
  

سیاسی 2
 رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی در نامه ای به رئیس بنیاد مسکن 

خواستار شد
اتخاذ تمهیدات فوری برای اسکان موقت و دائم 

سیل زدگان و تعیین نیازمندی های مردم

وزیر کشور در نامه ای به رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ضمن 
تاکید بر تعیین نیازمندیهای اسکان مردم سیلزده، اتخاذ تمهیدات فوری 

برای اسکان موقت و دائم مردم در مناطق سیلزده را خواستار شد.
به گزارش ایلنا، در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، قائم مقام 
شورای عالی مدیریت بحران کشور خطاب به تابش رئیس بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی آمده است:
 با عنایت به دستور مقام محترم ریاست جمهوری در جلسه ۹۸-۱-۱۸  
هیئت وزیران، به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات 
اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آالم هموطنان سیل زده و 
بازسازی و جبران هرچه سریعتر خسارتهای مادی و معنوی وارده با توجه 
به وظایف و ماموریتهای آن بنیاد در بازسازی و تعیین نیازمندیهای اسکان 
مردم الزم است  ضمن اتخاذ تمهیدات فوری برای اسکان موقت و دائم به 
نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استانهای حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و 
ارزیابی میزان خسارت های وارده به منازل مسکونی شهری و روستایی و 
همچنین پیش بینی ساز و کارهای تامین اعتبار برای جبران آن، نسبت به 
تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی نمودن آنها  با در نظر گرفتن کیفیت 
و شرایط جغرافیایی، توپوگرافی و اجتماعی مناطق برای بازسازی و نوسازی 
منازل مسکونی که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده 

باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال گردد.

 مصوبه افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان
ابالغ شد

قانون  آیین نامه اجرایی بندهای )ج( و )ی( تبصره )۱2( ماده واحده 
بودجه سال ۱3۹۸ کل کشور در مورد تعیین حداقل و حداکثر حقوق 
بازنشستگان و همسان سازی که روز چهارشنبه گذشته )2۸فروردین( به 

تصویب هیات وزیران رسید، ابالغ شد.
به گزارش ایرنا، در این آیین نامه که شنبه توسط اسحاق جهانگیری 
آمده  ابالغ شده  اجرایی  به دستگاه های  اول رییس جمهوری  معاون 

است:
صندوق  مشترکان  و  بگیران  وظیفه  بازنشستگان،  حقوق   -۱ ماده 
بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 
یابد.  می  افزایش  سال ۱3۹7  به  نسبت   )%۱۸( درصد  هجده   ،۱3۹۸
حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱3۹7 از مبلغ چهار میلیون و 

چهارصد هزار )4.400.000( ریال کمتر نخواهد بود.
ماده 2- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق 
بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر 
صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان پانزده میلیون و 
هفتصد و هشتاد و پنج هزار )۱5.7۸5.000( ریال و حداکثر حقوق آنان 

هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.
بودجه  قانون  واحده  ماده   )۱2( تبصره  )ج(  بند  اجرای  در   -3 ماده 
بازنشستگان، موظفین  سال ۱3۹۸ کل کشور، همسان سازی حقوق 
اجتماعی  تأمین  سازمان  و  کشوری  بازنشستگی  مشترکین صندوق  و 
نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱3۹۸ نسبت 
به حقوق سال ۱3۹7، با افزایش امتیازات گروه های شغلی جداول مواد 
)۱0۹( و )۱۱0( قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱3۸6- در سقف 
با  مربوط  مقررات  و  قوانین  و سایر  یاد شده  بند  در  مندرج  اعتبارات 

ضریب دو هزار و یکصد و بیست )2.۱20( ریال اعمال می گردد.
تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات 
گروه های شغلی پایین تر )با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها 
کمتر از بیست و پنج میلیون )25.000.000( ریال می باشد( بیشتر باشد، 
توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با 
همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ 

این تصویبنامه، ابالغ خواهد شد.
تبصره 2- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
با  دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها 
خدمات  مدیریت  قانون  مشمولین  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  رعایت 

کشوری عمل خواهد شد.
های  دستگاه  به  وابسته  بازنشستگی  های  صندوق  سایر   -4 ماده 
اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا 
مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 
و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱3۹۸ بر اسسا 

مفاد این تصویبنامه اقدام نمایند.

معاون اول رییس جمهور:
بودجه سال ۹۸ به عنوان سند مالی ، توسط دولت اجرا 

می شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد که دولت حتما از مصوبات 

مجلس که تبدیل به قانون می شود تبعیت کرده و آن را اجرا می کند.
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مصوبات مجلس برای 
دولت الزم االجرا است. دولت حتما از مصوبات مجلس که تبدیل به قانون 

می شود تبعیت کرده و آن را اجرا می کند.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات بودجه سال ۹۸ بود . تغییراتی در 
مجلس در ارتباط با این بودجه صورت گرفته است، اما وقتی به قانون 
تبدیل شده دولت تمام سعی خود را می کند تا به نحو احسن آن را اجرا 

کند.
امیری تاکید کرد:  در دستور کار دولت ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۸ 
را داشته و داریم . ضمن اینکه از زمانی که آقای رئیس جمهور بودجه سال 
جاری را برای وزارت خانه ها ابالغ کرده آن ها تکالیف خود را نسبت به 
ابالغیه ها و دستور العمل ها اجرا می کنند. بودجه سال ۹۸ به عنوان سند 

مالی ، توسط دولت اجرا می شود.

اخبار
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تهیه 15 طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای مقابله با آمریکا

ح دوفوریتی تحریم اپل در انتظار تصمیم مجلس  طر

معاون وزیر کشور:

وری است اقدامات پیشگیرانه نسبت به بارندگی های ابتدای اردیبهشت ضر

طرح دو فوریتی تحریم شرکت اپل در حالی در مجلس 
برخی  های جدی  مخالفت  با  این طرح  که  کلید خورد 

نمایندگان روبرو شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، پس از اقدام آمریکا در 
تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مجلس 
اعالم کرد که اقدامات مقابله ای بت آمریکا انجام خواهد 

داد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی از تهیه ۱5 طرح در این کمیسیون برای 

مقابله با آمریکا خبر داد.
شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو  امیرآبادی  احمد 
از  تعدادی  که  کرد  اعالم  گذشته  چهارشنبه  اسالمی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح دو فوریتی تحریم 
اند که در صورت تصویب  امضا کرده  را  آیفون  شرکت 
نهایی آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است 
از زمان الزم االجرا شدن این قانون از ثبت تلفن همراه 
گوشی های متعلق به شرکت آمریکایی آیفون خودداری 
کرده و ارایه هرگونه خدمات به این شرکت و شرکت های 
وابسته به آنها و نمایندگی های آنان ممنوع و مسئولیت 

اجرای این قانون به عهده شخص وزیر است.
و  مثبت  های  واکنش  با  چهارشنبه  روز  از  طرح  این 
منفی بسیاری در فضای مجازی و حتی از سوی برخی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مواجه شد به طوری 
که برخی نمایندگان این طرح را به مانند شوخی بهارستان 
دانستند و اظهار داشتند که نباید فرآیند مواجه با تحریم 

ها را شعاری و بی خاصیت کنیم.
برخی دیگر نیز این طرح را مفید دانستند که می تواند 

اقدام مناسبی برای مقابله با آمریکا باشد.
بعضی نیز این سوال را از طراحان می پرسند که چرا در 
متن طرح به جای ذکر نام شرکت آمریکایی اپل به اشتباه 

نام آیفون را مطرح کرده اند.
عضو  و  مجلس  رییسه  هیات  عضو  رحیمی  علیرضا 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از 
توییتی نوشت: »در  باره در  این  این طرح در  مخالفان 
شرایطی که ایرانی ها بیش از یک میلیون از محصوالت 
اپل را خریداری و استفاده می کنند تحریم شرکت اپل )و 
باصطالح طراحان آیفون( به شوخی بهارستانی شبیه تر 

است تا قانونگذاری در مجلس«.
وی افزود: »فرآیند مواجهه با تحریم ها را شعاری و بی 
خاصیت نکنیم، قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هنوز 

هم رسمی است.!!«
محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز یکی دیگر از 
مخالفان این طرح در توییت خود نوشت: »با توجه به 
این که فایده و آثار تحریم اپل )به تعبیر طراحان آیفون( 

برایم روشن نیست با وجود اصرار یکی از طراحان آن را 
امضا نکردم«.

مجلس  در  نقده  نماینده  زاده  حسین  عبدالکریم 
در  است  طرح  این  مخالفان  از  که  اسالمی  شورای 
و  خصوصی  بخش  تفاوت  »کاش  نوشت:  توییتی 
با یک دولت، علیه  تا در جدال  دولتی را می دانستند 
ننویسند و شأن و جایگاه  شرکت های خصوصی طرح 

مجلس خدشه دار نمی شد«.
وی افزود: »کاش حداقل می دانستند باید علیه شرکت 
از  یکی  اینکه  نه  بنویسند،  دوفوریتی«  »طرح  »اپل« 

محصوالت اپل را تبدیل به شرکت کنند«.
جالل میرزایی نماینده ایالم و از مخالفان این طرح نیز 
گفت: اگر اپل در ایران نمایندگی یا شبکه فروش مانند 
کشورهایی مثل چین و ترکیه داشت این تحریم قابل قبول 
بود ولی وقتی این شرکت در ایران دفتری ندارد و خدماتی 
ارائه نمی کند پرداختن به این موضوع بی معناست و شان 

مجلس را پایین می آورد.
وی با بیان این که این حرکت ابهام دارد، اظهار داشت: 
ما نیاز به وضع قوانینی داریم که آمریکا را هدف قرار دهد 

میان شهروندانمان  در  نباید  ما  را،  خود  نه شهروندان 
نارضایتی ایجاد کنیم، مجلس باید قوانینی وضع کند که 
آمریکایی ها را تحت فشار قرار دهد برخی راه را اشتباه می 
روند و می خواهند به شهروندان خودمان فشار وارد کنند.

امنیت  کمیسیون  عضو  حسینی  نقوی  حسین  سید 
ملی مجلس و نماینده ورامین از موافقان این طرح درباره 
محتوای آن گفت: در شرایطی که ایاالت متحده آمریکا، 
سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داده است چرا 
در بازار ایران محصوالت آمریکایی اجازه خرید و فروش، 

معامله و استفاده دارند؟
مجلس  در  آیفون'  'تحریم  طرح  تدوین  افزود:  وی 
به معنای یکی از اقدامات متقابل علیه آمریکا در حوزه 
آیفون در مجلس  اقتصادی است، تدوین طرح تحریم 
به معنای یکی از اقدامات متقابل علیه آمریکا در حوزه 

اقتصادی است.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و از موافقان 
طرح تحریم شرکت اپل گفت: فروش اپل در ایران ساالنه 
یک میلیارد دالر است درنتیجه اگر ما این تحریم را انجام 

دهیم به همین اندازه به این شرکت ضرر وارد می شود.

وی که از نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
افزود: طبیعتا اگر ما نیروهای همسو را هم در غرب آسیا 
متوجه این جریان کنیم، آنها هم تحریم می کنند، به نظر 
می رسد دوستان ما در کشورهای همسایه و غرب آسیا 
اگر به تحریم سیستم های دیگر غیر از اپل روی بیاورند، 
فکر می کنم بتوانیم ساالنه ۱0 میلیارد دالر به آ مریکا ضربه 

بزنیم.
مخالفانی که از آیفون استفاده می کنند

البته طرح تحریم شرکت اپل در حالی از سوی برخی 
که  اسالمی مطرح می شود  نمایندگان مجلس شورای 
تعدادی از آنها در عکس هایی که توسط دوربین های 

عکاسان شکار شده است دارای گوشی اپل هستند.
البته عکس هایی از موافقان این طرح منتشر شده که 

گوشی آیفون به دست دارند!
جزییات طرح دو فوریتی تحریم شرکت آمریکایی آیفون

طرح دو فوریتی تحریم شرکت آمریکایی آیفون با یک 
نمایندگان  از  تعدادی  از سوی  تبصره  و 6  واحده  ماده 
مجلس شورای اسالمی چهارشنبه هفته گذشته تهیه شد.

در ماده واحده این طرح آمده است: وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات مکلف است از زمان الزم االجرا شدن این 
قانون از ثبت تلفن همراه گوشی های متعلق به شرکت 
آمریکایی آیفون خودداری کرده و ارایه هرگونه خدمات به 
این شرکت و شرکت های وابسته به آنها و نمایندگی های 
آنها ممنوع و مسئولیت اجرای این قانون به عهده شخص 

وزیر است.
در تبصره یک این ماده آمده است: ورود و آزاد سازی 
کمرگ جمهوری  و  بوده  ممنوع  این شرکت  محصوالت 

اسالمی ایران مسوول اجرای این تبصره است.
براساس تبصره دو این ماده، تبلیغات محصوالت این 
شرکت در داخل کشور ممنوع بوده و وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی مکلف به نظارت مستمر به این موضوع است.
در تبصره سه ماده واحده این طرح آمده است: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش محصوالت این 

شرکت خودداری کرده و ممنوع اعالم می کند.
براساس تبصره چهار این ماده بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی از تخصیص هر گونه ارز با هر قیمتی برای واردات 

محصوالت این شرکت خودداری می کند.
در تبصره پنج این ماده تصریح شده است: وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران مکلف است هماهنگی های 
الزم برای پیوستن امت اسالمی و کشورهای همپیمان و 

همسایه به این تحریم را به عمل آورد.
براساس تبصره 6 این ماده، بهره مندی مقام ها )موضوع 
ماده 7۱ قانون مدیریت خدمات کشوری( از محصوالت 

این شرکت آمریکایی ممنوع است.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه کاهش دمای هوا 
و بارش برف و باران می تواند منجر به ایجاد یخبندان در 
سطح جاده ها شود تصریح کرد: هموطنان حتی االمکان 
و غربی  استان های شمالی  در  غیر ضرور  از سفرهای 
پرهیز کنند و اجازه دهند مسیرهای مواصالتی به مناطق 
سیلزده حتی االمکان برای تردد عوامل امدادی، بازسازی و 
نوسازی بدون مشکل باشد. به گزارش ایلنا، مهدی جمالی 
نژاد معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به آغاز موج جدید 
بارش ها در برخی مناطق کشور به ویژه مناطق شمالی و 

غربی کشور تا 6 اردیبهشت گفت: بر اساس پیش بینی 
های صورت گرفته این بارش ها می تواند در ارتفاعات 
به صورت برف بوده و باعث ایجاد کاهش دمای هوا تا 
منفی 4 درجه شود که ضرورت دارد نسبت به حفاظت 
از محصوالت کشاورزی و زراعی تمهیدات ویژه اندیشیده 
شود. معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه کاهش دمای هوا 
و بارش برف و باران می تواند منجر به ایجاد یخبندان در 
سطح جاده ها شود  تصریح کرد: هموطنان حتی االمکان از 
سفرهای غیر ضرور در استان های شمالی و غربی پرهیز 

کنند و اجازه دهند مسیرهای مواصالتی به مناطق سیلزده 
حتی االمکان برای تردد عوامل امدادی، بازسازی و نوسازی 
بدون مشکل باشد. دبیر کمیته بازسازی و نوسازی قرارگاه 
بازسازی مناطق سیل زده همچنین از دستگاه های اجرایی 
در بازسازی مناطق سیل زده خواست تا با درنظر گرفتن 
پیش بینی های هواشناسی در مناطق مذکور نسبت به 
مراقبت از عدم آسیب رسیدن به مصالح و پیشگیری و 
مقاوم سازی واحدهای در دست مرمت و احداث دقت 

الزم را اعمال نمایند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 نیازمند ساختار جدید در اداره کشور هستیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نیازمند ساختار جدید در اداره 
کشور هستیم، گفت: در اقتصاد و تجارت باید واگذاری اختیارات صورت بگیرد و 

مردم خودشان زندگی شان را در سطح استان ها اداره کنند.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی مجمع،»محسن رضایی« در همایش 
سیاسی جوان پیشرو در مسیر تمدن سازی که امروز- شنبه- در واحد علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهارداشت: باید دانشجویان و اساتید راه های 
افزایش کارآمدی در دولت، مجلس، قوه قضاییه، شرکت ها و بنگاه ها و سایر 

مراکز را بررسی کنند.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس توضیح داد: کارآمدی یعنی اینکه 
چطور می توانیم بهره برداری بیشتری از منابع و موقعیت های خود با هزینه 
های کمتری داشته باشیم. خارج از این بحث های بیانی و شعاری، اگر بخواهیم 
عملیاتی به این سوال جواب بدهیم باید ببینیم در چهل سال گذشته کجا موفق 

تر بوده ایم.
رضایی یادآور شد: در زمان تاسیس نهادهای انقالبی، عده ای خوشحال شدند 
که می توانیم، نهادهای سنتی یعنی وزارتخانه ها و دانشگاه ها را انقالبی کنیم. 
عده ای هم ناراحت شدند که دوباره کاری و تداخل می شود. گفتند که سپاه و 
کمیته وسایر نهادهای انقالب در کناروزارتخانه ها و ارتش و شهربانی ضرورت 
ندارد و شروع کردند به مبارزه اداری و تشکیالتی؛ نهادهای انقالبی هم می گفتند 

که نهادهای سنتی فایده ای ندارند و باید انقالبی شوند.
وی با بیان اینکه نهادهای انقالبی بر اساس یک ضرورت شکل گرفتند، گفت: 
اگر ضد انقالب به کردستان و سایر استان ها حمله نمی کرد، نهاد اطالعاتی 
در سپاه شکل نمی گرفت؛ البته بعدا سازمان اطالعاتی سپاه را گرفتند و وزارت 

اطالعات را تشکیل دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اگر نهادهای سنتی می 
توانستند کشور را اداره کنند، شاید نهادهای انقالبی تشکیل نمی شد، گفت: 
هنگامی که در ابتدای انقالب ارتش نتوانست کاری کند، سپاه سازمان نظامی 
خودش را با غنیمت هایی که از عراقی ها گرفت، تشکیل داد. از آن زمان تاکنون، 
2 نوع تفکر جهادی و کارآمدی در کشور شکل گرفته است. بعد از دوران جنگ 

تحمیلی تفکر جهادی تضعیف شد.
رضایی با اشاره به ابعاد تاثیرگذار تفکر جهادی و کارمندی در کشور گفت: این 
2 تفکر امروز هم سرنوشت کارآمدی کشور را تعیین می کنند. تفکر کارمندی به 

عقب ماندگی در کارها و کاهش احساس مسئولیت منجر شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیل قابل پیش بینی و پیشگیری بود،اظهارداشت: 
در مساله نوسانات ارزی، چرا در سالهای گذشته به کاهش ذخایر ارزی و گرانی 
دالر رسیدیم؟ اگر همه وضعیت ها را با نگاه سیاسی تحلیل کنیم، شاید حل 
مساله به درازا بکشد. معالجه اساسی این است که در موضوع کارآمدی بحث 

جدی صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه جامع امام حسین )ع( گفت: در زمینه امنیت، دفاع و اداره 
سیاسی کالن کشور، پیشرفت های خارق العاده ای داشته ایم و کشورهای زیادی 
هستند که امنیت خود را با تکیه بر ایران حفظ می کنند که اینها ناشی از تفکر 

جهادی است.
رضایی با بیان اینکه گزینش مدیران در کشور با مشکل روبرو است، افزود: اگر 
بخواهیم اصالح اساسی انجام دهیم باید تفکر جهادی را در سطح مدیران، سبک 

اداره، ساختارها و فرهنگ گروهی فراگیر کنیم.
وی ادامه داد: در سبک اداره کشور و تصمیم گیری ها، باید با مدیریت جهادی 
به پیش بینی و پیشگیری مشکالت روی آورد. با سرکشی و همدردی مدیران به 
مناطق و استان ها که مشکل حل نمی شود. مدیران باید در متن مشکالت باشند 

و گره گشایی کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برلزوم اصالح ساختارها گفت: ما 
نیازمند ساختار جدید در اداره کشور هستیم. در اقتصاد و تجارت باید واگذاری 
اختیارات صورت بگیرد و مردم خودشان زندگی شان را در سطح استان ها اداره 

کنند.
رضایی اضافه کرد: در موضوع فرهنگ مصرفی و فرهنگ غیرمسئوالنه و گفتاری 
باید تجدید نظر کنیم. نیاز به تحول در گام دوم انقالب داریم. نباید با گام دوم 

انقالب، عادی برخورد کنیم. گام دوم انقالب خود باید خود یک انقالب باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی بحث های حاشیه ای 
در موضوع عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع کارآمدی نظام 
را باال می برد. اگر موضوع مهمی در دولت و مجلس نادیده گرفته شود و مورد 

توجه قرار نگیرد، جایی هست به نام هیات عالی نظارت، که آن موضوع را به 
کارشناسان می دهد.

 cft مالی(و  اقدام  ویژه  )گروه   fatf موضوع  در  مجمع  کرد:  عنوان  رضایی 
)کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم( جلو شتابزدگی را گرفته و آن را به 

تصمیم کارشناسانه تر ارجاع داده است.
وی با بیان این که این هیات بر امورات دولت و مجلس و قوه قضاییه بر اساس 
انطباق با سیاست های کلی نظارت می کند،افزود: ادبیات دوستانه این است که 
مجمع را مکمل نهادهای دیگر بدانیم و تالش کنیم که کارآمدی را باال ببریم. البته 

بدون تفکر جهادی افزایش کارآمدی امکان پذیر نیست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا گفت: این موضوع را فقط دولت ترامپ 
اعالم کرده است. رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند این موضوع را لغو کند. 

این تیری که در تاریکی پرتاب شده است و در خود آمریکا هم قطعی نیست.
رضایی ادامه داد: کشورهای جهان هم این مسئله را نپذیرفته و برخی کشورها 
اعتراض کرده اند. این تصمیم دولت آمریکا، باالخره در قراردادها و مسائل حقوقی 
مشکالتی ایجاد می کند اما در داخل کشور ما تاثیر عکس گذاشت. حتی برخی 
از مخالفان داخلی از سپاه و رهبری در رسانه ها حمایت کردند. در چنین مواقعی 

ملت ایران موضع گیری قاطعانه خودش را نشان می دهد.
وی درباره برجام و سرنوشت آن هم گفت: شروط رهبری در پذیرش برجام با 
برجام متفاوت است. اینکه برجامی که رهبری پذیرفته اند را با سند اولیه برجام 
یکی بدانیم، ظلم به رهبری است.رهبری به دنبال منافع ملی و امنیت کشور 
هستند. نباید در جبهه خودی، مصوبه ناقص شورای امینت ملی را با نظر و 
شروط رهبری یکی بدانیم. شروط رهبری برای تامین منافع ملی تنظیم شده بود 

و متاسفانه عمل نشد.
رضایی با بیان اینکه بارها برجام را نقد کرده ام، گفت: حمایت از مذاکرات به 
معنای حمایت مطلق از نتیجه مذاکرات نبود و بارها آن را نقد کرده ام. رهبر معظم 
هم از مذاکرات دیپلمات ها دفاع کردند اما متاسفانه با رعایت نکردن شروط رهبری 
و تضمین نگرفتن مسئوالن کار، و عدم پایبندی آمریکا به توافق، نتیجه مناسبی از 

این مذاکرات حاصل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع را که تیم اقتصادی در جریان مذاکرات نبوده و 
باید پنج شش بند به توافقنامه افزوده می شد که وزارت خزانه داری آمریکا نتواند 

مانع تراشی کند، را بارها گفته ام.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر معظم انقالب در دوره جدید 
مجمع از ما خواسته اند یک تحول ساختاری و محتوایی در مجمع صورت گیرد. 
جالب اینجاست که از زمانی که ما آمده ایم دستور حضرت آقا را در مجمع عمل 

کنیم، زیر بمباران تبلیغاتی برخی رسانه ها قرار گرفته ایم.

روزنامه صبح ایران


