماست. درنِگ امروز فرداى 

اسارتبارى را به دنبال دارد. امروز بايد لباس محبت دنيا را از تن بريون منود، و زره 

جهاد و مقاومت پوشيد، و در افق طليعه فجر تا ظهور شمس به پيش تاخت و 

ضامن بقاى خون شهيدان بود.
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فکرش را هم نمی کردیم 
امضای جان کری بی اثر شود!
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سرویس سیاسی- 
روزنامه زنجیره ای شرق که به اذعان مدیر آن وظیفه بزک کردن برجام در سال های گذشته را بر عهده داشته است در 
شماره دیروز خود طی یادداشتی نوشت کسی فکر آن را هم نمی کرد که امضای کری از اثر بیفتد و اعتبارش را از دست بدهد!
در بخشی از این یادداشت آمده است : » زماني  که جان کري، وزیر امور خارجه آمریکا، با پاي شکسته ترجیح داد آخرین 
رایزني هاي گروه 1+5 با ایران را از ترس شنود البي قدرتمند صهیونیست ها در راهپیمایي تاریخي با وزیر امور خارجه ایران 
در کنار دریاچه لمان سوئیس انجام دهد، کسي فکر نمي کرد یکي از تجار بدنام آمریکایي که عمري را پشت میز قمار از 
هر نوع آن سپري کرده بود، ناباورانه وارد اتاق بیضي شکل کاخ سفید بشود و برای بي اعتبارکردن امضای وزیر امور خارجه 
آمریکا، این بار از پشت میز شوراي امنیت سازمان ملل علیه قطع نامه اي داد سخن بدهد که پشت همین میز با رأي اکثریت 
15 عضو شوراي امنیت سازمان ملل با عنوان قطع نامه 2231 شوراي امنیت، به یکي از قدیمي ترین اختالفاتی که سازمان 

ملل را چندین سال درگیر کرده بود، پایان داد و در آن ایران از ذیل بند 7 منشور خارج شد.«
نویسنده روزنامه شرق علیرغم این سابقه تاریک از اعتماد به آمریکا پس از مقدمه چینی های فراوان به جلسه شورای 
امنیت به ریاست ترامپ پرداخته و نوشته است : » چون موضوع فعالیت هسته اي کشورهاي جهان به صورت کلي در شورا 
مطرح مي شود، لزومي به حضور ایران و حق دفاع براي این کشور وجود ندارد؛ اما رئیس جمهور آمریکا در آخرین توییت 
خود به صراحت اعالم کرد در جلسه شوراي امنیت به عنوان رئیس جلسه حاضر مي شوم و به صورت اختصاصی به مسئله 
برجام خواهم پرداخت. هم اکنون بر اســاس مفاد فصل ششــم منشور ملل، این شورا باید از ایران دعوت کند تا در جلسه 

شوراي امنیت حاضر شده و از حق قانوني خود دفاع کند.«
روزنامه شرق از رئیس جمهور خواسته است در این جلسه به ریاست ترامپ شرکت کرده و از ایران دفاع کند و نوشته 
اســت : » طالیي ترین فرصت تاریخي هم اکنون در اختیار ایران اســت تا با تکیه بر حمایت آژانس انرژي هسته اي و گروه 
1+4 که امضاکنندگان برجام بودند، از حقوق طبیعي ایران دفاع کند. یکي از اعضای دائمي شوراي امنیت که امضاکننده 
قطع نامه 2231 شــوراي امنیت است، با سوءاستفاده از ریاســت دوره اي خود بر شوراي امنیت درصدد است دوباره ایران 
را در موضع تحریم جهاني قرار دهد. دفاع حقوقي و مستدل ایران مي تواند سندي تاریخي باشد برای آنکه تحریم آمریکا 

برخالف منشور ملل متحد است.«
شرق حضور روحانی را با شرکت مصدق در شورای امنیت مقایسه کرده و این فرصت را فرصتی تاریخی خوانده است.
در این زمینه نکاتی است که باید خاطر نشان شود، نخست آنکه وقتی شرق اذعان می کند با یک آمد و رفت روسای 
جمهور در آمریکا امضاهای مسئولین سابق از اثر و اعتبار افتاد شرکت کردن ایران در جلساتی که آمریکا در آن حضور دارد 
و با فرض قانع کردن ایاالت متحده با عقب نشینی های فراوان مبنی بر اینکه تخلفی روی نداده است چه تضمینی وجود 

دارد که توافقات جدید نیز به سرنوشت برجام مبتال نشوند؟!
نکته دوم اینکه اگر مصدق با حضور در جلسه شورای امنیت توانست آمریکا را از دشمنی با ایران بازدارد و حقوق مسلم 
ایران را به دست آورد روحانی نیز خواهد توانست، مهرماه 1330 مصدق در شورای امنیت سخنرانی کرد و مرداد 1332 

آمریکا با همراهی انگلیس و ضمن کودتای 28 مرداد مصدق را برکنار و حکومت پهلوی را تحکیم کرد.
روحانی با آمریکا مبنای مودت ایجاد کند!

روزنامه ابتکار نیز در مطلبی با عنوان »نیویورک ٩7 واپسین فرصت« نوشت : »اکنون که روحانی در سازمان ملل متحد 
به سر می برد همزمان دیوان بین المللی الهه به طرح دعوای ایران از آمریکا بر پایه عهد مودت 1334 مشغول است، حال که 
دو دولت با آن همه سوابق رویارویی و تخاصم حاضر نشدند این رشته مودت را از هم بگشایند و گاه گاه هر دو دولت آن را 
مبنایی برای طرح دعوی خود از طرف دیگر در دیوان داوری قرار داده اند، چه عیبی دارد که به طور کامل به آن بازگشت 
کنند. عهد مودت ایران و آمریکا می تواند مبنایی خوب و متین برای بازگشایی تاریخ تازه ای از روابط میان دو دولت باشد...
چقدر خوب است که روحانی در آمریکا و در کاروانسرای تعامل و دیپلماسی جهانی یعنی سازمان ملل و شهر نیویورک به 
مردم آمریکا و دولت آن کشور و افکارعمومی جهان اعالم کند که ایران مایل است برپایه عهد مودت 1334 با دولت ایاالت 

متحده مبنای مودت ایجاد کند...«
ادعای عجیب و طنز گونه این روزنامه اصالح طلب در حالی است که توافقنامه برجام به عنوان یک نمونه عینی از عهد 
شکنی و عدم پایندی آمریکائی ها به عهد هایشان است. از سوی دیگر طرح چندین دادخواست از سوی ایران علیه آمریکا 

در الهه به استناد همین عهد مودت نیز به خوبی بیانگر میزان پایبندی آمریکا به این عهدنامه است. 
در همین رابطه عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است اصلی ترین مسئله ای که رئیس جمهور در سازمان ملل 
باید مطرح کند، عهدشکنی آمریکاست. رئیس جمهور باید آمریکا را رسوا کند که این دولت، یک دولت پیمان شکن است و 
به معاهدات خود پایبند نیست. رئیس جمهور همچنین باید بر مظلومیت مردم ایران تاکید کرده و بیان کند که مردم ایران 

خواستار استقالل و آزادی هستند اما آمریکا نمی خواهد اجازه دهد که مردم ما مستقل باشند.
روحانی با شاخه زیتون به سازمان ملل برود!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»روحانی با شــاخه زیتون به صحن علنی سازمان ملل برود و حسن نیت مردم را به 
همگان نشان بدهد...و آمریکا را منفعل کند.«

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:» در شرایط کنونی تنش آفرینی برای یک اقلیت به صورت هویت درآمده و در 
نتیجه هر حرکتی در جهت تنش زدایی آنان را با بحران هویت روبه رو می سازد. بنابراین با هر گونه راهبردی که ممکن است 

منجر به تنش زدایی شود گاه مخالفت می کنند...روحانی سخنان 40 سال گذشته را در سازمان ملل تکرار نکند.«
مدعیان اصالحات هیچگاه حاضر نیستند که نازکتر از گل به آمریکا بگویند و همواره توپ را در زمین داخلی می اندازند. 

این جماعت همواره دولت را به سیاست انفعالی و رویکرد خسارت آفرین »تنش زدایی« ترغیب و تشویق می کنند.
این در حالی است که ملت ایران از آمریکا طلبکار است. آخرین مصداق این طلبکاری حادثه تروریستی اهواز است. صبح 
روز وقوع حادثه تروریستی اهواز مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را به حمله مستقیم تهدید و در لحنی گستاخانه گفته 
بود که اگر ایران با استفاده از نیروهای وابسته به خود به منافع آمریکا حمله کند، به طور مستقیم به آن پاسخ خواهیم داد.
پس از حادثه تروریســتی اهواز، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، متحدان منطقه ای آمریکا را مسئول این حمله 
تروریستی اعالم کرد و در صفحه توئیتر خود نوشت:»جمهوری اسالمی ایران حامیان منطقه ای تروریسم و اربابان آمریکایی 

آنها را مسئول حمله در اهواز می داند. ایران برای دفاع از جان ایرانیان پاسخی سریع و قاطع به تروریست ها می دهد.«
گروهک تروریستی و جدایی طلب االحواز که در حادثه تلخ اهواز، در اقدامی رذیالنه زن و کودک و پیر و جوان را به 
رگبار بست تنها یک نمونه از تروریست های تحت حمایت آمریکاست. داعش، منافقین، کومله، جندالشیطان، القاعده و دیگر 

گروهک های تروریستی نیز همگی دست پرورده و تحت حمایت آمریکا هستند.
برجام یکی دیگر از مصادیق طلبکاری ملت ایران از آمریکاست. مقامات آمریکایی در موضوع برجام همواره با لحنی 
گستاخانه ایران را محکوم کرده اند. این در حالی است که توافق هسته ای هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ به صورت 

فاحش نقض شده است.
انتظار افکار عمومی از رئیس جمهور به عنوان نماینده ایران در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل این است که با 
بیانی قاطع و محکم از این تریبون جهت بیان حقانیت جمهوری اسالمی و تشریح عهدشکنی و کینه توزی ها و کارنامه سیاه 

شیطان بزرگ به خوبی بهره ببرد.
آشفتگی بزک کنندگان FATF از گزارش مستند کیهان

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان »استفاده ابزاری از خون شهدا برای رد FATF« نوشت:»کیهانی ها روز دوشنبه 
برای دمیدن بر آتش مخالفت با FATF در اقدامی بحث برانگیز و غیرقابل باور از خون شهدای اهوازی هزینه کرده اند و 
در راستای رسیدن به منویات خود تیتر نخست خود را »تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز« برگزیدند. تیتری 
که در آن بهره جویی از خون شــهدای حمله تروریســتی اخیر دیده می شود به این نحو که با چنگ زدن به آن، بخواهند 

مانع تصویب FATF شوند«.
گویا گزارش مستند و روشنگرانه کیهان بدجور بزک کنندگان برجام را آشفته کرده است. 

گفتنی است کیهان روز دوشنبه 2 مهر ٩7 در گزارشی با عنوان »تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز 
« نوشته بود:»رئیس مجلس و وزرای خارجه و اطالعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی 
اهواز، جلسه ویژه ای با موضوع FATF برگزار کردند. تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. الزم و ضروری 
است که نمایندگان مجلس به جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به 

جنایت مزدوران دولت های صحنه گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند«.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود:»بزک کنندگان FATF در داخل کشور به این سؤاالت پاسخ دهند؛در حال 
حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامین کنندگان مالی تروریست های االحوازیه برخورد نمی کند؟! چرا برخوردی با 
قاتالن 17 هزار شهید ایرانی که مورد حمایت فرانسه قرار دارد، انجام نمی دهد؟! آیا آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر ندارند 
سرکردگان و اعضای این گروهک ها در کدام خیابان از کدام شهرهای اروپا و آمریکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط برای مقابله 
با سپاه قدس و حزب اهلل لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفیری تروریستی داعش را شکسته، ساخته شده است؟!«

در حال حاضر سرکرده های گروهک های تروریستی ضدایرانی از جمله گروهک االحوازیه تحت حمایت برخی دولت های 
اروپایی )گردانندگان FATF( قرار داشــته و به راحتی در این کشــورها کنفرانس خبری و میتینگ برگزار می کنند و در 

مصاحبه با شبکه های تلویزیونی ضدایرانی مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ایران را شرح می دهند!
جالب اینجاست که فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی مالحظه از 
قاتالن 17 هزار شهروند ایرانی و تروریست های تجزیه طلب، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما می خواهند در راستای 
شــفافیت و صداقت)!( و برای اســتفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه 

مشترک آنها ادعای »مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایت های مالی از تروریست ها« می باشد!
برخالف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه 

این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم ها می داند.
آخرین شاهد این مدعا، سخنان چندی پیش »سیگال مندلکر« معاون خزانه داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- 
است که جزئیات درخواست های FATF از ایران را مطرح کرده و نسبت به طوالنی شدن روند تصویب لوایح استعماری در 

مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT( معترض شد.

رئیس مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی روز گذشــته گفت: الیحه الحاق دولت 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان 
ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی)پالرمــو( و الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
می رود و در صحن این مجمع بررسی می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز سه شنبه، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان 
ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)پالرمو( 
و الیحه اصالح و تصویب قانون مبارزه با پولشویی را 

جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.
بر اساس بند یک ماده واحده الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون پالرمو، جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به کنوانســیون حاضر، از جمله مواد 2 ، 3، 5، 10 و 
23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه 
اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. 
همچنیــن در مواردی که اجــرای بند یک ماده 14 
مستلزم مصرف خالف شرع باشد،  ایران به مفاد این 

ماده در این خصوص متعهد نیست.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
نشســت علنی دیروز و در جریان رفع ایراد شورای 
نگهبان نســبت به مصوبه مجلس در الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی با ماده 4 الیحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشــویی موافقت کردند. بر اساس ماده 4 
الیحه مذکور و طبق مصوبه مجلس، شــورای عالی 
مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم تشکیل می شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین 
تبصره 2 ماده 7 این الیحه را اصالح کردند. بر اساس 
مصوبه نمایندگان، مرکز اطالعات مالی یک موسسه 
دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت و 
تشکیالت این مرکز بر اساس آیین نامه تدوین شده از 
سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم مالی 
و پولشویی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ادعای حق تحفظ
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین 
شهر در مجلس شورای اسالمی طی تذکری در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره الیحه 
الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون 

سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی، اظهار داشت: آقای الریجانی! شما نمی توانید 
این کنوانسیون را با شرط بپذیرید چرا که بر اساس 
مواد 1٩ و 20 کنوانسیون وین نمی توانیم برای الحاق 
به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط 

قابل اعمال نخواهد بود. 
الریجانــی در ادامه پاســخ داد که بر اســاس 
کنوانسیون وین می توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون 
ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را 
نپذیرفت، می تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.

ارسال لوایح »پالرمو« و »اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی« به مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس مجلس شــورای اســالمی همچنین در 
نشســت علنی روز گذشــته اظهار داشت: شورای 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این 
الیحه و الیحه پولشویی نظرات خود را به کمیسیون 
در هنگام بررسی لوایح ارائه می کرد. وی افزود: این 
بار نظرات را به شورای نگهبان ارائه کرد و کمیسیون 

اینها را مد نظر قرار نداد.
الریجانی ادامه داد: بنابراین این دو الیحه )الیحه 
الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی و الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی( به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و در صحن این 

مجمع بررسی می شود. 
نظرات هیئت نظارت اعمالی است نه ارشادی

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت گو با فارس، در پاســخ به این سوال که 
»امروز الریجانی در صحن علنی مجلس اعالم کرد، که 
دو الیحه پولشویی و پالرمو به مجمع می رود. با توجه به 
ایرادات هیات عالی نظارت در این باره آیا این دوالیحه 
به هیات عالی ارجاع می شــود یا مستقیم به صحن 
مجمع می رود؟«، گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت 
این اســت که کلیه قوانین مجلس را با سیاست های 
کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر 
مغایرتی باشد به مجلس می رود و مجلس پس از اعمال 

اصالحاتی به مجمع تشخیص می  فرستد.
وی در مورد اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت 
عالی نظارت نیز اظهار داشــت: نظرات هیأت عالی 
نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای »اصالح« است؛ 

یعنی باید اصالح در آن صورت بگیرد تا با سیاست های 
کلی انطباق پیدا کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
این مطلب که ادبیات الریجانی طوری است که الیحه 
به هیات عالی نمی رود و در صحن مجمع تشخیص 
نهایی می شود، اظهار داشت: باید ببینیم که مجلس 
تقاضای چه چیزی  می کند. اگر تقاضای مصلحت کند 
در این صورت از هیأت عالی نظارت به صحن مجمع 
می آید ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته 
اصالح کنند آن اصالحات به هیأت عالی نظارت می آید.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز مــاده یک الیحه اصالح قانون مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز را تصویب کردند. دو تبصره به بند 
»ز« ماده یک این قانون اضافه شد که طبق آن عالوه 
بــر مواردی که در بندهای »ح و ج« ماده 113قانون 
امور گمرکی قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه 
کاالی اضافی بیش از 15 درصد در واحد کاال از قبیل 
تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی 
مؤثر است، چه در کاالی همنام یا همنوع یا غیرهمنوع 
و غیرهمنام همراه با کاالی اظهار شده در رویه ورود 

قطعی نیز قاچاق محسوب می شود.
استیضاح آخوندی با ۵۰ امضا به کمیسیون 

عمران مجلس ارجاع شد
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از ارجاع 
طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
از هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون عمران جهت 
بررسی خبر داد. وی افزود: در حال حاضر این استیضاح 
50 امضا دارد. رضایی کوچی گفت: در میان متقاضیان 
اســتیضاح آخوندی، همه جریان های سیاسی درون 

مجلس حضور دارند.
بنا بر این گزارش، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
و جوانان در نشســت علنی روز سه شــنبه به سؤال 
حبیــب اهلل دهمرده نماینده زابــل، زهک، هیرمند، 
نیمروز و هامون درباره برنامه وزارت ورزش و جوانان 
برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی پاسخ گفت. 
وی خاطرنشان کرد: سرانه ورزشی کشور وضع 
مطلوبــی ندارد و به صورت عادالنه به ویژه در مکان 
مرزی و روستایی توزیع نشده است اما امیدواریم این 
توازن را تا پایان دولت دوازدهم ایجاد کنیم. سلطانی فر 

با اشــاره به اینکه در ســال ٩2 و آغاز به کار دولت 
دوازدهم 5355 مکان ورزشی نیمه کاره در کشور وجود 
داشت، گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع مالی 
برای تکمیل پروژه ها نیاز داریم. وزیر ورزش و جوانان 
اظهار داشت: از 22 ماه پیش که تصدی وزارت ورزش 
و جوانان را در دست گرفتم تالشم بر این بوده است 
که امکانات ورزشی در مناطق محروم و یا نقاط محروم 

استان های برخوردار توسعه یابد.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت شیرازه اقتصاد 

کشور را به هم ریخته است
رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل در نطق میان 
دستور خود در نشست علنی مجلس گفت: ناهماهنگی 
تیم اقتصادی دولت شــیرازه اقتصاد کشور را به هم 
ریخته و نابسامانی های اقتصادی موجود بیشتر ناشی 

از عملکرد ناموزون و ناکارآمدی این تیم است.
در جلســه علنی روز سه شــنبه محمد مهدی 
زاهــدی، نماینــده مــردم کرمــان در تذکری به 
رئیس جمهور عنوان کرد که اقشــار حقوق بگیر در 
وضعیت وخیم معیشتی قرار گرفته اند، یا افزایش حقوق 
کافی دهید و یا حمایت های الزم مالی مورد توجه قرار 
گیــرد و همچنین در تذکر دیگری به رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد که علی رغم تغییر رئیس بانک مرکزی 
نــرخ ارز روز به روز باالتر می رود و از ارزش پول ملی 
کاسته می شود، می طلبد تغییر رویکرد در سیاست های 

اقتصادی ایجاد شود.
علیرضا ســلیمی و علی اکبر کریمی نمایندگان 
محــالت و اراک نیــز در تذکری بــه رئیس جمهور 
عنوان کردنــد که چرا تمهید الزم جهت جلوگیری 
از کالهبرداری ســکه صورت نگرفت؟ آنها همچنین 
خواســتار توضیح در خصــوص به کارگیری ولی اهلل 
سیف در سمت مشاور اقتصادی علی رغم عزل وی از 
ریاست بانک مرکزی و ممنوع الخروج شدنش از سوی 

قوه قضائیه شدند.
رشد بیش از 4۰۰ درصدی قیمت دالر

 در یک سال
قاسم احمدی الشــکی، نماینده نوشهر در نطق 
میان دســتور خود گفت: مهر سال ٩6 قیمت دالر 
3800 تومان بود، مهر 13٩7 هر دالر بیش از 16 هزار 
تومان است و این یعنی رشد بیش از 400 درصدی 

قیمت دالر در یک سال.

الریجانی:

لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل 
در واکنش به تهدید مقامات آمریکا درباره به صفر 
ایران، گفت: امکان ندارد  رساندن فروش نفت 
آمریکا بتواند فروش نفت ایران را به صفر برساند.
علی اکبر والیتی در جمع خبرنگاران و در حاشیه 
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در سازمان 
مرکزی دانشــگاه آزاد برگزار شــد، با  اشاره به حادثه 
تروریستی اهواز، خاطرنشان کرد: من به مردم شریف 
خوزستان و اهواز تسلیت می گویم. صرف نظر از اینکه 
ما مسلمان هستیم همه انسانیم. کسانی که این کار را 
کردند مانند معارضین امام حسین)ع( در کربال هستند. 
کسی که کودک چندساله و مردم بی دفاع را می کشد، 
حتما انسان نیست. اقداماتی که اینها انجام می دهند، 
از سر عجز است و نتیجه عکس هم می دهد. امارات و 
عربستان با نوکری آمریکا و با طراحی رژیم صهیونیستی 
به دنبال شکســت هایی که در عراق و سوریه و یمن 
خوردند، خواســتند از جایی که پایگاه اســالم و اهل 
بیت)ع( است، انتقام بگیرند. جمهوری اسالمی آنقدر 

قدرتمند است که ریشه اینها را می سوزاند.
به گزارش تسنیم، وی درباره پیشنهاد دیدار ترامپ 
با رئیس جمهور ایران ، گفت: این خواب آشفته ترامپ و  

پمپئو قطعا تعبیر نخواهد شد.
مشــاور رهبر معظم انقالب در امــور بین الملل 
درباره تحریم نفتی ایران از ســوی آمریکا هم تأکید 

والیتی: امکان ندارد آمریکا بتواند فروش نفت ایران را به صفر برساند

نشســت وزرای خارجه ایــران و 1+4 با 
حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
برگزار شد. بیانیه 12 بندی این نشست حاوی 
هیچ نوع ضمانت و اعتمادسازی نبود و متاسفانه 
ادبیات آن بیشتر شامل واژگان غیرحقوقی و 

بی پشتوانه است.
بامداد سه شنبه نشست وزرای امور خارجه ایران 
و پنج کشور موسوم به 1+4، شامل انگلیس، فرانسه، 
آلمان، روسیه و چین در حاشیه اجالس مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.
پیش از این نشســت، محمدجــواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره برجام، مســائل 

سوریه و یمن گفت وگو کردند.
نشست وزرای خارجه ایران و 1+4 با حضور فدریکا 
موگرینی مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافت 
و در پایان این نشست محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
ایران و موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

در نشست مطبوعاتی مشترک حضور یافتند. 
آنچه از کلیت روند پیداست این است که اروپایی ها 
اگرچه تعهد سیاسی خود به حفظ توافق هسته ای را 

مورد تأکید قرار داده اند، اما در گام های عملیاتی اقدام 
قابل توجهی از خود نشان نمی دهند.

نشست بامداد سه شنبه ایران و 1+4 در انتها به یک 
بیانیه 12 بندی منجر شد. در این بیانیه البته باز هم 
تعهدات سیاسی تکرار شده اند که می توان تصریح به 
چنین تعهداتی را »در مجموع مثبت« انگاشت اما آنجا 
که کار به حوزه اجرای سیاست ها می رسد، از ادبیاتی 

مبهم و بدون تضمین استفاده می شود.
در بیانیه12 بندی نشســت وزرای خارجه ایران 
و 1+4 در نیویــورک، حاضران بــر تعهد خود برای 
تضمین کانال های پرداخت با ایران و تداوم صادرات 
نفت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و پتروشیمی 

تأکید کردند.
یکی از مهم ترین بندها که به گام های عملیاتی 
بازمی گردد بند دهم بیانیه اســت. »نظر به فوریت و 
ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای 
عملی برای حفظ و توسعه کانال های پرداخت و به طور 
مشخص ابتکار تأسیس یک »ســازوکار ویژه« برای 
تسهیل پرداخت های مربوط به صادرات )شامل نفت( 
و واردات ایران، که فعاالن اقتصادی را در تعقیب تجارت 
مشروع با ایران مساعدت کرده و به آنها اطمینان مجدد 
می دهد، استقبال کردند. اعضا مجدداً بر اراده قوی خود 
برای حمایت از فعالیت بیشــتر برای عملیاتی کردن 

این »ســازوکار ویژه « در کنار تداوم تعامل با شرکای 
منطقه ای و بین المللی تصریح کردند.«

در این ادبیات، »پیشــنهاد« و »استقبال« قابل 
 توجه انــد. در نهایت نیز نتیجه می شــود تصریح بر 
وجود اراده قوی؛ اما تضمینی بر اینکه این ســازوکار 
ویژه در نهایت ایجاد می شــود، وجود ندارد و اصوالً 
عبارات بیانیه، حاوی هیچ نوع ضمانت و اعتمادسازی 
نیستند و ادبیات آن، بیشتر شامل واژگان غیرحقوقی 

و بی پشتوانه است.
بند هشتم هم قابل توجه است. »اعضا از به روزسانی 
»قانون انسداد« اتحادیه اروپا، و اعطای مجوز به بانک 
سرمایه گذاری اروپا برای اینکه ایران نیز واجد شرایط 
برای دریافت وام های خارجی محسوب شود، و اینکه 
این به روزسانی در 16 مرداد اجرایی شده است، استقبال 

کردند«. بازهم صرفاً استقبال!
بــه گزارش فارس، در شــرایطی که اروپایی ها و 
به تبع آن 1+4 به سیاســت استقبال ادامه می دهند، 
وال اســتریت ژورنال، نشریه نزدیک به محافل بزرگ 
اقتصادی آمریکا، دیشــب گذشته تحلیلی قابل تامل 
منتشر کرد. »تفکر غالب در میان کشورهای اروپایی 
این است چنانچه ایران بتواند تا سال 2020 در برابر 
فشارهای آمریکا مقاومت کند، رأی دهندگان آمریکایی 
ممکن است رئیس جمهور جدیدی انتخاب کنند که 

روال کار را تغییر خواهد داد.« یعنی اروپایی ها بر این 
باورند که ایران باید منتظر باشد تا دوباره دموکرات ها 
قدرت را در دست بگیرند، تا نهایتا چیزی شبیه دوران 
باراک اوباما تکرار شــود، همان دورانی که در برهه ای 
رئیس  ســابق بانک مرکزی منافع آن را تقریبا هیچ 

خوانده بود.
به هــر روی، این روند پرابهــام که درخصوص 
بقا یا عدم بقای برجام ایجاد شــده، نباید مسئولین 
ایرانی را از آن برحذر دارد که به دنبال ســازوکارهای 
داخلی برای رفع مشــکالت اقتصادی باشــند. اروپا 
تضمین دهنده نیســت، نه میلی به این کار دارد و نه 

توانی برای تحقق آن.
تصویِر انزوا

عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در صفحه شخصی خود نوشت: نشست وزرای خارجه 
ایران و کشورهای 1+4 که پیش از تالش آمریکا برای 
استفاده ابزاری از شورای امنیت و اجرای نمایش علیه 
ایران برگزار شد، حمایت اروپا، چین و روسیه از ایران 

و انزوای آمریکا را به روشنی به تصویر کشید.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه بعد از نشست 
وزرای خارجــه 1+4 و ایران در ســازمان ملل تاکید 
کرد که مسکو به همکاری با ایران و همچنین توافق 

هسته ای پایبند است.

در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد

بیانیه12 بندی نشست حفظ برجام؛ ادبیاتی مبهم و امتناع از ارائه تضمین عملی

بقیه از صفحه 2
 جام جم با تاکید بر نقش FATF در آشــفتگی بازار ارز 
نوشته بود: بخش اعظم مبادالت ارزی کشورمان در وهله اول 
از طریق بانک ها و در گام دوم توسط صرافی ها انجام می شود؛ 
اما در شرایط تحریمی که کار با بانک های ایران برای خارجی ها 
محدود می شود، صرافی ها نقش بیشتری پیدا می کنند، چراکه 
صرافی ها خصوصی هستند و محدودیت ها و تحریم ها که عمدتا 
علیه بانک ها و تراکنش های رســمی ایران اعمال می شود را 
ندارند.بررســی ها نشــان می دهد آمریکا با همکاری برخی 
کشور های عربی، راه های دور زدن تحریم های بانکی را که در 
سال های قبل از برجام مورد استفاده قرار می گرفت، مسدود 
کرده است. یکی از این راه ها، استفاده از ظرفیت صرافی ها بود. 
از آنجــا که ایران مورد تحریم بانکی قرار گرفته بود، در دوره 
پیش اکثر نقل و انتقاالت مربوط به صادرات و واردات کشور 
از طریق صرافی ها انجام شد، اما در سال جاری صرافی ها نیز 
 FATF با مشکل مواجه شدند. به نظر می رسد اطالعاتی که
به  دست آورده، نقش مهمی در این زمینه داشته است. رئیس 
 آمریکایی FATF نیز که در ماه های اخیر با سفر های دوره ای 

به کشور های شریک تجاری ایران، تالش بسیاری برای اعمال 
تحریم ها کرده، چنــد روز پیش از موفقیت آمریکا در به هم 

ریختن بازار ارز ایران خبر داده بود. 
مسئولیت مضاعف نهادهای امنیتی و اطالعاتی

طی روزهای گذشته حادثه تلخ و تاسف بار حمله تروریستی 
به رژه نیروهای مسلح شهر اهواز که منجر به شهادت 25 نفر، 
و مجروحیت بیش از 70 نفر از هموطنانمان شد، مسئولیت 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی کشور را نیز دوچندان کرده است 
که در کنار شناسایی و کشف هویت تیم های تروریستی و عوامل 
پشتیبانی کننده و دخیل در حادثه به کشف اتاق عملیات جنگ 
اقتصادی دشمن در داخل کشور و زدن سرپل های بیرونی و 
حلقه یا حلقه های واسط آن در کشور ادامه دهند. به هر ترتیب 
برای کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئوالن بانک 
مرکزی ارائه اطالعات صرافی های کشور به FATF محرز شده 
و با توجه به اینکه واحد FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مسئول ارتباط با FATF است، منتظر پاسخ مسئوالن این نهاد 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهیم ماند تا مشخص شود 

چه کسی به اتاق جنگ آمریکا اطالعات می دهد؟

گزارش کیهان از راز افسارگسیختگی نرخ ارز

آمار صرافی ها را چه كسی به آمریکا داد؟
بانک مركزی: از وزارت اقتصاد بپرسید!

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از توقف 
طرح جریمه ریالی در سال آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، ســردار بهرام نوروزی دیروز در 
نشســت خبری، درباره اجرای طــرح جریمه ریالی 
سربازی اظهار داشت: اجرای این طرح تا پایان امسال 
ادامه داشته و برابر آخرین اطالعات ما در سال آینده 
اجرایی نخواهد شد. بنابراین افرادی که تا پایان امسال 
هشت سال غیبت یا بیشتر از آن داشته باشند تنها تا 
پایان امسال می توانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام 

خدمت سربازی معاف شوند.
نوروزی افزود: بیش از 600 هزار نفر برای دریافت 
کارت معافیــت از زمان اجرای طرح تاکنون به دفاتر 
پلیس+10 مراجعه کرده و برای حدود 444 هزار نفر 

کارت معافیت صادر شده است.
وی درباره اجرای این طرح از سال آینده گفت: تا 
جایــی که ما اطالع داریم مجلس این طرح را تنها تا 
پایان امســال تصویب کرده و برای اجرای آن در سال 
آینده مصوبه ای وجود ندارد ضمن اینکه به نظر نمی رسد 

که اجرای این طرح دوباره تمدید شود.
ممنوعیت اعطای تسهیالت بانکی 

به سربازان فراری و غایب
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز 
در این نشست درباره محدودیت های سربازان فراری 
و مشــموالن غایب، گفت: قانونگذار محدودیت هایی 
را برای این دســته از افراد در نظر گرفته است که از 
جمله آن عدم صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور، 
عدم اســتخدام و امکان کار در دستگاه های دولتی و 

خصوصی و ... است.

ممنوعیت استخدام و اعطای وام بانکی به سربازان فراری و غایب 

طرح جریمه ریالی سربازی از سال آینده متوقف می شود

فرش تا عرش
فاصله مشکالت مردم 

و دغدغه های نمایندگان اصالح طلب
حال و هوای طیف تاثیرگذار مجلس نشان می دهد، با وجود عیان شدن 
خیلی از مسائل و  اشتباهات، هنوز هم سودای چیزهایی را دارند که نه تنها با 
دغدغه های اصلی مردم فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه در مواردی حال و هوای 

دیگری هم دارد!
خبرگزاری مهر در گزارشــی به فاصله مشکالت مردم تا دغدغه های این روزهای 
اصالح طلبان  اشــاره کرد و نوشــت: این روزها دو سال و چهار ماه از عمر مجلس دهم 
می گذرد و ســلوک خاص امیدی ها و مستقلین کار را به جایی رسانده که محمدرضا 
عارف مرد اول انتخابات تهران و »ساکت اول« صحن مجلس، می گوید: »دولتی را روی 
کار آوردیم که نمی خواهد یا نمی تواند منویات اصالحات را پیاده کند؛ البته منطقی هم 

نیست رودرروی آن بایستیم! مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم!«.
رئیس  فراکسیون امید مجلس می گوید بخاطر روی کار آوردن یک دولت خاص 
مجبورند صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند، اتفاقا مردم هم بخاطر عملکرد همین 
دولت و مجلس مجبورند صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند، اما گویا جنس این دو 
سیلی و این دو صورت سرخ، با یکدیگر فرق می کند! چراکه حال و هوای طیف تاثیرگذار 
مجلس نشــان می دهد، با وجود عیان شــدن خیلی از مسائل و  اشتباهات، هنوز هم 
سودای چیزهایی را دارند که نه تنها با دغدغه های اصلی مردم فرسنگ ها فاصله دارد، 
بلکه در مواردی حال و هوای دیگری هم دارد؛ تا جایی که به گفته حاجی بابایی رئیس 
 فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، »گاهی اوقات که مردم مذاکرات مجلس را گوش 

می کنند به  اشتباه می افتند که رادیوی مجلس است یا رادیوی رسانه های خارجی!«
در این گزارش آمده است: »زیاد نیاز به شرح ماجرا نیست؛ هرکسی که اندک گذری 
به فضای مجلس و دغدغه های امیدی های هرم بهارستان داشته باشد، خوب می فهمد 
کــه در دوران »دالر 14 تا 15 هزار تومانی« و »ســکه 4/5 تا 5 میلیون تومانی«، در 
مجلس چه خبر است. یک روز نایب رئیس دوم مجلس درباره علت تداوم حصر سران 
فتنه 88 از وزیر دولت سؤال می کند و وقتی مجلس با رایی هرچند شکننده و ناپلئونی 
سؤال را وارد نمی داند، نایب رئیس اول مجلس کم نمی گذارد و رای مجلس را »تفسیر 
به رای« می کند که » مجلس به حصر رای نداد، بلکه به این نکته رای داده است که 
این موضوع جزو وظایف وزیر دادگستری نیست« تا شاید ذره ای از دغدغه های سیاسی 

اصالح طلبان در مجلس کم رنگ نشود!
روز دیگر، دو نماینده اصالح طلب تهران در یک روز نطق می کنند تا خاطره مجلس 
ششــم گم نشود؛ یکی از آنان داد رفع حصر سران فتنه و آزادی زندانیان به اصطالح 
سیاسی را سر می دهد و آن را در شأن نظام نمی داند و دیگری از »نظارت استصوابی« 
شورای نگهبان می نالد که اگر این نظارت نبود، باید بهتر از ماها در اینجا می بودند! از 
نهادهای نظامی و شبه نظامی یاد می کند که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با 
هم دارند و در ادامه به خدا پناه می برد، بی آنکه کوچکترین اشاره ای به کارنامه عملکردی 

مجلس و دولت مورد حمایت این مجلس و سهم آنها در مشکالت اصلی مردم بکند!
زمانی دیگر، نماینده دیگری از تهران به بهانه موافقت با اســتیضاح وزیر اقتصاد، 
چنان در میدان تاختن به دستاوردهای انقالب یکه تازی می کند که رئیس مجلس ترجیح 
می دهد برای یک بار هم که شــده، تذکر دهد و یادآور شود که انقالب دستاوردهایی 

هم داشته است!
مهر در گزارش خود نوشت: در صفحه ای دیگر از کتاب دغدغه های اصالح طلبان، 
سؤال ملی دو نماینده امیدی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره علت »عدم اقدام 
برای نامگذاری روزی در تقویم به نام »روز کوروش««! در صحن مجلس اعالم وصول 

می شود تا گره ای از مشکالت مردم باز شود.
نماینده دیگری از »اصحاب تَکرار« توئیت می کند و »خبر خوب« می دهد که »اولین 
اجــرای عمومی در تهران مجوز دریافت کرد« و البته قبل و بعد از آن هم برای رفتن 
بانوان به ورزشگاه ها کم نمی گذارد، تا شاید دغدغه ای از دغدغه های مردم کم شود! و 
البته همه این اظهارنظرها و داد و فریادها در صحبت های بسیاری دیگر از اصالح طلبان 

مجلس هم شنیده می شود.

رئیس سیا:
امیدواریم نفوذ منطقه ای ایران را 

كاهش دهیم
رئیس آژانس مرکزی اطالعات آمریکا در اولین سخنرانی عمومی اش گفت 
سیا فعالیت های ایران در منطقه را تحت نظر دارد و امیدوار است که از نفوذ 

منطقه ای ایران کم کند.
»جینا هاســپل«رئیس آژانس مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( دوشنبه شب گفت 
ســازمان متبوعش فعالیت های ایران را زیر نظر دارد و امیدوار اســت که بتواند نفوذ 

منطقه ای ایران را کاهش دهد.
هاســپل که سال ها پشــت پرده فعالیت کرده، در اولین سخنرانی عمومی اش به 
حاضران در مرکز »مک کانل« دانشگاه »لوئیزویل« درباره نفوذ منطقه ای ایران گفت: ما 
فعالیت های شرارت بار ایران در آن منطقه را زیر نظر داریم. امیدواریم که این فعالیت ها 

را به عقب برانیم تا آن کشورها بتوانند مسیر مورد نظر خودشان را بروند.
رئیس سیا در بخش های دیگری از صحبت هایش ایران را به سوء مدیریت منابع 
مالی اش متهم کرد و گفت: در حال حاضر مردم ایران در سختی هستند و با مشکالت 

شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش فارس، »جان بولتون« مشــاور امنیت ملی آمریکا این هفته مســائل 
اقتصادی ایران را به خروج این کشور از برجام ارتباط داده و گفته بود: اگر ما از برجام 
خارج نمی شدیم، این وضعیت ایجاد نمی شد و شرکت های خارجی همچنان در حال 

سرمایه گذاری در آن کشور بودند.

با صدور بیانیه ای
شورای امنیت سازمان ملل حمله 
تروریستی در اهواز را محکوم كرد

شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه ای حمله تروریستی در اهواز 
را قویا محکوم کرد.

شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت محلی نیویورک با صدور بیانیه ای 
حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز را محکوم کرد.

براساس این بیانیه، اعضای شورای امنیت به شدیدترین وجه حمالت تروریستی 
شــنیع و بزدالنه در جمهوری اسالمی ایران، در اهواز در تاریخ 31 شهریور را محکوم 
کردند. در پی این اقدام تروریستی 25 نفر از هموطنانمان شهید و  حدود60 نفر نیز 

مجروح شدند.
اعضای شورای امنیت عمیق ترین مراتب همدردی و تسلیت به خانواده قربانیان و به دولت 
 جمهوری اسالمی ایران را بیان داشته و آرزو کردند که مجروحین به سرعت بهبود کامل یابند.
اعضــای شــورای امنیت مجــددا تاکیــد کردند که تروریســم در تمامی اشــکال 
 و مصادیــق یکــی از شــدیدترین تهدیدهــای صلــح و امنیت بین المللی اســت.
اعضای شورای امنیت ضرورت پاسخگویی مرتکبین و حامیان این اقدامات تروریستی 
نکوهیده و آوردن آنها به پیشــگاه عدالت را خاطر نشــان کردند و از همه دولت ها 
خواســتند که براساس تعهدات شــان تحت حقوق بین الملل و قطعنامه های مرتبط 
شورای امنیت فعاالنه با دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگر مراجع مربوطه در این 

زمینه همکاری کنند.
به گزارش فارس، اعضای شورای امنیت تاکید کردند هرگونه عمل تروریستی فارغ 
از انگیزه، مکان، زمان و شخص مرتکب، مجرمانه و غیرقابل توجیه است. آنها مجددا 
تاکید کردند همه دولت ها براساس منشور ملل متحد و دیگر تعهدات ناشی از حقوق 
بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل مهاجرت و حقوق بین الملل 
بشردوستانه، باید با تمام وجود با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اعمال 

تروریستی مبارزه کنند.
پیش از این آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل نیز این حمله تروریســتی را 

محکوم کرده بود.
الزم به ذکر است که صبح شنبه یک تیم تروریستی وابسته به بیگانگان که ارتباطات 
آشکار آن با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و همچنین برخی رژیم های مرتجع منطقه 
قابل کتمان نیست، در شهر اهواز و در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح، در اقدامی 
رذیالنه مردم را به رگبار بست. در پی این اقدام تروریستی 25 نفر از هموطنانمان از 

جمله یک کودک شهید و  حدود60 نفر نیز مجروح شدند.

سردار ابراهیم کریمی با بیان اینکه 
ســامانه وظیفه عمومی ناجا با بانک ها 
در ارتباط اســت، افزود: برهمین اساس 
از ســال گذشته به مشــموالن غایب و 
ســرباران فراری وام بانکی و تسهیالت 

بانکی اعطا نمی شود.
کریمی ادامه داد: اگر دســتگاهی 
نیز اقدام به بکارگیری مشموالن غایب 
سربازی کرده باشد این افراد برای بار 
اول به اندازه هزینه سالیانه یک سرباز 

یعنــی پنج میلیون و 200 هــزار تومان به ازای هر 
مشمول غایب و برای بار دوم و بیشتر از آن به ازای 
هر مشمول غایب باید معادل هزینه سه سرباز یعنی 
15 میلیــون و 600 هزار تومان را به عنوان جریمه 

پرداخت کنند.
وی گفت: تحقیق و شناسایی مشموالن غایب و 
فراری سربازی نیز در قانون وجود دارد اما در حال حاضر 
نیازمندی ما در آن حد نیست که چنین طرح هایی را 
اجرا کنیم اما مشــموالن غایب بدانند که ما اطالعات 

آنان را در اختیار داریم.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره 
سرنوشــت مبالغ اخذ شده تحت عنوان جریمه ریالی 
ســربازی نیز گفت: این مبالغ به خزانه دولت می رود 
و پس از واریز به خزانه دیگر ما نظارتی بر آن نداریم.

تسهیالت وظیفه عمومی برای راهپیمایی اربعین
کریمی با اشاره به تســهیالت این سازمان برای 
راهپیمایی اربعین و خروج مشموالن سربازی از کشور 
اظهارداشت: متقاضیان شرکت در راهپیمایی اربعین 

یا به طور کلی متقاضیان خروج از کشــور که مشمول 
سربازی هستند، می بایست به سایت نیروی انتظامی 
مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند در ادامه 
این درخواســت به دانشــگاه ها ارجاع شده و دانشگاه 
تاییدیه های الزم را در صورتی که فرد شرایط را داشته 
باشد صادر خواهد کرد. پس از آن فرد باید ضمانت خروج 
از کشــور را پرداخت کندکه این ضمانت به دو شکل 
است یکی ضمانت نهاد رهبری و یا همان ستاد اربعین 
دانشجویی است که در این صورت متقاضیان باید به این 
نهادها مراجعه کرده و یک کد یونیک دریافت کرده و 
100 هزارتومان نیز پرداخت کند. شیوه دوم نیز پرداخت 
سه میلیون تومان وثیقه خروج از کشور است. پس از 
آن مجوز خروج از کشور برای این افراد صادر می شود.

وی با بیان اینکه دانشجویانی که گذرنامه ندارند 
نیز ابتدا باید مجوزهای الزم را از وظیفه عمومی دریافت 
و ســپس اقدام به دریافت گذرنامه کنند گفت: الزم 
است متقاضیان تا فرصت باقی است نسبت به دریافت 
گذرنامه، تمدیــد گذرنامه  یا دریافت مجوز خروج از 

کشور اقدام کرده و آن را به روزهای پایانی موکول نکنند.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: 
برای سفر به دیگر کشورها غیر از سفر عتبات نیز مبلغ 
وثیقه 15 میلیون تومان است که مشموالن می توانند 
با پرداخت آن از کشــور خارج شده و پس از بازگشت 

آن را دریافت کنند.
سردارکریمی یادآورشد: باید توجه داشت که شرط 
الزم برای دریافت تمامی مجوزهای خروج از کشور، عدم 
داشتن غیبت است و مشموالن غایب اجازه خروج از 

کشور را ندارند.
تعامل با وزارت بهداشت برای دریافت 

پرونده پزشکی مشموالن متقاضی معافیت
وی همچنین در مورد معافیت های پزشــکی نیز 
اظهارداشت: دیگر مسئله ای تحت عنوان جعل کارت 
نداریم و ممکن اســت برخی در روندهای بررســی 
معافیت پزشــکی اســناد و مدارک را جعل کنند که 
در این خصوص نیز عمدتا پلیس متوجه آن می شود 
ضمن اینکه هنگام دستگیری این افراد اقداماتی که در 
گذشته انجام داده و مشخصات این افراد نیز در آرشیو 
اســناد و مدارکشان یافت می شــود که این افراد باید 
دوباره به ســربازی بروند.در همین راستا نیز با وزارت 
بهداشت تفاهم کردیم تا پرونده های الکترونیک افراد 
دارای بیماری که برای آن بیماری قصد دریافت معافیت 
پزشکی را دارند با سازمان وظیفه عمومی ناجا تبادل 
کنند، البته همانطور که گفتم ما با سابقه بیماری های 
دیگــر افراد کاری نداریم بلکه ســوابق آن بیماری را 
دریافت خواهیم کرد که افراد مدعی ابتال به آن بوده و 

خواهان معافیت پزشکی براساس آن هستند.

آمریکا  نــدارد  امــکان  کرد: 
بتواند فروش نفت ایران را به 
صفر برساند، ما در برابر فشار 
آمریکا تسلیم نخواهیم شد. بر 
اساس دیپلماسِی نگاه به شرق 
می توانیــم اقتصاد خودمان را 
ســامان دهیم. رئیس  هیئت 
مؤسس و هیئت امنای دانشگاه 
آزاد اســالمی اظهار داشــت: 
دنیای آینده قطعا تک قطبی 
مانند  قدرت هایی  و  نیســت 
چین، روســیه،  اروپای متحد 

و جبهه مقاومت به پرچمــداری ایران در آینده جزو  
قدرت های جهانی هستند.

آمریکا و انگلیس خودشان در منطقه هستند و به 
ما می گویند شما در این منطقه نباشید!

والیتی همچنین در مراســم گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس که با عنوان »دفاع همچنان باقی است« 
در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد، با 
بیان اینکه ظرف 200 سال گذشته یک میلیون متر مربع 
از ایران جدا شده است، خاطرنشان کرد: در زمان پهلوی 
اول، بخشی از آرارات به ترکیه داده شد و در زمان پهلوی 
دوم هم بحرین از ایران جدا شد، اما جمهوری اسالمی 
این افتخار را دارد که یک سانتی متر از خاک ایران را 

از دست نداده است. وی با اشاره به سابقه تاریخی ایران 
گفت: امروز جهان بدترین شــرایط خود بعد از جنگ 
جهانی را تجربه می کند و شدت تنش ها در دنیا بی سابقه 
است. این هفت تیرکش افسارگسیخته آمریکایی هر روز 
یک حرف می زند، برای مثال با پوتین توافق می کند و 
چندی بعد خالف آن عمل می کند. این مرد کازینودار 
آمریکایی می خواهد دنیا را مثل یک کازینو اداره کند، 
در چنین شــرایطی باید به فکر خودمان باشیم. ایران 
در منطقــه نوعی همکاری منطقه ای را با ابتکار رهبر 
انقالب شکل داده که مختص جمهوری اسالمی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز 
بعضی افراد قلم به دست مزدور، می گویند »ما در عراق 

چه کار داریم؟« اگر همت ایران و همت کردهای عراق 
نبود، تانک های اسرائیل کنار مرز ما صف بسته بودند. 
نتانیاهو این مــردک دوره گرد، به اروپایی ها گفته که 
»اگر ما به مراکز هسته ای ایران حمله کنیم، حزب اهلل 
خاک اسرائیل را به توبره می کشد« امروز جوانان لبنان 
با جانشان از منافع مشترک ایران و لبنان دفاع می کنند.

تظاهر به ضدانقالب بودن و بی دینی
 جایی در دانشگاه آزاد ندارد 

 رئیس  هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد 
اسالمی تصریح کرد: امروز آمریکا و انگلیس در منطقه 
هستند و به ما می گویند »شما در این منطقه نباشید«؛ 
زورگویــی از این باالتر وجود ندارد. اگر یک قدم عقب 
بنشینیم، باید صد قدم عقب نشینی کنیم. مشکل تحریم 
هم حل می شود، راه  حل آن هم وجود دارد. ما اگر با 
کشورهایی مانند هند و روسیه با پول ملی کار کنیم، 
بخشی از مشکالت دالری مان حل می شود. ما پیروز 

می شویم و تحریم ها را پشت سر می گذاریم.
والیتی خاطرنشان کرد: ما قول می دهیم دانشگاه 
آزاد، دانشــگاه علم و دین باشد  و تظاهر به ضدانقالب 
بودن و تظاهر به بی دینی جایی در دانشگاه آزاد ندارد. 
اجازه نمی دهیم ارزش های انقالبی در دانشــگاه آزاد 
تضعیف شــود و تراز علمی دانشــگاه پایین بیاید. بنا 
داریم نگذاریم یک ریال از بیت المال در دانشــگاه آزاد 

اسراف شود.


