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   دلشوره دهباشي از FATF و سند ۲۰۳۰
 FATF حسين دهباشي فعال رسانه اي در توئيتي نسبت به
و ۲۰۳۰ و بررسي آنها در مجلس اينگونه ابراز ترديد كرد: 
من راستش از اف  اي تي اف يا سند ۲۰۳۰ يا حتي مذاكرات 
فعلي با اروپا چيزي نمي دانم اما آنقدري هست كه اگر همان دولت و مجلس 
آن را تصويب كردند قرار اس��ت اينها را پيگير شوند، آدم به دلشوره مي افتد. 

حتي با اين »آسوده بخوابيد كه ما بيداريم« آسوده نمي شويم. 
   چرا روحاني با مخاطب جهاني مستقيم سخن نمي گويد؟

علي عليزاده كارشناس مسائل سياسي، درباره س��خن گفتن ترامپ و نتانياهو با 
مردم ايران در توئيتر خود نوشت: در حالي كه رسانه هاي مدرن امريكايي/سعودي/
انگليسي افكار عمومي ايران را ۲4 ساعته زير آتش دارند و ترامپ و نتانياهو مستقيماً 
با مردم ايران سخن مي گويند. از رسانه هاي ناكارآمدمان بگذريم، برخالف روحاني و 

احمدي نژاد چرا آقاي روحاني حتي يكبار هم با مردم سخن نگفته است. 
.........................................................................................................

   كاركرد FATF در جنگ اقتصادي
رضا سراج« در كانال خود در پيام رسان سروش در خصوص 
كاركرد FATF در جنگ اقتصادي نوشت: »سيگال مندلكر« 
مع��اون وزارت خزان��ه داري امريكا به طوالني ش��دن روند 
تصويب FATF و لوايح وابس��ته به آن در مجلس اعتراض 
نمود. معاهده FATF و كنوانسيون هاي وابسته به آن، چه اهميت و كاركردي 
براي امري��كا دارد كه مقامات اين كش��ور، ب��راي تصويب آن در اي��ران بي تابي 
مي كنند؟! پاسخ روشن است؛ FATF كاركرد ويژه اي در جنگ اقتصادي امريكا 
عليه ايران دارد. اجرايي ش��دنFATF و كنوانسيون هاي وابسته به آن، تمامي 
گلوگاه هاي پنهان و پيداي اقتصاد ايران را براي امريكا قابل رؤيت مي كند و دست 
ايران در مقابله يا دور زدن تحريم ها را مي بندد. از طرف ديگر FATF تحريم هاي 
جديد اياالت متحده را هوشمند مي سازد و اثربخش شدن آنها را نيز براي وزارت 
خزان��ه داري امريكا قاب��ل س��نجش مي نماي��د. بنابراين تصوي��ب FATF و 
كنواس��يون هاي وابس��ته به آن، ريل گذاري براي تسليم سازي كشور در جنگ 
اقتصادي است تا ايران، در شرايط اضطرار، وادار به توافق مجدد با اروپا و امريكا 
شده و مجبور به پذيرش برجام معيوب گردد. با اين شرايط، شبكه همكار داخلي 

غرب در ايران عماًل به ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادي تبديل مي شود. 
  چقدر كتاب در مورد امام تأليف كرده ايم 

علي دارابي معاون امور استان هاي سازمان صداوسيما و معاون سابق سيماي 
رسانه  ملي به مناسبت آغاز سي امين سال رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي 
مطلبي در رابطه با روند انتخاب ايش��ان به عنوان رهبر و ويژگي هايشان در 

كانال خود به اشتراك گذاشت. 
در متن يادداشت دارابي آمده است: »با رحلت امام خميني )ره( معمار كبير و 
بنيانگذار جمهوري اسالمي و رهبر فقيد انقالب اسالمي در 14 خرداد 1۳68 
بحث جانشين رهبري مطرح شد. خبرگان رهبري در اجالس فوق العاده اي با 
درك درست شرايط كشور و لزوم وحدت و انسجام ملي و ثبات مديريت از ميان 
گزينه هاي موجود براي رهبري، آيت اهلل خامنه اي را به جانشيني امام انتخاب 
كردند. اين انتخاب در حالي صورت گرفت كه ايش��ان اوالً اعتقاد به »شوراي 
رهبري« داشت، ثانياً در مخالفت با شخص خود در مجلس خبرگان قاطعانه 
صحبت كرد. اگرچه خبرگان مدل شورايي را كنار گذاشت و سخنان آيت اهلل 
خامنه اي )در مخالفت با انتخاب خود( را نشانه اي از بزرگي، تواضع و فروتني 
ايشان برشمردند و بر انتخاب وي اصرار نمودند. به ويژه تصريح امام خميني )ره( 

درباره صالحيت هاي ايشان براي رهبري، خبرگان را مصمم تر نمود. 
معروف اس��ت كه در دنيا بيش از ۲5۰ هزار جلد كتاب به زبان هاي مختلف 
درباره معرفي ژنرال دوگل رئيس جمهوري فرانس��ه تأليف و ترجمه ش��ده 
اس��ت اما ما چه ميزان درباره معرفي امام خميني )ره(، رهبري، مشاهير و 
مفاخر خود كار كرده ايم ؟ درباره ش��خصيت، سيره، سلوك، راهبردها، آرا و 
انديشه هاي آيت اهلل خامنه اي در يك يادداشت مجال و فرصت محدود است 

و بايد پژوهش ها و تحقيق هاي گسترده اي صورت گيرد.

رويک�رد ي�ک جري�ان داخل�ی اين اس�ت كه 
»اي�االت متح�ده امري�کا و سياس�ت هاي اين 
كش�ور « بايد در هر حال ب�راي اف�کار عمومي 
داخلي»توجيه« و اينگونه وانمود شود كه منشأ 
اصلي مش�کالت في مابي�ن امريکا با اي�ران نه 
سياس�ت هاي خصمانه اياالت متحده با جامعه 
ايراني بلک�ه نوع رويکرد و رويه هايي اس�ت كه 
جمهوري اسالمي ايران در دوران بعد از پيروزي 
انقالب اس�المي مورد توج�ه قرار داده اس�ت!

معتقدان به »اوبامای خوب- ترامپ بد«  براي حفظ 
اثرگ��ذاري چنين تفك��ري در جامع��ه، در بهترين 
حالت تالش مي كنند برخي از دشمني های صورت 
گرفته از س��وي امريكايي ها با جامعه ايراني را ناشي 
از »تصميمات ف��ردي« و نه »رويك��ردي محوري و 
ثابت« در عرصه سياست خارجه اياالت متحده امريكا 
بازنمايي كنن��د و به همين دلي��ل حاضرند برخي از 
سياس��تمداران امريكايي را تخريب و تخطئه كنند 
تا اصل تئوري كه همان »سفيدنمايي سياست هاي 
امريكا در مواجهه با ايران« اس��ت آسيبي نبيند. اگر 
شخص دونالد ترامپ امروز مورد هجمه گسترده طيف 
سياسي نشانه دار در داخل كشور قرار مي گيرد نبايد 
به »ابراز برائت طيف غرب باور و غرب گراي داخلي از 
غرب« تعبير شود چراكه دليل اصلي چنين رويكردي، 
حيات بخشي مجدد به يك تئوري انتخاباتي – حزبي 
به نام »عامل تخاصم امريكا با جامعه ايراني در داخل 

است نه در بيرون از مرزها« است. 
به بيان بهتر تطهير چهره امريكا از اهداف ثابت اين 
جريان سياس��ي در طول س��ال هاي گذشته بوده 
است، به طوري كه طيف مورد اشاره تالش كردند تا 
افكار عمومي را به اين نتيجه برسانند كه »امريكاي 
اوباما« امريكاي ديروز نيست كه عليه ايران توطئه 
چيني كند و مي توان با امريكاي امروز كنار آمد، به 
ش��رط آنكه از اصول و مباني انقالب اسالمي چشم 
پوشي كنيم و از تكيه بر درون صرفنظر كنيم! اين 
در حالي اس��ت كه چشم پوش��ي از برخي از اصول 
انقالب اسالمي در عرصه سياست خارجه و اعتماد 
به غرب در طول پنج سال اخير نتيجه معكوس داد 
و دستاوردي جز تحريم هاي بيشتر و گستاخي هاي 

گسترده تر به همراه نداشته است. 
باراك اوباما نيز نشان داد كه با رؤساي جمهور سابق 
امريكا نه تنها تفاوتي ندارد بلكه ضربات وي بر پيكره 
انقالب مي توانس��ت اثرگذارتر از ساير مقامات امريكا 
باش��د؛ چراكه وي برخالف اس��الف خود، ب��ا نقاب 
خوش��رويي و لبخند به ميدان منازع��ه با جمهوري 

اسالمي ايران گام گذاشته بود، به همين دليل است 
كه رهب��ر معظم انقالب اس��المي )مدظل��ه العالي( 
تعبير»دست چدني زير پوش��ش مخملين« را براي 
رئيس جمهور سابق امريكا استفاده مي كنند. جماعت 
مورد اشاره در داخل كشور اقدامات باراك اوباما نظير 
آنكه جمهوري اسالمي ايران را به صورت متوالي، متهم 
به نقض صلح و امنيت بين الملل كرد، دائماً كشورمان 
را تهديد به حمله نظامي نم��ود و مهم تر آنكه توافق 
هسته اي با كش��ورمان را با تصويب و اجرايي كردن 
قوانينی مانند »قانون محدوديت ورود شهروندان ۳8 
كشور به ايران« و »آيسا« مورد نقض فاحش قرار داد، 
سانسور كردند تا تصوير جامعه ايراني از رئيس جمهور 
سابق امريكا مخدوش نشود و جالب اين است كه پس 
از روي كارآمدن دونالد ترامپ تالش مي شود با تغيير 
زمين بازي، اوباما همچنان يك رئيس جمهور مؤدب و 

حتي حافظ منافع كشورمان جاگذاري شود! 
   تئوري اوباماي محبوب– ترامپ منفور!

تئوري »اوباماي خوب- ترامپ بد« در شرايطي به 

عنوان يك تاكتيك مهم براي باورمند س��ازي اين 
طرح مي باش��د كه »عامل تخاصم امريكا به جامعه 
ايراني در داخل اس��ت نه در بي��رون از مرزها« آن 
هم در حالي كه س��طح و گستره دش��مني باراك 
اوباما هيچ تفاوتي با ساير رؤساي جمهور امريكا و از 
جمله دونالد ترامپ ندارد. بعد از اولين پيام نوروزي 
باراك اوباما در سال ۲۰۰9 و پس از فتنه سال 88 
ش��وراي عالي امنيت ملي امريكا به رياست اوباما و 
وزارت خارجه امريكا با محوريت هيالري كلينتون 
بسته هاي تحريمي جديد ضدايراني در حوزه انرژي، 

مبادالت مالي و حمل و نقل صادر كردند. 
وزارت خزانه داري اياالت متحده با هدف گس��ترش 
تحريم هاي ضدايراني از فرانس��ه، انگلستان، آلمان، 
ژاپن، كره جنوبي، عربستان سعودي و استراليا ميزباني 
كرد و »استيو مال« مشاور معاون وزير خارجه امريكا 
بيل برنز هماهنگ كننده جلس��ات اينچنيني بود. در 
اقدامی مش��ابه كارگروه ديگري به رياست »ريچارد 
نفيو« براي رايزني با كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 

تشكيل ش��د تا تحريم هاي ضدايراني پهنه بيشتري 
به خود بگيرد. اوباما در همان سال به »سوزان رايس« 
نماينده امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
امريكا و »كلينتون« وزير امورخارجه امريكا مأموريت 
داد تا مقدمه و بستر تصويب مهم ترين و اساسي ترين 
قطعنامه ضدايراني را در طول تاريخ انقالب اسالمي 
عليه كش��ورمان فراهم كنند. پيرو تالش هاي شبانه 
روزي باراك اوباما و تيم همفك��ر وي نهايتاً قطعنامه 
19۲9 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 9 
ژوئن سال ۲۰1۰ به تصويب رسيد كه به ادعاي امريكا 
فلج كننده تحريم هاي تاريخ عليه كشورمان به شمار 
مي آيد. قطعنامه 19۲9 شديدترين فشارها بر ايران 
را در چهار حوزه توس��عه بخش انرژي، جلوگيري از 
دسترسي ايران به منابع مالي براي توسعه برنامه هاي 
موش��كي و هس��ته اي، ايجاد يك نظام بازرس��ي از 
كش��تي ها و محموله هاي هوايي ايران و همچنين به 
وجود آوردن يك سيستم يكپارچه براي اعالم نقض 

تحريم هاي بين المللي شكل داد. 

   تحريم هاي متنوع اوبامايي
رئيس پيشين امريكا كه قطعنامه 19۲9 در زمان وي 
عليه ايران عملياتي و اجرايي شد در ادامه اقدامات 
خصمانه قانون »سيسادا« يا قانون تحريم هاي جامع 
ايران را امضا ك��رد؛ قانوني كه تحريم هاي بس��يار 
فراگيري را بر بخش هاي گوناگ��ون در حوزه هايي 
حياتي نظير نفت و گاز شامل مي شد كه شاهد مثال 
آن ماده 1۰4اين قانون اس��ت آنجايي كه به دولت 
اين كشور اختيار داده مي ش��د تا در صورت مبادله 
بانكي هر مؤسسه مالي در سطح بين المللي با يكي 
از شخصيت هاي حقوقي و حقيقي تحت تحريم در 
ايران ارتباط آن مؤسس��ه با نظام مالي امريكا قطع 
شود. باراك اوباما در سال ۲۰1۲ نيز قانون »كاهش 
تهديدات اي��ران )TRA( و قوانين حقوق بش��ري 
س��وريه« را اجرايي كرد كه طبق آن ش��ركت هاي 
خارج��ي فعاليت كنن��ده در بخش ان��رژي ايران و 
شركت هاي فروشنده يا بيمه كننده تانكرهاي نفتي 
ايران تحريم مي ش��دند. موارد فوق تنها مشتي از 
خروار تحريم هاي گسترده اي است كه باراك اوباما 
در طول هشت سال عليه جمهوري اسالمي ايران 
اعمال كرد و چنانچه بخواهيم همه قوانين رسمي و 
الزم االتباعي كه اوباما عليه ايران وضع كرده را ذكر 
كنيم بايد چند ده سطر ديگر به مطلب فوق اضافه 
كنيم، به طوري كه تنه��ا در يك نمونه ديگر باراك 
اوباما چندين دستورالعمل اجرايي ضدايراني را كه 

الزم االجرا نيز مي باشد عليه ايران اجرايي كرد. 
   سر و ته يک كرباسند

دشمني  امريكا با جامعه ايراني در هيچ دوره اي از 
دوران پسا انقالب تنزل نكرده بلكه همواره در حال 
افزايش بوده اس��ت كه دوران باراك اوباما يكي از 
مهم ترين مقاطع اين دشمني هاست؛ فعاليت هاي 
ضدايراني دونالد ترامپ نيز استمرار اوجي است كه 
از زمان اوباما آغاز شده است، منتها ترامپ اهداف 
اوباما را با روش هاي دلخواه خ��ود دنبال مي كند. 
تفكيك سازي ميان دو رئيس جمهور پيشين امريكا 
با هدف حيات بخشي به تئوري »امريكا قابل اعتماد 
اس��ت و تعديل مواضع در برابر اين كش��ور منافع 
اقتصادي مردم را تأمين مي كند« در حالي است كه 
مقام معظم رهب��ري در ديدارهاي اخير خود بارها 
تأكيد فرموده اند، س��طح و حجم دش��مني امريكا 
به ملت اي��ران منافع مادي و معن��وي آن را هدف 
قرار داده است و صحت اين گفته ها را مي توان در 
متون تحريم هاي صادر شده عليه ايران و اهداف و 

خروجي اين تحريم ها جست وجو كرد.

شباهت های گفتاری و رفتاری دو رئيس جمهور امريکا در مواجهه با ايران چيست؟

تطهیر شیطان با دوگانه ترامپ- اوباما

اين بار »اعتراض به صالحي« و »فينگيلي امريکا« كانون انحراف از قدس 

مشكل اصالح طلبان با راهپیمایی روز قدس چیست؟

   تحلیل

با صدور اطالعيه اي 
 سپاه شایعه شهادت تعدادي از رزمندگان 

در عملیات شمال غرب كشور را تكذیب كرد 
روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( 
در اطالعيه اي ادعاي يک گروهک  تروريستي 
مبني ب�ر به ش�هادت رس�اندن تع�دادي از 
رزمندگان اين قرارگاه در عمليات هاي اخير 
ش�مال غ�رب كش�ور را موه�وم خوان�د. 
به گزارش مهر، به دنبال برخي ادعاهاي واهي 
مطرح ش��ده از س��وي يك��ي از گروهك هاي 
تروريس��تي ضد انقالب ك��ه در روزهاي اخير 
متحمل ضربه سختي از رزمندگان نيروي زميني سپاه در شمال غرب كشور 
و مناطق عمومي سروآباد و اشنويه شده است، مبني بر به شهادت رساندن 
تعدادي از رزمندگان اسالم در اين درگيري ها، روابط عمومي قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا )ع( نيروي زميني س��پاه در اطالعيه اي با رد اين ادعا و موهوم 
خواندن آن، اعالم كرد: به نظر مي رسد ضد انقالب و مزدوران دست نشانده 
استكبار جهاني در پي ناكامي هاي اخير در دستيابي به اهداف شوم خود دچار 
توهم شده اند، از اين رو سعي در فرافكني و وارونه نمايي واقعيات از طريق 
انتشار گزارشات دروغ از پيش تهيه شده در فضاي توهمي، با هدف دلخوشي 
اربابان و روحيه بخش��ي به نيروهاي مفلوك و جنايتكار خود دارند. در اين 
اطالعيه با تأكيد بر اينكه بحمداهلل تمامي رزمندگان شجاع قرارگاه حمزه كه 
در عمليات هاي اخير عليه ضد انقالب شركت داشته اند در صحت و سالمت 
در يگان هاي مأموريتي خود حضور دارند، تصريح ش��ده است: غيورمردان 
مدافع امنيت نظام و ملت ايران بدون توجه به فضاس��ازي رسانه اي و رواني 
دشمنان، با رصد و اش��راف دقيق و همه جانبه ضد انقالب همچنان آماده 

پاسخگويي قاطع به هرگونه تحرك و تالش آنان مي باشند. 
گفتني اس��ت درپ��ي درگيري ه��اي اخي��ر رزمن��دگان ق��رارگاه حمزه 
سيدالشهدا)ع( با سه تيم تروريس��تي در مناطق عمومي مرزي سروآباد و 
اشنويه در شمال غرب كشور كه منجر به انهدام اين تيم هاي تروريستي شد، 

1۳ نفر از تروريست ها به هالكت رسيدند و تعدادي نيز زخمي شدند. 
.................................................................................................................................

 ایرواني: كشورهاي اروپایي 
در پي محدودكردن برنامه موشكي ایران هستند 
عضو مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام گف�ت: كش�ورهاي اروپايي 
در پ�ي محدودك�ردن برنام�ه موش�کي اي�ران هس�تند در حال�ي 
كه بح�ث توانمندي موش�کي به هي�چ عن�وان قابل مذاكره نيس�ت. 
محمدجواد ايرواني عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به لزوم دقت در مذاكره با كشورهاي اروپايي اظهار داشت: 
همان طور كه مقام معظم رهبري در سخنراني اخيرشان گفتند دولت بايد در 
روابط بين المللي، منافع ملي بلندمدت كشور را محور فعاليت خود قرار دهد و 

بتواند روابط اقتصادي عزتمندي را با كشورهاي دنيا برقرار كند. 
وي افزود: طرح مسئله برجام اروپايي و تفكيك قائل شدن ميان سه قدرت 
اروپايي با چين و روسيه اقدامي اشتباه است كه موجب بي تفاوت شدن اين 
دو كشور نسبت به آينده برجام مي شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با اشاره به نشست روزهاي اخير هفت قدرت اقتصادي دنيا گفت: بيانيه پاياني 
گروه7 نشان داد كشورهاي اروپايي با صراحت در پي محدود كردن برنامه 
موشكي ايران هستند، در حالي كه بحث توانمندي موشكي ايران موضوعي 
است كه با امنيت كشور رابطه مستقيمي داشته و به هيچ عنوان قابل مذاكره 
نيست. به گفته ايرواني، كش��ورهاي اروپايي كه امروز درباره محدود كردن 
توانمندي دفاعي ايران اظهار نظر مي كنند، در دوران جنگ هشت ساله ايران 

با رژيم صدام از هيچ كمكي به صدام دريغ نكردند. 

عباسي در دانشگاه امام صادق)ع(:

اگر اقتدار مي خواهيم بايد روي صنعت هسته اي كار كنيم
رئيس س�ابق س�ازمان انرژي اتمي گفت: صنعت هس�ته اي 
يک دانش اقتدارآفرين اس�ت و اگر اقت�دار مي خواهيم بايد 
روي آن كار كنيم و توان بازفرآوري پلوتونيوم داشته باشيم. 
به گزارش فارس، فريدون عباس��ي رئيس س��ابق سازمان انرژي 
اتمي در دانشگاه امام صادق)ع(، طي س��خناني با اشاره به شروع 
پرونده هسته اي گفت: رآكتور آب س��نگين اراك از اواخر دولت 
هاشمي درس��ت ش��د، حال آقاياني كه آن موقع مسئول و استاد 
دانشگاه بودند چطور نگفتند كه آن رآكتور مشكل دارد و آلوده به 
پلوتونيوم است ولي االن چنين ادعايي دارند. رئيس سابق سازمان 
انرژي اتمي با اشاره به وضعيت پيش آمده براي رآكتور اراك بعد از 
برجام، تصريح كرد: رآكتور اراك مي توانست بازفرآوري پلوتونيوم 
هم انجام دهد اما طبق برجام ديگر به طور هميشگي امكان توليد 
رآكتور داراي توان بازفرآوري پلوتونيوم از ايران گرفته شده است. 
حداقل دستاورد رآكتور اراك ايجاد شجاعت به بخش خصوصي 

بود كه اين را خدمت مقام معظم رهبري هم گفتم. 
عباسي تصريح كرد: صنعت هسته اي يك دانش اقتدارآفرين است 
و اگر اقتدار مي خواهيم باي��د روي آن كار كنيم و توان بازفرآوري 

پلوتونيوم داش��ته باش��يم. مي گويند پلوتونيوم براي توليد بمب 
است اما نمي گويند كه پلوتونيوم ۲۳9 براي توليد بمب است اما 
پلوتونيوم ۲4۰ و ۲41 براي توليد برق است. عباسي افزود: قبل از 
اجراي برجام دستور توقف توليد سانتريفيوژ هاي p1 را داده بودند 
و از آن طرف تنها يك كانال خريد قطعات س��انتريفيوژ جلوي ما 
گذاشته بودند. اين مسئله شك برانگيز نيست؟ ولي آقايان باوجود 
هشدارهاي ما رفتند چندين ميليون دالر به كشور خسارت زدند. 

وي گفت: در بررس��ي قطعات ايرادات و خرابكاري هاي صنعتي 
كشف شده بود. اين مسئله كاماًل طراحي شده و دام بود. در همان 
18 ماه رياست قبل كه فردو قرار بود توليدي باشد نه تحقيقاتي، 
تحقيقاتي شده بود. چرا اساتيد دانشگاه شريف در اين باره اعتراض 
نكردند و به رهبري نامه ننوشتند كه تحقيقات كار دانشگاه هاست؟ 

چرا در برابر اين تحقير جامعه علمي غيرت نداشتند؟
رئيس سابق سازمان انرژي اتمي ادامه داد: بنده رفتم و فردو را ديدم 
كه با اين همه هزينه اي كه براي آن كرده اند و در دل كوه، درعمق 
زمين با آن همه پدافند هوايي و پدافن��د غيرعامل، آن را تبديل به 
مركز تحقيقاتي كرده اند! آدم مگر ديوانه است كه زير زمين تحقيق 
كند؟ خب همين كار را در آزمايشگاه هاي تهران هم مي كرديم. وي 
تأكيد كرد: صنعت هس��ته اي متكي بر افراد نبوده و نيست و تمام 
جامعه علمي در اين راه كمك كرده اند و حاال هم توان الزم در داخل 
وجود دارد. در صنايع راهبردي ديگر مثل هوافضا و موش��كي هم 
همينطور توانمندي در داخل وجود دارد. تنها مشكل نوع نگاه غلط 
و اين ويروس فكري در بين مس��ئوالن نسبت به اين صنايع است. 
عباسي اظهار داشت: توان رسيدن به 19۰ هزار سو در داخل وجود 

دارد اما اين ويروس فكري مشكل زاست. مگر اينكه رهبري مستقيماً 
ورود پيدا كنند در صنايع راهبردي و اختيار صنايع اقتدارزاي ما مثل 
موشكي، هسته اي، ماهواره و... در اختيار نظام باشد نه دولت ها. وي 
در بخش ديگري از سخنان خود گفت: چرا آقاي صالحي در سال 88 
دستور ساخت سانتريفيوژ هاي p1 را داده بود و دشمن اين قدر راجع 

به نبودنp1 پافشاري دارد؟ آيا اينها ربطي به هم ندارد؟
رئيس سابق سازمان انرژي اتمي افزود: با تزريق اورانيوم مربوط 
به سوخت بوشهر به رآكتور اراك سه كار انجام شد، هم سوخت 
بوشهر را چك كرديم، هم غالف رآكتور اراك را چك كرديم و هم 
رآكتور تهران كه ريسك داشت روشن شد، چون سوختش مصرف 
شده بود، با سوخت ۳/5درصد يك مجتمعي كه ارزش 8۰ درصد 
سوخت ۲۰ درصد را داشت. عباسي ادامه داد: اپراتورهاي رآكتور 
با اين اطمينان با طراحي و س��اخت ايراني يك بس��ته س��وخت 
۳/5درصد ساختند كه رآكتور تهران را روشن كنند و ما وقتي به 
اين نتيجه رسيديم روس ها قيمت راديو داروها را پنج برابر كرده 
بودند و تا گزارش آژانس را ديدند كه ما به نتيجه رسيديم قيمت 

برگشت به قيمت جهاني.

   هسته ای

   چهره ها

دول�ت بايد به ط�ور دقيق توضي�ح دهد FATF چيس�ت، اما 
هيچ گون�ه الزام�ي ب�راي پيوس�تن ب�ه اي�ن پيم�ان نداريم. 
جواد منصوري سفير س��ابق ايران در چين در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع الحاق ايران به FATFاظهار 
كرد: پيوستن به پيمان هاي بين المللي الزام آور نيست، اما متأسفانه 
 FATF در ايران برخي افراد به گونه اي تبليغ مي كنند كه الحاق به
الزام آور است و مدعي اند اگر عضو اين سازمان نشويم خسارت هايي 
را متحمل مي شويم، در صورتي كه اينگونه نيست. وي تصريح كرد: 
اگر ما عضو يك سازمان  بين المللي شويم و بخواهيم از آن پيمان 
خارج شويم، در اين حالت ممكن است تبعات و هزينه هايي براي 
ما داشته باشد، ولي از ابتدا عدم عضويت براي ما هيچ گونه خسارت 
و هزينه اي ندارد. منصوري با بي��ان اينكه دولت بايد به طور دقيق 
به همه توضيح بدهد FATF چيست، افزود: تاكنون دولت هيچ 
توضيحي در خصوص اين س��ازمان به مردم نداده و از طرف ديگر 
نمايندگان مجلس هم آنق��در تند در م��ورد FATF اظهارنظر 
مي كنند ) موافقان و مخالفان( كه اس��تدالل درس��ت در آن گم 
مي شود. سفير سابق ايران در چين بيان كرد: وظيفه دولت است 
كه براي همه روشن كند كه اگر ما به اين پيمان ملحق شويم چه 
خواهد شد و آيا اصالً مزيتي براي ما دارد يا خير و اگر به آن نپيونديم 
چه تبعاتي براي ما خواهد داشت. وي اظهار كرد: به نظر مي رسد 
در موضوع FATF يك نوع جنجال سياسي جايگزين يك منطق 
و استدالل حقوقي، اقتصادي و بين المللي شده است و با اين شرايط 

نمي توان تصميم درستي در اين زمينه اتخاذ كرد. 
  دولت گفته FATFحتماً بايد تصويب شود!

منصوري با بيان اينكه رويه جاري در بسياري از كشورها اين است 
در مسائلي همانند FATF توضيحات بس��يار شفافي به مردم 
 FATF داده مي شود، تصريح كرد: هم اكنون متن كامل پيمان

به صورت فارس��ي منتشر نشده تا 
مردم يا حداقل نمايندگان بخوانند 
و بفهمند دقيقاً اين پيمان چيست تا 
به آن رأي بدهند يا اينكه مخالف يا 

موافق آن باشند. 
سفير سابق ايران در چين ادامه داد: 
اين مسائل تنها در كش��ور ما اتفاق 
مي افتد و در س��اير كش��ورها براي چنين موضوعاتي گاه چندين 
ميزگرد برگزار می ش��ود و موافق��ان و مخالفان در كنار رس��انه ها 
مي نشينند تا با استدالل هاي حقوقي و بين المللي دقيقاً اين پيمان ها 
را موشكافي كنند و در نهايت رأي گيري انجام شود اما در كشور ما 

هنوز اينگونه نشده است. 
وي اظهار كرد: در حال حاضر دولت ي��ك اليحه اي به مجلس ارائه 
داده و گفته كه حتماً بايد تصويب شود، اين درحالي است كه دولت 
حتي اعالم نكرده اگر اين اليحه تصويب شود چه اتفاقي مي افتد يا 

اگر تصويب نشود چه مسئله  اي براي ما پيش مي آيد. 
منصوري با بيان اينكه مردم بايد بدانند نمايندگان شان به چه چيزي 
رأي مي دهند و اين حق آنهاست، تصريح كرد: موضوع FATF بايد 
براي مردم به طور صريح روشن شود تا بدانند نمايندگان شان به چه 
چيزي و به چه دليل رأي مي دهند، لذا اينكه فقط خود نمايندگان 
بدانند FATF چيست كافي نيست. سفير سابق ايران در چين بيان 
كرد: آيا اقتصاد دانان، حقوقدانان و سياستمداراني كه اكنون نماينده 
مجلس نيستند نبايد بدانند كه FATF چيس��ت و الحاق يا عدم 
الحاق به آن چه تبعاتي براي مردم دارد؟ وي خاطرنش��ان كرد: به 
نظر مي رسد موضوع FATF نمونه اي همانند برجام است به طوري 
كه حتي برخي نماينده هاي مجلس هنوز هم نسبت به توافق برجام 

روشن نيستند و متن آن را نمي دانند.

منصوري: 
هيچ الزامی برای پيوستن به FATF نداريم

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س با اش�اره ب�ه باقي 
مان�دن مش�کالت مؤسس�ات مال�ي و اعتب�اري گف�ت: 
دولت ۲۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان از جيب مردم ب�راي جبران 
س�وءمديريت خ�ود در اي�ن زمين�ه هزين�ه ك�رده اس�ت. 
به گزارش مهر، حجت االسالم مجتبي ذوالنور نماينده مردم قم در 
مجلس در نشست علني روز گذشته و در نطق ميان دستور با اشاره 
به حضور پرشور مردم در راهپيمايي روز قدس خطاب به مسئوالن 
و سران قوا اظهارداشت: اين مردم پاي انقالب ايستاده اند اما عملكرد 
بد دستگاه ها باعث رنجش آنها شده اس��ت. وي افزود: فقر، فساد و 
تبعيض كه مقام معظم رهبري بارها فرياد آن را سر داده اند و سران 
سه قوه را مأمور برخورد با آن كرده اند، چه شد؟ اگر امروز سران سه 
قوه بخواهند يك گزارش كار به رهبري و مردم بدهند، آيا مي توانيم 
با افتخار سرمان را باال بگيريم كه در جهت تحقق فرمايشات رهبري 
به وظيفه خودمان عمل كرده ايم؟ عضو فراكسيون نمايندگان واليي 
مجلس ادامه داد: آيا پرونده و رزومه رضايت بخشي در برخورد با فقر، 
فساد و تبعيض داريم؟ آيا توانسته ايم مرهمي بر زخم دل مردم در 
اين زمينه باشيم؟ امروز نياز به فعاليت جدي داريم. ذوالنور خطاب 
به رئيس جمهور گفت: آقاي رئيس جمهور! امور از دست شما خارج 
شده، بازار خودرو، ارز، سكه، مشكل اشتغال و بيكاري، موضوع قاچاق، 
ركود، بقاي تحريم ها و تشديد آنها مردم ما را تحت فشار سنگين قرار 
داده است، اگر برخورد با اين مقوله ها وظيفه دولت و مجلس نيست، 
چه كاري از اينها مهم تر است؟ وي خطاب به روحاني اظهارداشت: 
آقاي رئيس جمهور س��ؤال در خصوص مؤسس��ات مالي و اعتباري 
مطرح شد اما حاضر نشديد به قانون اساسي و نظر نمايندگان مردم 
احترام بگذاريد و با فشار و تهديد و با رودربايستي قرار دادن و انواع 
ترفندها، نمايندگان را بعضاً وادار به انصراف كرديد؛ چرا نمي گذاريد 

نمايندگان مردم به وظيفه شان عمل كنند؟

نماين��ده مردم قم در مجل��س با بيان 
اينكه پنج سؤال ديگر از رئيس جمهور 
به قوت خود باقي اس��ت، تصريح كرد: 
آقاي رئيس جمهور ش��ما شعار قانون 
اساسي سر داده ايد، االن چند هفته از 
مهلت قانوني گذشته و در مقابل قانون 
تمكين نمي كنيد و نمايندگان خود را 
براي پاسخ به نمايندگان مجلس معرفي نمي كنيد. امروز نياز مردم در 
اين پنج محور اس��ت، اگر چه در بحث مؤسسات مالي و اعتباري گفته 
مي شود 6 ميليون نفر درگير آن هستند اما من عرض مي كنم كه همه 
كش��ور و 8۰ ميليون جمعيت ما درگير اين مؤسس��ات مالي هستند.  
ذوالنور خطاب به روحاني عنوان كرد: س��ؤال ما فقط اين نبود كه چرا 
مش��كل اينها را حل نمي كنيد، س��ؤال ما اين اس��ت كه چرا به خاطر 
سوءنظارت و انجام ندادن وظايف دستگاه هاي نظارتي، چنين گردابي 
براي مردم ايجاد ش��ده كه همه بايد تاوان آن را بدهند؟ اينكه از بانك 
مركزي ۲۰ هزار ميليارد تومان خط اعتباري داده مي شود كه پاسخگوي 
سوءمديريت دستگاه هاي شما باشد، اين از جيب مردم فقيري است كه 
در ماه رمضان سفره افطارش��ان خالي بوده است، وگرنه فكر نكنيد كه 
مشكل حل شده است. وي تصريح كرد: اين ۲۰ هزار ميليارد تومان از 
جيب مردم براي جبران خطاي دستگاه هاي نظارتي زير امر شما هزينه 
شده است و با »بك يا اهلل شب قدر« اين گناه قابل بخشش و شست وشو 
نيست، حداقل دل مردم را تسكين مي داديد و به قانون اساسي احترام 
مي گذاشتيد و به مجلس مي آمديد و شفاف س��ازي مي كرديد؛ از چه 
مي ترسيد؟! ذوالنور تأكيد كرد: متأسفانه اين حباب هم با رنگ بنفش 
است و اگر اين كليد نوك تيز بود، اين حباب ها را مي تركاند خيلي خوب 
بود اما متأسفانه در كنار اين چيزي كه نمك بر زخم مردم است، همچنان 

شعار مي دهند كه توانسته اند تورم را تك رقمي نگه دارند.

ذوالنور در صحن مجلس عنوان كرد
۲۰هزارميليارد از جيب مردم براي جبران سوءمديريت مؤسسات مالي


