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سخنگوی فراکسیون امید

چرا مخالفان FATF پرچمدار شفاف سازی رای 
نمایندگان شدند؟

 FATF نماینده مردم شیراز در مجلس با طرح این سوال که چرا مخالفان
این  طرح  که  شد  مدعی  شدند،  نمایندگان  رای  شفاف سازی  پرچمدار 
موضوع از سوی نمایندگان جبهه پایداری در مجلس و کسانی که در دوره 
قبل مخالف برجام و این دوره مخالف لوایح چهارگانه هستند، صورت گرفته 
است. در حالی که این امر باعث می شود نمایندگان مالحظاتی را در دادن 

رأی خود رعایت کنند.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: شفاف سازی و شفافیت در همه 
جا امر پسندیده و الزمی است اما ما به دنبال خروجی و نتیجه مسئله هستیم. مثال 
شفافیت در حساب های مالی و سرمایه افراد یا موضوعی مثل واگذاری ها یا حقوق 
و مزایای مسئوالن بسیار حائز اهمیت است اما موضوع شفافیت رای نمایندگان 
علی رغم پوسته زیبایی که دارد، خطر جدی به دنبال خواهد داشت. وی افزود: 
لوایح چهارگانه به عنوان مقدمات FATF بهترین مسیر برای شفاف سازی است 
و همه می دانند چه کسانی مخالف آن هستند. در حال حاضر تنها سه کشور 
بسیار عقب مانده به این قرارداد بین المللی نپیوسته اند آن هم به این دلیل که یا 
دیکتاتوری دارند یا سیستم مدیریتی شان ضعیف است. البته ممکن است این قرارداد 
بندهایی داشته باشد که می توانیم آنها را نپذیریم اما اصل پیوستن به آن موجب 
شفافیت می شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه مخالفان اصلی FATF پرچمدار 
شفاف سازی رای نمایندگان شده اند، مدعی شد: این اقدام در آستانه چراغ سبزهایی 
که برای تصویب لوایح چهارگانه به مجلس داده شده، انجام می شود و در واقع آنها 
می خواهند از این موضوع به عنوان حربه ای استفاده کنند یا در موارد مشابه از این 
مسئله به عنوان تهدیدی برای رد صالحیت نمایندگان استفاده کنند که در این 
صورت نه تنها منفعتی برای مردم ندارد بلکه استقبال نمایندگان مردم را از آنها 
می گیرد و باعث می شود آنها مالحظات دیگری را در رای خود لحاظ کنند. پارسایی 
با بیان اینکه مردم دستاوردهای برجام و تاثیرات خروج آمریکا از برجام را حس 
کرده اند، ادامه داد: در همان زمان که برجام در مجلس تصویب شد، گروهی به دنبال 
این بودند که چه کسی به برجام رای داده و چه کسی رای نداده است اما آیا اگر 
رای به برجام به صورت شفاف انجام می شد، برجام تصویب می شد؟ طبیعتا اکثر 
نمایندگان می خواهند برای پیشبرد اهداف ملی و منطقه ای بیشتر در مجلس بمانند 

و نیازمند تایید صالحیت در دور بعد هستند. 
سخنگوی فراکسیون امید با بیان اینکه اصرار بر شفاف سازی رای نمایندگان منافع 
گروه اقلیت قدرتمند را تامین می کند، تصریح کرد: آنها از حربه های مختلف برای 
پیشبرد اهداف جناحی خود استفاده می کنند و حاال در آستانه مطرح شدن لوایح 
چهارگانه کمپین به راه انداخته اند و مردم فریبی می کنند. در واقع آنها از مطالبه مردم 
برای شفاف سازی برای تامین منافع خود استفاده می کنند و به بهانه شفاف سازی، 

شفافیت را ذبح می کنند. در واقع هدف اصلی آنها از این موضوع کامال مبهم است.

حضرتی:

 مخالفان حضور رئیس جمهوری در سازمان ملل با 
دیپلماسی  پرتحرک مخالفند

یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی حضور رئیس جمهوری 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی طالیی برای مذاکره با 
و خاطرنشان کرد که مخالفان حضور  سران کشورهای مختلف عنوان 

رئیس جمهوری در سازمان ملل با دیپلماسی پرتحرک مخالف هستند.
الیاس حضرتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سفر به مجامع بین المللی خصوصا 
جلسات سازمان ملل که همه روسای جمهور کشورهای مختلف و مقامات ارشد 
کشورها در آنجا حضور دارند، فرصت مغتنمی است که معموال سران کشورها از آن 
استفاده می کنند. اگر هرکدام از سران بخواهند دیدارهای دوجانبه و چندجانبه ای 
با یکدیگر برگزار کنند، نیازمند تشریفات پیچیده، مقدمات دقیق و انجام سفرهایی 
است که وقت گیر و هزینه بر است اما اینکه در یک زمان و مکان بتوان با ۳۰ الی 
۴۰ هیات عالی خارجی مالقات کرد، فرصتی است که کم پیش می آید و باید از آن 

استفاده کرد.
وی افزود: قطعا اینکه ما بخواهیم ۱۹۰ کشور موجود در دنیا را در شخصیت 
عهدشکنی مثل ترامپ خالصه کنیم، دید ناقص و نارسی است چرا که موضوع 
سازمان ملل، موضوع ترامپ نیست. سازمان ملل یک مجموعه بین الملل جهانی 
است که فرصت طالیی را در اختیار سیاستمداران و رئیس جمهور ما قرار داده 
و هیچ وطن پرست و عالقه مند به نظامی نیست که توصیه کند که این فرصت 
را از دست بدهیم که خود را منزوی کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت طالیی حضور در سازمان ملل برای 
پیشبرد منافع ملی خاطرنشان کرد: اتفاقا می توان از تریبون سازمان ملل برای تشریح 
مواضع جمهوری اسالمی در دنیا، مسائل مربوط به خاورمیانه، برجام، پایبندی ایران 
به تعهداتش با توجه به مستندات آژانس و همچنین عهدشکنی  آمریکایی ها و ظلمی 
که آنها انجام می دهند، استفاده کرد. حضرتی تصریح کرد: افرادی که با حضور رئیس 
جمهور در سازمان ملل مخالف هستند، با تمام کارهای دولت، کوچک و بزرگ، 
داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی و با شخص رئیس دولت مخالف هستند. آنها 
با حضور در مجامع بین المللی و دیپلماسی تحرک در دنیا مخالفند و دید محدود و 
تنگ نظرانه ای دارند. تصور می کنند باید به خودمان مشغول باشیم ضمن اینکه در 
داخل هم همه افراد، جریانات و گروه ها را معاند، معارض، فاسد و جاسوس می دانند. 

مگر تعداد اندکی که آنها را جزو حلقه خودی ها به شمار می آورند.

اخبار

چو ِبه گشتی طبیب از خود میازار
ادامه از صفحه یک

به نظر من ترامپ خوب دریافته است که رضایت ملی باالترین رضایت هاست و از 
این رو می کوشد با هر ترفندی از منافع کشورش دفاع کند. او می داند که اگر همه 
دنیا با او بد شوند و یا بد باشند اما ملت او را بخواهد با آن می تواند هر کاری را بکند 

و تازه اگر از موضعش عدول کند با مخالفان از در چانه زنی درمی آید.
ما ظاهراً این را خوب دریافته ایم که هر وقت به اضطرار می افتیم دست به دامن 
ملت می شویم، آن هم ملتی که همواره در سخت ترین شرایط زندگی کرده و کم ترین 
توقع را داشته ولی در موقع نیاز بییشترین خدمت را کرده است. در مقابل قشر مرفه 
و یا تازه به دوران رسیده ها همواره سوءاستفاده کرده و شریک دزد و رفیق قافله بوده 

و کم ترین بهره را به دولت رسانده اند.
 

سرمقاله

پنجشنبه / 22 شهریور 1397 / شماره 230

وزیر دادگستری: نگه داشتن اجناس در انبارها به صورت عادی جرم نیست
وزیر دادگستری گفت: به نقل از دولت و نهادهای مربوطه می توان گفت که اقدامات تعزیرات در دوره فعلی مثبت و مناسب بوده است. به گزارش ایسنا، علیرضا آوایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعب تجدید نظر 

قاچاق در خیلی از استان ها نبود. تقریبا االن در اکثر استان ها شعب ما فعال شده است. شعب خود تعزیرات هم توسعه خوبی داشته است. وی ادامه داد: هم قضاوت خود دوستان ما در وزارت صمت و هم در دولت این است که تعزیرات در دوره 
فعلی خیلی فعال بوده است. کارشان از یک جهت بسیار مهم و مفید خواهد بود از این جهت که به سرعت به پرونده ها رسیدگی کنند.

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

به جز چند کشور معدود معلوم الحال، هیچ کس در کنار آمریکا قرار ندارد
و ساالر  ایام سوگواری سرور  با تسلیت  رئیس جمهوری 
شهیدان ابا عبداهلل الحسین)ع(، تاکید کرد که امروز روز 
وفاداری و پیمودن راه ابوالفضل)ع( و پشت سر نظام قرار 
گرفتن و سینه سپر کردن در برابر دشمن و با ایستادگی 
دشمن را از پای در آوردن است؛ این کار را ملت بزرگ 
ایران به تبعیت از راه امام حسین)ع( به حول و قوه الهی 
انجام خواهد داد و ما پیروز نهایی این نبرد تاریخی خواهیم 

بود.
در جلسه  روز چهارشنبه  روحانی  ایسنا، حسن  گزارش  به 
هیأت دولت گفت: ماه محرم همواره برای ما یادآور فداکاری و 
ایثار ساالر شهیدان و یاران باوفای آن حضرت است.این صفحه 
ماندگار تاریخ هرساله برای ما درس آموز است که چگونه باید 
در برابر پیچیدگی ها و مشکالت بزرگی که برای جامعه اسالمی 
و مردم مسلمان پیش می آید، ایستادگی، استقامت و فداکاری 
کرده و چگونه می توانیم پیروزی بزرگ فرهنگی و سیاسی ابدی 

را کسب کنیم.
وی خاطر نشان کرد: امام حسین)ع( پیروز دائمی تاریخ است 
و هیچ کس در تاریخ وجود ندارد که میدان کربال و عاشورا را 
قضاوت کند و پیروزی مطلق را برای امام حسین)ع( نداند و چه 
مسلمان و چه غیرمسلمان و هر کسی که این تاریخ را بخواند در 

برابر عظمت امام حسین)ع( سر فرود خواهد آورد.
رئیس جمهور با تبیین گروه ها و جریانات حاضر در واقعه 
عاشورا، اظهارداشت: در عاشورا و در کنار امام حسین)ع( یک 
گروه وفاداران به آرمان آن حضرت و وظایف دینی و اجتماعی 
خود قرار داشتند که در صدر وفاداران اصحاب امام حسین)ع(، 
قمر بنی هاشم)ع( است که وفای او به عنوان معروف ترین ویژگی 

آن پرچمدار و سقا به شمار می رود.
امام حسین)ع( در شب عاشورا  اینکه  به  اشاره  با   روحانی 
برای اصحاب خود به عنوان بهترین یاران تاریخ و وفاداران از 
اهل بیت)ع( دعا کرد، افزود: در مقابل، یک گروه هم دشمنان 
ستیزه جو و ظالمان و غاصبانی بودند که همیشه با راه حق مبارزه 
کرده و در پی راه باطل بودند و در روبروی امام حسین)ع( در 

صحنه عاشورا قرار داشتند.
رئیس جمهور ادامه داد: در کنار ظالمین، خائنین هم در صحنه 
عاشورا بودند و آنها افرادی بودند که امام حسین)ع( را به کوفه 
دعوت کردند و نامه ها و امضاهای آنها وجود داشت. آنها امام 
حسین)ع( را دعوت کردند و بر آمدن ایشان اصرار داشتند و اول 
خود را به عنوان فدایی خاندان رسالت معرفی کردند و سپس در 
روز سختی و مشکالت به امام حسین)ع( و اهل بیت)ع( و حق، 
پشت کرده و خیانت کردند و شمشیر به رخ امام حسین)ع( 

کشیدند.
بودند که  افزود: گروه دیگری هم در واقعه عاشورا  روحانی 
نسبت به وقایع بی تفاوت بودند، آنها می دیدند که در این صحنه 
نبرد یک طرف حق و به نفع جامعه اسالمی و یک طرف باطل و 
به ضرر جامعه اسالمی ایستاده، اما براساس منافع مادی و دنیوی، 
خود را کنار کشیده و به گوشه ای خزیده و پس از آنکه امام 
حسین)ع( به شهادت رسید، عده ای از آنها اظهار ندامت کرده 

و تواب شدند.
می توان صحنه های  امروز  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
عاشورا را ترسیم کرد، گفت: ما امروز در یک جنگ روشن، در 
برابر متجاوزان تاریخ قرار داریم. امروز گروهی روبروی ملت ایران 
قداره بندی می کنند که به جز چند کشور، طرفداری از لحاظ 
سیاسی و فکری ندارند و بدترین وضع در داخل کشور خودشان 

است.
 روحانی با اشاره به اینکه شرایط داخلی امروز آمریکا با سال های 

گذشته آن تفاوت بسیاری دارد و امروز یکی از دوران بسیار بد در 
تاریخ آمریکاست، خاطرنشان کرد: امروز کمتر محقق، روشنفکر 
و صاحب نظری در آمریکا وجود دارد که با کاخ نشینان کاخ سفید 
موافق باشد و حتی برخی از آنها به صراحت آنها را به عنوان ابله 

و سفیه می نامند و این در تاریخ آمریکا کمتر اتفاق افتاده است.
رئیس جمهور افزود: امروز متحدان آمریکا از لحاظ سیاسی در 
کنار آنها قرار نداشته و حتی متحدین سنتی آمریکا نیز از این 
کشور فاصله گرفته و نسبت به این فاصله گرفتن افتخار می کنند 
و این در حالی است که زمانی آنها برای اینکه در کنار آمریکا 

بودند، افتخار می کردند.
روحانی با بیان اینکه امروز به جز چند کشور معدود معلوم الحال 
هیچ کس در کنار آمریکا قرار ندارد، گفت: امروز آمریکا در بدترین 
شرایط جهانی قرار گرفته و حتی سازمان های بین المللی مانند 
یونسکو، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی انرژی اتمی و 
دادگاه دادگاه کیفری بین المللی با سیاست های آمریکا موافق 
نیستند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز آمریکا بدترین 
شرایط را در درون خود دارد، تصریح کرد: امروز ایران علیرغم 
اینکه با جنگ اقتصادی ناخواسته روبرو است و در برابر افرادی 
قرار گرفته که به هیچ قانون بین المللی احترام نمی گذارند، اما 
روحیه و ایستادگی ملت ایران بویژه در این ایام که پرچم امام 

حسین)ع( به اهتزاز در می آید، مثال زدنی است.
 روحانی ادامه داد: اگر مشکلی وجود داشته و احتمال عدم 
ایستادگی از سوی برخی می رود، پرچم عاشورا و کربال همه این 
افسون ها را باطل و تبلیغات یکساله دشمنان را می زداید و مردم 
باز سرمشق شان امام حسین)ع( و اصحاب و یاران آن حضرت 

خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز هم ندای امام حسین)ع( 
را می شنویم که فرمود »اگر آماده فداکاری هستید، حسین)ع( 
عازم است و شما را دعوت می کند«، گفت: امروز امام حسین)ع( 

ما را دعوت می کند و ما این ندا را با گوش جان می شنویم و 
خوش به حال آن کسانی که به این ندای امام حسین)ع( پاسخ 

مثبت می دهند.
روحانی با بیان اینکه امام حسین)ع( قیام خود را برای احیاء راه 
پیامبر)ص( و امر به معروف و نهی از منکر، به پا داشت، گفت: امام 
حسین)ع( فرمود که نمی توانم ببینم خوبی ها روی زمین افتاده 
و عده ای بی اعتنا هستند و به راه باطل و بدی ها، چشم دوخته اند 
و من همان راه پیامبر)ص(، حضرت علی)ع( و امام حسن)ع( را 
برگزیده ام. رئیس جمهور با اشاره به اینکه  راه امام حسین)ع( 
راه امر به معروف و نهی از منکر بود، اظهار داشت: امروز معروفی 
باالتر از امید دادن به مردم در مسیر استقامت و منکری بیشتر 
از ایجاد هراس و اضطراب در دل مردم آن هم به طور نابجا و 

غلط وجود ندارد.
 روحانی افزود: امروز صاحبان تریبون، رسانه دارها و کسانی 
که ندا و صدایشان در کشور قابل شنیدن است، یک رسالت و 
وظیفه سنگینی برعهده دارند، چرا که امروز در یک آزمایش 
بسیار بزرگ قرار گرفته ایم و تمام رسانه های حقیقی و مجازی 
و همه مسئوالن و کسانی که قدرت دارند به ملت بزرگ ایران 

کمک کنند، بار بسیار سنگینی بر دوش دارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسئوالن و کارگزاران و رسانه ها 
در این آزمایش یا پیروز خواهند شد و یا شکست می خورند، اما 
ملت ایران قطعاً پیروز این صحنه خواهد بود، تصریح کرد: اگر 
ایستادگی کرده و به مردم روحیه بدهیم، هزینه ملت را کاهش 
داده ایم، اما اگر ترس، هراس و ناامیدی ایجاد کنیم، هزینه ملت 
را باال برده ایم و چه کاری ضدانقالبی تر از این که ما در صفحه 
اول روزنامه ها، سایت ها و خبرگزاری ها و رسانه های خود، در دل 

مردم هراس ایجاد کنیم.
 روحانی با اشاره به اینکه نباید نادرست و ناعادالنه سخن گفته 
و حقایق را به مردم نگوییم، تصریح کرد: البته مردم در این جنگ 

بدون مشکل نخواهند بود، چرا که جنگ بدون کشته و مجروح 
نمی شود، اما این جنگی است که مطمئن هستیم، پیروزی نهایی 

با ماست و دشمن را در آن شکست خواهیم داد.
رئیس جمهور با انتقاد از عدم گفتن حقایق و واقعیات به 
مردم و ایجاد ترس و دلهره در مردم گفت: مگر ارز خارجی 
در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟ اگر تولید ناخالص 
داخلی)GDP(  را برمبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه 
کنیم، واردات کاال و خدمات که متکی به ارز است درصد بسیار 
کمی است و براساس برخی محاسبات حدود 5 درصد و براساس 
برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی گیرند، 

حدود ۱۰ درصد است.
روحانی افزود: بر فرض آنکه واردات کاال و خدمات ۱۰ درصد 
نقش دارد، باید ببینیم که از این میزان چه مقدار با ارز ۴2۰۰ 
تومان، چه مقدار با ارز حدود 7 هزار تومان و چه میزان برای بازار 
سوم، می ماند. بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور، 

کمتر از یک درصد و یا ۱.۳ درصد است.
رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اقتصاد کشور را براساس این 
رقم محاسبه کنیم و این به دور از عدل، کارشناسی، حق و انصاف 
است، افزود: متخصص، نخبه و روزنامه نگار و سرمقاله نویس ما، 
چرا این واقعیت ها را به مردم نمی گویند و این در حالی است که 
امروز خدمات آموزش، بهداشت و درمان، آب و برق، گاز، بنزین، 
گازوئیل و انرژی، برمبنای دالر کوچه پس کوچه های فالن خیابان 

محاسبه نمی شود.
روحانی با بیان اینکه نباید به مردم ظلم کرده و آنها را نسبت به 
آینده مأیوس کنیم، گفت: عده ای مداوم می گویند که باید مشکل 
مردم را درک کنید و این درست است که مردم مشکل دارند و ما 
در جنگ اقتصادی و روانی قرار داریم، اما این دلیل نمی شود که 

حقایق را تحریف کرده و نقاط مثبت را به مردم نگوییم.
رئیس جمهور ادامه داد: با مقایسه رشد اقتصادی در ۴ سال 
گذشته نسبت به ۳5 سال گذشته، در می یابیم که این رشد به 
طور متوسط 2 برابر بوده است. صاحب نظران، متخصصان و صدا 
و سیما می توانند این را بررسی کنند اما بحث اینجاست که اگر 

اینگونه بوده، چرا واقعیات را به مردم نمی گوییم.
 روحانی افزود: در همین شرایط سال ۹7، صادرات و واردات 
کشور تغییر کرده و تراز تجاری ما نسبت به پارسال بهتر بوده 
است، اما به محض اینکه دولت این موفقیت ها را بازگو می کند، 
عده ای پیدا می شوند و در گوشه ای کل اقتصاد را بر مبنای همان 

یک درصد، محاسبه می کنند و این عدالت و انصاف نیست.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار 
اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفت: سخنان ایشان هیچ  نقطه 
ابهامی را باقی نگذاشت و ایشان به صراحت گفتند که امروز زمان 

آن نیست که کسی بخواهد پشت دولت را خالی کند.
 روحانی ادامه داد: تا انتخابات زمان بسیاری باقی مانده است.
هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت می تواند برای آنها 
چه در انتخابات سال آینده و چه در انتخابات سال ۱۴۰۰ رأی 
این  مردود  فکر می کنند  اینگونه  که  و کسانی  بیاورد  بوجود 
آزمایش تاریخی در ایران خواهند بود و ملت ایران راجع به آنها 
قضاوت خواهد کرد و پس از آنکه از این گردنه عبور کردیم، تاریخ 
حرف ها، رفتار و جمالت آنها باقی خواهد ماند و مردم قضاوت 
افزایش  یا  کاهش  برای  آنها  سختی  شرایط  در  که  می کنند 

دشواری مردم چه رفتاری داشته اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری از اینگونه رفتار 
به ویروس بدبینی تعبیر کردند، اظهار داشت: برخی امروز ویروس 
بدبینی را در کشور در سخنانشان و تریبون ها و رسانه هایشان 

منتشر می کنند.

الریجانی در نشست با علمای اهل تسنن و تشیع:

به  دنبال سالح هسته ای نیستیم اما از حق غنی سازی دفاع می کنیم
 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: اکنون ۱2 سالی است که با ماجرای 
هسته ای در چالش هستیم این در حالی است که جمهوری اسالمی در مسائل 
گزارش  به  است.   کرده  دنبال  را  روشنی  استراتژی  هسته ای،  و  بین المللی 
ایسنا، علی الریجانی شامگاه سه شنبه در نشست با علمای اهل تسنن و تشیع 
شهرستان الر اظهار داشت: مسئله وحدت در عالم اسالم امری ضروری است و 

باید بیشتر مسیرهایی که محور وحدت هستند مورد توجه قرار گیرند.
اقتصادی  و  بین المللی  مسائل  به  نسبت  وقوفی  باید  اینکه  بیان  با  الریجانی 
داشته باشیم زیرا بر یکدیگر تأثیر دارند، تصریح کرد: از ابتدای انقالب جریان شر 
بین المللی علیه ایران مسئله سازی می کرده که بعد از جنگ مسئله هسته ای را 
َعلَم کردند و اکنون ۱2 سالی است که با ماجرای هسته ای در چالش هستیم این 
در حالی است که جمهوری اسالمی در مسائل بین المللی و هسته ای، استراتژی 

روشنی را دنبال کرده است.
جمهوری اسالمی در حال تکمیل دانش هسته ای است

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در موضوع هسته ای اعالم کردیم که 
اگر حق غنی سازی را از ما بگیرند مقابل آنها ایستادگی می کنیم اما به دنبال سالح 
هسته ای نیستیم و مقام معظم رهبری در این خصوص فتوا صادر کرده و آن را 
حرام دانستند، دشمنان به بهانه های مختلف اعالم کردند که اطالع داریم شما 
به دنبال سالح هستید و قطعنامه هایی علیه ما صادر کردند، جمهوری اسالمی 
ایران از زمان به دست آمده استفاده کرد و دانش هسته ای را در درون کشور 

تکمیل کرد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که اگر حق غنی سازی 
در ایران را قبول دارند با آنها مذاکره می کند و طرفین مقابل این موضوع را قبول 
کرده و بر این اساس مذاکره ها آغاز شد، عنوان کرد: ما به دانش هسته ای دست 
پیدا کرده بودیم و نمی خواستیم بر مردم فشار اقتصادی وارد شود، زمانی که 
توافق کردیم گفتیم که تحقیقات ادامه پیدا کند، در آن مقطع زمانی ۹ هزار 
سانتریفیوژ کار می کرد که اکنون تعداد آنها به حدود ۳ الی ۴ هزار رسیده است.

زمانی که اروپایی ها درباره برجام خواسته بودند  در حال اتمام است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رئیس  جمهوری فعلی 
آمریکا اوضاع بین المللی را بر هم ریخته اما در مورد ایران تمرکز دارد، گفت: 
آنها درخواست  توافقی را که خود  برنامه دارند و  ایران  آمریکا و اسرائیل علیه 
کرده بودند را بر هم زدند، بعد از اینکه آمریکا از توافق فارغ شد، رهبران اروپایی 
درخواست کردند که ایران پاسخ فوری به این اقدام ندهد و زمان خواستند اکنون 

نیز این زمان در حال طی شدن است.
وی با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی بر روی فروش نفت و صادرات ایران برنامه 
دارند، ادامه داد: اگر به صادرات نفتی وابستگی داشته باشیم صدمه می بینیم، 
رهبر انقالب اعالم کردند که وابستگی به نفت کاهش پیدا کند که این وابستگی 

کمتر شده اما تا حدودی ادامه دارد.
موشک سازی ما به نقطه قوت کشور تبدیل شده است

اینکه نقش فروش نفت در بودجه حدود ۳۰  بر  تأکید  با  رئیس قوه مقننه 
درصد است، عنوان کرد: در زمان جنگ سالح به کشور ما داده نمی شد اما از 
برخی کشورهای دوست موشک دریافت کردیم که بعد از مدتی این کمک آنها 
امروز  و  به سمت ساخت موشک حرکت کنیم  و مجبور شدیم  نیز قطع شد 
موشک به نقطه قوت کشور تبدیل شده و تراز دفاعی ایران را ارتقاء داده است.

 الریجانی با اشاره به اینکه اگر ایران در مقابل داعش داهیانه عمل نمی کرد، 
می توانستند امنیت منطقه را به مخاطره بیندازند، ادامه داد: اگر امنیت وجود 
نداشته باشد نمی توان کار اقتصادی کرد، داشتن امنیت هزینه دارد و ما دشمن را 

خارج از مرزها سرکوب کردیم.
نمی توانیم منابع نفتی را رها کنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه برخی از مشکالت اقتصادی 
امورات  باید برطرف شود، اظهار داشت: نقدینگی موجود به  مزمن هستند که 
مختلف ربط دارد و اگر سیاستی وجود داشته باشد که نقدینگی به سمت صادرات 
کنیم  رها  را  نفتی  منابع  اینکه  دارد،  بیشتری  اثرگذاری  شود  هدایت  تولید  و 

امکان پذیر نیست.
الریجانی با بیان اینکه اگر زمینه را برای کارآفرینی نیروهای تحصیلکرده فراهم 
کنیم در این دوره سخت می توانیم تاب آوری کشور را افزایش دهیم، گفت: ایران 
عاقل تر از این است که در برابر تحریک دشمن مقابله به مثل کند، نگرانی که در 
جامعه ایجاد می کند جنبه عقالنی ندارد و می توان در بدترین شرایط منابع مالی 

را به درستی مدیریت کرد، حل ماجراجویی آمریکا نیاز به فرمول دارد.
در امور سیاسی باید به وفاق برسیم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه داشتن وفاق ملی 
اهمیت دارد، در داخل کشور بحث هایی می شود که طوایف را به جان یکدیگر 
می اندازد، اظهار داشت: در الرستان از گذشته زمینه وفاق وجود داشت و علمای 
آن پایه های آن را برقرار کردند، از نظر سیاسی نیز باید بر روی اصولی که می تواند 

برای جامعه مفید باشد وفاق داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه امروز وحدت بین جریان های 
سیاسی و مذهبی الزم است، خاطر نشان کرد: باید با داشتن هوشیاری سیاسی 

مسیر انقالب را به نحو صحیح ادامه دهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قبل از انقالب زمانی که امام)ره( 
بیانیه هایی را صادر می کردند به این نکته اشاره داشتند که باید تغییر را از خود 
شروع کنیم، گفت: خوشحالیم که حرکت های خوبی در استان فارس به وجود 
آمده و بر اساس گزارش ها مسیر رو به پیشرفت وجود دارد، اخیراً منطقه ویژه 
اقتصادی الر در مجلس تصویب شد که یک امکان برای منطقه محسوب می شود 

و در مجلس آن را به سمت سرمایه گذاری و صادرات هدایت کردیم.
بانده کردن جاده جهرم- الر  پروژه دو  اینکه  بر  تأکید  با  قوه مقننه   رئیس 
به بندرعباس یک پروژه استراتژیک برای کشور محسوب می شود که برای آن 
ردیف بودجه در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: آقای جعفرپور تالش می کند 
تا بندر خشک در منطقه سامان پیدا کند که می تواند این موضوع موجب تحول 

منطقه شود، 
همچنین راه آهن الر به بندرعباس یک اقدام مناسب برای کل کشور محسوب 
می شود به همین دلیل از رهبری در بودجه سال جاری اذن گرفتیم تا سهم ۱5 

درصدی دولت در فاینانس های راه آهن را از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم.


