
رویـداد2 پنج شنبه  31 خرداد 1397  شماره 4771 

سرلشکر فیروزآبادی ویالی لواسان را 
تخلیه کرد 

رئیس سابق س��تادکل نیروهای مسلح صبح دیروز 
ویالی لواسان را تحویل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( داد.

س��ردار سرلشکر سیدحس��ن فیروزآبادی سه شنبه 
ش��ب این مکان را تخلیه و س��اعت هشت و سی دقیقه 
صبح چهارشنبه این ویال را تحویل داده است.  فارس

خاک حوزه و دانشگاه را باید عوض کرد
رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه خاک حوزه و 
دانشگاه را باید عوض کرد؛ گفت: طالب ما باید خطرات 

فضای مجازی را به مردم و جوانان گوشزد کنند.
حجت االس��الم محس��ن قرائتی با اش��اره بر لزوم 
انتش��ار علم مفید؛ افزود: آیت اهلل بروجردی می گفت، 
تم��ام آی��ات و روای��ات ارزش علم برای علمی اس��ت 
که گفته ش��ود و به دست مردم برس��د، همچنین اگر 
محفوظات همراه با ارتباط با جوانان و نوجوانان ش��هر 

بوده، این علمی نافع است.
وی متذکر شد: برای مدرک درس نخوانید، علمی 

تاثیرگذار است که با جوانان ارتباط داشته باشد.
رئیس س��تاد اقامه نم��از با بیان اینک��ه هیچ گاه 
روزنام��ه نمی خوانم و فیلم نمی بینم؛ عنوان کرد: برای 
اینک��ه از جامعه عقب نمانم، خالص��ه اخبار را گوش 

می کنم، اما وقت بسیاری صرف آن نمی کنم.
وی افزود: اینهایی که ما می خوانیم علم نیس��ت، 
تغییر اصطالحات و جزو کارهای بیهوده است، امروزه 
بی اهمیت تری��ن حرف ه��ا را ب��ا اصطالح��ات همراه 
می کنند و به نام حوزه علمیه تحویل جامعه می دهند.

وی افزود: پایان نامه های دانشجویان هیچ مشکلی 
را حل نمی کند، ما نماز می خوانیم، اما نمی دانیم به چه 
کس��ی س��الم می کنیم، پژوهش یا باید واجب باشد و 
مش��کل مردم را حل کند یا مس��تحب باش��د، قرآن 
می گوید، اگر فکر می کنید، کار ش��ما درس��ت است، 
نبای��د از مرگ خود بهراس��ید. وی ب��ا تاکید بر اینکه 
درس��ی را بخوانید که اگر نخوانید ش��کاف در جامعه 
ایجاد کند؛ یادآور ش��د: طلبه و عالمی ارزشمند است 
که اگر یک روز نب��ود یا به رحمت خدا رفت، نبودنش 

تغییری در جامعه ایجاد کند.
رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه خاک حوزه و 
دانشگاه را باید عوض کرد، خطاب به طالب؛ ادامه داد: 
اگر تابس��تان حوزه تعطیل است، شما کالس بگذارید، 

با افراد فامیل جلسه بگذارید. فارس 

اخبار

اولویت اول رییس  جمهور، ساماندهی اقتصاد است
رییس دفتر رییس جمهور با اش��اره به اینکه دولت ب��ا ایجاد وزارتخانه های 
جدید به دنبال ایجاد تحول برای حل مش��کالت کشور است، گفت: اولویت اول 

رییس جمهور، ساماندهی وضعیت اقتصادی است.
محم��ود واعظی گفت: جلس��ه ای با حض��ور دس��تگاه های مختلف و بخش 
خصوصی با حضور رییس جمهور برگزار شد و در مورد برنامه های خود مفصل بحث 
کردیم تا کاالهای مورد نیاز مردم تامین ش��ود البته در انبارها هیچ مشکلی نداریم و 
ارزاق عمومی و مواد اولیه وجود دارد ولی با این حال رییس جمهور دستور دادند که مواد 
اولیه کارخانجات هم باید زودتر تامین ش��ود. واعظی افزود: شخص رییس جمهور اولویت 
اول خود را ساماندهی وضعیت اقتصادی در نظر گرفتند تا تحریم ها نتواند بر زندگی مردم 
خیلی تاثیر بگذارد. وی گفت: االن ش��رایط کشور به گونه ای است که رییس جمهور برای 

مسائل اقتصادی وقت می گذارند، از سویی هم سفری به اروپا دارند.  ایسنا

پاستور
رابطه پذیرش FATF و تحریم سپاه  

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد 
دارد پذیرش تعهدات گروه ویژه اقدام مالی خود تحریمی است.

محم��د ابراهیم رضایی گفت: باید یادآور ش��د که کش��ورمان هم اکنون در 
تحریم های همه جانبه ایاالت متحده آمریکا به سر می برد و پذیرش CFT به 
نوعی دادن امتیاز بیشتر به غرب تلقی می شود. وی افزود: به عنوان مثال سیستم 
مال��ی و بانک��ی ایران در عرصه بین المللی به دلیل تحریم ها دچار اختالل اس��ت لذا 
پذیرش همزمان تحریم و مفادFATF  منطقی نیس��ت. رضایی با بیان اینکه آمریکا در 
قوانینی مانند کاتسا و غیره سپاه پاسداران انقالب اسالمی را مورد تحریم قرار داده است، 
اظهار کرد: بر این اس��اس پس از پذیرش تعهدات مفادFATF  غرب عنوان می کند که 
سپاه در لیست تحریم ها قرار دارد و افرادی که با این نهاد همکاری می کنند تحریم می 

شوند؛ در واقع پذیرش تعهدات گروه ویژه اقدام مالی خودتحریمی است.  خانه ملت

پارلمان
اقدامات ناکافی اروپا برای مقابله با امریکا

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی اقدام��ات کش��ور های اروپای��ی در مقابله با 
سیاست های خصمانه آمریکا در قبال برجام را کافی ندانست و حفظ این توافق 
را در گرو مقابله جدی و صریح با سیاست های ترامپ، به ویژه از طریق اتحادیه 

اروپا بیان کرد.
علی اکبر صالحی که به منظور ش��رکت در نشس��ت اسلو و به دعوت مقامات 
نروژ به این کش��ور عزیمت کرده است با خانم ارنا سولبرگ، نخست وزیر نروژ دیدار 

و گفتگو کرد.
س��ولبرگ ضمن پیچی��ده توصیف کردن ش��رایط خاورمیانه اظهار کرد: سیاس��ت 
کش��ورش حمای��ت از امنی��ت و صلح و کمک های بشردوس��تانه و حل مس��المت آمیز 
اختالفات در منطقه اس��ت. علی اکبر صالحی نیز ضمن قدردانی از حمایت نروژ از برجام 

بر لزوم حمایت جدی اتحادیه اروپا از این توافق تاکید کرد.  میزان

گفتمان

آمریکای ویرانگر
ادامه از صفحه اول

س��اختمان مرکزی س��ازمان ملل در آمریکا قرار 
دارد، اکنون که ترامپ تصمیم به خروج از معاهده  های 
بین المللی گرفته است، آیا وجود این سازمان در خاکی 
که قصد دارد آن را نابود کند و از کارایی نیم بندی که 

دارد، ساقط کند، به صالح دنیا است؟!
آمریکا نش��ان داده و ثابت کرده است که غیرقابل 
اعتم��اد و اطمینان اس��ت، و این ویژگی که یک نقطه 
منفی برای این کشور محسوب می شود، روندی را طی 
می کند که در نهایت به برچیده ش��دن س��ازمان ملل 
در آمری��کا می انجامد، همه رفتاره��ای ایاالت متحده 

نشانگر این مسیر است.
آمریکا به خاطر حمایت از رژیم جنایتکار اسرائیل 
از ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. رژیمی 
ک��ه جنایات او در فلس��طین را نمی توان کتمان کرد، 
این شورای حقوق بش��ر در تصمیمی که گرفته است 
اعالم کرده بای��د درباره واکنش  های جنایتکارانه رژیم 
صهیونیستی علیه مردم فلسطین تحقیقات انجام شود 

و همین موضوع باعث تصمیم کاخ سفید شده است.
یک دلیل دیگر خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، 
ایران اعالم شده است، نیکی هیلی که مواضع خصمانه ای 
علیه جمهوری اسالمی دارد هنگام اعالم رسمی خروج 
از این ش��ورا گفته اس��ت، »این ش��ورا در ماه دسامبر و 
ژانویه وقتی رژیم ایران صدها نفر از ش��هروندانش را به 
خاطر ابراز عقیده کشت، واکنشی نشان نداد.« یک دروغ 
بزرگ که مردم ایران به خوبی می دانند حقیقت ندارد. 

در هر حال آمریکا مس��یری را م��ی رود که باعث 
ایجاد تنش  های بسیاری در دنیا خواهد شد، به همین 
خاطر کش��ورهای جهان باید مقابل، سیاست  های خود 
محورانه و سلطه طلبانه آمریکا اقدامی کنند و تا پیش از 
این که آمریکا سازمان ملل را منحل کند، دست به کار 
شده و سازمان مستقلی را بدون وجود آمریکا تأسیس 
کنند، در این راه کشورهای غیرمتعهد می توانند نقش 
مهم��ی را بازی کنن��د. نباید اج��ازه داد آمریکا با یکه 
تازی  های غیرمنطقی و غیرقانونی خود در سطح جهان 

باعث ناامنی و از بین رفتن صلح شود.
آن  هایی که برای انجام مذاکره با آمریکا نامه نگاری 
می کنند و درخواس��ت می دهند تا ایران با رژیمی که 
ع��دم پایبندی خود را به هر آنچه ک��ه خود تبیین و 
تصویب کرده مذاکره کند، آیا رفتارهای این رژیم خود 

کامه، زورگو و غیرمنطقی را نمی بینند؟

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والی�ت رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا 
صبح دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی 
از کارکن��ان مجلس ش��ورای اس��المی، مجلس را 
رک��ن رکین نظام و به فرم��وده امام راحل، عصاره 
فضائ��ل یعنی جوه��ره برتری��ن خصوصیات ملت 
خواندن��د و افزودند: نماین��دگان در قانونگذاری و 
عمل ب��ه وظایف اساس��ی خ��ود مس��ائل مهمی 
همچون »اولویت های کش��ور، رفع مشکالت مردم 
بوی��ژه طبقات ضعیف و متوس��ط، تأثیرناپذیری از 
از  پرهی��ز  و  انقالبی گ��ری  دیدگاهه��ای غرب��ی، 

اشرافی گری« را مورد توجه کامل قرار دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان 
خدمت خالصانه به مردم را برترین عبادات دانستند 
و گفتند: همه اقدامات، رفت��ار و گفتار نمایندگان 
اگر برای خدا و در راه رضای او باشد، خدمت واقعی 

و موجب تقرب به پروردگار است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر 
دوره باید نسبت به دوره قبل افزایش یابد، دستیابی 
به این هدف را در گرو کار بیش��تر و بهتر برشمردند 
و خاطرنش��ان کردند: الزمه در صدر قرار گرفتن در 
میدان خدمت، کار برتر و اقدام و عمل اساسی است.

رهبر انقالب اس��المی، گزارش رئیس مجلس 
از کارهای انجام  ش��ده را خ��وب ارزیابی کردند و 
در عین حال افزودند: ش��اخصهای کّمی همچون 
تعداد مصوبات برای این ارزیابی کافی نیست بلکه 
باید وزن مصوبات در مدیریت کش��ور یعنی تأثیر 
قوانین درپیش��رفت ایران و رفع مش��کالت مردم، 

اندازه گیری شود.
ایشان با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از مجلس 
به عنوان »عصاره فضائل ملت«، خاطرنشان کردند: 
ملت ایران در تاریخ نماد فضائلی همچون »ایمان، 
علم، اعتماد به نفس، اس��تقالل، پایداری و افتخار 
به داشته های خود« بوده است و بر همین اساس، 
مجلس و نمایندگان آن باید عصاره چنین فضائلی 
و مظهر عزت ملی، اقتدار و استحکام نظام اسالمی 

باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه تأکید 
کردن��د: مجلس نباید نماد تردی��د و خودکم بینی، 
ی��أس و ناامی��دی، و بی اعتنای��ی و بی مباالتی به 
مس��ائل کش��ور باش��د و نباید با دید مأیوسانه به 

ظرفیت ها و توانایی های ملی نگاه کند.
رهب��ر انقالب اس��المی با ی��ادآوری دو نمونه 
تاریخی از تهاجم بیگانگان یعنی ورود س��لجوقیان 

و مغول ها ب��ه ایران و همچنین با اش��اره به ورود 
اس��الم عزیز به ایران، خاطرنش��ان کردند: در همه 
این دوره ها زبان فارس��ی و فرهنگ و هنر و تمدن 
ایرانی محفوظ ماند و روز به روز پیشرفت کرد که 

این نشانه اقتدار و استحکام ملت است.
ایشان، با اش��اره به دشمنی همه جانبه با مردم 
ایران در چهل سال گذشته افزودند: چهل سال است 
که جبهه عظیمی از دشمنان همچون جنگ احزاب 
در صدر اسالم با هر کار ممکن مانند جنگ و تحریم 
و توطئ��ه امنیتی، س��خت ترین اقدامات خصمانه را 
علیه مل��ت ایران انجام داده اند اما امروز علم، اقتدار، 
پیشرفت، عظمت و حضور بین المللی ایران روزافزون 

و غیرقابل مقایسه با روز اول انقالب است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نوعی جمع بندی 
از ای��ن بخِش سخنانش��ان خطاب ب��ه نمایندگان 
تأکی��د کردند: ملت ایران چنی��ن ملت پرافتخار و 
ممتازی است، بنابراین شما که عصاره فضائل آنها 
هس��تید با این ن��گاه به خود و مجل��س بنگرید و 

وظایفتان را انجام دهید.
رهبر انقالب اس��المی، »قان��ون گذاری و ریل 
گذاری حرکت اجرایی کشور« را مهمترین وظیفه 
مجل��س خواندند و ب��ا تأکید بر افزایش مس��تمر 
کیفی��ت قانون گ��ذاری، نکات مهم��ی را در این 

زمینه بیان کردند.
»توج��ه به اولویتهای کش��ور و پرهیز کامل از 
قانونگذاری در زمینه مسائل کم اهمیت« نخستین 
نکت��ه ایش��ان بود. حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای به 
نماین��دگان ملت خاطرنش��ان کردند: ش��ما برای 
خدمت ب��ه ملت فقط چهار س��ال مهل��ت دارید، 
بنابرای��ن لحظه لحظه ی آن را صرف قانونگذاری در 

مسائل مهم و دارای اولویت کنید.
»عملی بودن قوانین« و »پرهیز از قانونگذاری 
در مس��ائل خالف مصلحت کشور« دو نکته دیگر 

رهبر انقالب خطاب به نمایندگان مجلس بود.
ایش��ان در همین بحث در زمینه معاهدات و 
کنوانس��یونهای بین المللی گفتن��د: این معاهدات 
ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین 
منافع و مصالح آنها پخت و پز می ش��ود و سپس با 
پیوس��تن دولتهای همس��و یا دنباله رو یا مرعوب، 
ش��کِل به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که 
اگر کش��ور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند 
او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثاًل ۱۵۰ 

کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقالب در تبیی��ن راه صحیح برخورد با 

اینگونه کنوانس��یونها افزودند: همانگونه که درباره 
»برخی کنوانس��یونهای بین الملل��ِی اخیراً مطرح 
ش��ده در مجلس« گفتیم، مجلس شورای اسالمی 
که رش��ید و بالغ و عاقل اس��ت، باید مس��تقاًل در 
موضوعات��ی مثل مبارزه با تروریس��م ی��ا مبارزه با 

پولشویی قانونگذاری کند.
ایش��ان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد 
معاهدات بین المللی خوب باش��د اما هیچ ضرورتی 
ندارد با اس��تناد ب��ه این مفاد به کنوانس��یونهایی 
بپیوندی��م که از عمق اهداف آنها آگاه نیس��تیم یا 

می دانیم که مشکالتی دارند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ادام��ه بحث 
ضرورتهای قانونگذاری افزودند: قانون در درجه اول 
باید در جهت رفع مش��کالت م��ردم بویژه طبقات 
ضعیف و متوسط باشد و به گونه ای نباشد که آلت 

دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.
»رعای��ت کام��ل جنبه ه��ای کارشناس��ی با 
استفاده از توانمندی های مرکز پژوهشهای مجلس 
و نی��ز آرا و دیدگاههای نخبگان خارج از مجلس« 
نکت��ه دیگری بود که رهبر انق��الب به نمایندگان 

ملت توصیه مؤکد کردند.
ایش��ان با انتق��اد از برخ��ی تأثیرپذیری ها در 
مجل��س از دیدگاههای غربی در بحث و بررس��ی 
مس��ائل مربوط به »خان��واده« گفتن��د: در قانون 

گذاری درپی حل واقعی مشکالت باشید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
س��بک زندگی غربی در تعارض با معنای حقیقی 
خانواده اس��ت و مش��کالت العالجی را برای آنها 
به وج��ود آورده اس��ت، بنابرای��ن در قانون گذاری 
برای حل مش��کالت خانواده ه��ای ایرانی، نباید به 
نگاه غربی ها به زن، فرزند، پدر و مادر توجه کرد.

»قانونگ��ذاری در جه��ت اولویت مهم کش��ور 
یعنی حل معضالت اقتصادی« دستور کار دیگری 

بود که رهبر انقالب برای مجلس ترسیم کردند.
ایش��ان با ابراز خرس��ندی از تش��کیل جلسه 
س��ران و عناصر سه قوه برای ورود جدی به مسائل 
اقتصادی گفتند: این جلسه باید بُِبرد و با تصمیمات 
قوی، راه را برای حل مشکالت موجود باز و مجلس 
نیز در همین جهت حرکت کند و به دشمنان اجازه 

سوءاستفاده از مشکالت اقتصادی ندهد.
»تازه گردانی و تنقیح قوانین«، »حذف برخی 
قوانین گذشته که فلسفه وجودی و منطق تصویب 
خ��ود را از دس��ت داده اند«، »رف��ع برخی قوانین 
متضاد و مش��کل آفرین از جمله برای تس��هیل در 

فضای کس��ب و کار«، نکته دیگر رهبر انقالب در 
باب ضرورتهای قانونگذاری در خانه ملت بود.

ایش��ان با انتقاد از اجرا نش��دن ی��ا تأخیر در 
اجرای قوانین در برخی دس��تگاهها تأکید کردند: 
قانون برای اجرا تصویب می ش��ود و مجلس اجرای 

قوانین را پیگیری و مطالبه جدی کند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د بر رفتار 
انقالبی نمایندگان یعنی »رفت��ار عاقالنه، مدبرانه 
و مجاهدانه« خاطرنش��ان کردند: شما در سوگند 
نمایندگ��ی متعه��د می ش��وید ک��ه از مبان��ی و 
دس��تاوردهای انقالب و نظام صیانت کنید و عمل 
به این سوگند جز با رفتار انقالبی به معنای صحیح 
آن ممکن نیس��ت، ضمن اینکه اگ��ر به این تعهد 
عمل نش��ود، حضور نماین��ده در مجلس از لحاظ 

قانون اساسی و شرع دچار اشکال می شود.
رهبر انقالب با اشاره به توصیه همیشگی خود 
به مسئوالن کشور برای »مدیریت جهادی« گفتند: 
باید روحیه، ایمان و انگیزه انقالبی بر رفتار، سخن 

گفتن و اقدامات نمایندگان مجلس حاکم باشد.
»حض��ور به موق��ع و کامل در کمیس��یونها و 
صحن علنی مجلس«، »پرهیز کامل از س��فرهای 
خارجی غیر ض��رور« و »پرهیز از اش��رافی گری« 

توصیه های دیگر رهبر انقالب به نمایندگان بود.
»اش��رافی گری«  آی��ت اهلل خامنه ای،  حضرت 
را ب��الی بزرگ کش��ور خواندن��د و افزودن��د: اگر 
خلق وخوی اش��رافی جزو س��بک زندگی ما ش��د، 
تبع��ات منفی آن از جمله ریزش��ها پایانی نخواهد 

داشت و کار خیلی مشکل می شود.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان بحث »نظارت 
بر رفت��ار نمایندگان« را حتی از نظارت مجلس بر 
دولت و دیگر مجموعه ها مهمتر دانس��تند و تأکید 
کردند: هیأتی ک��ه در این زمینه در مجلس ایجاد 
شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر 

رفتار نمایندگان نظارت کند.
ایش��ان عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی به 
عنوان یک رکن اساسی نظام را تا به امروز خوب و 
رو به پیشرفت خواندند و تأکید کردند: این حرکت 
بای��د هرچه بیش��تر تقویت ش��ود، زیرا کش��ور به 

استحکام ساخت درونی ملت و نظام نیاز دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به آش��کار 
شدن روزافزون خباثت ذاتی زورگویان بین المللی 
افزودند: دی��دن تصاویر جنایت جدا کردن هزاران 
فرزند از مادرانش��ان در آمریکا، انسان را بی طاقت 
می کند اما آمریکایی ها با خباثت کامل، فرزندان را 

از والدین مهاجر جدا می کنند.
ایشان حمالت جنایت بار و خونین چند کشور 
دارای تس��لیحات پیش��رفته برای خارج کردن یک 
بندر از دست مردم مظلوم یمن را نمونه ای دیگر از 
ذات خبیث زورگویان جهانی خواندند و افزودند: این 
دشمنان بشریت به علت ایستادگی و عدالت طلبی 
ملت ایران با جمهوری اسالمی نیز دشمنی می کنند 
اما ملت ایران به فضل الهی با حفظ استحکام داخلی، 

بر آمریکا و دیگر دشمنان پیروز خواهد شد.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند:این 
جنایتکاران، ش��مرهای زمان هس��تند و به فرموده 
قرآن، هیچ عهد و پیمان آنها مورد اعتماد نیست و 
این حقیقت را ملت ایران امروز به روشنی می بیند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان 
تأکید کردند: دشمنان ملت ایران به معنای واقعی 
کلمه باج طلب و زورگو هس��تند و بدیهی است که 
نظام، ملت و مس��ئوالن ایران زیر بار هیچ باج طلب 

و زورگویی نخواهند رفت.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس 
مجل��س با بیان گزارش��ی از اقدام��ات مجلس در 
حوزه نظ��ارت و قانون گذاری، گف��ت: در مجلس، 
۲۰۰ جلس��ه علنی برگزار شد و ۱۰۹ قانون و ۱۴ 

مورد تحقیق و تفحص به تصویب رسید.
آقای الریجانی با اشاره به برخی از قوانینی که 
در مجلس دهم تصویب شده، خاطرنشان کرد: ۲۶ 
جلس��ه مجلس به موضوعات مهمی نظیر بررسی 
وضعیت صندوق های بازنشس��تگی، مشکالت آب، 
مسئله س��ازی های دی ماه س��ال گذش��ته، مسائل 
هسته ای و منطقه ای، وضعیت بانک ها و اشتغال و 

اولویت های اقتصادی کشور اختصاص یافت.
رئیس مجلس افزود: مش��کل تورم و طرح های 
عمران��ی نیمه تمام مورد توجه مجلس اس��ت و در 
بودجه س��ال ۹۷ سازوکار جدیدی برای حل آن در 
نظر گرفته شد. آقای الریجانی حساسیت نمایندگان 
به اقدام��ات خصمانه آمریکا و مقابله با تحریم ها را 
بس��یار جدی خواند و گفت: در ش��رایط حس��اس 
امروز ایران با تدابیر هوشمندانه رهبر انقالب ملت 

با سرافرازی از چالش ها عبور خواهد کرد.
رئیس مجلس افزود: مجلس ش��ورای اسالمی 
با همه ت��وان، در مقابله با دسیس��ه های بیگانگان 
می ایس��تد و در جهت امنیت و سعادت ملت ایران 
بوی��ژه در ابع��اد اقتصادی با ق��وای دیگر همکاری 

صمیمانه خواهد داشت.
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسالمی:

مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقال قانون بگذارد
قانون باید در جهت حل مشکل طبقات ضعیف و متوسط باشد نه آلت دست صاحبان زر و زور

والیتی: 
 مذاکره با ترامپ معنایی جز تسلیم ندارد

رئی��س  هیئت موس��س و هیئ��ت امنای  دانشگاه آزاد گفت: مذاکره با شخصی که دی�����دگاه
به هیچ یک از توافق نامه های بین المللی پایبند نیست، معنایی 

جز تسلیم ندارد.
علی اکبر والیتی گفت: پیروزی هایی که در این سال ها در 
میدان نبرد و علم به دس��ت آمده در س��ایه تشکل های مانند 
بس��یج است که تحت س��ایه پرچم مقدس جمهوری اسالمی 

بوده است.
وی ب��ا اش��اره به نامه تع��دادی از اصالح طلب��ان تندرو و 
اپوزوس��یون خارج نشین درباره لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا 
گف��ت: این هایی که این خوش خدمت��ی را به ترامپ می کنند 
بدانن��د ک��ه اگر تاری��خ مصرف آنه��ا تمام ش��ود، گرین کارت 

خودشان و فرزندانشان توسط آمریکا باطل می شود.

والیت��ی اضافه کرد: مذاکره با ش��خصی که به هیچ یک از 
تواف��ق نامه های بین المللی پایبند نیس��ت و حتی به تعهداتی 
که به متحدان خود داده است نیز پایبندی ندارد، معنایی جز 

تسلیم در برابر آمریکا ندارد.
وی افزود: برخی از این افراد نویس��نده، تاجر، برخی مهره 
داخل و برخ��ی مهره های خارجی و دارای گرین کارت بودند. 
برخ��ی نیز هر روز از یک محفل به محفلی دیگر می روند. این 
نامه در واقع تس��لیم نامه ملت ایران به ش��مار می رود. مشاور 
مق��ام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنش��ان کرد: ملت 
ایران به این افراد وکالت نداده که تس��لیم نامه تنظیم کنند و 

ملت ایران با استقالل خود، عزتش را به دست آورده است.
والیتی تصریح کرد: افرادی که این تس��لیم نامه را امضاء 
کردند، بدانند که دیر یا زود آمریکا باید با ذلت از منطقه خارج 

شود؛ زیرا خط جبهه مقاومت، پیروزی پشت پیروزی دارد.
وی با اش��اره به تح��والت منطقه گف��ت: انتخابات لبنان 
حاصل 3۵ س��ال مبارزه اس��ت. اکنون این کش��ور توانس��ت 

انتخابات آزاد برگزار کند و نمایندگان مردم تعیین ش��وند. بر 
این اس��اس این کش��ور جلوی آمریکا و اسرائیل ایستاده است 
و آمریکا و اس��رائیل جرات ن��دارد به لبنان نگاه چپ کند. وی 
افزود: انتخابات عراق نیز برای ما که متحد این کشور هستیم، 

اتفاق بسیار خوبی بود اما موجب عصبانیت آمریکا شد.
والیت��ی با اش��اره به حمله اخیر ائتالف س��عودی به بندر 
الحدیده یمن گفت: عربستان که نوکر آمریکا به شمار می رود 
3 س��ال یمن را بمباران کرد و اکنون که نتوانست موفق شود، 
امارات و کشورهایی مانند انگلیس نیز به کمک عربستان آمده 
اس��ت تا بندر حدیده در یمن را ببندند که شکس��ت خوردند. 
آنه��ا باید بدانند که شکس��ت خورده نهایی هس��تند. به گفته 
والیت��ی افرادی که نامه مذاکره با ترامپ را امضاء کرده ند هیچ 
وقت در کشور مس��ئوالنه عمل نکردند، یا کاره ای نبودند و یا 

اگر مسئولیتی داشتند، غلط کاری های زیادی انجام دادند.
والیت��ی گفت: ترامپ بع��د از نقض عهد برجام، قصد دارد 
آمریکا را مانند کازینو اداره کند اما باید بداند که در منطقه ما 

بینی او به خاک مالیده می شود.
وی درباره مذاکرات اخیر آمریکا با کره  شمالی خاطرنشان 
کرد: کره شمالی دماغ آمریکا را به خاک مالید و مذاکراتی که 
با این دو کش��ور صورت گرفت برای این بود که عقب نش��ینی 

آمریکا محترمانه و دارای مشروعیت شود.
مش��اور مقام معظ��م رهبری در امور بین الملل با اش��اره 
مجدد به نامه اصالح طلبان تندرو و اپوزیس��یون خارج نشین 
برای مذاکره مس��تقیم ب��ا آمریکا گفت: این اف��راد نمی دانند 
مذاکره چیس��ت. ما ۵ س��ال پیش با آمریکا و ۵ کشور مذاکره 

کردیم و بعد از اینکه همه چیز تمام شد زیر مذاکره زدند.
وی افزود: این صد نفر با امضاء خود می خواس��تند، آبروی 
ریخت��ه آمری��کا را جمع کنند. ای��ن افراد بای��د بدانند که در 
نهایت مانند محمد بن س��لمان و گاو ش��یرده می شوند. فردی 
که قراردادهای محک��م بین المللی را زیر پا می گذارد و عربده 
می کش��د، مذاکره کردن با آن فایده ای ندارد. این افراد آخرین 

ضربه را به حیات سیاسی خود زدند.  تسنیم

گروه رویداد  نشس��ت علن��ی نماین��دگان بهارست���ان
مجلس روز گذش��ته به ریاس��ت عل��ی الریجانی 

برگزار شد.
در این نشست نمایندگان  با ۱۲۹ رای موافق 
فوریت طرح ش��فافیت مالی سازمان ها و نهادهای 

عمومی به تصویب رساندند 
نماین��دگان مجل��س یک فوری��ت طرحی در 
خصوص شفافیت مالی، شرکت های تابعه سازمان ها 

و نهادهای عمومی را به تصویب رساندند.
وکالی ملت پس از اس��تماع نظرات درخواست 
کنن��دگان و طراحان این ط��رح نهایتا با ۱۲۹ رای 
موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع 
۲۰۱ نماینده حاضر در جلس��ه یک فوریت آن را به 
تصویب رس��اندند. در صورت تصویب جزئیات طرح 
مذک��ور و به موجب بند »ز« در صورت عدم اجرای 
تکالیف قانونی توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
مصرح در بند ۵ ماده ۶ قانون اصالح موادی از قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به 

صورت غیرقابل بخش��ودگی ن��رخ مالیات بر درآمد 
آنه��ا، ۱۰ واح��د درصد و س��هم کارفرم��ای بیمه 
صندوق بازنشس��تگی ۵ واحد درص��د مازاد بر نرخ 

متعارف سال مشمول محاسبه می شود.
همچنین بر اس��اس ای��ن ط��رح وزارت امور 
اقتص��اد و دارای��ی موظف اس��ت گزارش س��االنه 
عملکرد بند الحاقی را به مجلس ش��ورای اسالمی 

ارائه کند.

هیچ قرارداد استعماری را امضا نمی کنیم 
حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم 
مش��هد در اخطار قانون اساس��ی  در این نشست 
مجلس گفت: ما هیچ قرارداد اس��تعماری را امضا 

نخواهیم کرد.
وی با اش��اره به س��خنی از ش��ریعتی درباره 
قرارداده��ای اس��تعماری اظه��ار داش��ت: دکت��ر 

شریعتی سخن بس��یار خوبی در این رابطه داشت 
و در جای��ی گفته ب��ود »روحانیت هی��چ قرارداد 

اس��تعماری را امض��ا نخواهد کرد.« م��ا هم هیچ 
قرارداد اس��تعماری را امض��ا نمی کنیم. وی افزود: 
درباره موضوع FATF مس��ائل متفاوتی از ناحیه 
شخصیت های مختلف ابراز می شود، اما درباره این 
موضوع بس��یاری از افراد حت��ی اجازه اظهارنظر را 

نمی خواهند به عده ای بدهند.
نماینده مردم مشهد همچنین تصریح کرد: به 
جای اینکه این افراد اس��تدالل منطقی و ادله خود 

را ارائه کنند، موضوعات دیگری مطرح می کنند.
پژمانفر بر همین اساس گفت: حتی روزنامه ها 
امروز مانند دوران برجام لیس��تی درست کرده اند 
و نمایندگانی هم که س��واد این کار را یاد دارند یا 

ندارند، در این حوزه دخیل شده اند.
پژمان فر  با اش��اره به برگزاری نشست ویژه ای 
در فراکس��یون ش��فافیت برای اظهار نظر موافقان 
و مخالفان FATF عنوان کرد که دوش��نبه هفته 

آینده این جلس��ه برگزار می شود و قرار است طی 
آن نقطه نظرات هر دو طرف ش��نیده شود. وی بر 
همین اس��اس اضافه کرد:  مجلس نباید اجازه دهد 
برخی با ادبیات س��خیف در این حوزه وارد ش��وند 
البته برخی لیس��تی هم در این رابطه تهیه کردند 
که ادعا می کنند عده ای که س��واد این مس��ائل را 

ندارند در این خصوص اظهارنظر می کنند.
نماینده مردم مش��هد تصریح کرد: کسانی که 
ادعا دارند ما س��واد این کاره��ا را نداریم بدانند ما 
آمادگ��ی مناظره و مباحثه در خصوص FATF را 
داریم و هر آن کس��ی از ش��خصیت های حقوقی، 
حقیق��ی و ائمه جمع��ه و جماعات که در خصوص 
FATF اظهار نظر کرده اند حاضرند طی جلسه ای 
ب��ه مناظره با موافقان این ط��رح بپردازند. چرا که 

عده ای می گویند ما سواد نداریم.
وی در خاتمه خطاب به پزشکیان که ریاست 
بخش��ی از جلسه را بر عهده داشت، گفت:  ما نباید 
اجازه دهیم به این راحتی ها هتک حرمت کنند و 

انگ های مختلفی را به ما بچسبانند.

موافقت مجلس با فوریت طرح شفافیت مالی نهادهای عمومی 


