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درمکتب امام

مبدأ اصالح و انحراف ملت
از دانشگاه ها و مدارس سعادت ملت ها رشوع مى شود. دانشگاه ها و مدارسند 

كه متام مقدرات مملكتى را آنها هستند كه اداره مى كنند. سعادت يك ملت به دست 

دانشمندان آن ملت است. دانشمندان ملت اگر انحراف نداشته باشند، استقامت داشته 

باشند، بر طريق مستقيم باشند ملت هم به طريق مستقيم كشيده مى شود و ملت هم 

سعادمتند مى شود و اگر خداى نخواسته انحرافاىت در دانشگاه ها در دانشكده ها، در مدارس 

قدميه، در مدارس جديده انحرافاىت پيدا بشود، از آنجاست كه انحراف ملت پيدا مى شود.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 مردم درگیر مشکالت معیشتی 
مدعیان اصالحات مشغول تلگرام بازی

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشی با عنوان »۹۵ تحدیدگر« به موضوع طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی که اخیر 
از ســوی نمایندگان مجلس مطرح شــده بود پرداخت و نوشت : » پس از شکست نسبی پیام رسان های داخلی در جذب 
کاربر، نمایندگان مجلس بازهم برای حل مشکل متوسل به ابزار تهدید قانونی شده اند و گویا که تمام اراده مردم با طرح ها، 
الیحه ها یا قوانین محدود می شود! این بار تعدادی از نمایندگان مجلس با اعالم طرح »ساماندهی پیام  رسان های اجتماعی« 

به تصور خود باعث کنترل و مدیریت آن می شوند«.
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشــت : »نمایندگان مجلس و برخی از مسئوالن تصور می کنند که با سلب آزادی 
مردم می توانند به خواسته های خود برسند؛ درحالی که این گزاره از اساس غلط است و مردم راه خود را می روند و بی تردید 
قانونی می تواند قابل اجرا باشــد که مورد درخواســت و تایید عموم مردم باشد. باید از نمایندگان مجلس پرسید که با چه 

سازوکاری می خواهند مردم را کنترل کنند؟ «
گفتنی است در شرایطی که کشور درگیر مشکالت اقتصادی است و مردم بر اثر سوءمدیریت و ناکارآمدی دولتمردان 
با مشکالت معیشتی دست به گریبان هستند ،روزنامه های زنجیره ای طیف مدعی اصالحات که از قضا بیشترین نقش را در 
بوجودآمدن شرایط فعلی دارند، در تالشند تا با برجسته سازی مسائل حاشیه ای نظیر تلگرام و فضای مجازی، از پاسخگویی 
به افکار عمومی فرار کنند.   از سوی دیگر در کشور ما از ساندویچی و کله پزی و بقالی و قصابی گرفته تا پزشکی و مهندسی، 
انواع نظارت های صنفی و بهداشتی را برای سالمتی جسم مردم داریم اما به سالمت روح و روان و فکر که می رسیم، برخی 
ادعا می کنند همه، عقل و تشخیص و اختیار دارند و نیازی به قانون و نظارت بر فضای مجازی نیست! خب اگر واقعا این گونه 
است، همه قوانین محدود کننده و بازدارنده را از کف خیابان و اتوبان تا محیط های کار و زندگی بردارند و جنگل درست کنند.

چه ظرفیت ها، استعداد ها و زندگی ها که در اثر لجام گسیختگی فضای مجازی تباه می شود و چه تهدیدها که از همین 
معبر ساخته می شود. تاسف بار اینکه »مدیران بستر ساز تباهی« و »طعنه زنندگان درباره ناکامی فیلترینگ یا گسترش 

هنجار شکنی برآمده از ولنگاری مجازی«، هر دو در یک اردوگاه قرار دارند.
نکته قابل تامل اینکه از یک ســو تسهیالت سیســتماتیک برای گسترش آلودگی و هنجار شکنی های بعدی تدارک 
می شود و سپس همین طیف مدعی اصالح طلبی، روی همین هنجارشکنی برای القای عدم توفیق انقالب مانور می دهند.
مردم از دولت عصبانی هستند و دیگر با اصالح طلبی نمی شود رای جمع کرد!

احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم در گفت و گویی با روزنامه زنجیره ای آرمان با بیان اینکه حرکت عموم مسئوالن به 
سمت اصالح طلبی است گفت : دیگر با اصالح طلبی نمی شود در شهرستان ها رای جمع کرد.

وی در این گفت و گو اظهار داشته است : حمایت از دولت در شرایط فعلی و ایستادگی در مقابل تهاجم آمریکایی ها به 
جمهوری اسالمی ایران ممکن است در رأی آوری خیلی کمک نباشد. االن افکار عمومی جامعه به شدت ملتهب و عصبانی 
است و شاید کسانی که سردمدار شعار باشند خیلی بهتر بتوانند رأی بیاورند. این رفتار برای  اصالح طلبان، سخت است، ولی 
فکر می کنم صداقت سیاسی ایجاب می کند در راستای حفظ امنیت و آرامش کشور منطقی موضع بگیریم، نه صرفا برای 
رأی آوری.شیرزاد افزوده است : البته این واقعیت و تلقی عمومی که این دولت، دولت اصالح طلبان است بین کسانی که 
ناامید هستند، وجود دارد. اگر بخواهیم واقع بینانه با مسائل سیاسی - اجتماعی برخورد کنیم، به طور طبیعی هر جریانی 

فراز و فرود دارد. ما اواخر دولت دوم اصالحات مشابه چنین وضعیتی را داشتیم 
این شخصیت اصالح طلب در ادامه گفته است : در انتخابات مجلس که برگزاری آن زودتر است، شاید امکان توفیق 
اصولگرایان بیشتر باشد. به دلیل اینکه کاندیداهای  اصالح طلب با بیان اینکه ما  اصالح طلب هستیم و عضو جنبش اصالحات 
یا حامی دولت روحانی بودیم، نتوانند خیلی در بین مردم شهرستان ها رأی جمع کنند. درحالی که ممکن است کاندیداهای 
اصولگرا ژست طرفداری از مردم و شعارهای چپ اقتصادی سر دهند. شعارهایی که متضمن توزیع پول و درآمد عمومی 
اســت و از این جهت با شــجاعت بیشتری عمل می کنند، لذا ممکن است در انتخابات مجلس زمینه های توفیق بیشتری 
داشته باشند و احتماال هم ممکن است روند نظارت استصوابی کماکان کار را برای  اصالح طلبان دشوار کند و آنها نتوانند 
با یک تیم قوی در انتخابات ظاهر شوند. ولی در انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایان با فقدان محبوبیت روبه رو هستند.
درباره اظهارات شــیرزاد نکاتی هســت که به اختصار به آن می پردازیم، او علی رغم ادعاهای گذشــته شخصیت های 
اصالح طلب و روزنامه های زنجیره ای که می گفتند دولت کنونی دولت اصالح طلب ها نیست و به این ترتیب می خواستند 
حساب خود را از این دولت جدا کرده و برای خود رای جمع کنند اعتراف کرده است که عموم مردم معتقدند که این دولت 

دولت اصالح طلبان است و عموم مسئولین دولت نیز به این جریان تمایل دارند.
سؤال اینجاست که اگر عموم مسئولین دولتی به جریان اصالحات تمایل دارند چرا نبایستی پاسخگوی ناکامی های 

اقتصادی این دولت باشند؟!
نکته دوم اینکه شــیرزاد اعتراف می کند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور مردم عصبانی هستند و چون مردم 
دولت را دولت اصالحات می دانند این سخن که ما اصالح طلب هستیم رای آور نیست، ولی او بالفاصله برای تسکین خود و 
دوست داران جریان اصالحات می گوید طرف مقابل با شعارهای مردم فریب از جمله پخش پول در جامعه رای کسب خواهد 
کرد، با توجه به انتخابات های متعدد گذشته دروغین بودن این ادعا یعنی کسب رای از سوی اصولگرایان با شعارهای مردم 
فریب اثبات می شــود، مدعیان اصالحات در اردیبهشــت سال گذشته هر حرفی زدند و هر شعاری دادند تا مردم به نامزد 
مطلوبشان رای دهند، معاون اول اصالح طلب رئیس جمهور هر وعده ای در مناظره های انتخاباتی را مطرح کرده و از آینده ای 

درخشان سخن گفت ولی امروز این وعده ها فراموش شده است.
نکته سوم حمله شیرزاد به نهاد قانونی شورای نگهبان است، او نظارت استصوابی را چون اکثر اصالح طلب ها بر نمی تابد 

و به آن حمله می کند که از این طیف این سخنان بعید و دور از انتظار به نظر نمی رسد.

در زندگی اجتماعی باید کارها تقسیم شود؛ مفروض ما هم این است که یکی از 
نیازهای جامعه، دین است و عده ای باید عهده دار تعلیم و ترویج آن شوند، که همان 
روحانیون هســتند؛ اما ابتدا باید »دین« را تعریف کرد و راه شناختن و ترویج آن را 
آموخت و سپس آن را به دیگران شناساند. البته عالوه بر آن، افراد متکفل این کار باید 

بقدری خودساخته باشند که منافع مادی در نظرشان اهمیت چندانی نداشته باشد.
آیا توقع دین از ما به عنوان یک روحانی، همین کارهایی اســت که امروز انجام 
می دهیم؟ از ســوی دیگر پس از آنکه دین را به خوبی شناختیم، باید بفهمیم شیوه 

کار ما در تبلیغ و ترویج دین باید چگونه باشد و یا چه شیوه ای باید داشته باشیم.
ناتوانی برنامه های سنتی حوزه در پاسخگویی به نیازهای روز

تشکیل دوره هاي »طرح والیت«، مؤید این است که برنامه سنتی حوزه پاسخگوی 
نیازهای روز جامعه نیست. البته دروس سنتی ضرورت دارند، اما برطرف کننده همه 
نیازهای جامعه نیست؛ بلکه امور دیگری که چه بسا بسیار ضروری تر از دروس متداول 
حوزه است، وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود؛ اموری که غفلت از آنها موجب 

می شود که اصل دین به خطر بیفتد.
محور دروس متداول حوزه، فقه و اصول است که تنها بخشی از آموزه های دین 
اســت. اگر کسانی گفتند شناخت خدا، بلکه اصاًل هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، 
آیا می توان با فقه و اصول به آن پاسخ داد؟ متأسفانه در درس های رسمی حوزه براي 
مباحثي از قبیل مســئله شناخت، تا سیاست اسالمی، مدیریت جامعه و والیت فقیه 
که محور و ستون فقرات نظام اسالمی است، برنامه خاصی وجود ندارد و حوزه سنتی 

نمی تواند پاسخگوی هیچ یک از این نیازها باشد.
در دروس سنتی حوزه بحث والیت فقیه فقط در بخش کوچکی از کتاب مکاسب 
که شیخ انصاری به آن اشاره ای کرده، مطرح می شود.با اینکه مسئله والیت فقیه رکن 
نظام اسالمی است، اما در دروس سنتی حوزه مسئله چندان به آن پرداخته نمی شود.
یکی از رؤسای جمهور سابق کشور در سخنراني خود گفته بود که والیت فقیه، 
چون در قانون اساسی آمده، مورد قبول ما است. چطور ممکن است که دین نسبت 
به ضروری ترین مســائل حیاتی جامعه نظری نداشته باشد؟! نمی توان این مسائل را 
ساده انگاشت و فقط با روایتی مانند مقبوله عمر بن حنظله به دنبال اثبات آن بود؛ 
ضرورت زندگی اجتماعی امری بدیهی اســت  و این امر، لزوماً نباید با آیه و روایت 
اثبات شود؛ چنین کاري مثل این است که انسان برای اثبات ضرورت غذا خوردن، به 

دنبال صدور آیه و روایت باشد! 
لزوم توجه به مباحث و شبهات کالن و اساسی

وقتی یکی از مهم ترین استنادها در مباحث فقهی مسئله »اختالل در نظام« است، 
این بدان معني است که قبل از این استناد، عقل انسان برخی امور را بدیهی می داند؛ 
از جمله اینکه وجود اصل نظام واجب و اختالل در آن حرام است، لذا هرچه موجب 
اختالل در نظام می شود، باطل است؛ حال آیا ممکن است دین در مورد اصل نظام که 

امری ضروری است، نظری نداده باشد؟
با این وجود، همچنان عده ای دین را منحصر در نماز و روزه می دانند! بر اساس 
نظر ایشــان، اگر امر به معروف و نهی از منکر هم جزء دین باشد، منوط به شرایطی 

است که در بسیاری از اوقات فراهم نیست!
این شبهات تدریجاً به اینجا منتهی مي شود که چه کسی گفته ما باید جمهوری 
اسالمی داشته باشیم؟! مردم انقالب کردند تا استبداد از بین برود و حکومت جمهوری 
برقرار شود؛ چه کسی گفته باید اسالم هم باشد؟! حتي ممکن است گفته شود باید 
دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصاًل مردم اسالم را هم می خواهند یا نه! بر این 

اساس اگر مردم گفتند اسالم را نمی خواهیم، آیا باید اسالم را کنار گذاشت؟! 
الزم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز 
تابع نظر مردم است؛ و اصالً حق چیست و سر منشأ آن کجا است. امروز ما با بحث هاي 
بسیار عمیقي نظیر این مسائل مواجهیم که در مکاسب و رسائل مطرح نشده و باید 
در باره آنها کار کنیم و به آنها پاســخ بدهیم؛ در غیر این صورت باید آماده شویم که 

فاتحه دینمان را بخوانند.
حوزه علمیه دارای ســابقه ای هزار ساله اســت و انجام چنین تغییراتي در آن، 
مستلزم صرف زمان زیادی است؛ اما این کار مراتبي دارد که »طرح والیت« مرتبه ای 
از آن است؛ همچنانکه خود نظام اسالمی هم مراتبی دارد؛ زمانی همه شئون حکومت 
اسالمی در اختیار یک نفر یعنی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( بود. در زمان حضرت 
علی )ع( حکومت گســترده تر شد و ایشان برای شــهرهای مختلف  قاضی و مأمور 
بیت المال تعیین می کردند، تدریجاً قاری هم به آنها اضافه شد؛ اما آیا امروز می توان 

جامعه را به همان شیوه اداره کرد؟!
در کنار همه کمبودهایی که در عرصه دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، 
روان شناسی و نظایر آن داریم، گاهی کسانی که متصدی انجام کارها شده و مسئولیتي 
را بر عهده مي  گیرند، در عمل پایبند به گفته های خودشــان در زمینه هاي مختلف 
دیني نیستند! چنین کساني گاهی می دانند که خالف احکام اسالم عمل می کنند؛ 
اما می گویند امروز شرایط به گونه اي است که چاره ای جز این نیست؛ یا تصور می کنند 
که اگر مطابق دستور دین رفتار کنند، رقیبشان در انتخابات پیروز خواهد شد، لذا از 
انجام آن سر باز می زنند. در واقع عالوه بر مشکل ضعف در شناختن دین، مشکل دیگر، 

ضعفی است که در عمل کردن به احکام دین وجود دارد.
نمی شــود دینــداری را به افراد تزریق کرد؛ بلکه باید هــر یک از ما در عمل به 
وظایف شــرعی پایبند باشیم و تالش کنیم هوس ها بر ما غالب نشود. پس، در وهله 
اول، شناختن دین به عنوان شرط الزم –  و نه کافی – امري ضروري است؛ در مرحله 
بعد نیز باید التزام عملی به ارزش ها مورد توجه قرار گیرد؛ وگرنه دانستن به تنهایي، 

باعث دیندار شدن نمی شود.
ابتدا باید دین را به عنوان یک منظومه منسجم بشناسیم و به دیگران بشناسانیم و 
در وهله بعد خودمان به دین عمل کنیم و کمک کنیم دیگران هم عمل کنند؛ اما باید 
بدانیم که هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر دین را شناختیم و به دیگران هم گفتیم، 
حتماً در رفتار همگان تأثیر بگذارد؛ مگر نه اینکه حتی برخی از نزدیکان پیامبر)ص( 
نیز بدرستي تربیت نشدند؟ خداوند به همه افراد بشر اختیار داده تا با اراده و اختیار 

خود راه حق یا باطل را انتخاب کنند و بپیمایند.
براساس آیات متعددی از قرآن کریم تمام آدمیان در معرض امتحان الهي قرار 
مي گیرند؛ اما قرار نیســت همه در امتحان قبول شوند؛ ولی این مسئله از تکلیف ما 

براي ترویج دین نمی کاهد. 
ضعف احساس مسئولیت نسبت به مسائل بنیادین دینی یکی از بزرگترین کمبودها 
است، عماًل شرایط به گونه اي شده که انجام فعالیت هاي دینی برای بسیاري از ما به 
یک شغل تبدیل شده و گاهي اظهار می کنیم وظیفه ما در حد همین شهریه ناچیزی 
است که می گیریم! این رویکرد با روح تفکر اسالمی سازگار نیست. طبیعتاً قشری که 

وظیفه دارد این مسئله را بفهمد و بفهماند، روحانیت است.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در مراسم افتتاحیه
 اولین دوره تربیت مدرس جامع »طرح والیت«؛ قم؛ 97/8/24 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

ضرورت تغییر حوزه های علمیه
 از شیوه سنتی به سمت روزآمد شدن

آنچه روحانی در سمنان گفت  و  آنچه نگفت

بررسی 12 ادعای رئیس جمهور
در گزارش مستند كیهان

* رئیس جمهــور طی ســخنرانی های 
مختلف بدون اشــاره به نقش دولت در 
نابسامانی اقتصادی و مشکالت معیشتی 
اقتصادی و دانشگاه  مردم ، کارشناسان 

را مقصر این وضعیت اعالم کرد!
* روحانی در حالی می گوید که عده ای 
نادانســته وضعیت کشــور را بحرانی 
قلمداد می کنند که خود وی مرداد سال 
گذشته از خالی بودن خزانه و صندوق ها 
هنگام پیروزی در انتخابات سخن گفته 
اعالم کرده  نیز  برنامه  و رئیس سازمان 
تقلیل  به یک سوم  درآمد کشور  است 

پیدا کرده است.

 * روحانی در ســخنان خود از افزایش 
5 برابری حقوق ها و همچنین باال بودن 
این افزایش نســبت به تورم ســخن 
می گوید در حالی که جیب و سفره مردم 

آمار رئیس جمهور را تائید نمی  کند.
* افزایــش 35۰ درصــدی قیمت رب 
میوه،  درصــدی   83 گوجه فرنگــی، 
درصدی   45 تخم مــرغ،  درصدی   ۶۶
برنج، 41 درصدی  گوشت، 44 درصدی 
قند و شــکر، 37 درصدی لبنیات و 29 
درصدی حبوبات به عنوان بخشــی از 
رئیس جمهور  آمار  مردم  نیازمندی های 

را به چالش می کشد.

در پاسخ به خبر کیهان دوشنبه ۵ آذرماه، با عنوان »بانک حقوق واریزی کارگران هفت تپه 
را مسدود کرد« که به نقل از خبرگزاری فارس چاپ شده بود، اداره کل روابط عمومی بانک 
ملی ایران جوابیه زیر را ارسال کرده است که با تشکر از توضیح بانک ملی از نظرتان می گذرد؛

»علی رغم اعطای تسهیالت به اکثریت کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه و 
پذیرش ضمانت آن ها در پرونده های تسهیالتی و وجود بدهی معوق بابت تسهیالت 
پرداختی، به منظور مساعدت و همکاری با کارکنان این شرکت، هیچ گونه حسابی 

مسدود نیست.
ضمناً بیش از دو سال است که حقوق کارکنان شرکت مذکور نزد سایر بانک ها 

واریز شده است.«

جوابیه بانک ملی به یک خبر

بقیه از صفحه2
بخش دیگر آمار اعالمــی رئیس جمهور در این 
ســخنرانی به نرخ تورم و رشــد حقوق کارمندان و 
کارگران مربوط می شود، روحانی از تورم تک رقمی و 
افزایش ۵ برابری حقوق ها در ۵ ســال گذشته سخن 
گفتــه بی آنکه به این حقیقت اذعان کند که آمارها و 

ارقام اعالمی با جیب و سفره مردم سازگاری ندارد!
»براساس اعالم بانک مرکزی نرخ تورم مهر سال 
جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل 
۱۵/۹ درصد است. همچنین داده های بانک مرکزی 
نشان می دهد نرخ کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری کشور نســبت به شهریورماه سال جاری 4/۶ 
درصد و نسبت به مهرماه سال ۹۶ حدود ۳۶/۹ درصد 
رشد داشته است. براساس این داده ها در مهرماه سال 
جاری نرخ کاالها نسبت به ماه قبل از خود )شهریور( 
به ترتیب در خوراکی ها و آشــامیدنی ها ۵/۹ درصد، 
دخانیات ۱7/۵ درصد، پوشــاک و کفش ۹/۵ درصد، 
مسکن و آب و برق و گاز ۹/0 درصد، اثاث منزل ۱۲/۹ 
درصد، بهداشت و درمان ۲/۲ درصد، حمل ونقل ۳/۱ 
درصد، ارتباطات 4/۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی 7 
درصد، تحصیل ۹/8 درصد و کاالهای متفرقه ۱۱/۵ 

درصد رشد داشته  است.«
 اما آنچه که مشخص و مبرهن است اینکه نرخ 
تورم رسمی اعالم شده بازتابی از همه واقعیت های سفره 
خانوارهای ایرانی نیست. به طوری که بررسی متوسط 
قیمت خرده فروشــی برخی از اقالم مصرفی خانوارها 
نشان از افزایش ۳۵0 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، 
8۳ درصدی قیمت میوه، ۶۶ درصدی قیمت تخم مرغ، 
4۵ درصدی قیمت گوشت، 44 درصدی قیمت برنج، 
4۱ درصدی قیمت قند و شــکر، ۳7 درصدی قیمت 
لبنیات و ۲۹ درصدی قیمت حبوبات دارد، اقالمی که 
تنها بخشــی از سفره خانوارها را تشکیل می دهد که 
این تغییرات قیمتی گواه کاهش شدید توان مردم در 

یک سال اخیر است.
بر این اساس آنچه مشهود است اینکه در شرایط 

فعلی هیچ تناسبی بین 
افزایــش ۱۵ الی ۲0 
درصدی دســتمزدها 
در ســال ۹7 و رشد 
نجومــی قیمت اقالم 
برقرار  خانوار  مصرفی 

نیست. 
آمار  اینکه  جالب 
به  مربوط  شده  گفته 
یک ماه پیش اســت 
و مشخص نیست که 
گفته شــده  ارقام  به 
چه میــزان دیگر نیز 
در این یک ماه افزوده 
شده است، به صورتی 
که برخــی اجناس و 
اقالم ضــروری مردم 

دارای قیمت لحظه ای می باشــند و اگر در این لحظه 
مشخص نخریدید چند دقیقه بعد باید به قیمت جدید 

خریداری کنید!
کوتاه سخن آنکه نرخ تورم اعالمی هیچ تناسبی 
با سفره مردم نداشته و حقیقت را بازتاب نمی دهد و 
طبیعی است که افزایش حقوق نیز تناسبی با این نرخ 

تورم نخواهد داشت.
تناقض گویی آشکار!

رئیس جمهور در سخنان خود به سنت یک سال 
گذشته انتقادهای معیشــتی مردم در دی ماه سال 
۱۳۹۶ که از ســوی برخی افراد مورد سوءاســتفاده 
قرار گرفته و منحرف شــد را به منتقدین منتســب 

ساخته است.
روحانی در جمع دانشــجویان گفته اســت : چه 
کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و 
شعار دادند و ناآرامی های مضر برای منافع ملی ایجاد 

کردند که البته همه این ها آشکار است.
وی یادآور شــد: شــرایط امروز کشــور بحرانی 
نیست، اما بســیار سخت و مشکل است. معضالت و 
مشکالت فراوانی داریم. شما هم عنوان می کنید که 
در دانشگاه ها مشکالت وجود دارد و این درست است. 
من به دکتر غالمی وزیر علوم که اینجا حضور دارند، 
بارها گفته ام روبه روی زندانی کردن دانشجو به بهانه های 

سیاسی بایستد.
در نزدیک به ۵ سال گذشته وضعیت اقتصادی و 
معیشــتی مردم به شدت دچار آسیب شد و به جایی 
رسید که بخشی از مردم دی ماه سال گذشته به این 
وضعیت اعتــراض کردند، بالفاصله پس از اعتراضات 
به حق مردم گروهی آشــوبگر دست به فتنه زده و بر 
موج اعتراضات سوار شده و شعارهای غیر معیشتی و 

غیر اقتصادی را محور ساختند.
رئیس جمهور در یک ســال گذشته هر زمان که 
وقتی به دست آورده این اعتراضات را به منتقدین دولت 
منتسب ساخته است در حالی که همزمان از ضرورت 
شنیده شــدن اعتراضات مردم سخن گفته می شد و 
عــده ای نیز به دنبال آن بودنــد که محل هایی برای 
اعتراض مردم و تخلیه شــدن روحی آنان بدون آنکه 

مشکالتشان حل گردد در نظر گرفته شود!
آشوبگران امنیتی

 یا دانشجویان بی گناه؟!
روحانــی در یک جــای ســخنرانی اخیر خود 
اعتراضات را به منتقدین دولت منتســب می سازد و 
در جای دیگر می گوید به وزیر علوم اعالم کرده است 
که باید جلوی زندانی شدن دانشجویان به بهانه های 

سیاسی را بگیرد!
مشخص و مبرهن است که گفته رئیس جمهور 
دقیق نیست و هیچ دانشجویی به بهانه سیاسی زندانی 
نشده است، بازداشــتی های دی ماه سال گذشته به 
اتهامات امنیتی دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته اند، 
این افراد بر موج مطالبات به حق معیشتی مردم سوار 
شده و با پیگیری شــعارهای غیرمعیشتی مطالبات 
دیگری که خواســته یک چند هزارم ملت ایران نیز 
نیست را مطرح ســاخته بودند. آنان به محل کسب 
مردم حمله کرده و دســت به تخریب اموال عمومی 
زده بودند و با این وجود چه کسی است که خواستار 

آزادی چنین افرادی شود؟!
جالب اینکه رئیس جمهور از سویی این اعتراضات 
را به منتقدین منتسب می سازد و از سوی دیگر برخورد 
با آشوبگران سوءاســتفاده کننده از مطالبات مردم را 

سیاسی قلمداد می کند!
استفاده سیاسی و پوپولیستی

 از فضای مجازی!
رئیس جمهور با بیان اینکه ما به دنبال شفافیت 
بوده ایم، اظهارداشــته است : فضای مجازی در اختیار 

مردم، نتیجه ایستادگی دولت بر شفافیت است.
تلگرام در ســال های گذشــته همــواره نقش 
ضدامنیتی و اخاللگر در ایران داشــته اســت، فارین 

پالیسی چندی پیش در گزارشی نوشت : رئیس جمهور 
ایــران زمان قابل مالحظــه ای را در دوران انتخاباتی 
ریاســت جمهوری صرف پیام رســان تلگرام کرد. در 
آن دوران بخشــی از مردم به اخبار تلگرام اطمینان 
می کردند تا بتواننــد در رابطه با کاندید مورد عالقه 
خود، »حسن روحانی« اطالعاتی را کسب نمایند. اما 
تنها یک سال بعد، تلگرام بالی جان روحانی شد و این 

اپلیکیشن مرکز شتاب دهنده نابودی ارز ایران شد.
این گزارش ادامه می دهد : برخی از ایرانی ها از پیام 
رسان »تلگرام« برای اشاعه شایعات و اخبار نادرست در 
رابطه با نوسانات ارزی استفاده می کنند تا برای خود 
ســودآوری کنند. ریال ایرانی تا ماه »می« جاری در 
مسیری با ثبات گام بر می داشت اما هنگامی که ترامپ 
از توافق هسته ای خارج شد اوضاع هم دگرگون شد. 
بهای دالر سیر صعودی به خود گرفت و حتی هنگامی 
که روحانی در نیویورک بسر می برد تا در مجمع عمومی 
سازمان سخنرانی داشته باشد، این قیمت به ۱۹ هزار 

تومان هم رسید.
فارین پالیسی در گزارش خود می افزاید : اما حقیقتا 
این تحریم های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران 
نبود که به تنهایی باعث بی ارزش شدن ریال شد. بلکه 
تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطالعات 
غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای »تلگرام« در میان 

مردم دست به دست می شد.
به گزارش فارین پالیسی، صراف های حرفه ای ایران 
از فضای تلگرام استفاده کردند تا از فضای عدم شفافیت 
بازار سیاه برای کسب سود حداکثری سوءاستفاده کنند. 
ایرانی ها هم در این بین به پســت ها و اطالعات رد و 
بدل شده در تلگرام اطمینان می کردند و اطالعات خود 
را بدین واسطه تکمیل می کردند. برخی از کانال های 
تلگرامی با داشــتن بیــش از ۲ میلیون عضو نقش 
اساسی را در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. حتی برخی از 
کانال ها اخبارهای مثبت اقتصادی در رابطه با بی تاثیر 
بودن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران را سانســور 
هم می کردند. در مقابل رســانه های مورد اطمینان و 
وابسته به حاکمیت هم 
تالش بسیاری کردند تا 
جنگ روانی و شایعاتی 
که در تلگــرام مطرح 
شده بود را خنثی کنند. 
این رسانه ها دائما اعالم 
می کردند که این اخبار 
مبنای  و  ندارد  صحت 
  اشــتباهی دارد. مردم 
هم در این میان سعی 
می کردند تــا از ثروت 
نمایند  محافظت  خود 
و به خیابان فردوســی 
روانه شدند تا ریال های 
خود را بفروشند و دالر 
بگیرند تا بدین ترتیب 
ثروت خود را از دست 

ندهند.
جالب اینکه دولت به همان اندازه ای که به دنبال 
آزادی تلگرام و مقابله با فیلترینگ این پیام رســان 
ضدامنیتی اســت از پیام رسان های داخلی حمایت 

نمی کند.
جــواد جاویدنیا سرپرســت معاونت امور فضای 
مجازی دادستانی کل کشور با انتقاد از عملکرد وزارت 
ارتباطات درخصوص حمایت از فعالیت پیام رسان های 
داخلــی به مصادیقــی در این زمینه  اشــاره کرده و 
گفته اســت: وقتی در مقابل حدود ۳000 ســروری 
که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده اســت، 
وزارت ارتباطات تعداد انگشت شماری سرور در اختیار 
پیام رسان های داخلی قرار می دهد، یا در مقابل حدود 
۳00 گیگ پهنــای باند مصرفی تلگرام در کشــور 
پهنــای باند ناچیــز ۳۵ گیگابایتی آن هم با کیفیت 
پاییــن و اختالالت جدی در اختیار پیام رســان های 
داخلی قرار می گیرد و یــا در مقابل نیازمندی ۳00 
میلیارد تومانی که برای تأمین زیرســاخت های فنی 
بــرای رقابت با تلگرام الزم اســت تنها وام ۵ میلیارد 
تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم 
میلیاردی به پیام رسان های داخلی پرداخت می شود و 
از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای 
پیام رسان های خارجی اجرا نمی شود، دقیقا همانند 
آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار 
این پیام رسان ها قرار داده باشد و از آنها انتظار داشته 
باشد با پیام رسان های خارجی ای که اتوبان چهار بانده 
با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند، از سوی 
دیگر از سایر دستگاه ها هم انتظار دارد که در این جاده 
خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به 
تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی 

و ایجاد امکانات رفاهی و... اقدام کند.
18 میلیارد دالری که بدون نظارت

 به باد رفت!
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفته 
است: ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا 
مواجه بودیم در فروردین ماه در جلسه  مهم اقتصادی 
که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و 
معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به 
اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان 
و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور 
تک نرخی شــده و اعالم کردند که باید قیمت ارز را 

4۲00 تومان اعالم کنیم.
رئیس جمهور افزود: در آن جلســه همه به اتفاق 
گفتند که اگر قیمت ارز را 4۲00 تومان اعالم کنیم، 
تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه گذاری 
به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی 
که این ارز را دریافت می کنند، براساس اعالم خود دقیق 

و درست عمل کنند.
روحانی اظهار داشت: نسبت به این تصمیم تردید 
داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق 

می شود یا برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه پس از اخذ این تصمیم 
به همه مسئوالن و اقتصاددانان گفتم »تصمیم امشب ما 
»اکل میته« است چرا که شرایط این الزام را به وجود 
آورده کــه تصمیم به تک نرخی کــردن ارز بگیریم، 
ادامه داد: اگر همه مــردم همراهی می کردند، حتماً 
می توانســتیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم 
و االن هــم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی 
واحد برای ارز تعیین کنیم، می توانیم نیازمندی کشور 
را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم 
برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه گذار 
از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی 
بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد 

فساد کردند.
درباره این بخش از سخنان رئیس جمهور نیز نکاتی 
است که بایستی بدان پرداخت، نخست آنکه روحانی 
همه را به جز دولت مقصر می خواند، او مردم را به عدم 
همراهی با دولت متهم می ســازد بدون آنکه بگوید با 

چه مجوزی ۱8 میلیارد دالر بدون حساب و کتاب و 
نظارت در اختیار عده ای قرار گرفته که به قول روحانی 
سوءاستفاده کنند و مشخص نشود این میزان نجومی 
ارز در شــرایطی که کشور در تحریم به سر می برد و 

دسترسی به دالر محدود بود به تاراج برود؟!
دالر 4۲00 تومانی یک مسئله است و دادن ۱8 
میلیارد دالر بی حســاب و کتاب که باعث آن رانت و 
فساد بزرگ شد یک مسئله دیگر، مسئله ای که دولت 
تمایلی به پرداختن بدان نداشته و حتی برخوردها با 

عامالن این نابسامانی را سیاسی می خواند.
نکته دوم اینکه بر خــالف گفته رئیس جمهور 
اقتصاددان هــای متعددی وجود داشــتند که با این 
اقدام دولت یعنی دالر 4۲00 تومانی مخالف بوده اند، 
در این زمینه کافی است به گفت و گوی اخیر ولی اهلل 
ســیف رئیس  ســابق بانک مرکزی با روزنامه دنیای 
اقتصاد نگاهی از سر دقت انداخت، وی بانک مرکزی 
را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات الزم و کافی و 
منحصرا مجری دســتورات دولت دانسته و گفته بود 

بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفت و گو اظهار داشته است: توصیف 
و نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه 
از ۲۱ فروردین ۹7 به بعد رخ داد مناســب نمی دانم. 
سیاســت مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و 
نتیجه مذاکرات و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی 
بود که در دولت به تصویب رســید. در حقیقت بانک 
مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و 
سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست 

داشته باشد.
نتیجه اینکه ســیف با این سخنان تاکید داشته 
است بانک مرکزی با سیاست دولت موافق نبود ولی 
ناچار به پیگیری این سیاســت شــده است و این با 
ادعــای رئیس جمهور مبنی بر اتفاق نظر در دولت بر 

روی سیاست ارزی منطبق نیست.
جالب اینکــه روزنامه ایــران ارگان مطبوعاتی 
دولــت در ماه هــای گذشــته بارها سیاســت ارزی 

دولت و بخصوص دالر 
به  را  تومانــی   4۲00
نقد و چالش کشــیده 
اســت، این روزنامه در 
یکی از گزارش های خود 
تعیین نرخ دستوری ارز 
از سوی دولت را موجب 
اختالل، سردرگمی در 
بــازار و واگرایــی بین 
منافع شخصی و منافع 
اجتماعی دانســته و با 
 اشاره به هجوم نقدینگی 
به بازار ارز می نویســد: 
»در این شرایط دولت 
بدون اینکه این واقعیت 
جدیــد را بپذیــرد و 
راهکاری بــرای تغییر 

نرخ ارز بیندیشد اعالم کرد که تمام ارزهای مورد نیاز 
کشــور را با دالر 4۲00 تومانی که به عنوان تنها نرخ 
دالر و به صورت تک نرخی تعیین شــده بود، تأمین 
می کند. درحالی کــه در وضعیت کنونی اقتصاد و با 
توجه به محدودیت های تحریم که از ســوی آمریکا 
بر ایران تحمیل شــده است دولت توان تأمین تمام 
نیازهای ارزی اعم از واردات کاالهای اساســی، مواد 
اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد )ارز 
مســافری و دانشجویی( را ندارد و این موضوع هزینه 
کالنی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعاالن اقتصادی 

و مردم عادی تحمیل کرد.«
ارگان دولت ادامه داده بود: »تأمین ارز کاالهای 
مصرفی با نرخ رســمی که در دل خود رانت به همراه 
دارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به تولید 
کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود 
سریع و چند صددرصدی برخی واردکنندگان هستند 
انگیزه خــود را برای ادامــه فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی از دست می دهند. البته در شرایط اضطراری 
و غیرعــادی اگر دولت ارز ارزان را که به نوعی ثروت 
ملی تلقی می شــود برای تأمین کاالهای اساســی و 
مایحتــاج ضروری مردم اســتفاده کند، هیچ منعی 
ندارد ولی درصورتی که این منابع ارزی صرف تأمین 
کاالهایی شود که نیاز چندانی به آن نیست هزینه دو 
چندانی بر کشــور تحمیل می شود. نگاهی به لیست 
کاالهای وارداتی با ارز رســمی که به تازگی از سوی 
بانک مرکزی منتشــر شد به نیکی نشان می دهد که 
بخشی از این کاالها ضرورتی برای واردات با تخصیص 

ارز ارزان و یارانه ای نداشت.«
ایران نوشته بود: »این درحالی است که رهگیری و 
نظارت بر کاالهای متنوعی که وارد کشور می شود نیز 
مقدور نیست. به همین دلیل شاهد عرضه محصوالتی 
براســاس دالر آزاد در بازار هســتیم که با ارز دولتی 
وارد کشور شــده اند. در واقع وجود سازوکار نادرست 
و غیربهینه ای که دولت پیاده کرد باعث شــده است 
تا همه مردم به فســاد و سوءاستفاده از شرایط متهم 
شوند. انتظار از دولتمردان این است که با استفاده از 
سازوکار انگیزشی مناسب، مردم و فعاالن اقتصادی را 
به سمت شــرایطی هدایت کنند که رسیدن به نفع 
شخصی را همراستا با منافع جمعی و همگانی ببیند. 
متأســفانه تعیین نرخ دالر در سطح 4۲00 تومان و 
اجبــار به پذیرش این نرخ از ســوی همه و اعالم به 
غیرقانونی بودن هر نرخی باالتر از آن، باعث اختالل 
و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و 
منافع اجتماعی شد.« نمونه های مشابه فراوانی از این 
قبیل یادداشت ها و اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی 
می توان شاهد مثال آورد که با اظهارات رئیس جمهور 
مبنی بر موافقت همه کارشناسان اقتصادی با سیاست 

ارزی دولت منطبق نیست.
اعتماد صد در صد 

و تضمین امضای کری!
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفته 
اســت :»ما هیچ زمانی اعتماد صد در صد به آمریکا و 

دیگران نداشته و نداریم«
وی در ادامه افزود: »شما می گویید چرا به آمریکا 
اعتماد کردید. چه کسی اعتماد کرده است؟ مگر ما در 
برابر کسی که مذاکره می کند حتماً باید اعتماد داشته 
باشیم؟ مگر به صدام اعتماد داشتیم که بعد از جنگ 
با او مذاکره کردیم؟ در دوران امام راحل وزیر خارجه 
وقت دو سال تمام با عراق مذاکره کرد. مگر ما در آن 

دوره به صدام اعتماد داشتیم که مذاکره کردیم؟«.
در پاسخ به این اظهارنظر روحانی باید گفت، اگر 
برجام براساس اعتماد صد در صدی نبود، پس چطور 
امضای کری تضمین شد؟! اگر اعتماد صد در صدی 
نبود، پس چطور دولت تمام امتیازات را به صورت نقد 
و یکجا به طرف مقابل داد و در مقابل وعده های نسیه 
تحویل گرفت. یکــی از مصادیق اعتماد بیجای تیم 
مذاکره کننده به ریاست ظریف به آمریکا این بود که 

تعهدات به صورت همزمان انجام نشد.

»جان کری«- مهر ۹۶- در یادداشتی در روزنامه 
واشنگتن پست نوشته بود: »ایران در توافق هسته ای 

)برجام( پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.
کری در ادامه این یادداشــت نوشــت: »قبل از 
برخورداری ایران از امتیــازات، آژانس تایید کرد که 
این کشــور ۹7 درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، 
قلب رآکتور اراک را تخریب و غنی سازی اورانیوم در 
ســایت فردو را متوقف کرده است و بیش از ۱۳000 
سانتریفیوژ را برچیده و برنامه اش را در معرض نظارت 

شدید قرار داده است«.
الزم به ذکر اســت که ظریف- شهریور ۹7- در 
مصاحبه با شــبکه تلویزیونی سی ان ان و در پاسخ به 
این ســؤال خبرنگار که »اگر شما احساس می کردید 
آمریــکا به تحریم ها اعتیاد دارد، چــرا توافق را ادامه 
دادید؟« گفت: »این شــاید یک  اشتباه بوده است اما 
مشکل اینجا بود که احساس ما این بود ایاالت متحده 
یاد گرفته که دست کم در مورد ایران، تحریم ها علیرغم 
ایجاد مشقت های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها 
را به بار نمی آورند و من فکر می کردم که آمریکایی ها 
این درس را یاد گرفته اند. متأسفانه،  اشتباه می کردم«.

افتخار به دستاورد
 نزدیک به صفر!

روحانی گفت: »برجــام راه را برای نفت، تجار و 
بانک ها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد. آیا این 
پیروزی نیست و نباید به این پیروزی افتخار کنیم؟«.
متاسفانه دولتمردان همچنان مشغول بزک برجام 
و چشم بستن بر واقعیت ها هستند. این در حالی است 
که مقامات ارشد دولت بارها بر دستاورد تقریبا هیچ 
برجام اذعان کرده اند.گفتنی اســت »سیف« رئیس  
سابق بانک مرکزی- فروردین ۹۵-گفته بود: »برجام 
تاکنون »تقریباً هیچ« دستاورد اقتصادی برای تهران 

در بر نداشته است«. 
»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه نیز-مهر ۹۶- 
گفته بود: »ما هنوز نمی توانیم در انگلیس یک حساب 
بانکی باز کنیم«. »عباس عراقچی« معاون سیاســی 
نیز در  وزیر خارجــه 
روزهای گذشته گفته 
برجام  بود: »مزایــای 
نزدیک به صفر شــده 

است«.
الزم به ذکر است 
که روحانی-اردیبهشت 
نشســت  در   -۹7
مدیران  هم اندیشــی 
ارشد دولت گفته بود 
که 4 ســال است که 
با گونی دالر می آوریم.

دســتاورد برجام 
از »تقریبــا هیچ دوره 
به  به »نزدیک  اوباما« 
ترامپ«  دوره  صفــر 
رسیده ولی دولتمردان 
همچنان بر ادامه این رویکرد خسارت بار اصرار داشته 

و به آن افتخار می کنند!
شفافیت

 برای ما یا دشمن؟!
روحانی در ادامه گفت: »اف ای تی اف خوب باشد یا 
بد، زیرساخت و الزمه ارتباط مالی با بانک های جهانی 
است. نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده در مورد این 
لوایح راه بیفتد ما به تصویب این لوایح 4 گانه نیاز داریم. 
باید با پولشویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت است«.

آقای روحانی تاکید کرده است که باید با پولشویی 
مبارزه کنیم و در ادامه تصریح کرده اســت که راه این 
مبارزه، تصویب لوایح مرتبط با FATF اســت. این در 
حالی است که الیحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳8۶ 
در مجلس شورای اسالمی تصویب و به قانون تبدیل شده 
بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه 
88 آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت 
ابالغ شده بود. بنابراین چنانچه دولت اراده ای برای مقابله 
 FATF با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به
باشد می تواند با این پدیده پلشت مقابله کند. پیوستن 
به FATF شفاف سازی برای دشمن و جاده صاف کنی 
برای اجرای دقیق تحریم های آمریکا به دست خودمان 
اســت. FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی 
آمریکا برای انــزوای مالی گروه ها و جریان های هدف 

آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
ادعای قطع همکاری

 روسیه و چین!
روحانــی در ادامــه گفت:» ده ها بانــک دنیا از 
کشورهای دوست که با آنها تعامل داریم، به ما اعالم 
کردند که اگر در اف ای تی اف عضو نباشید، نمی توانیم 

همکاری کنیم«.
دولــت و حامیانش مدعی هســتند در صورت 
عدم پذیرش و اجرای دستورات FATF حتی چین 
و روســیه نیز قادر به همکاری با ایران نیستند، حال 

آنکه واقعیت ها، اشتباه بودن این ادعا را ثابت می کند.
بدترین شــرایطی که FATF می تواند برای یک 
کشــور به وجود آورد، »اقدام متقابل« است که از آن 
تحت عنوان لیست ســیاه یاد می شود. در یادداشت 
تفســیری توصیه شــماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از 
اقدامات متقابل علیه کشــورهای هدف ذکر شــده 
اســت. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری 
که »اقدام متقابل« می تواند بر کشور هدف وارد کند، 
افزایش مراقبت کشــورهای دیگر درباره آن است و نه 
قطع همکاری. به عنــوان نمونه، این افزایش مراقبت 
به شــکل »رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت 
شده« و »جمع آوری اطالعات تکمیلی از تراکنش های 
موسسات مالی در کشور »هدف« انجام می شود اما نهایتا 
این مراقبت ها به قطع همکاری منجر نمی شود. عالوه  بر 
این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست 
سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان 
انجام می گیرد. بنابراین با بازگشــت به لیســت سیاه 
)اقدام متقابل( عمال اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.

ایران از ســال ۱۳88 تا ۱۳۹۵ در لیســت سیاه 
FATF بوده اســت و از ســال ۱۳۹۵ از این لیست 
تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان »قطع کامل 
همکاری« باید به آن پاسخ دهند این است که در این 
7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، 
همکاری های مالی ایران با کشورهای دیگر کامال قطع 
بود؟ تبادالت وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف 
از جمله روســیه و چین در این دوران، نشان می دهد 
که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع 
همکاری های مالی و بانکی با کشــورهای دیگر نشده 
است. کوتاه ســخن اینکه رئیس جمهور در اظهارات 
خــود بدون هیچ گونه عذرخواهــی از مردم به دلیل 
سیاست های اقتصادی دولت که اقشار ضعیف جامعه 
را دچار مشــکالت سختی ساخته است همه کاسه و 
کوزه ها را ســر مردم و منتقدین شکسته است و این 

روش رایج دولت در پنج سال گذشته بوده است.

رئیس جمهور با بیان این که  مردم ما در روزهای 
سخت همیشه پشت نظام بودند و امروز هم چنین 
است، گفت: در بودجه 98 کاالهای اساسی با ارز 

42۰۰ تامین می شود.
حجت االسالم روحانی شــب گذشته در نشست 
خبری که در استانداری سمنان برگزار شد با تاکید بر 
این که 78 طرح با یکهزار و 4۶۶ میلیارد تومان اعتبار، 
مصوبات این سفر برای استان سمنان خواهد بود، گفت: 
اجرای این طرح ها می تواند به تحول، رشد و پیشرفت 

استان کمک کند. 
وی افزود : یکی از طرح ها جاده معلمان اســت که 
شــمال را به مرکز کشور متصل می کند و این طرح بر 
مبنای قولی که در سفر قبل دادیم، عقب است؛ نقدی 
بر سازمان برنامه و بودجه وارد است و در شورای اداری 
اعالم شــد که همین روزها ۲40 میلیارد تومان آماده 
تخصیص اســت که اجرایی و همه عقب ماندگی سفر 

قبل جبران خواهد شد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: قولی که در این ســفر 
داده ایم، اختصاص یک هزار و 4۶۶ میلیارد تومان است 

که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم محقق شود. 

روحانی همچنین در جلســه شورای اداری استان 
سمنان به افزایش حقوق کارکنان در بودجه ۹8 اشاره 
کرد و گفت: بر این اســاس دولــت تصمیم گرفته تا 
 در ســال آینده حقوق کارکنــان را ۲0 درصد افزایش

 دهد.
رئیس جمهــور با اشــاره بــه امضــاء تفاهم نامه 
همکاری های مشترک در جلسه توسعه و برگزیدگان 
استان سمنان با ارزشی بیش از ۱0 هزار میلیارد تومان، 
گفت: اجرای این پروژه ها نقش بسزایی در توسعه بیش 

از پیش استان خواهند داشت.
روحانی با بیان این که همواره نسبت به تأمین آب 
آشامیدنی مردم تأکید کرده ایم، گفت: آب آشامیدن حق 
مردم است و باید از آب هایی که در شمال و جنوب کشور 
وجود دارد استفاده کرده و آن را به دست مردم برسانیم.

رئیس جمهور همچنین به موضوع سیاست خارجی 
نیز اشــاره ای کرد و گفــت : به صراحت گفتیم که اگر 
اروپایی ها هم بخواهند در رابطه با توان دفاعی کشــور 
حرفی بزنند، برای ما قابل قبول نیســت چرا که توان 
دفاعی ما برای دفاع از کشــور است و با هیچ کس در 

این رابطه صحبت نمی کنیم.

 رئیس جمهور در نشست خبری: 

كاالهای اساسی در بودجه ۹۸  با ارز ۴2۰۰ تومانی تامین می شود

انگلیس و فرانسه که جلسه شورای امنیت را برای 
بررســی گزارش ها درباره آزمایش های موشکی ایران 
تشکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی در زمینه اینکه 

قطعنامه های  شورای امنیت نقض شده اند، ارائه دهند.
در ادامه اظهارات گســتاخانه مقامات اروپایی درباره توان 
موشکی ایران، دفتر ریاست جمهوری فرانسه به آزمایش موشکی 
بالســتیک نسبت داده شــده به ایران واکنش نشان داد و آن را 
تحریک برانگیز و بی ثبات کننده خواند و مدعی شد که ایران باید 

آزمایش های موشکی خود را متوقف کند.
در روزهای اخیر مقامات آلمان، انگلیس و آمریکا نیز اظهارات 
گستاخانه ای را درباره توان موشکی کشورمان مطرح کرده بودند.

همزمان با این اظهارات گســتاخانه،هیئت های نمایندگی 
فرانسه و انگلیس در سازمان ملل در اقدامی ضدایرانی از شورای 
امنیت خواســتند تا آزمایش موشکی که ادعا می شود ایران به 

تازگی انجام داده است را بررسی کند.
انگلیس، فرانسه و آلمان مدعی شده اند که آزمایش موشکی 
ایران »ناهمخوان« با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

شامگاه سه شــنبه، نشست شــورای امنیت سازمان ملل 
درباره آزمایش موشــک بالستیک میان برد ایران پشت درهای 

بسته برگزار شد.
»کارن پیرس« نماینده انگلیس در سازمان ملل که یکی از 
کشورهایی بود که خواستار نشست شورای امنیت درباره آزمایش 
موشکی ایران بود، گفت: هیچ دلیل مشروعی وجود ندارد که چرا 
ایران باید این قطعنامه را نقض کند. اگر شما می خواهید به جامعه 
بین الملل نشان دهید که یک عضو مسئول بوده و واقعا خواستار 
صلح و امنیت منطقه ای هستید این موشک هایی نیستند که شما 

می توانید آزمایش و پرتاب کنید.
»برایان هوک« رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمریکا نیز بعد از درخواســت از اتحادیــه اروپا برای همراهی با 
تحریم های هسته ای آمریکا، این بار از اروپایی ها خواست به بهانه 

آزمایش موشکی ادعایی تهران را تحریم کنند.
رویترز در گزارشی نوشت:دیپلمات های اروپایی با بیان اینکه 
موضع محکم ایران درخصوص برنامه موشکی، اروپا را مستأصل 
کرده است، می گویند احتمال بازگرداندن گزینه تحریم ایران به 

دستور کار اتحادیه اروپا وجود دارد. 
رویترز در ادامه نوشت: یک دیپلمات اروپایی در توضیح این 
موضوع می گوید: »طی یک ماه گذشته، وزیر خارجه انگلیس و 

هیئت های عالی رتبه ای از فرانسه و آلمان به تهران سفر کرده تا در 
این باره صحبت کنند. آنها )ایران( اما می گویند که درباره )برنامه 

موشکی( بالستیک هیچ مذاکره ای نمی کنند«.
مسکو: 

غرب هیچ مدرکی ندارد
»فئودور استرزیزوفســکی« سخنگوی ماموریت روسیه در 
ســازمان ملل به خبرگزاری تاس گفت:انگلیس و فرانســه که 
جلسه شورای امنیت را برای بررسی گزارش ها درباره آزمایش های 
موشکی ایران تشکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی در زمینه 

اینکه قطعنامه های  شورای امنیت نقض شده اند، ارائه دهند.
به گزارش مهر،بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه 
گفت: قطعاً برنامه های دفاعی خود را براســاس ابراز نگرانی های 
بی اساس و مبتنی بر القائات بی بنیان و هدفمند برخی کشورها 

تنظیم نمی کنیم.
قاســمی افزود: ما در برنامه دفاعی موشکی خود هیچگونه 
مغایرتی با هیچ قطعنامه شورای امنیت نمی بینیم و اگر کسانی 
چنیــن ادعایی دارند یا با قطعنامه ۲۲۳۱ آشــنایی ندارند و یا 
اینکه بدون توجه به مفاد این قطعنامه، صرفاً قصد فضاسازی و 
ایجاد حساسیت و تنش علیه ایران را دارند که در هر دو حالت، 
جمهوری اسالمی ایران چنین رویکردی را محکوم کرده و آن را 
غیرسازنده و ناکارآمد می داند و به تمامی کشورهایی که با این نوع 
فرضیات خام و بهانه جویی های ناقص و بی اساس چشمان خود 
را بر واقعیات و سیاســت های شفاف و ثبات ساز ایران می بندند 
توصیه می کند که صلح ، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی 
را قربانی اهداف دیگرانی که مناسبات سازنده ایران با کشور های 
منطقه و جهان را مخل سیاست های یک جانبه گرایانه و زیاده 
خواهانه خود می دانند نکنند؛ کشورهای اروپایی باید بیش از پیش 

هوشمندانه رفتارنمایند.
گستاخی بدهکار

کشورهای انگلیس، فرانســه و آلمان در کنار برخی دیگر 
از کشــورهای اروپایی به دلیل میزبانی و حمایت همه جانبه از 
گروهک تروریستی منافقین و گروهک های ضدایرانی تجزیه طلب 
و حمایت و تجهیز رژیم بعث صدام علیه ایران در 8 سال جنگ 
تحمیلی و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش، اکنون 
در جایگاه متهم قرار دارند. اما در سایه انفعال و بی عملی وزارت 
خارجه، در جایگاه شاکی نشسته و روز به روز بر گستاخی خود 

علیه کشورمان می افزایند.

در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و به جایی نرسید

جنجال بی سند اروپا و آمریکا علیه برنامه موشکی ایران


