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نداشــت. اصحاىب كه توجه نداشــتند كه امام زمان شــان روى چه نقشه دارد عمل 

مى كند، با خيال هاى كوچك شــان، با افكار ناقص شــان در مقابلش مى ايستادند و 

غارتش كردند و اذيتش كردند.
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۲۷ صفر 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۴

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ترساندن مردم؛ ابزاری کهنه 
برای تحمیل تعهدات خسارت آفرین

سرویس سیاسی-
دیروز ارگان دولت در یادداشتی به این نتیجه رسیده بود که منتقدان FATF بی فکر هستند و همچنین روزنامه های 
زنجیره ای همان فضاسازی هایی که در دوره پیش از برجام انجام می دادند روز گذشته برای CFT به اجرا درآوردند و برخی 
از این روزنامه ها گزاره عدم امکان تجارت در عرصه بین الملل در صورت عدم تصویب FATF را مطرح کرده بودند که کیهان 

در مطلبی در همین شماره به آن پاسخ داده است.
روزنامه دولت در ستونی در شماره دیروز نوشت: »نصراهلل پژمانفر، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از تهیه سه طرح در 
مجلس برای مقابله با فشارهای روانی ایجاد شده توسط آمریکا خبر داده است. طرح اول ناظر به تنبیه و تحریم کشورهای 
همکاری کننده با آمریکا در تحریم ایران است. طرح دوم قرار است دالر را از معادالت!! بین المللی حذف کند و طرح سوم 

هم به گفته نماینده مشهد در ارتباط با موضوع احتمال حمله سایبری آمریکا به کشور است...«
چنان که خواندید روزنامه دولت از عبارت »معادالت بین المللی« استفاده کرده و این در حالی است که در عنوان طرح 
آمده: »حذف دالر از معامالت بین المللی« و سپس در توضیح طرح طراحتا از واژه هایی مانند: »معامله«، »بخش دولتی« 
و »بخش خصوصی« استفاده شده که این گویای آن است که منظور طراحان این طرح بر معامالتی است که ما در آن یا 

خریداریم یا فروشنده. 
در این یادداشت آمده: »اینکه ایران دالر را از روابط اقتصادی اش با کشورهای مشخصی، آن هم با موافقت طرفین حذف 
کند یک بحث است و اینکه ایران دالر را از مناسبات بین المللی حذف کند بحث دیگری... قرار است با کدام ساز و کار دالر 

را از کل مبادالت اقتصادی بین المللی حذف کنیم؟«
روزنامه دولت و عدم فهم تفاوت »معامله« و »معادله«

همان گونه که خواندید این نوشتار سه اصطالح »معامالت«، »معادالت« و »مناسبات« را به یک معنا به کار گرفته است! 
یعنی آنان که تفاوت »معامالت بین المللی« با »معادالت بین المللی« را نمی دانند به تمسخر دیگران روی آورده اند. وقتی 
گفته می شود حذف دالر از معامالت بین المللی این هم می تواند تمام تجارت جهانی را شامل شود و هم می تواند ناظر بر 
معامالتی باشد که دولت یا بخش خصوصی ایران با طرف های خارجی انجام می دهند که با توجه به توضیحات طرح دقیقا 
مشخص است که منظور طراح آن معنای دوم است و نه کل عرصه تجارت جهانی. همه اینها در حالی است که اگر به خود 
زحمت یک جست وجوی اینترنتی را می دادند می دیدند که پیمان های پولی دوجانبه توسط کشورهای زیادی که برخی از 

آنها حتی جزو متحدان سیاسی و اقتصادی آمریکا به شمار می روند به امضا رسیده است.
اما وقتی بگوییم »حذف دالر از معادالت بین المللی« این گزاره تنها به معنای حذف دالر از کل تجارت جهانی است 
که این منظور طراح آن نبوده است و جالب اینکه در همین نوشته هم به بخشی از سخنان پژمانفر  اشاره شده که گفته 
»دولت موظف شــود هرگونه معامله با دالر را قطع ]کند[« به یقین در این عبارت منظور گوینده از کلمه »دولت«، قوه 
مجریه جمهوری اسالمی ایران است. یعنی همان دستگاهی که نویسنده این نوشتار از آن حقوق می گیرد. اخیرا در جهت 
شفاف سازی منابع مالی شبکه های »ایران اینترنشنال« و »من و تو« کمپینی مطرح شد اما عصبانیت دو خبرنگار )که یکی 

از آنها همین نویسنده بود( از طرح آن موضوع علیه شبکه های سعودی و انگلیسی تاسف برانگیز بود. 
روزنامه دولت خوشحال از اینکه کشف بزرگی انجام داده در ادامه رطب و یابس را در هم آمیخته و آسمان و ریسمان را 
به هم بافته که در نهایت بگوید چون این طرح از جانب فالن نماینده آمده و او مخالف FATF است پس نتیجه می گیریم 
FATF خوب است! این نتیجه گیری مضحک و به میان آمدن نام نهاد اقدام مالی آن قدر بی ربط و مضحک است که این 
تصور را در ذهن ایجاد می کند که گویا این مطلبی سفارشی در زمینه FATF است و نویسنده از فرط بی استداللی برای 

تایید آن سراغ این سه طرح رفته است.
روزنامه کیهان در همین شماره به این شبهه که در صورت عدم تصویب FATF تجارت ما با جهان قطع می شود پاسخ 
داده؛ این از همان جنس دروغ هایی است که در مضرات عدم وجود برجام مطرح می کردند. باید گفت طنز همان مطالبی 
اســت که در مدح برجام و با ادعاهای مضحک نوشــته شد. مثال در موردی روزنامه ایران تنها دو ماه پس از اجرای برجام 

مدعی شد با این قرارداد طول عمر خلبان ها و خدمه پرواز افزایش یافته است!
ضمن آنکه باید به این نکته نیز  اشاره کنیم که در یادداشت فوق در مورد اعمال تنبیهی برای همکاران آمریکا علیه 
ایران نیز مدعی شده که آنها در عدم خرید نفت و گاز ایران قرار است با آمریکا همراه شوند. این نکته را در تماس با آقای 
پژمانفر جویا شدیم که او گفت عدم خرید یک کشور موضوعی ابدی نیست و کشورهایی که تا چند سال پیش با ما تجارت 
نداشتند اکنون دارند و یا بالعکس. پژمانفر گفت با این حال ما قبل از این به فکر تغییراتی در بخش هایی از این طرح بودیم 

و به زودی آن تغییرات را اعالم می کنیم.
رئیسی فردی قانونمند است

روزنامه شرق در شماره دیروز به موضوع تشکیل »یگان حفاظت آستان قدس« پرداخت. این روزنامه به همین منظور 
گفت وگوی ایرنا )خبرگزاری دولت( با »حشمت اهلل فالحت پیشه« رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس را منتشر کرده است.

فالحت پیشه در این گفت وگو می گوید: »آقای رئیسی فرد قانونمندی است و بر آن تاکید دارد، قطعا مالحظات قانونی 
را در این باره در نظر دارد.«

روزنامه طیف اصالح طلب در بخش نخست این مطلب به این اقدام سیدابراهیم رئیسی با عالمت سؤال پرداخته است. 
این نوع پرداختن در مورد اموری است که برای نخستین بار است که رخ می دهد چرا که اگر آن امری مسبوق به سابقه 
باشــد الجرم پیش از این باید در مورد آن صحبت می شــد. اگر بحث و سخنی در نگرفته یعنی انتقادی در مورد آن عمل 
نبوده و اکنون مطرح کردن اما و اگر درباره آن می تواند گواه این باشد که مخالفت با فردی است که آن عمل را انجام داده 

و عمل بهانه است. 
نکته جالب توجه این است که در ادامه این گزارش آمده: »تولیت آستان قدس رضوی در حالی اعالم می کند که برای 
نخستین بار یگان حفاظت از آستان را تاسیس کرده که پس از بمب گذاری منافقین در 30 خرداد 1373... یگان حفاظت 

و امنیت حرم رضوی زیر نظر سپاه انقالب اسالمی تشکیل شد«!!
هراس افکنی با چاشنی بزک شیطان بزرگ

روزنامه همشهری در مطلبی نوشت: »اعالم نظر شورای نگهبان درباره الیحه CFT در جریان مبادالت روز یکشنبه 
به افت شاخص بورس و تشکیل صف های سنگین برای فروش سهام شرکت ها منجر شد. این خبر بازتاب گسترده ای بین 

سرمایه گذاران و گروه های سهامداری در شبکه های مجازی داشت و همزمان بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داد«.
ایــن روزنامه زنجیره ای در گزارش مذکور با بزک شــیطان بزرگ به دور جدید اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران همزمان با 13 آبان از سوی آمریکا هیچ  اشاره ای نکرده و انگشت اتهام را به سمت شورای نگهبان نشانه رفته و اقدام 

تحسین برانگیز در برخورد با الیحه خسارت بار CFT را عامل نابسامانی اقتصادی در کشور جا زده است.
گفتنی است بازار سهام در روز دوشنبه با تقویت 1241 واحدی شاخص کل، به بازگشت تحریم ها بی اعتنا بوده است. 
الزم به ذکر اســت که در بازار ارز نیز با توجه به تداوم تزریق اســکناس از ســوی بانک مرکزی همچنان با روند کاهشی 

قیمت ها مواجه هستیم.
یک جریان سیاسی خاص همواره با هراس افکنی و دروغ پراکنی به دنبال گروگان گیری اقتصاد ایران و سپس زمینه 

چینی برای تحمیل برجام های بعدی است.
عزاداران رد مصوبه خود تحریمی!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد تیتر یک صفحه نخست شماره دیروز خود را با پس زمینه سرخ به رد شدن CFT در 
شورای نگهبان اختصاص داده و برای رد شدن این مصوبه مجلس در شورای نگهبان عزاداری کرد! در گزارش آفتاب یزد 
در این زمینه آمده است: در شرایطی که پیش بینی می شد شورای نگهبان مصوبه مجلس، در مورد CFT را تائید کند، آن 

را رد کرد تا سرنوشت FATF مبهم باقی بماند و فرصت ایران نیز از دست برود.
آفتاب یزد در ادامه به نقل از ظریف مدعی شــده اســت : »اگر FATF تصویب نشــود حتی چین و روسیه هم با ما 

معامله نمی کنند.«
گفتنی اســت اعالم 20 ایراد شــرعی و قانون اساسی شــورای نگهبان بر الیحه CFT در حقیقت نقشه آمریکا برای 

خودتحریمی در ایران را نقش بر آب کرد.
FATF در بیانیه اواخر مهرماه سال جاری از ایران خواست تا 9 بند را در فرصت 4 ماه اجرایی کند. منتفی دانستن حق 

شرط ایران، اجرای خودتحریمی و الزامی بودن ارائه تراکنش های بانکی کشورمان به FATF از جمله بندهای 9گانه بود.
در بند1 بیانیه فوق آمده بود: »به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه های 

تحریم شده را که »در تالش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند« حذف کند«.
»مهلت قانونی«؛ دستاویز حاشیه سازان درون و بیرون مجلس

روزنامه اعتماد دیروز گزارشــی را درباره رد الیحه CFT از ســوی شورای نگهبان منتشر کرد و ضمن انتخاب تیتری 
مغلوط و غیرمرتبط، نوشــت: »با اعالم خبر رد الیحه CFT در شورای نگهبان، سؤاالت و ابهاماتی جدی در میان فعاالن 
سیاسی و افکار عمومی ایجاد شده، آنچه الاقل انتظار می رفت، در این مورد توضیح داده شود، همان تأکید ویژه کدخدایی بر 
اعالم نظر شورای نگهبان در موعد مقرر و قانونی است؛ آن هم در شرایطی که هر ناظری به راحتی می تواند با یک محاسبه 
ساده فاصله ای که از زمان تصویب الیحه در صحن علنی مجلس، زمان ارجاع آن به شورای نگهبان، مهلت مقرر در قانون 
برای اعالم نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و نهایتا تاریخ اعالم نظر این شورا در روز گذشته، دریابد که شورای 
نگهبان نه تنها برخالف گفته سخنگویش در موعد قانونی اعالم نظر نکرده، بلکه نزدیک به 10روز، یعنی به میزان مهلتی 

که بنابر قانون در اختیار دارد، تأخیر داشته است.«
در این رابطه الزم به ذکر است که در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی، محمود صادقی، نماینده حاشیه ساز مجلس 
دهم در تذکری مدعی شد که شورای نگهبان هنوز در مورد CFT نظراتش را به صورت رسمی به مجلس ارسال نکرده است! 
علی الریجانی، اما گفت که آنچه صادقی می گوید خالف واقعیت است و شورای نگهبان نظراتش را در مهلت مقرر ارسال 
کرده است. رئیس  مجلس افزود: »بنده نظر شورا را به کمیسیون امنیت ملی و معاونت قوانین مجلس ارسال کرده ام... نظر 

شورای نگهبان درباره این الیحه در موعد مقرر به مجلس، ارسال و الزام قانونی 20 روزه رعایت شده است.«

موافقت نمایندگان با ارسال گزارش تخلفات در ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه

رئیس  قوه قضائیه به همه کسانی که به فکر 
ثروت های بادآورده و سوءاستفاده از التهابات 
اقتصادی هستند هشدار داد که قطعاً مجازات 

خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی 
قضایی، راهپیمایی عظیم اربعین را از نشــانه های 
محبت به اهل بیت)ع( و از برکات انقالب اسالمی 
دانســت و گفت: گرچه زیارت اربعین از ابتدا مورد 
تاکید و تحریض بوده است اما چنین حرکت بزرگی 
از ناحیه شیعیان در شکل فعلی آن، بی تردید متاثر 
از آرمان های بلند انقالب اسالمی و تالشی است که 
این انقالب در جهت ترویــج معارف اهل بیت)ع( 

داشته است.
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با  اشاره به گرامیداشت سالروز تسخیر النه جاسوسی 
و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خاطرنشان کرد: 

امسال به دلیل نحوه برخورد آمریکایی ها با مردم، 
شــاهد حضور معنادار ملت بصیر ایران در سراسر 
کشــور بودیم؛ از این جهت کــه آمریکا به ویژه در 
ســال های اخیر تالش کرده که با اعمال فشارهای 
سنگین اقتصادی، مردم را از نظام جمهوری اسالمی 
جدا کند و اخیراً نیز با به کارگیری ســخیف ترین 
ترفندهای عملیات روانی مانند درج روزشمار برای 
شــروع تحریم ها، ملت ایران را علیه نظام تحریک 
کند. در حالیکه هرچه توان تبلیغاتی در این زمینه 
داشته اند به کار بسته اند اما بازهم شاهد حضور مردم 
در راهپیمایی علیه استکبار جهانی و به ویژه ایاالت 

متحده آمریکا بودیم.
حمایت از سرمایه گذاری سالم

 مقابله با انباشت ثروت بادآورده
وی با  اشــاره به تالش های دشمن برای ایجاد 
تالطم در بازار و اقتصاد کشور با هدف ایجاد شکاف 
میان مردم و نظام طی ماه های اخیر، گفت: در کنار 

این دشمنی ها عده ای در داخل به دنبال سودجویی 
و کســب ثروت های بــادآورده بودند. ما نیز به این 
افراد هشدار دادیم که برخوردهایمان جدی و قاطع 

خواهد بود. 
مجدداً اعالم می کنم که دستگاه قضایی ضمن 
حمایت کامل از ســرمایه گذاری سالم و برخورد با 
افــراد یا نهادهایی که به نحوی بخواهند در مقابل 
این قبیل سرمایه گذاری ها موانعی ایجاد کنند، به 
شدت با کسانی که تالش دارند از رخنه های امنیتی و 
اقتصادی برای تحصیل مال و انباشت ثروت بادآورده 

استفاده کنند مقابله خواهد کرد.
رئیــس  قوه قضائیه با  اشــاره به اقدامات اخیر 
دســتگاه قضایی و صدور برخی آرا در این زمینه، 
یادآور شــد: هیــچ رأفتی در برخورد با مفســدان 
اقتصادی نخواهد شد. البته روشن است که هیچکس 
به لحاظ عاطفی از اینکه یک شــهروند جمهوری 
اســالمی گرفتار عواقب اقدامات ســوء خود شود، 

خرسند نمی شود اما دنیاپرستی برخی افراد باعث 
می شود که با ترجیح منافع خود بر منافع مردم و به 
قیمت گرفتاری و عسر و حرج یک ملت به چنین 

سرنوشتی دچار شوند.
آملی الریجانی با توصیه به افرادی که در اندیشه 
سودجویی و بهره مندی از برخی التهابات هستند، 
تاکید کرد: بهتر اســت تا راه بازگشتی وجود دارد 
این افراد از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا 
قطعاً دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با 
قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده و اجازه 
نمی دهد که برخی با تالش برای کسب ثروت های 

بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند.
براســاس این گزارش، ادامه بحث و بررســی 
پیرامون»دســتورالعمل نظارت و پیگیری احیای 
حقوق عامه«در دســتور کار دیروز مسئوالن عالی 
قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب 

رئیس  قوه قضائیه رسید.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و استفان 
منوشین وزیر خزانه داری این کشور در یک 
نشست خبری درباره تحریمهای جدید آمریکا 

علیه ایران با خبرنگاران شرکت کردند. 
مایک پمپئو در این نشســت گفت: ایران دو 
انتخاب دارد، به صورت یک بازیگر عادی رفتار کند 
یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد. پامپئو گفت که 
واشنگتن فکر می کند توافق جدید با ایران ممکن 
است اما تا زمانی که ایران رفتارش را بر اساس 12 
خواسته ای که او قبال مطرح کرده تغییر نداده باشد، 

فشار آمریکا بر ایران پیوسته ادامه خواهد یافت.
مایک پمپئو هدف نهایی راهبرد دولت آمریکا در 
قبال ایران را کنار گذاشتن »انقالبی گری« از سوی 
این کشــور خواند.وی اضافه کرد که دولت دونالد 
ترامپ از ابتدای ریاســت جمهوری تاکنون 19 دور 
تحریم علیه جمهوری اســالمی ایران اعمال کرده 

که در جریان آن 168 شخصیت حقیقی و حقوقی 
هدف این تحریمها قرار گرفته اند. وزیر خارجه آمریکا 
همچنین مدعی شد از وقتی که در ماه مه راهبرد 
جدید آمریکا در قبال ایران اجرایی شد، حدود 100 

شرکت از ادامه تجارت با ایران صرفنظر کرده اند. 
به گــزارش فارس، پمپئو همچنین اســامی 
کشورهایی که فعال از تحریم های نفتی علیه ایران 
معاف شده اند را اعالم کرد. به گفته وی چین، هند، 
ایتالیــا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه از 
کشورهایی هستند که در این لیست قرار گرفته اند. 

وی مدعی شد که این 8 کشور تا کنون بخش 
قابــل توجهی از خرید نفت خود از ایران را به طور 
قابل توجه کاهش داده اند و حتی 2 کشور آن را به 
صفر رســانده اند. پامپئو گفت: ما به مذاکرات خود 
ادامه میدهیم تا همه کشورها واردات نفت خود از 

ایران را به صفر برسانند. 

پامپئو در پاسخ به سؤال الجزیره به دفاع تمام قد 
از رژیم ســعودی پرداخت و گفت که این کشور از 
تالش های آمریکا در مقابله با تروریســم حمایت 
می کند در حالی که ایران به بی ثباتی در منطقه دامن 
می زند.وزیر خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد، که 
ایران پول نفت فروخته شده به این 8 کشور را تنها 
می تواند در تجارت کاالهای انسانی یا تجارت دوجانبه 
برای خرید کاالهای غیرتحریمی استفاده کند. وزیر 
خزانه داری آمریکا نیز در ادامه به جزئیات تحریمها 
 اشــاره کرد و گفت که بیش از 700 فرد، شرکت و 
نهاد، کشتی و هواپیما را تحریم کرده ایم.نکته قابل 
توجه آنکه آمریکا کشتی غرق شده سانچی را نیز 

جزو کشتی های تحریمی اعالم کرده اند!
معافیت نیروگاه بوشهر!

در همین حال منابع خبری اعالم کردند نیروگاه 
اتمی بوشــهر و کشورهای خارجی که با آن تعامل 

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اگر کمی صبوری کنیم خیلی زود باید 
کلیات سازوکار ویژه مالی اروپا مشخص و اعالم شود.

بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه با حضور در جمع خبرنگاران 
پاسخگوی پرسش های آنها شد.قاسمی درخصوص سازوکار ویژه مالی اروپا برای حفظ 
برجام گفت: این موضوع به خوبی پیش می رود، ما در تماس دائم با اتحادیه اروپا و 
1+4 هستیم. این نوع مکانیزم ها در حوزه های مالی پیچیده بوده، زمان بر هستند و 
باید با دقت الزم روی آن کار شود. فکر می کنم اگر کمی هم صبوری کنیم خیلی زود 
باید کلیات اس پی وی )سازوکار ویژه مالی اروپا( مشخص و اعالم شود و امیدواریم در 
زمان کوتاه تری هم اجرایی شود .متاسفانه این اظهارنظر سخنگوی دستگاه دیپلماسی، 
ارسال پالس به طرف اروپایی برای استمرار مذاکرات فرسایشی است. الزم به ذکر 
است که روحانی-آبان 95- با تشبیه برجام به درخت سیب و گالبی و تشبیه منتقدان 
به کودکان عجول، از مردم خواسته بود برای دیدن نتایج اقتصادی توافق هسته ای 
صبر کنند تا درخت به ثمر برسد.گفتنی است-4 خرداد سال جاری- یکی از مقامات 
ایرانی حاضر در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین در گفت و گو با خبرنگاران 
تاکید کرده بود که ضرب االجل ایران به اروپا، تا پایان ماه می )10 خرداد( می باشد.

اروپا در پی آن است تا با مذاکرات فرسایشی، برای آمریکا زمان بخرد. هدف اصلی 
و مشترک تروئیکای اروپایی و آمریکا، تعلیق و معطل نگه داشتن اقتصاد و تعمیم 

خسارت محض برجام به دیگر مولفه های قدرت کشورمان است.
محکومیت دانمارک

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان افزود: بعد از حوادثی که علیه ایران در 
یک یا دو کشور اروپایی رقم زده شد اتهامات و توطئه ها و دسیسه هایی را طراحی 
کردنــد، ایران موضــوع را دنبال کرد و اقدامات خود را انجام داد. اخیرا درخصوص 
موضوع دانمارک اقدامات الزم در تهران و کپنهاگ انجام گرفت و دیروز هم رؤسای 
نمایندگی های چند کشور به وزارت خارجه احضار شدند. ما این نوع رفتار را محکوم 
می کنیم و آن را بخشی از دسیسه هایی می دانیم که معاندین روابط ایران و جهان 

آن را طراحی کرده اند و روابط ایران و اروپا  را هدف قرار می دهند.
جنگ روانی

به گزارش تسنیم، قاســمی درخصوص بازگشت تحریم ها گفت: تحریم های 
آمریکا نسبت به ایران موضوع جدیدی نیست. ما در گذشته و بعد از انقالب شاهد 
تحریم های مختلف و کالن بوده ایم. امروز هم پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، 
تحریم های آمریکایی ها علیه ایران اعمال می شود. این یک اعتیاد و عادتی است که 
در دولت آمریکا شکل گرفته و چون عادت است، ترک آن برای ترامپ سخت است. 
من آن را نوعی خودتحریمی آمریکا می دانم. آمریکا از تمامی معاهدات بین المللی 
خارج شده و نشان داده که نمی تواند با سازوکارهای بین المللی کار کند و در انزوا 
قرار دارد. این از خردمندی و قدرت آمریکا نیست بلکه نشانگر عجز آمریکا در کار 
کردن با جامعه بین الملل است. این تحریم، تحریم یکجانبه آمریکاست و نه تحریم 
سازمان ملل و تحریم های بین المللی. آمریکا  نتوانسته است به اهدافی که ترسیم 

کرده بود برسد و ما در بخش هایی پیشرفت کرده ایم.
وی افزود: این تحریم ها چیزی جز جنگ روانی و ایران ستیزی تلقی نخواهد شد. 
تجربه و تاریخ نشان داده که تحریم ها جز جنگ روانی چیزی نیست. تدابیری که 
اندیشیده شده باعث خواهد شد که تحریم ها نتایج مورد نظر آقای ترامپ را نصیب 

آمریکا نخواهد کرد و ما از این فصل و مرحله هم عبور خواهیم کرد. 
تشکر از دولت و ملت عراق

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: جا دارد که از دولت عراق، مردم و کشور 
دوست عراق تشکر کنم که در انجام مراسم جهانی اربعین کمک کردند .

رئیس  قوه قضائیه:

هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی نخواهد شد

سخنگوی وزارت خارجه:
اگر کمی صبوری کنیم کلیات سازوکار 

ویژه مالی اروپا مشخص می شود!

در حالی که مدعیان اصالحات ریاکارانه به دنبال سوءاستفاده از نامه 
آیت اهلل یزدی رئیس جامعه مدرسین به آیت اهلل شبیری زنجانی بوده و این 
نامه دلسوزانه را توهین آمیز خوانده اند آیت اهلل اراکی ضمن روایت واکنش 
این مرجع تقلید به نامه آیت اهلل یزدی گفت: آیت اهلل شــبیری زنجانی 
گفته اند ارادت قدیمی به آیت اهلل یزدی داشته و ایشان را دلسوز انقالب 

و دین می دانند.
به گزارش تسنیم آیت اهلل محسن اراکی عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم با اشــاره به نامه آیت اهلل محمد یزدی خطاب به آیت اهلل شبیری زنجانی 
گفت: بعضی ها خیلی به این ماجرا دامن زدند و خواستند آن را به یک فتنه جدید 
تبدیل کنند که باید هوشــیار بود زیرا ما در این شــرایط نیاز به وحدت و یکدلی 
داریم و نباید اجازه دهیم به هر بهانه ای، عده ای بخواهند فتنه جدیدی شروع شود.

وی با تأکید بر این مطلب که این دست نامه نگاری ها روش متعارفی بین علما 
بوده است، تصریح کرد: حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی یک مرجع تقلید 
مورد قبول عامه و مورد قبول علمای ما اســت. حضرت آیت اهلل یزدی نیز یک پیر 
مبارزه علیه استکبار و علیه طاغوت است، یک فقیه شجاع و زحمت کشیده و رنج دیده 
دوران پیش از انقالب و بعد از انقالب است؛ آیت اهلل یزدی از شاگردان مبرز حضرت 
امام رضوان اهلل تعالی علیه است و نباید طوری عمل کرد که اهانت به ایشان انجام 
گیرد و همان طوری که حرمت مقام مرجعیت حفظ شده است حرمت مقام فقاهت 
نیز باید حفظ شــود.این استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: بعد از نامه آیت اهلل 
یزدی، آیت اهلل شبیری به یکی از بزرگان فرموده اند که »من ارادت قدیمی به آیت اهلل 
یزدی دارم و می دانم که ایشان دلسوز انقالب و دین است و انسان متدینی است و 
ایشان را قبول دارم«.عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: وقتی یک جریانی 
در حال تالش برای سوءاستفاده از اقدام آیت اهلل شبیری زنجانی بود، آیت اهلل یزدی 
نگران سوءاســتفاده از ایشــان شدند و این نامه را با این هدف نوشتند که کسی از 
رفتار ایشان سوءاستفاده نکند؛ به هرحال اگر کسی مانند حضرت آیت اهلل یزدی که 
زحمت کشــیده انقالب است، احســاس کرد که اقدام آیت اهلل شبیری با هر عذر و 
دلیلی ولو صحیح، ممکن است ضربه ای به اصل بدنه این جریان انقالبی در جامعه 

وارد کند، نمی تواند سکوت کند.
وی بــا تأکید بر لزوم حمایت از آیت اهلل یزدی، گفت: وقتی یک فقیهی مانند 
آیت اهلل یزدی احســاس می کند که برخی می خواهند از مرجعیت بزرگواری چون 
آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی سوءاستفاده و بهره برداری کنند چه کار باید کند؟ آیا 

می تواند سکوت کند یا باید جلوی جفا در حق آیت اهلل شبیری را بگیرد؟
آنان که تقلید را کار میمون می دانستند نگران مرجعیت شدند!

گفتنی اســت مدعیان اصالحات که تا دیروز در توهینی آشکار، تقلید را کار 
میمون می دانستند، از هر فرصتی استفاده کرده و مقدسات را مورد هجمه قرار داده 
و از توهین به ائمه اطهار)ع( هم خودداری نکرده و نمی کنند، والیت امیرالمومنین)ع( 
را در روزنامه های زنجیره ای زیر سؤال برده و همه ساله در موعد تنظیم و تصویب 
بودجه علیه بودجه حوزه های علمیه جنجال می کنند، به دنبال نامه آیت اهلل یزدی به 
آیت اهلل شبیری زنجانی، نگران شأن مرجعیت شده  و این نامه دلسوزانه را توهین آمیز 
خوانده بودند! این دورویی و نفاق جریان اصالحات البته در یک مسئله دیگر هم ریشه 
دارد. وضعیت امروز کشور ناشی از نوع نگاه و مدیریت این جریان است و برای فرار از 
پاسخگویی به افکار عمومی، چه راهی بهتر از جاروجنجال درباره مسائل غیرمرتبط 

و سرگرم کردن مردم به سایر امور برای الپوشانی دسته گلی که به آب داده اند!

در واکنش به نامه رئیس جامعه مدرسین
آیت اهلل شبیری زنجانی: ارادت قدیمی 

به آیت اهلل یزدی دارم
ایشان دلسوز انقالب و دین است

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از سوی مجلس شورای 
اسالمی بدون »اعالم رأی نمایندگان«، »در نظر 
گرفتن مصلحت« و »ذکر دالیل اصرار مجلس« 

را تخلف دانست.
علی احمدی درباره ارجاع الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته )پالرمو( 
و الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام از سوی مجلس شورای 
اســالمی و اعتراض برخــی نمایندگان مجلس به 
این اقــدام با خبرگزاری مهــر گفت  وگو کرد. وی 
اظهار داشت: نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت 
مصوبه مجلس با بند 2 اصل 112 قانون اساسی در 
18 مهرماه به مجلس ابالغ شد؛ در حالی که تاریخ 
نامه آقای الریجانی به مجمع، درست یک روز بعد، 
یعنی 19 مهر ماه اســت. روشــن است که در این 
فاصله یک روزه، مجلس هیچ جلســه و مصوبه ای 

برای رفع ایرادات شورای نگهبان نداشت. جمعی از 
نمایندگان به این اقدام آقای الریجانی اعتراض دارند 
و از مجمع تشخیص مصلحت خواسته اند این لوایح 
را برای طی فرایند قانونی و بررســی در مجلس، به 

مجلس عودت دهد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفــت: مطابق ماده 25 آیین نامــه داخلی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام »...چنانچه مجلس شورای 
اسالمی بر نظر خود باقی بود و با اعالم رأی، ضمن 
در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را 
تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از 
طرف مجلس شورای اسالمی به همراه گزارش جامع 
و مکتوب نظر شورای نگهبان و دالیل اصرار مجلس 
شورای اسالمی بر نظر مصلحتی خود برای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.« در این 
ماده چند قید وجود دارد؛ یکی اعالم رأی نمایندگان 
که در مورد این دو الیحه انجام نشده است. مطابق 
این ماده حتی نظر کمیســیون نیز کافی نیست و 

مشخصا نظر مجلس باید اعالم شود. به طریق اولی، 
صرف اطالع مجلس از ارسال مصوبه به مجمع نیز 
برای تأمین قیود به کار رفته در اصل 112 کفایت 
نمی کند. قید دوم در مــاده 25 آیین نامه داخلی 
مجمع »در نظر گرفتن مصلحت« است. از آنجایی 
که اساساً ایرادات شورای نگهبان در مجلس مطرح 
نشده، باید گفت از حیث حقوقی اختالفی نیز تحقق 
نیافته است تا چه رسد به در نظر گرفتن مصلحت 

و اصرار بر مصوبه.
احمدی افزود: نکته ســوم، تأکید ماده بر ذکر 
دالیل اصرار مجلس است، چون مجلس درخصوص 
ایراد شورای نگهبان مصوبه ای ندارد، طبعاً دالیلی هم 
برای اصرار بر نظر مصلحتی مجلس ذکر نشده است. 
آنچه مسلم اســت، مطابق این ماده رئیس مجلس 
صالحیت آن را ندارد که رأساً به جای نمایندگان و 
با تمسک به عدم تأمین نظر شورای نگهبان موضوعی 
را تحــت عنوان مصلحت به مجمع ارجاع دهد. در 
نتیجــه تصور می کنم با توجه به صراحت ماده 25 

آیین نامه داخلی مجمع تشــخیص و سوابقی که 
در گذشــته وجود داشته، این دو الیحه به مجلس 

عودت داده  شود. 
وی خاطرنشــان کرد: صالحیت نهاد مجمع 
تشخیص را هیئت عالی نظارت توسعه نداده است، 
بلکه اقدامات رئیس مجلس و ارجاع لوایح بدون طی 
فرایند قانونی است که باعث شده مجلس از اجرای 
صالحیت هــای خود در این زمینــه باز بماند و در 
نتیجــه این گونه به نظر بیاید که صالحیت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است. اصرار 
بــر مصوبه، اختصاص به مجلس و نمایندگان دارد 
و رئیس مجلــس بدون تصویب مجلس صالحیتی 
در اصرار بر لوایح  ندارد. بنابراین آنچه مانع تحقق 
اختیــار و صالحیت مجلس در مورد این دو الیحه 
شده، رفتار ریاســت مجلس و تخلف وی از قانون 
اساسی است که به جای پیروی از تصمیم مجلس، 
 رأســاً اقدام به اصرار کــرده و لوایح را برای مجمع 

فرستاده است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ارسال دو الیحه اخیر از مجلس به مجمع تشخیص تخلف بود

در دیدار مدیرکل اروپای وزارت خارجه با 
سفرای نروژ و سوئد و کاردار دانمارک در تهران 
بر وظیفه این کشورها در مقابله با تروریسم 
و غیرقابل قبــول بودن پناه دادن به عامالن 

عملیات تروریستی اهواز تاکید شد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
اعالم کرد: در پی اقدام اخیر تروریســتی در اهواز و 
اعتراض شدید کشورمان به دانمارک، سوئد، نروژ و 
هلند و با توجه به اتهامات اخیر به جمهوری اسالمی 
ایران در فرانسه و دانمارک که با دسیسه چینی رژیم 
صهیونیستی و طراحی سناریوهای ناشیانه صورت 
گرفت، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اروپای 
وزارت امور خارجه ســفرای نروژ و سوئد و کاردار 
دانمــارک در تهران را به وزارت امور خارجه دعوت 

و ضمن تبیین مواضع کشورمان در ارتباط با حادثه 
تروریستی اهواز و رد اتهامات رژیم صهیونیستی، بر 
وظیفه این کشورها در مقابله با تروریسم و غیرقابل 
قبول بودن پناه دادن به کسانی که رسما مسئولیت 

عملیات تروریستی اهواز را پذیرفته اند، تاکید کرد.
قاسمی افزود: در این دیدارها همچنین آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای همکاری های جامع و 
گسترده از جمله در حوزه های امنیتی با کشورهای 
مزبور و انجام تحقیقات مشــترک به منظور کشف 

واقعیات اعالم شد.
به گزارش فارس، وی اضافه کرد: آمادگی جهت 
همکاری مشترک برای شناسایی عوامل تروریستی 
که در اروپا مامن پیدا کرده اند، پیش از این در دیدار 
آشنایی ســفیر هلند با معاون سیاسی وزارت امور 

خارجه و در گفت وگوهای تلفنی روزهای گذشته 
وزیر خارجه کشــورمان بــا وزرای خارجه آلمان، 
 فرانســه، نروژ، ســوئد و دانمارک مورد تاکید قرار

 گرفته بود.
متاسفانه وزارت خارجه در رویکردی منفعالنه و 
مغایر با اصول بدیهی دیپلماتیک، از احضار سفرای 
کشــورهای اروپایی امتناع و صرفا آنها را به وزارت 
خارجه دعوت می کند تا درباره رفتار گســتاخانه 

طرف مقابل گفت وگو کند.
این رفتار منفعالنه در حالی است که در ماه های 
اخیر سفارتخانه های ایران در اروپا چندین بار مورد 
تعرض قرار گرفته و چندین دیپلمات ایرانی از اروپا 
اخــراج و یک دیپلمات کشــورمان نیز در اقدامی 

غیرقانونی بازداشت شده است.

دیپلمات های ۳ کشور اروپایی به جای احضار به وزارت خارجه دعوت شدند!

آمریکا مصمم به نگه داشتن ایران در برجام     نام 8 كشور معاف از تحریم نفتی اعالم شد

مدیر مرز تجاری شلمچه سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این مرز پس 
از 25 روز تعطیلی به منظور تردد زائران اربعین حسینی از روز دوشنبه 

دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. 
هادی عطرفه در گفت و گو با ایرنا بسته شدن بخش تجاری پایانه مرزی شلمچه 
از سوی عراق از ابتدای ماه صفر همزمان با آغاز حرکت پیاده روی اربعین حسینی 
را از علل توقف مبادالت تجاری در این مرز بیان کرد و گفت: نبود زیرساخت های 
الزم در آن ســوی مرز و تعطیل شدن گمرک عراق از دالیل عمده توقف فعالیت 

تجاری در مرز شلمچه در این مدت بوده است.
وی اظهار داشت: پیش از این مسئوالن ایرانی در منطقه اعالم کرده بودند فعالیت 
تجاری از مرز شلمچه در ایام اربعین متوقف نخواهد شد اما طرف عراقی آمادگی الزم 
برای پذیرش مبادالت تجاری در ایام تردد زائران اربعین حسینی از این مرز را نداشت.
عطرفه افزود: در روزهای عادی روزانه 300 دستگاه کامیون کاال حامل مصالح 

ساختمانی و تره بار از مرز شلمچه به کشور عراق صادر می شود.

مرز تجاری شلمچه بازگشایی شد

نماینــدگان مجلس با ارســال گزارش 
کمیسیون صنایع در مورد تخلفات در توقف 
ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات 
خودرو در دوره مدیریت شــریعتمداری در 
قوه قضائیه موافقت کردند  به  وزارت صنعت 
و همچنیــن حاجی دلیگانی در ســؤالی از 
مذاکرات فرانکفورت و چرایی پنهان ماندن 
آن از نهادهای حاکمیت پرســید و ظریف به 

آن پاسخ داد.
در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی گزارش 
کمیســیون صنایــع و معادن و کمیســیون ویژه 
حمایت از تولید ملی درخصوص موضوع توقف ثبت 
سفارشــات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو 
طبق ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس در دستور 

کار صحن علنی قرار گرفت.
آنچنان که مهر نوشته در این گزارش آمده است؛ 
کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی 
وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو از دستگاه های 

مربوط را محرز می دانند.
ایــن گــزارش می افزاید: نماینــدگان وزارت 
اطالعات، وجود رانت در ثبت ســفارش و به دست 
آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم 
و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیررسمی 

خودروساز خارجی را مورد تأیید قرار می دهد.
پس از قرائت این گزارش، نمایندگان با اکثریت 
 آرا با ارســال این گزارش به قــوه قضائیه موافقت

 کردند.
از مذاکرات محرمانه فرانکفورت چه خبر؟

در ادامــه جلســه علنی دیروز حســینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در سؤال 
از وزیرخارجــه با انتقاد از عملکــرد این وزارتخانه 
در پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشــور 
گفت: بیش از 2/7 میلیارد یورو از اموال این کشور 
در اختیار فردی قرار دارد که در زندان اســت و 90 
درصد اموال این فرد در خارج از کشــور است؛ چرا 
وزارت خارجه از ظرفیت های خود برای بازگرداندن 

این اموال استفاده نکرده است؟
حاجی دلیگانی در ادامه با انتقاد از انعقاد برخی 
توافقات پس از برجام گفت: هیئتی با مسئولیت آقای 
ظریف 17 آذرماه ســال 95 درست یک سال پس 
از اجرای برجام و یک روز قبل از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا مذاکراتی را در فرانکفورت 
انجام داده و سه توافق جدید را برخالف نص صریح 
برجام امضا کردند. نقض برجام فقط توسط طرف 

مقابل نبوده است، ما هم برجام را نقض کردیم.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 

والیــی گفت: طبــق بند 7 برجــام، صریحا ایران 
پذیرفته است که در کشور 300 کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده باشد و ایران می تواند به عنوان محصول 
تولیدشده نهایی از این اورانیوم استفاده کند. اما در 
مذاکرات فرانکفورت قبول کردید و به آمریکا تعهد 
دادید که رسوبات این مواد غنی شده که در داخل 
لوله ها و تجهیزات قرار دارند را نیز جزو آن 300 کیلو 
به حساب آورید. این توافق جدید، پایمال کردن حق 

ملت و نقض برجام است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: شما 
در توافــق فرانکفــورت اجازه دادیــد آمریکایی ها 
الیاف کربن که در روترها به کار برده شــده بود را 
نمونه برداری کننــد. در متن برجام چنین چیزی 
نبوده اســت و اطالعات جدیــدی از این طریق به 

آمریکایی ها داده شد.
حاجــی دلیگانی ادامــه داد: در موضوع اقدام 
مالی]FATF[ هم آقای طیب نیا در سال 95 تعهدی 
را امضــا کردند که 41 بند را اجرا کنند. پس از آن 
آقای ظریف، سیف و طیب نیا نامه پشیمانی نوشتند.

وی خطاب به ظریف گفت: علت محرمانه بودن 
این توافقات چه بوده است؟ چرا نمایندگان مجلس 
باید از طریق رســانه های بیگانــه از این توافقات 
مطلع شوند؟ پیشنهاد می دهیم دولت قبل از اینکه 
اسناد بیشتری از این توافقات از سوی همپیمانان 
اروپایی اش منتشر شود، پرده از این توافق محرمانه 

بردارد تا اعتماد افکار عمومی را جلب کند.
ظریف: چیزی را پنهان نکرده ایم

محمدجواد ظریف وزیرخارجه کشــورمان در 
جلسه علنی دیروز و در پاسخ به سؤال نمایندگان 
با تسلیت ایام سوگواری اهل بیت)ع(، اظهار داشت: 
درخصوص تالش ها برای استرداد اموال بابک زنجانی 

نقش وزارت امور خارجه نقشی حمایتی است و ما 
موظفیم اقدامات دستگاه های قضایی را پیگیری و 
درخواست های دستگاه های مختلف را دنبال کنیم 
که این کار را انجام دادیم و درخواســتی نبوده که 

وزارت امور خارجه دنبال نکرده باشد.
ظریف در بخش دوم پاسخ به سؤال حسینعلی 
حاجی دلیگانــی، گفت: یقینا ما هم بــرای اموال 
مملکت نگرانی داریم و از دل مشــغولی نمایندگان 
قدردانی می کنیم. آنچه به ما اطالع دادند شناسایی 
شــد، اما همه حساب ها صوری بود. هم به مالزی و 
هم به تاجیکســتان نمایندگان وزارت نفت رفتند، 
حساب ها شناســایی شــدند، اما همه حساب ها 

و اشخاص صوری بودند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در کشور کاری را 
بدون گزارش نمی توانیم انجام دهیم، گفت: در نامه 
 ]FATF[ آقای طیب نیا درخصوص گروه اقدام مالی
نوشــته اند بر اســاس مقررات قانون اساسی عمل 
می شود، کما اینکه 4 الیحه ای که در مجلس بود بر 
اساس این موضوع بود. آقای طیب نیا از شورای عالی 
پولشویی هم مصوبه گرفتند و به درخواست وزارت 
امور خارجه این جمله »بر اساس قانون اساسی« را 

اضافه کردند.
با اطالع می گویم: دالر در سراشیبی است

ظریف تاکید کرد: این طور نیســت که چیزی 
را پنهان کرده باشیم و یا خواسته باشیم مجلس را 
دور بزنیم کما اینکه علی رغم اینکه معتقدیم وقت 
کشــور گرفته شده و 2 سال است منتظر تصویب 

4الیحه هستیم.
وزیرخارجه در بخش پایانی ســخنانش تاکید 
کرد: با اطالع می گویم امروز روزی اســت که دالر 
روند سراشیبی سقوط را طی می کند. آمریکایی ها 

با زیاده روی در مصرف دالر روندی را شروع کردند 
که در نهایت به ضرر آنها خواهد بود.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: دیپلماســی 
توانسته کاری کند که نزدیک ترین متحدین آمریکا به 
او فشار وارد کنند. دیروز که 13 آبان بود و مردم ما به 
آمریکا نه گفتند، باید بپذیریم که آمریکا نتوانسته از 
پس ملت ما بر بیاید اما چرا خودمان داریم می گوییم 
که این گونه نیســت؟... مردم ما دیروز ]راهپیمایی 
13آبان[ نشان دادند که با نظام هستند و تبلیغات 
دشمنان و عوامل ضد انقالب بر آنها بی تاثیر است.

صادقی:گزارش نرسیده!
الریجانی: رسیده و به کمیسیون رفته

در ادامه جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی محمود صادقی نماینده پر حاشیه لیست 
امید در تذکری خطاب به الریجانی اظهار داشــت: 
هنوز نظر شورای نگهبان در مورد الیحه CFT به 
دست نمایندگان نرسیده اســت. شورای نگهبان 
درباره CFT نظر داده و ســخنگوی شورا توئیت 
کرده اســت اما هنوز به صورت رســمی به دست 

نمایندگان نرسیده است.
در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در پاســخ به تذکر نماینده تهران گفت: 
 CFT شــورای نگهبان نظر خود را در مورد الیحه
به مجلس، ارسال و بنده نظر شورا را به کمیسیون 
امنیت ملی و معاونت قوانین مجلس ارسال کرده ام.
وی خاطرنشان کرد: نظر شورای نگهبان درباره 
این الیحه در موعد مقرر به مجلس، ارســال و الزام 

قانونی 20 روزه رعایت شده است.
اقدام متقابل در برابر دانمارک و هلند

همچنین حجت االســالم علیرضا سلیمی در 
تذکری اظهار داشت: اتفاقاتی در هلند و دانمارک طی 
چند روز اخیر رخ داده است و الزامات دیپلماتیک 
رعایت نشده است؛ می طلبد که آقای ظریف وزیر 
امــور خارجه در راســتای اقــدام متقابل و قاطع 

تصمیم گیری کند.
رئیس کمیســیون  پورابراهیمی  محمدرضــا 
اقتصادی نیز طی تذکری خطاب به رئیس مجلس 
گفت: متأسفانه زائران اربعین حسینی دچار مشکالت 
ارزی در این ایام شده اند. دولت و به ویژه بانک ملی در 
تخصیص ارز دولتی به زائران حسینی سوءمدیریت 
داشت و مشکالت عدیده ای برای زائران ایجاد شد 
لذا مجلس باید هر چه ســریعتر ایــن موضوع را 

پیگیری کند.
در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در پاســخ به این تذکر اظهار داشت: این 

موضوع را در کمیسیون اقتصادی پیگیری کنید.

هزار شــهید  یادواره 3۶ 
شهادت  سالگرد  و  دانش آموز 
حسین فهمیده در تهران برگزار 

شد.
وزیر آموزش و پرورش در این 
مراســم که دیروز در دبیرســتان 
شهدای هفتم تیر منطقه 6 تهران 
برگزار شد، تکریم شهدا را از وظایف 
اصلی جامعه برشمرد و گفت: اشاعه 
و ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت 
و فرهنگی که شــهدا از خودشان 
برای ما به ارمغان گذاشــته اند باید 
همواره در طول زندگی ادامه داشته 
باشد بنابراین نباید تنها به برگزاری 

با حضور وزیر آموزش وپرورش یادواره ۳۶ هزار شهید دانش آموز برگزار شد

یادواره شهدا سالی یک بار بسنده کرد بلکه باید همواره 
منش شــهدا را الگوی خود قرار دهیم و قدردان این 

تمدن غنی باشیم.
سید محمد بطحایی خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ 

شهادت پابرجاست به خاطر انجام ایثارگری هاست لذا 
این دو واژه در کنار هم مفهوم پیدا می کنند نمی شود 

شهادت را بدون ایثارگری تصور کرد.
بطحایی با  اشــاره به آنچه در کتاب های درســی 

درباره فرهنگ ایثار و شهادت آمده 
اســت، افزود: خیلی بیشتر ازآنچه 
در کتاب هــا به آن پرداخته شــده 
باید به زندگی شهدا پرداخته شود، 
کارهای خوبی انجام شــده اما کافی 
نیســت نباید به این مقدار بســنده 
کنیم، بهره مندی از فرهنگ شهدا در 
زندگی، عاقبت به خیری را برای ما به 

ارمغان می آورد.
وی افزود: امسال تالش کردیم 
این مراســم در سراسر کشور برگزار 
شــود اما این موضوع نباید به تدریج 
از فروغ و عظمت این برنامه بکاهد. 
هرسال باید تکریم شهدا باعظمت تر 

از سال قبل برگزار شود.
تجلیل از خانواده شــهید فهمیــده و تعدادی از 
خانواده های شــهدا با حضور وزیر از دیگر برنامه های 

این مراسم معنوی بود.

دارند مشمول تحریم ها نیستند. این معافیت نشان 
می دهد آمریکایی هــا هراس زیادی از خروج ایران 
از برجام داشته و مصمم است با چنین روش هایی 
هرگونه احتمال خروج ایران از برجام را منتفی سازد.

در همین حال »جامعه جهانی ارتباطات بانکی« 
مشــهور به »سوئیفت« دیروز اعالم کرد دسترسی 
برخی از بانک های ایرانی به این ســامانه پیام رسان 
بانکی را تعلیق کرده است.  به نوشته رویترز، سوئیفت 
در بیانیه  مختصری که امروز منتشر کرده اشاره ای 
به نام این بانک ها و یا بازگشت تحریم های آمریکا 

علیه ایران نکرده است. 


