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پزشکیان:

با تمام توان در خدمت معلمان هستم

نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی با بیان این که مکانیزم پرداخت در 
کشور ما بعضا ناعادالنه است، گفت: یکی از پیشنهادهای ما این بوده که حق 

بیمه طالیی باید به نسبت حقوق معلم کسر شود.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جمع مدیران مدارس ناحیه یک تبریز با 
بیان این که با تمام توان در خدمت معلمان هستم، اظهار کرد: برای این که در جامعه 

عدالت اجرا شود، بایداول از خودمان شروع کنیم.
وی افزود: فرصت هایی را که خداوند در اختیار ما قرار داده است باید به نحو احسن 

استفاده کرده و به جامعه خدمت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: آموزش ها در مدارس باید به گونه ای باشند که دانش آموزان 

متعهد، متخصص، با انگیزه و مسئولیت پذیر به جامعه تحویل داده شوند.
پزشکیان یادآور شد: در بهداشت باید چهار عنصر "عدالت ،مشارکت ،روابط بین 

بخشی و تکنولوژی" وجود داشته باشد.
گفتنی است؛ در پایان این گردهمایی مسائل و مشکالت معیشتی و صنفی معلمان 
در جلسه عمومی مدیران ناحیه یک تبریز با حضور پزشکیان توسط نمایندگان 

مدیران و معلمان در سالن اجتماعات دبستان خدیجه کبری )س( بررسی شد.

اکبری: در شرایط فعلی عالوه بر وحدت، باید روی 
اعتمادسازی کار کرد

نماینده شیراز گفت: در شرایط فعلی تحریم ها بیشتر بار روانی دارد. عالوه 
بر همگرایی و وحدت باید بر روی اعتمادسازی کار کرد. بزرگنمایی برخی 

رسانه ها موجب فاصله گرفتن مردم از حاکمیت شده است.
علی اکبری، نماینده  شیراز در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که بهترین 
راهکار برای عبور از شرایط تحریمی فعلی چیست؟ گفت: در شرایط فعلی شاید بار 
روانی تحریم ها بیشتر باشد، اما در همین راستا دولت برنامه هایی دارد که باید مورد 
پشتیبانی قرار بگیرد. مجلس نیز برنامه ها و اقداماتی را دارد که بازتاب اصلی آن در 

بودجه  98 مشخص خواهد شد.
اقدامات به همگرایی  برنامه ها و  این  انتظام داخلی همه   اما  وی تصریح کرد: 
برمی گردد. ترجیح ما در شرایط فعلی این باید باشد که بهانه ای به دست کسی 
ندهیم چون عقیده  و ادعای دشمنان ما این است که نقاط آسیب پذیر ایران را 
شناسایی کنند تا یا جامعه منجر به فروپاشی شود و یا ما را پای میز مذاکره بکشانند.
این عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: این استباط  دشمنان غلط است. انشاءاهلل 
که هیچ وقت این گونه نخواهد شد.  برنامه های دولت، همگرایی بین سه قوه و نقش 
مجلس در تدوین بودجه  98 باید به سمتی هدایت شود که حداقل فشار به مردم 
بیاید. این کار همان اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی  یعنی باید جلوی شوک 

وارده را گرفت.
اکبری در پایان مهم ترین نیاز کشور در شرایط فعلی را همگرایی و وحدت دانست 
و گفت: عالوه بر وحدت باید بر روی اعتمادسازی کار کرد. چون واقعیت این است که 
بدنه  جامعه با حاکمیت فاصله گرفته است و بخشی از این فاصله به عقیده  بنده ناشی 
از رفتار رسانه ها و بزرگ نمایی بعضی مسائل جزئی است. مدیریت برخی شبکه های 
مجازی که موجب گمراهی مردم می شوند از مسائلی است که باید به طور جد به 

آنها توجه کرد.

وزیر نفت هفته آینده به مجلس می رود

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هفته آینده برای پاسخ به سوال علی ساری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در  از  اهواز و تعدادی دیگر  نماینده 

مجلس حضور می یابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین پس 
از یک هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه، هفته آینده روزهای یکشنبه، سه شنبه 

و چهارشنبه جلسه علنی دارند.
بررسی الیحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، طرح یک فوریتی 
تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستور کار جلسات 

هفته آینده مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات هفته آینده خود همچنین طرح 
یک فوریتی اصالح قانون بودجه سال 97 کل کشور، الیحه نحوه استفاده، نگهداری 
و نظارت بر پایانه فروشگاهی و الیحه معافیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی از 

پرداخت هزینه های ثبتی را بررسی می کنند.
بررسی الیحه حوادث غیرمترقبه کشور، الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت 
ورزش و جوانان و الیحه تشکیل وزارت خانه های 'رفاه و تامین اجتماعی' و 'کار 

و تعاون' نیز در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
خانه ملتی ها در جلسات هفته آینده مجلس قرار است گزارش کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغالن و بیکاران با رویکرد 
حمایتی، گزارش کمیسیون صنایع مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از 
عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بعد داخلی و خارجی از سال 84 
تا 96 و گزارش کمیسیون بودجه مجلس در مورد عملکرد منابع و مصارف در قانون 

بودجه سال 96 کل کشور را بررسی کنند.
تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان 
و خانواده و تقاضای عده دیگری از نمایندگان برای رسیدگی طرح جامع مدیریت 
شهری طبق اصل 85 نیز در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس شورای اسالمی 

قرار دارد.
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 فرمانده کل ارتش: ارتش و  سپاه دولبه برنده شمشیر والیت هستند
فرمانده کل ارتش گفت: ارتش و  سپاه دولبه برنده شمشیر والیت هستند که توانسته اند در هم افزایی با هم، امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند. به گزارش ایرنا از سپاه نیوز، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی امروز ) پنجشنبه( در مراسم هفتمین سالگرد 

شهادت سردار طهرانی مقدم افزود: استحکام بخشی به قدرت دفاعی و  ارتقای توان بازدارندگی تالفی جویانه، جزو اهدافی است که تحت فرماندهی رهبر انقالب و  تعامل تحقق پیدا می کند. وی خاطرنشان کرد: ارتش و سپاه ید واحده ای هستند که بر سر هر 
دشمنی فرود آید، او  از جا بر نخواهد خواست؛ قالب والیت آلیاژی مستحکم از نیروهای مسلح ساخته و ارتش و  سپاه دولبه بُرنده شمشیر والیت هستند که توانسته اند در هم افزایی با هم، امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند.

ظریف: 

عده ای منافعشان به خطر افتاده است

آیت اهلل مکارم شیرازی:

به نام علم مردم را به سوی جهل و بی و بندباری می کشانند

وزیرامور خارجه کشورمان درباره پیوستن به FATF معتقد 
است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت و 
که  عده ای  فضاسازی های  و  جوسازی ها  تأثیر  تحت  نباید 

منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت.
با توجه به فضاسازی اخیر علیه روشنگری های وزیر امور خارجه، 
محمدجواد ظریف، در پاسخ به سؤالی در مورد پیچیده شدن وضعیت 
الیحه پیوستن به CFT و رد آن از سوی شورای نگهبان و برخی 
نگرانی هایی که دراین باره بیان می شود گفت: »بسیاری از نگرانی هایی 
که از سوی دوستان ما بیان می شود نگرانی های صادقانه است و عمدتاً 
هم به دلیل اطالعات غلط و نادرست این نگرانی ها به وجود آمده است.
به گزارش آفتاب نیوز؛ وی افزود: »پول شویی در کشور یک واقعیت 
است و به نظر پشت این فضاسازی ها و القای این نگرانی ها افرادی قرار 

دارند که منافع اقتصادی دارند.« 
با توجه به شفافیت سخنان وزیر امور خارجه، متأسفانه به دلیل 
فضاسازی ها، جو به گونه ای مسموم شده است که بدون توجه به اصل 
صحبت های صادقانه ظریف موجب برخی سوءاستفاده ها از سوی 

رسانه ها و مجامع معاند و معلوم الحال شد.
وزیر خارجه مان در  اصل حرف های  به  ها  از رسانه  برخی  ایراد 
مورد واقعیت پول شویی در کشور معلوم نیست ولی با سئوال از هر 
اقتصاددانی بر این معضل مهم صحه می گذارد، رسانه ها کافی بود 
به خبرهایی که روزانه در مورد افزایش قاچاق و برآوردهایشان در 
این مورد منتشر می کنند، مراجعه می کردند تا به این واقعیت مهم 

واقف شوند.
بر اساس آمارهای اعالمی ساالنه در حدود 12 میلیارد دالر کاال به 
کشورمان قاچاق می شود، برخی رسانه ها این رقم را باالی 20 میلیارد 
دالر عنوان می کنند، بناراین روشن است که این حجم پول بدون 

پول شویی امکان ورود به اقتصاد کشور را ندارد.
با توجه به اینکه اخیرا آمار قاچاق سوخت به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته است، سؤال این است که اگر پول شویی در کشورمان یک 
واقعیت نیست این پول ها چگونه به چرخه برمی گردد؟ به نظر می رسد 

پاسخ این سؤال در همان صحبت های وزیر امور خارجه نهفته باشد.
نگرانی  القاء  مورد  در  اینکه حرف های ظریف  بر  بنابراین عالوه 
به  پیوستن  مورد  در  نگرانی ها  مورد  در  پرده  پشت  دست های  و 
FATF یک واقعیت است بلکه شاهد فضاسازی گسترده تر علیه 
همین شفاف سازی ها هستیم و متأسفانه برخی رسانه ها و ارگان ها و 
مسئولین و نمایندگان هم که در صادقانه بودن نگرانی هایشان به گفته 
خود آقای ظریف شک نیست به راحتی در دام این فضاسازی ها قرار 

می گیرند و این گونه جوسازی انجام می گیرد.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و آگاهان به مسئله مطرح شده بر این 
باورند، اینکه منافع کالن عده ای با تصویب لوایح مربوط به پیوستن 

به FATF به خطر خواهد افتاد یک واقعیت روشن و واضح است.
 اهالی فساد با محدودیت پول شویی مخالف هستند

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند با بیان 
عدد و رقم از سوی آقای ظریف موافق نیست اما تأکید می کند: » حتماً 
کسانی که اهل فساد هستند چون شبکه ای شده اند و سازمان یافته 
عمل می کنند تالش می کنند که با الیحه ای که پول شویی را محدود 

می کند، مخالفت شود. این هم حرف درستی است که آقای ظریف 
گفته است.«

 مبارزه با فساد باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
حسین ساسانی تحلیلگر توسعه پایدار هم در این خصوص همان 
حرفی را می زند که اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح 
می کنند.  وی مهم ترین دلیل تالش  برای ناکام گذاشتن تصویب 
عنوان  افرادی  منافع  افتادن  به خطر  را  مالی  قوانین شفاف سازی 

می کند که از شفافیت و تعامالت صحیح با جهان ضرر می کنند. 
واقعیت  یک  پول شویی  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
انکارناپذیر در کشور است و این سخن به معنای برچسب زدن به 
نهادهای حاکمیتی نیست می گوید: »شفافیت و مبارزه با فساد چه 
از طریق محکم کردن قوانین داخلی و چه از طریق اجرای قوانین و 
استانداردهای خارجی باید به مطالبه ای عمومی از سوی مردم تبدیل 

شود.«
ساسانی با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون های جهانی یعنی 
ایجاد ارتباطات بین المللی که فراهم کننده توسعه پایدار در کشور 
است می گوید: »امروز در دنیایی هستیم که برای توسعه و پیشرفت 
نیازمند برقراری ارتباط صحیح همه جانبه ازجمله اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی با کشورها هستیم؛ بنابراین اگر بخواهیم جزیره جدا باشیم 
نه تنها به توسعه نمی رسیم بلکه عقب گرد هم خواهیم داشت. بررسی ها 
نشان می دهد در سال هایی که به دالیل مختلف با جهان ارتباطمان 

کمرنگ شده است روند توسعه در کشور عقب گرد داشته است.«
این کارشناس اقتصادی معتقد است: »پیوستن به FATF باعث 
به دنبال سوءاستفاده  افرادی که  و پول شویی  از فساد  تا  می شود 
هستند از طریق قوانین جهانی گرفته شود. امروز شاهد هستیم 

که شخصی که در 5 سال پیش کارمندی ساده بوده به درآمدهای 
میلیاردی رسیده است و این در کمتر جایی از جهان اتفاق می افتد که 
دلیل مهم آن خألهای قانونی است که با اتخاذ قوانین محکم داخلی و 

همچنین اجرای قوانین جهانی می توانیم آن را برطرف کنیم.«
 باید از نداشتن شاهد ومدرک برای پول شویی تعجب کنیم 

دیاکو حسینی کارشناس امور بین المللی با بیان اینکه نمی دانم دکتر 
ظریف کدام یک از موارد را مدنظر داشته است؛ اما باید توجه کنیم در 
کشوری که قوانین و استانداردهای سخت گیرانه علیه پول شویی وجود 
ندارد و شفافیت مالی تضمین نشده، پول شویی یک امر رایج است، 
می گوید: »اگر شاهد و مدرکی برای پول شویی وجود نداشته باشد 
باید تعجب کنیم. در چنین کشورهایی وارد شدن پول های کثیف، 
پول های آلوده و پول های سیاه به سیستم مالی آن قدر طبیعی است 
که ممکن است همه مردم و فعاالن اقتصادی حتی متوجه ناسالم 

بودن این پول ها نباشند.«
آقای ظریف در مصاحبه اخیر درواقع به این بستر که ناشی از فقدان 
قوانین و استانداردهای پذیرفته شده جهانی است، اشاره داشته است 
نه به اشخاص حقیقی و حقوقی که ممکن است در چنین ساختاری، 

آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر پول شویی شوند.
 نگاه دوگانه در مسائل بین المللی برای کشور آفت است

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی هم دراین باره نگاه دوگانه در 
مسائل را آفتی برای کشور عنوان می کند و می گوید: »در حال حاضر 
دو نگاه در خصوص مسائل بین الملل در کشور وجود دارد نگاهی که 
پیشرفت و توسعه کشور را در گرو تعامل درست با جهان می داند و 
نگاهی دیگر از هرگونه ارتباط مؤثر با جامعه جهانی هراس دارد و به 
دیده تردید به آن نگاه می کند. نتیجه این نگاه دوگانه مانع از پیشرفت 

و رشد اقتصادی کشور و عاملی برای عقب ماندگی می شود.«
تفاهم بر سر موضوعات کالن یکی از الزامات توسعه هر کشوری 
است و در شرایطی که جهان با شتاب روند توسعه و پیشرفت را طی 
 FATF می کند نداشتن تفاهم در موضوعاتی همچون پیوستن به
که منطق آن ایجاد شفافیت و اجرای استانداردهای موردقبول همه 
کشورهاست عجیب است. توسعه کشورها بدون تفاهم امکان پذیر 
نیست و متأسفانه شاهد نگاه دوگانه در بسیاری از موضوعات ازجمله 

موضوع اجرای قوانین مبارزه با پول شویی در کشور هستیم.
 امروز اجرای بدون تبعیض مبارزه با پول شویی ضروری است

در  دراین باره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  رحیمی  علیرضا 
حساب توییتری خود نوشت: »عده ای که با اصالح قانون مبارزه با 
سخنان  در  تلخ  واقعیات  مخالف اند  مجازات  افزایش  و  پول شویی 
دکتر ظریف نیز به قبایشان برمی خورد و در مقابل فحاشی پیشه 
می کنند. مبارزه با پول شوئی از دیروز هم الزم بود و امروز اجرای بدون 

تبعیضش، یک ضرورت حتمی است.«
 عده ای از شفافیت خوششان نمی آید

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در 
برای عدم تصویب  ایران گفت: »چرا  تراکنش  نمایشگاه  افتتاحیه 
FATF فضاسازی می کنید و فضای مجلس را به جنگ شمر با امام 
حسین تشبیه می کنید؟ معلوم است که عده ای از شفافیت خوششان 

نمی آید.«
 اتهام زنان علیه ظریف به اصول اسالمی پایبند نیستند

سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دراین باره 
می گوید: »این نوع سخنان که توسط برخی افراد علیه ظریف گفته 
می شود، غیراز اتهام چیز دیگری نیست و نشان می دهد مواضع آن ها 
در جهت منافع آمریکا و خواسته های ترامپ است. هرچه بیشتر این 
افراد علیه ظریف سخن بگویند، بیشتر خود را افشا می کنند و اتهاماتی 
که وارد می کنند یک نوع خود افشاگری است که نشان می دهند که 

به اصول اسالمی و اخالقی پایبند نیستند.«
فساد مالی مهم ترین تهدید برای منافع ملی و توسعه اقتصادی 
شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود 
که روند عادی و قانونی مسیر معامالت را چه در درون کشور و چه در 

بیرون آن نقض می کند.
 ازجمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی 
بر سالمت اقتصادی یک جامعه می گذارد و مشکالت جبران ناپذیری 
را به بار می آورد، مقوله پول شویی است. پول شویی فعالیتی غیرقانونی 
است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خالف 
قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال 
خالف به پول های به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد 
جایگزین می شود؛ بنابراین حرف های وزیر خارجه کشورمان در مورد 
پیوستن به FATF و ضرورت خارج شدن از لیست دو کشوری )ایران 
و کره شمالی( کشورهای غیر همکار با این نهاد مالی و پیوستن به 
بقیه کشورهای دنیا در همکاری با این نهاد کامالً برمدار صیانت از 
منافع ملی کشورمان است. به گفته آقای ظریف، »خودکشی کردن 
از ترس مرگ« را نباید پذیرفت و نباید تحت تأثیر جوسازی ها و 
فضاسازی هایی عده ای که منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت.

آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه امروز در شرایط بسیار 
حساسی قرار داریم، گفت: علم و دانشی که وسیله و ابزار 
نجات مردم است، گاهی سبب بدبختی جوامع و ملت ها را 
فراهم می کند؛ امروز به نام علم و دانش مردم را به سوی 

جهل، بی بندوباری و آلودگی می برند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل مکارم 
شیرازی، این مرجع تقلید در دیدار مسؤوالن و دست اندرکاران 
بنیاد فرهنگی امام محمد باقر)ع( اصفهان، با اشاره به اهمیت مقوله 
علم و دانش در دین مبین اسالم، اظهار کرد: یکی از امتیازات دین 
مبین اسالم و به تعبیر بنده معجزات حضرت رسول)ص( این بود 

که در محیط جاهلیت ظاهر شد و بیشترین طرفدار علم بود. این 
مرجع تقلید با اشاره به روایتی از حضرت امام صادق)ع( در خصوص 
اهمیت علم، یادآور شد: حضرت در این روایت می فرمایند زمانی 
که قیامت برپا می شود در یک طرف کفه سنجش تمام خون های 
شهیدان و در کفه دیگر مرکب مداد و قلم علما قرار داده می شود 
و مرکب قلم دانشمندان و علما برتری پیدا می کند. وی اضافه کرد: 
اسالم به مقوله شهید و شهادت اهمیت فوق العاده ای می دهد و 
شهدا نزد خدای متعال از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، با این 
وجود اهمیت قلم و مداد علما بر خون شهیدان برتری دارد.  مکارم 
شیرازی ادامه داد: اگر قلم علما و دانشمندان نباشد، خون شهیدان 

هم پایمال می شود، اگر خطبه ها، نوشته ها و کتب علما نبود، خون 
شهدای کربال هم به فراموشی سپرده می شد؛ ما خرسندیم مذهبی 
داریم که اینچنین به علم و دانش اهمیت می دهد و برای آن این 
همه ارزش قائل است. وی شرایط کنونی را بسیار مهم توصیف 
و تصریح کرد: امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم، علم و 
دانشی که وسیله و ابزار نجات مردم است، گاهی سبب بدبختی 
جوامع و ملت ها را فراهم می کند؛ امروز به نام علم و دانش مردم 
را به سوی جهل، بی بندوباری و آلودگی می برند. این مفسر قرآن 
کریم افزود: امروز جوانان ما در معرض آسیب ها و خطرهای 
بسیاری هستند، یکی از این آسیب ها که نیاز به مراقبت فراوان 

دارد، فضاهای مجازی است که غوغا می کند، وظیفه همه ما 
این است که در چنین شرایطی بتوانیم جوانان را حفظ کنیم. 
وی در ادامه از اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهم علم و 
دانش یاد کرد و گفت: اصفهان شهری علمی و مذهبی است و باید 
همچنان با همین ویژگی ها باقی بماند؛ این شهر افتخارات علمی و 
مذهبی بیشمار دارد و باید این میراث را حفظ کند.  مکارم شیرازی 
با استناد به روایتی به تبیین اهمیت تعلیم و تعلم از منظر آموزه های 
دینی پرداخت و گفت: شما به کار خودتان به عنوان جهاد و عبادت 
نگاه کنید و بدانید هر قدمی که در این مسیر برمی دارید ذخیره 

یوم المعادتان خواهد بود.

سردار جعفری:

پاسخ های ما به آل سعود چراغ خاموش اما دردناک است

رهامی:

حل مسائل بین المللی، آشتی ملی و جلب اعتماد عمومی از اولویت های کشور است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به یاوه گویی های رژیم 
آل سعود علیه کشورمان گفت: پاسخ های انقالب اسالمی در مقابل این رژیم 
عمدتاً غیررسانه ای و غیرعلنی و به صورت چراغ خاموش، مخفی اما دردناک 

برای آن هاست.
به گزارش ایسنا سردار جعفری در حاشیه کنگره ۳000 شهید استان قزوین در 
نشست با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر بهترین پاسخ به عهدشکنی های 
آمریکا چیست تأکید کرد: بر اساس اقرار مسئوالن و کارشناسان آمریکایی، آمریکا در 
حال حاضر روبه زوال است؛ آمریکایی ها به حربه های مختلفی برای سرنگونی انقالب 

اسالمی متوسل شده اند اما تمامی آن ها ناکارآمد بوده و به نتیجه نرسیدند.
وی افزود: در حال حاضر آن ها به حربه های تحریمی به عنوان آخرین ابزار خود 
برای فشار بر ایران متوسل شده اند که این حربه نیز به مانند تهدید، جنگ 8 ساله، 
تحریم های فرهنگی و سیاسی، ناامنی های به وجود آورده شده به شکست منجر خواهد 

شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: تهدیدهای دشمنان در 
عرصه های مختلف ادامه دارد با این حال آن ها به شدت از تحریم نظامی و جنگ علیه 

ایران پرهیز می کنند چراکه این اقدام آن ها به ضرر خودشان است.
شهیدان  خونه  برکت  به  که  اسالمی  انقالب  سال   40 تجربه  کرد:  بیان  وی 
به دست آمده نشان می دهد مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی ما است لذا باید همه ما 
به ویژه مسئوالن گوش های خود را بازکرده تا بتوانند رسالت شهیدان و پیام رسانی ها 

آن ها بشنوند.
جعفری تأکید کرد: تحریم های دشمن توخالی و پوشالی است و دشمنان هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند که این نکته در شکست های پی درپی آن ها در برنامه ریزی هایشان 
مشهود است و تحلیل های مقامات آمریکایی نوید شکست حربه تحریم علیه ایران را 

می دهد.
حضور نیروهای ایران در سوریه به عنوان نیروهای حافظ صلح

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور نیروهای ایرانی در سوریه بیان کرد: تمامی 
کسانی که در سوریه حضور دارند به صورت داوطلبانه حاضر شده اند و بیشتر حضورشان 

مستشاری است.
این مسئول اعالم کرد: با توجه به مذاکرات صلحی که در حال انجام است دولت 
سوریه از ایران درخواست کرده تا یگان هایی را به عنوان حافظان صلح در منطقه اِدلب 

و شمال غرب حلب سازمان دهی کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در سوریه درگیری وجود ندارد و قرار است نیروهای 

به صورت محدود در این منطقه به عنوان نیروهای حافظ صلح مستقر شوند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به یاوه گویی های رژیم آل سعود 
علیه کشورمان عنوان کرد: علت این یاوه گویی ها این است که رژیم آل سعود از مجموع 
حرکات جمهوری اسالمی در منطقه به شدت ناراحت است چراکه این حرکات موجب 

مقاومت و بیداری ملت های منطقه شده است.
وی اشاره کرد: آل سعود از توفیقات ایران در منطقه به ویژه سوریه، عراق و لبنان 
به شدت بهم ریخته و با حرکات انفعالی خود می خواهد واکنش خود را نشان دهد با 
این حال پاسخ های انقالب اسالمی در مقابل این رژیم عمدتاً غیررسانه ای و غیرعلنی و 

به صورت چراغ خاموش، مخفی اما دردناک برای آن هاست.
جعفری در پایان تأکید کرد: دولت عربستان و دولت های مرتجع منطقه پاسخ 
بسیاری از یاوه گویی های خود را دریافت کردند و برخی را نیز به زودی دریافت خواهند 
کرد، این پاسخ ها که گاه قابلیت رسانه ای شدن ندارد به شدت آن ها را می سوزاند و 

موجبات ناراحتی هرچه بیشتر آن ها را فراهم می کند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: حل مسائل بین المللی کشور، جلب 
اعتماد عمومی، آشتی ملی و تقویت انسجام ملی از اولویت های کشور در 

شرایط فعلی است.
محسن رهامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مشکالتی که در اثر اعمال تحریم های 
آمریکا بر مردم وارد می شود اظهار کرد: مسئوالن کشور برای حل این مشکالت باید 
مسائل کالن بین المللی را با کشورهای تاثیرگذار از طریق مذاکره حل کنند. باید منافع 
کالن ملی و منافع شخصی اولویت داشته باشد و مذاکره با یک دولت خارجی به عنوان 

سازش کاری تلقی نشود.
وی ادامه داد: کشورهایی مثل ژاپن یا ویتنام پس از پایان جنگ با روش های صحیح 
مذاکره توانستند شرایط بعد از جنگ را به یک فرصت تبدیل کرده و با همکاری های 

بین المللی مشکالت خود را حل کنند. کشور چین نیز در عین داشتن شعارهای 
انقالبی و وفاداری به مائو، به تدریج در مسائل اقتصادی و سیاسی توانست با شرایط 
جدید بین المللی کنار بیاید و امروز به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است و 

حتی ممکن است در آینده ای نزدیک به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه حفظ انسجام داخلی یکی دیگر از 
اولویت های کشور است خاطرنشان کرد: هر موضع گیری که موجب اختالف یا چند 
قطبی شدن جامعه شود به ضرر کشور خواهد بود و باید از آن جلوگیری کرد.  در 
شرایطی که دشمن به کشور فشار وارد می کند باید در داخل خانواده آشتی به وجود 
آید و انسجام ملی تقویت شود. کسانی که در شرایط بعد از انتخابات 88 یا دی ماه 96 
به دالیل سیاسی محکوم شده اند آزاد شوند. دولت باید با افرادی که به موال عمومی 

آسیب نزدند یا دست شان به خون کسی آغشته نیست با اغماض و بزرگواری برخورد 
کرده و آنها را آزاد کنند. مردم باید در این شرایط احساس کنند همه در کنار هم 
هستند. این عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها در ادامه خاطرنشان کرد: سال 
آینده انتخابات مجلس در پیش روست باید  هر کسی که محکومیت قطعی قضایی که 
مانع ورود او به مجلس شود، را ندارد، اجازه حضور در انتخابات داشته باشد. روش های 
نظارت بر انتخابات باید اصالح شود تا کشور از همه سرمایه های خود بهره برداری کند.

رهامی در پایان تاکید کرد: مسائل ارزی یا ثبت سفارش خودروها یا سایر مسائلی که 
از سال گذشته آغاز شده است، موجب شده اعتماد مردم کاهش یابد. بنابراین جلب 
اعتماد عمومی از طریق مقابله با فساد و رانت یکی دیگر از اولویت های کشور است. 

در شرایطی که تحت فشار خارجی هستیم، در داخل کشور باید اعتماد سازی کنیم.


