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 آیت اهلل جنتی:

مهمترین حربه دشمن تزریق نا امیدی و یاس در جامعه 
است

دبیر شورای نگهبان گفت: مهمترین حربه دشمن تزریق نا امیدی و یاس در 
جامعه است و ما نباید اجازه دهیم دشمن در این مورد موفق شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان آیت اهلل احمد جنتی 
در همایش روسا و سرپرستان دفاتر نظارت بر انتخابات استان های شورای نگهبان، با 
عرض تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان و اسارت آل اهلل، به مراحل مختلف شکل 
گیری انقالب اسالمی بدست امام خمینی )ره( اشاره کرد و گفت: اگر نبود حمایت 
خداوند متعال چگونه این انقالب با همه عداوت های طاغوت و حمایت بیگانگان به 

پیروزی می رسید.
دبیر شورای نگهبان با بر شمردن چالش های انقالب اسالمی در طول چهل سال 
گذشته از جمله، واقعه طبس، جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم های گوناگون و 
دیگر نقشه های شوم استکبار جهانی افزود: اگر این نظام اسالمی به خداوند متعال 

متکی نبود، به گفته خود دشمنان 6 ماه هم دوام نمی آورد.
آیت اهلل جنتی خاطرنشان کرد: استکبار تحمل دیدن چهل ساله شدن نظام 
اسالمی را ندارد و به فضل الهی، ایران عزتمند نقشه ها و خواب شوم دشمنان اسالم 

در عراق، سوریه و لبنان را بر آب کرده است.
وی یادآور شد: اگرچه استکبار در 10 سال گذشته در توهم براندازی نظام اسالمی 
بوده است، اما امروز صبرشان تمام شده است و علنی پیگیر متالشی کردن اقتدار 

ما هستند.
دبیر شورای نگهبان با بر شمردن مشکالت از جمله گرانی، بیکاری و تعطیلی 
کارخانجات تولیدی گفت: مهمترین حربه دشمن تزریق نا امیدی و یاس در جامعه 

است و ما نباید اجازه دهیم دشمن در این مورد موفق شود.
آیت اهلل جنتی در ادامه خاطرنشان کرد: با دید مادی، انقالب ما همان چند سال 
اول باید نابود شده بود، اما از منظر خداباوران، اگر خدا حامی باشد، چالش های صد 

برابر بیشتر از این هم نمی تواند در برابر نصرت الهی موفق شود.
وی بر برخورد با فساد سازمان یافته تاکید و تصریح کرد: سو استفاده برخی 
مسئوالن موجب کسب ثروت های نجومی آنان شده است و اگر در این زمینه کوتاهی 

کنیم باید منتظر نزول عذاب الهی باشیم.
دبیر شورای نگهبان در ادامه شرایط اقتصادی فعلی کشور بویژه نوسان ارز و سکه 

را حاصل سوءمدیریت و ضعف مدیریت دانست.
زمینه  در  مردم  با  وگوی مسئوالن  بر ضرورت گفت  تاکید  با  آیت اهلل جنتی 
برنامه های خود، گفت: رویه فعلی اداره کشور به صورتی است که برخی مردم 

احساس می کنند کشور رها شده است.
دبیر شورای نگهبان ضمن اظهار تاسف از حادثه غمبار ترور مردم بیگناه اهواز 
در سالروز هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: پاسخ موشکی قاطع و شجاعانه سپاه 
داد،  نشان  سوریه  در  آمریکایی  پایگاه های  همجوار  تروریست های  به  پاسداران 

تروریست ها و حامیان آنان باید منتظر عواقب تجاوز خود باشند.
وی همچنین به برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده اشاره و تاکید کرد: در 
ضمن اینکه باید قداست شورای نگهبان حفظ شود، نباید در مسیر تایید صالحیت 
هیچگونه نقطه ضعفی وجود داشته باشد و مطابقت همه مراحل با قانون ضروری 

است و هرگز در این زمینه خدا را فراموش نکنید.
آیت اهلل جنتی با بر شمردن برخی تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری، وجود ایشان 

را نعمت بزرگ خداوند متعال دانست و بر قدردانی از این نعمت اللهی تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: قبل از کار تشکیالتی ما باید رابطه خود با خدا را بهتر کنیم 
و بدانیم در محضر خدا هستیم و به فرموده امام راحل عالم محضر خداست و در 

محضر خدا گناه نکنیم.

مشاور پارلمانی شهرداری تهران:

شهرداران چون انتخاب می شوند، بازنشستگی ندارند
مشاور پارلمانی شهرداری تهران گفت: شهرداران از سوی شورای شهر 
انتخاب و منصوب می شوند و براین اساس آنها مشمول قانون ممنوعیت 

بکارگیری بازنشستگان نمی شوند.
»داریوش قنبری« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص 
ادامه فعالیت »محمد علی افشانی« در شهرداری تهران اظهارداشت: شهردار الزاما 
نباید استخدام دستگاه های دولتی باشد، شورای شهر می تواند براساس توانایی 
افراد، خارج از مجموعه دولت و شهرداری، فردی را از بخش خصوصی به عنوان 

شهردار انتخاب کند.
وی افزود: براین اساس شهرداران استخدام نمی شوند بلکه بر مبنای قانون توسط 
شورای شهر نصب و عزل می شوند، پس شهردار مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری 

بازنشستگی نمی شود.
مشاور پارلمانی شهرداری تهران با بیان این که این قانون شامل کارکنان شهرداری 
ها می شود نه شهرداران، افزود: استدالل شورای شهر این است که با توجه به این که 
قانون مسئولیت نصب و عزل را به شورا داده است و شهردار الزاما نمی تواند مستخدم 

دولت باشد در نتیجه این قانون شامل شهرداران نمی شود.
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: شهردار فرد انتخابی شورا 
برای مدت معینی است، اگر در این باره قانون شفافیت نداشته باشد، می توان از 
استفساریه سخن بگوییم در حالی که تاکنون مشاهده نشده است مراجع قانونی 

استدالل شورای شهر را رد کرده باشند.
قنبری اظهار داشت: تاکنون به دلیل صراحت قانون از ارائه استفساریه به مجلس 
خودداری کرده ایم. به احترام رای مردم و روح قانون اساسی که اختیارات خاصی را 
برای مجالس محلی در نظر گرفته است باید اختیارات شوراها تضعیف نشود، چون 

تضعیف جایگاه این نهاد مردمی به نفع کشور نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر اختیارات شوراها برای انتخاب و نظارت بر شهردار گرفته شود، 
این نهاد محلی به نهادی »مصلوب االختیاری« تبدیل می شود که کاری از دستش 

بر نمی آید.
به گزارش ایرنا، با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های 
مختلف، موضوع ادامه فعالیت محمد علی افشانی به دلیل بازنشسته بودن وی با 

تفسیرهای مختلف همراه شده است.

اخبار
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 دستور ویژه جهانگیری به استانداران گیالن و مازندران
معاون اول رییس جمهوری بر بسیج همگانی و بکارگیری همه امکانات و نیرو های ستاد مدیریت بحران در استان های مازندران و گیالن به منظور کمک رسانی و جلوگیری از بروز خسارت سیل به زیرساخت ها و شبکه خدمات شهری تاکید کرد. به 
گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز شنبه در تماس های تلفنی جداگانه با استانداران مازندران و گیالن، ضمن اطالع از آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل در این دو 

استان، خواستار آماده باش کامل نیروهای امدادی جهت رسیدگی فوری و امدادرسانی به مصدومین و خسارت دیدگان شد.

چرا امید به فردا زیر بمباران جنگ بیشتر بود تا امروز؟

 از ماست که بر ماست نه از ترامپ

 نماینده ایالم در مجلس:

صدا و سیما مخاطبانش را از دست داده است

"حوادث دی ماه ترامپ را به طمع انداخت تا که او در اواخر 
دی ماه اعالم کند من در برجام نمی مانم."

 این یکی از کلیدی ترین جمالت حسن روحانی در روزی 
بود که او برای پاسخ به سوال نمایندگان به خانه ملت رفته بود. 
اگر این گفته روحانی را بپذیریم چند برابر شدن نرخ دالر را 
باید نه در واشنگتن که اتفاقا درون مرز های گربه ای ایران پیدا 
کنیم. البته این سخن حسن روحانی با واکنش هایی نیز رو به رو 
شده بود. منتقدان این سخن او می گفتند روحانی به جای قبول 
مسولیت تصمیمات ارزی اتهامات را متوجه مخالفان سیاسی اش 
می کند. اما حاال برخی از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی و 
اجتماعی نیز بر این نکته تاکید می کنند بیشتر از آمریکا ایران 
از ناحیه خود ضربه می خورد. بعضی از تحلیل گران با یادآوری 
مانند جنگ  خود  روز های سخت  از  اسالمی  گذر جمهوری 
تحمیلی و ... می گویند روز های کنونی مولفه هایی را کم دارد. 
حمیدرضا جالیی پور استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران اخیرا 
در نشستی با عنوان »انقالب اسالمی در آستانه چهل سالگی« 
از عبور ایران از پیچ ترامپ سخن گفته است. این جامعه شناس 
با اشاره به به تحریم های دوره جدید گفته: "ایران از پیچ ترامپ 
عبور خواهد کرد و بشرط آنکه دولت و مردم به پیمان مشترکی 
برسند و قطعا پس از آن جامعه به طرف یک توسعه پایدار و 
همه جانبه خواهد رفت." اما دولت و مردم در چه چیز هایی باید 
با هم به پیمان مشترک برسند؟ غالمرضا ظریفیان فعال سیاسی 
اصالح طلب با اشاره به موقعیت بین المللی کنونی کشور به فرارو 
می گوید: ما از ابتدای انقالب از این دست مشکالت کم نداشتیم. 
ما تحریم، جنگ و کودتا را تجربه کرده ایم. اما هیچ کدام از آن ها 
به نتیجه نرسیدند. علت اینکه آن ها به نتیجه نرسیدند این است 
که دشمنان در جامعه بلوغی می دیدند که به این نتیجه رسیدند 
که نهایتا جمهوری اسالمی را به رسمیت بشناسند و مثال در 
1+۵ با ایران وارد گفتگو شوند. گسست هایی که در جامعه به 
وجود آمد ترامپ را امیدوار کرد این استاد دانشگاه با بیان اینکه 
حاال ترامپ، سلطنت طلبان و منافقین امیدوار شده اند می گوید: 
در جامعه ما گسست هایی پیدا شده و اعتماد و امید اجتماعی 
آسیب دیده است. اگر این ها ترمیم شود قطعا ما از گردنه کنونی 
هم به راحتی عبور می کنیم. آن ها به این شکاف ها امید بسته 
اند. مخصوصا از دوره احمدی نژاد و بعد از آن اتفاقات ۸۸، آن ها 
به این امیدوار شدند که ارتباط بین دولت و ملت آسیب دیده 
است. البته بعضی گزارش ها و پیمایش ها این نیز این موضوع 
را رد نمی کند. در کنار این ها، اتفاقاتی مثل افزایش نرخ ارز و 
... هم که در کشور رخ می دهد آسیب هایی جدی همراه دارد.   
بیشتر بخوانید: "مردم" چگونه امیداور می شوند؟   باید به سوی 
عفو عمومی گام برداریم ظریفیان با اشاره به نامه ۳00 نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور بر این راهکار ها تاکید 
می کند و می گوید: ما باید کمک کنیم تا جایی که می توانیم 
انسجام ملی را بیشتر کنیم و اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم. 
اگر شکاف ها، فاصله ها، ناامید اجتماعی و ... وجود داشته باشد 
و تقویت شود طبیعتا آسیب بیشتری خواهیم دید. این کار ها 
هم با شعار و حرف نمی شود. این فعال سیاسی اقدامات الزم 
برای بازگرداندن عناصری مانند امید و اعتماد اجتماعی را در سه 
دسته اقدامات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی می داند. او می گوید: 
در عرصه سیاسی کشور در دوره ای اختالفاتی رخ داد. فارغ از 
اینکه که کدام طرف درست و کدام طرف غلط می گفت، آن 
اختالف ها به مرزبندی های شدید، و مرزبندی ها به حبس ها و 
حصر ها منجر شد. اکنون همه قوا باید کمک کنند به سوی 
عفو عمومی و امیدوار کردن ایرانی ها گام برداریم. محدودیت های 
افرادی مانند آقای خاتمی که هنوز اعتبار اجتماعی دارند باید 
رفع شود. ما در جنگ اقتصادی هستیم، اما وزیر اقتصاد نداریم! 

ظریفیان در بیان اقدامات مدیریتی نیز می گوید: ما اکنون با 
پدیده ای به نام ترامپ رو به رو هستیم که به هیچ چیز پایبند 
نیست و علیه ایران دست به اقدامات عملی زده است. دولت 
حداقل برای آنکه ما با مسائلی در آینده رو به رو هستیم باید 
چند سناریو داشته باشد و متناسب با این سناریو ها راهکار های 
مختلف داشته باشد. همچنین در تناسب این سناریو ها باید 
کارگزاران مناسبی انتخاب کرد. در این شرایط خود دولت باید 
پیشگام شود و مروری بر کارگزاران خود داشته باشد. اگر الزم 
است تعدادی از آن ها را تغییر دهد. اما یکی از مشکالت بین 
دولت و مجلس این است که مجلس اعتقاد دارد با بعضی از 
کارگزاران موجود نمی توان از مرحله کنونی عبور کرد. ما در 
جنگ اقتصادی هستیم، اما وزیر اقتصاد نداریم. بخشی از این ها 
هم لج و لج بازی است تا اینکه یک منطق روشنی داشته باشد. 
این مسائل توسط اقتصاددان ها، سیاسیون، اقتصاددانان و حتی 
برخی کارگزاران هم بیان شده است. ضربه ای که ما از خودمان 
می خوریم از ترامپ نمی خوریم صادق زیباکالم، استاد دانشگاه 
و فعال سیاسی اصالح طلب نیز  به فرارو می گوید: مقدم بر هر 
امر دیگری باید تغییر و تحولی اساسی در جایگاه آقای روحانی و 
دولت او به وجود بیاید. این استاد دانشگاه تاکید می کند: بیشتر 
از ضربه ای که از سوی ترامپ به کشور وارد می شود ما خودمان 
داریم به خودمان ضربه می زنیم. آثار و تبعات زیانبار سقوط اعتبار 

اجتماعی آقای روحانی بسیار بیشتر از پیچ ترامپ است.
ما امروز وضع قیمت دالر را می بینیم. قیمت دارو هایی که 
چند برابر شده اند را مشاهده می کنیم. ارزاق عمومی هم سه 
برابر شده اند. اتفاقا من می گویم با آمدن تحریم های 1۳ آبان 
ممکن است حالت سکون و آرامشی به وجود بیاید. آثار نگران 
کننده تحریم ها که همان ترس از تحریم است اکنون بیشتر از 
خود تحریم به جامعه شوک وارد می کند؛ به قول قدیمی ها کار 
را دست می کند، اما چشم می ترسد.   عباس عبدی: چگونه امید 
را زنده کنیم؟ استیصال را دولت روحانی به وجود آورده است این 

فعال سیاسی ادامه می دهد: یک حالت بی اعتمادی، استیصال و 
ناامیدی وجود دارد. مردم از هم می پرسند "چه می خواهد بشود؟ 
" این استیصال و سرخوردگی اجتماعی را آقای روحانی به وجود 
آورده است. البته من برعکس اصولگرایان و تندرو ها به هیچ وجه 
معتقد نیستم که بحران سیاسی که کشور را فرا گرفته نتیجه 
عملکرد دولت روحانی است. اگر بخواهیم درصدی حساب کنیم، 
سهم دولت روحانی به عنوان قوه مجریه در وضعیتی که دولت 
پیدا کرده است اگر کمتر از نهاد ها و مراکز دیگر قدرت نباشد، 
بیشتر هم نیست. نظام برای حیثیت روحانی به فکر چاره باشد 
زیباکالم می گوید: سقوطی که دولت روحانی و جایگاه اجتماعی 
او داشته یکی از بزرگترین مسائلی است که نه تنها دولت، بلکه 
مجموعه نظام باید برای آن چاره ای پیدا کند. برای رفع این 
شکاف اول باید بخشی از آبی که از اعتبار سیاسی آقای روحانی 
رفته را آقای روحانی به جوی بازگرداند. آبروی حسن روحانی 
و جریانات  روحانی  آقای  است. شخص  نظام  و حیثیت  آبرو 
تندروی مخالف او نمی دانند که شاخه ای را می برند که بر روی 
آن نشسته اند. بی اعتبار کردن رای روحانی یعنی بی اعتبار 
کردن صندوق رای وزارت کشور! یعنی سلطنت طلبان درست 
می گویند که رای دادن هیچ فایده ای ندارد و این نظام اصالح 
پذیر نیست. دهه شصت زیر موشک باران بودیم، اما امید به آینده 
از االن بیشتر بود این استاد دانشگاه معتقد است: اولین کاری 
که نظام و روحانی باید انجام دهد آن است که صورت مساله را 
بپذیرد. فکر می کنید چند درصد از آن ۴0 میلیون نفری که در 
انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹6 شرکت کردند، حاضرند در انتخابات 
مجلس سال آینده یا در انتخابات 1۴00 شرکت کنند. این ها 
مهم تر از آن است که ما بپرسیم با ترامپ چه باید کنیم؟ اگر 
روحیه امید و اعتماد به نظام دوباره به وجود بیاید ترامپ هیچ 
مشکلی نیست. ما دهه 60 زیر موشک باران بودیم. تخم مرغ، 
نان، گوشت و ... کوپنی بود. اما حتی در آن شرایط امید به آینده 
خیلی بیشتر از امروز بود. مردم هیچ وقت نمی پرسیدند آخرش 

چه می شود؟ االن از مرفه ترین و متدین ترین اقشار جامعه گرفته 
تا بی دین و فقیرترین افراد همه در این مشترکند که چه اتفاقی 
دارد می افتد؟ یعنی امیدی نسبت به آینده وجود ندارد. "این 
آخرش چه می شود؟ "ها به خاطر ترامپ نیست. سرنخ شرایط 
کنونی در داخل است حسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه 
شناسی ایران نیز به فرارو می گوید: آمریکا از برجام خارج شده 
است و اعمال تحریم های آمریکا کشور را در شرایط دشواری 
قرار گرفته است. اما مسائل داخلی را هم نباید نادیده گرفت. 
از ناآرامی های دی ماه سال قبل افراد زیادی درباره ریشه های 
بحران ها و مشکالت جامعه ایران سخن گفتند. بر خالف آنکه 
عده ای مسائل و مشکالت را به بیرون می دانستند، اتفاقا پشت 
پرده شرایط بحرانی کنونی اتخاذ رویکرد های غیرکارشناسانه، 
بینانه و غیر دموکراتیک در مدیریت  ایدئولوژیک و غیرواقع 
جامعه است. این جامعه شناس نیز برای خروج از وضعیت کنونی 
بر راهکار های نوشته شده در نامه اخیر ۲۸0 استاد دانشگاه تاکید 
می کند. نامه ای که در بخشی از آن آمده است: نظر متخصصان 
علوم اجتماعی و نتایج مطالعات میدانی بیانگر گسست فرهنگی 
که  است  گروه های جمعیتی کشور  بین  اجتماعی  و شکاف 
می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. اقلیت ها، اقوام ایرانی، زنان 
و جوانان از داشتن سهمی درخور، در مدیریت کشور ناخرسندند؛ 
دانش آموختگان دانشگاه ها سرگردانند و سرمایه های انسانی و 
علمی آنان رو به استهالک است؛ به تدریج دستگاه تصمیم ساز از 
نخبگان تخلیه شده است؛ این شرایط، آشفتگی در تصمیمات، 
سیاست ها و درهم ریختگی برنامه ها، اقدامات نظام حکمرانی را 
شکل داده است. تداوم این وضعیت حِس تعلق خاطر و احساس 
همبستگی ملی را تخریب می کند. صاحب نظران علوم اجتماعی 
و انسانی سرمایه اجتماعی و امید را اصلی ترین سرمایه ها و 
سرچشمه انگیزه بخش و افق آفرین یک جامعه می دانند. تخریب 
این دو، جامعه را بی افق ساخته و در جامعه بی افق، هیچ حرکتی 

و خالقیتی پا نمی گیرد.    

گفت:  اسالمی  در مجلس شورای  ایالم  مردم  نماینده   
صدا و سیما به دلیل عملکرد یک سویه و حمایت از یک 

طیف خاص، مخاطبانش را از دست داده است.
»جالل میرزایی« روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا اظهارداشت: رسانه ملی باید در خدمت مردم و نظام باشد 
و یک سویه عمل نکند، تعجب می کنیم که چرا صدا و سیما 

تبدیل به سازمانی با عملکرد یک سویه شده است.
وی افزود: عملکرد جناحی صدا و سیما دربرخورد با مسائل 
کشور باعث شده که این سازمان مخاطب خود را از دست دهد 
و برنامه هایش دیگر هیچ کمکی به رشد و توسعه کشور نکند.

عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: صدا و سیما به 
جای خدمت رسانی تحت تسلط طیف خاصی است که بیشتر 

به واگرایی های سیاسی دامن می زند.
سخنان  پخش  جای  به  ملی  رسانه  شد:  یادآور  میرزایی 
موافقان و مخالفان CFT و FATF فقط به پخش سخنان 
مخالفان بسنده می کند و به تریبون طیف خاصی تبدیل شده 

است.
وی تاکید کرد: البته این افراد اصولگرا نیستند بلکه طیف 
الیحه  درمورد  اصولگرایان  که  شاهدیم  ما  هستند،  خاصی 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 

مقابله با تامین مالی تروریسم)CFT( و گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF ( عقالنی نظر می دهند و با موضوع برخورد می کنند.
وی تاکید کرد: صدا و سیما تبدیل به تریبون افرادی شده 
که به صورت محفلی عمل می کنند و می خواهند نظر خود را 

به عنوان نظر غالب جامعه القا کنند.
نماینده مردم ایالم در مجلس همچنین گفت: نمی دانم آنها 
در نهایت می خواهند به کجا بروند ولی این گونه اقدامات یک 

سویه آخر و عاقبتی نخواهد داشت.
میرزایی ادامه داد: صدا و سیما باید بداند که با پخش این 
گونه برنامه ها، موضوعات مهم را نمی تواند به حاشیه ببرد و 

جنگ روانی ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، صدا و سیما شب های گذشته گزارش هایی 
درمورد FATF و الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
 )CFT(کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
پخش کرد ، یکی از این گزارش با عنوان »سراب«، روایتی از 
کارشناسان  واکنش  با  که  بود  پاکستان  در   FATF داستان 

رسانه و صاحبنظران سیاسی همراه شد.
این کارشناسان پخش چنین گزارش هایی را بی ارتباط 
مجلس  در   CFT بررسی  و  گرفتن  قرار  کار  دستور  در  با 

ندانستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

امیدوارم نداشتن علم کافی علت برخی مخالفت ها با FATF باشد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدوارم فقدان علم کافی نسبت 
به لوایح مرتبط با FATF علت برخی مخالفت ها باشد، مصلحت در این است 

که این لوایح تصویب شود.
»سید محمد صدر« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره پیگیری 
خط تخریبی بر علیه FATF ازسوی برخی نهادها از جمله صدا و سیما اظهارداشت: 
خوشبینانه ترین حالت این است که این افراد نسبت به این قضیه اطالعات کافی 
ندارند و نمی دانند که اگر این لوایح تصویب نشود چه مشکالتی را برای ایران به 

همراه خواهد داشت.
وی با بیان این که از آقایان می خواهم که موضوع را درک کنند، افزود: نداشتن 
علم کافی باعث این نوع مخالفت ها می شود البته امیدوارم موضوع فقط همین باشد 

و مورد دیگری نباشد.
به گزارش ایرنا، صدا و سیما در شب های گذشته گزارش هایی درمورد FATF و 
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریسم)CFT( پخش کرد ، یکی از این گزارش با عنوان »سراب«، روایتی 
از داستان FATF در پاکستان بود که با واکنش کارشناسان رسانه و صاحبنظران 

سیاسی همراه شد.
این کارشناسان پخش چنین گزارش هایی را بی ارتباط با در دستور کار قرار گرفتن 

و بررسی CFT در مجلس ندانستند.
اگر لوایح مرتبط به FATF تصویب نشود تحریم مجددا بر ایران تحمیل 

می شود
مشاور وزیر امور خارجه درباره بررسی لوایح مرتبط به FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم یادآور شد: برخی اعضای مجمع نسبت به این لوایح نظر موافقی 

ندارند اما به عنوان عضو این نهاد فکر می کنم مصلحت در این است که این لوایح 
تصویب شود.

صدر خاطرنشان کرد: در حال حاضر این لوایح در دست بررسی است و مخالفان و 
موافقان در حال ارائه نظرات خود هستند اما باید این موضوع را در نظر گرفت که اگر 

تصویب نشود تحریم مجددا بر ایران تحمیل می شود.
وی ادامه داد: آمریکا و ترامپ به دنبال این هستند که تحریم های جدیدی را علیه 
ایران شروع کنند - چنانچه که شروع هم کرده اند - و اگر ما این لوایح را تصویب 

نکنیم، تمام روابط بانکی و تجاری با دیگر کشورها دچار مشکل می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: تصویب نشدن این لوایح به ترامپ 
برای تحریم های بیشتر کمک می کند و تمام روابط تجاری و روابط بانکی ما مورد 

ایراد قرار می گیرد.
صدر با بیان این که این موضوع بسیار جدی است، تصریح کرد: کشورهای چین، 
روسیه، اتحادیه اروپا و حتی همسایگان به ایران پیام داده اند که در صورت تصویب 
نشدن این لوایح، امکان همکاری با جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مالی و بانکی 

وجود نخواهند داشت.
وی بیان کرد: بنابراین دوستانی که با این لوایح مخالفت می کنند طرف دیگر قضیه 

از جمله ایجاد مشکالت اقتصادی را نمی بینند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سخنان آیت اهلل موحدی کرمانی درباره 
با FATF اظهار داشت: این نظر ایشان است، من فکر می کنم که در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام موضوع بحث خواهد شد، طرفین استدالل های خود را مطرح خواهند 

کرد، این که ایشان بر چه مبنایی این برداشت را دارد، من آگاهی ندارم.
به گزارش ایرناف آیت اهلل موحدی کرمانی روز پنج شنبه در دیدار با اعضای شورای 

مرکزی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان گفت: به اعتقاد بنده در مرحله ابتدایی 
مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند تا این الیحه تصویب نشود، اگر هم تصویب کند 

من مطمئن هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
وی افزود: شورای نگهبان هم که رد کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد 
آمد و من معتقدم این مجمع کامال بیدار است، ممکن است تغییراتی دهد ولی من به 
مجمع امیدوار هستم، البته به شورای نگهبان هم امیدوارم و ان شاءاهلل این معاهده به 

سرنوشت خوبی تمام خواهد شد.


