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شناخت تکالیف و وظایف
ادامه از صفحه اول

حضور مستش��اری در عراق و سوریه در مبارزه با 
تروریس��م و نیز تالش برای ایج��اد و تقویت نیروهای 
مردمی در کش��ورهای منطقه برای مقابله با تروریسم 
و تهدیدات رژیم صهیونیستی محور این اقدامات بوده 
اس��ت. همگان اذع��ان دارند اگر ای��ن اقدامات و انجام 
وظایف از سوی نیروهای مس��لح نبود اکنون کشور از 
یک سو با تهدید تروریس��م مواجه بود و از سوی دیگر 
رژیم صهیونیستی و آمریکا قطعا گزینه نظامی را علیه 
ایران اجرا کرده  بودند. بر این اساس به صراحت می توان 
گفت نیروهای مس��لح در حوزه تامین امنیت و تامین 
نیازهای امنیتی و دفاعی کش��ور، بهتری��ن کارکرد را 
داشته اند و سرمایه ای بزرگ برای کشور و ملت هستند 
که باید قدر دانس��ته شوند. این نهایت بی انصافی است 
که بودجه نظامی کش��ور و یا حضور مستش��اری ایران 
در منطق��ه مورد انتقاد قرار گی��رد چراکه تقویت توان 
دفاعی کشور و نیز مبارزه با تهدیدات امنیتی از وظایف 

نیروهای مسلح است که به خوبی انجام گرفته است.
 دومین حوزه مسئولیتی نیروهای مسلح مقابله با هر 
تهدیدی است که می تواند تهدیدی برای امنیت کشور 
باشد و یا راه را برای نفوذ و بهره برداری دشمن باز نماید. 
درست است که ورود نیروهای مسلح به حوزه اقتصادی 
به عنوان درآمدزایی امری مغایر با وظایف و قانون اساسی 
است اما باید در نظر داشت که حوزه اقتصاد کالن شامل 
سازندگی کشور و مقابله با ساختارهای تهدیدآمیز است 
و ع��دم توجه ب��ه آنها می تواند تهدی��دات امنیتی برای 
کشور به همراه داشته باشد. بخشی از این مقوله مقابله 
با معضل قاچاق است که این روزها تاثیر منفی بسیاری 

بر اقتصاد و حتی معیشت مردم داشته است. 
ب��ه عنوان مثال قاچ��اق گوس��فند و ایجاد فضای 
قحطی در عرصه گوش��ت و یا قاچاق ارز و س��وخت از 
جمله مباحث این روزهای کش��ور اس��ت. در حالی که 
ساختارهای سیاس��ی و اقتصادی مانند ستاد مبارزه با 
قاچاق و ارز نتوانس��ته اند مقابله با مسئله قاچاق داشته 
باش��ند قطعا این وظیفه نیروهای مسلح است که وارد 
عرصه ش��ده و با اجرای طرح های هماهنگ و سراسری 
به مقابله با این پدیده شوم بپردازند. ورود سپاه به عرصه 
مبارزه با قاچاق در مرزهای دریایی و زمینی قطعا امری 
به مصالح امنیت و ثبات کش��ور است که بعد دیگری از 
تالش نیروهای مس��لح کش��ور در مقابله با تهدیدات و 

البته خدمت رسانی به مردم را محقق می سازد. 
در همین حال در ش��رایطی که کشور در وضعیت 
تحری��م قرار دارد و دش��منان جنگی اقتصادی را علیه 
کش��ور به راه انداخته اند مسئله س��ازندگی و بازسازی 
کشور و نیز متوقف نشدن پیشرفت کشور در عرصه های 
مختلف امری مهم و اساسی و در چارچوب امنیت ملی 
قرار می گیرد. مروری بر اقتصاد و س��اختار فنی کشور 
نش��ان می دهد بدنه دولت��ی اراده و عزم چندانی برای 
ورود ب��ه این عرصه ها ن��دارد و بخش خصوصی نیز به 
دلیل س��اختار دولتی اقتصاد کشور و نگاه مادی حاکم 

بر بخش خصوصی عمال ورود به این عرصه ها ندارد. 
ب��ا توجه به این ش��رایط نیروهای مس��لح در دو 
قالب بسیج س��ازندگی و قرارگاه خاتم ورود به عرصه 
س��ازندگی و مقابل��ه با تحریم ها و تحقق پیش��رفت و 
عمران کش��ور را محقق س��اخته اند. به عن��وان نمونه 
دشمن از حربه بنزین و یا وابستگی کشور به شرکت ها 
و صنایع خارجی در حفظ و گس��ترش میادین نفت و 
گاز بهره گرفته اس��ت و با سیاس��ت تحریم به دنبال 
اعمال فشار بر کشور بوده است. ورود قرارگاه خانم در 
پارس جنوبی و یا س��تاره خلیج فارس به اذعان همگان 

ناکامی حربه دشمن را رقم زد.
 بهره گیری از تجربی��ات دوران دفاع مقدس موجب 
ش��ده تا بخش مهندسی نیروهای مس��لح توانایی های 
بس��یاری در عرصه عمرانی و س��ازندگی داشته باشد و 
بعد از دفاع مقدس آن را در عرصه س��ازندگی کش��ور به 
کار گیرد چنانکه بس��یاری از سدها و تونل ها و جاده ها و 
پروژه های عظیم ملی به دس��ت جوان این مرز و بوم در 
نیروهای مسلح محقق ش��ده است. در همین چارچوب 
این روزها مسئله خودروسازی و مشکالت آن برای مردم 
یکی از مباحث مهم کشور شده است و آمادگی نیروهای 
مسلح برای تحقق مطالبات مردم در این عرصه می تواند 
مورد توجه دولتمردان قرار گیرد که می تواند دستاوردهای 

مثبتی برای این صنعت به همراه داشته باشد. 
در مجم��وع می ت��وان گف��ت که ش��اید این نوع 
فعالیت های نیروهای مسلح در ظاهر براساس تعاریف 
آکادمیک و کتابی فعالیت اقتصادی باش��د اما نگاهی 
ریشه ای به مسائل نشان می دهد که تمام این اقدامات 
در چارچوب امنیت و مقابله با تهدیدات علیه امنیت و 
منافع ملی کشور بوده است. بر این اساس به صراحت 
می توان دریافت که گفت که عملکرد نیروهای مسلح 
براس��اس وظایف و تکالیف آنها بوده و برخی اظهارات 
و اعالم نظرهای رسانه ای و سیاسیون و اقتصادیون در 
قبال عملکرد نیروهای مس��لح خالف واقع و به دور از 
انصاف بوده اس��ت و به جای انتقاد از فرزندان این مرز 
و بوم در نیروهای مس��لح و پنهان ساختن ناتوانی ها و 
کم کاری ها خود پشت دیوار انتقاد از نیروهای مسلح ، 
بهتر است از اراده و روحیه ملی آنان درس گرفته و از 
تجربیات و توانایی های آنها برای حل مشکالت کشور 

و کارهای برزمین مانده بهره گرفت. 

سرمقاله

وزیر دفاع نخستین موتور »واترجت ملی« را رونمایی کرد
نخس��تین موتور واترجت ملی که توسط متخصصین سازمان صنایع دریایی 

وزارت دفاع با همکاری دانشگاه ها تولید شده، با حضور وزیر دفاع رونمایی شد.
س��رتیپ امیر حاتمی در حاشیه این مراس��م با بیان اینکه ایران یک کشور 
دریایی با فرصت های بس��یار زیاد است، گفت: استفاده از این فرصت ها مستلزم 
داش��تن قدرت دریایی اس��ت و یکی از الزامات آن داشتن ابزار و امکانات دریایی 
اس��ت. وی افزود: پیش��ران ها یکی از مهمترین ملزومات و امکانات در صنعت دریایی 
هس��تند که اوایل امس��ال دیزل 1300 اس��ب بخار را که کاربرده��ای زیادی در بخش 
دریای��ی و ریلی دارد رونمایی کردیم. امروز هم پیش��ران واترجت ک��ه یکی از نیازهای 

ضروری شناورهای نظامی، تجاری و تفریحی در کشور است، رونمایی شد.
امیر حاتمی تاکید کرد: چون توانستیم قابلیت فنی طراحی و ساخت را به طور کامل 

کسب کنیم، خواهیم توانست در توان های مختلف این موتور را تولید کنیم.

دستاورد
سپاه پاسداران ادعای یکی از نمایندگان مجلس را تکذیب کرد

سخنگوی سپاه پاسداران ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اقدام سازمان 
 MI6 اطالعات سپاه در نشان دادن شنود تلفنی یکی از مقامات کشور با مامور

به وی را تکذیب کرد.
س��ردار رمضان ش��ریف با تکذیب اظهارات منتسب به یک نماینده مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر اقدام سازمان اطالعات سپاه در نشان دادن شنود تلفنی 

مکالمه یکی از مقامات عالی کشور با مامور MI6 به وی را تکذیب کرد.
وی افزود: از آنجا که اظهاراتی از این نوع مس��بوق به سابقه است سازمان اطالعات سپاه 
طی مکاتبه ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست تذکر الزم به اعضای کمیسیون و 
دیگر نمایندگان در پرهیز از طرح این گونه ادعاها و اظهارات را داشته و تاکید کرده که هرگونه 
نقل قول از این سازمان منوط به اطالعات و گزارش های رسمی است که به دستگاه های ذیربط 

منعکس می شود. حق پیگیری این ادعا و اینگونه نقل قول ها برای سپاه محفوظ است.

سخنگو
نیروهای نظامی را همواره باید آماده رزم کنیم

فرمان��ده نیروی زمینی ارتش با بیان اینک��ه همواره باید نیروهای نظامی را 
آم��اده رزم کنیم، گف��ت: امروز بکارگیری نوآوری و فن��اوری جدید برای ارتقاء 

سطح آموزشی و آمادگی نیروها اصلی ضروری است.
امیر کیومرث حیدری در مراس��م افتتاح س��الن تیران��دازی نیروی مکانیزه 
مرکز آموزش��ی درجه داری جواد االئمه نزاجا افزود: ام��روز بکارگیری نوآوری و 
 فن��اوری جدید برای ارتقای س��طح آموزش و آمادگی نیروها اصلی ضروری اس��ت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در نی��روی زمینی س��ه اص��ل والیت م��داری، عدالت محوری و 
شایسته س��االری از اصول مهم و اساسی است و س��اخت این مجموعه در جهت فرامین 

مقام معظم رهبری در جهت ارتقا آمادگی نیروها است.
حیدری تصریح کرد: کارهای بزرگی در مجموعه نیروی زمینی و در جهت فرامین رهبر 

معظم انقالب در حال انجام است که جا دارد از همه فرماندهان و مسئوالن تشکر کنم.

ارتش اسالم

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه  ن يبــــو تأکید صد درصدی من و مقام تر
معظم رهبری بر واگذاری شس��تا است، گفت: سال 

آینده سال واگذاری بزرگ شرکت های شستا است.
حجت االسالم حسن روحانی پس از رونمایی از 
سامانه های مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران 
این وزارتخانه اظهار داشت: شما با بیشترین حجم 
مخاطب از مردم در ارتباط هستید. از زحمات شما 
و وزی��ر قبلی آقای ربیعی تش��کر می کنم. وی یاد 
مرح��وم نوربخش و تاج الدینی در س��ازمان تأمین 
اجتماع��ی را گرام��ی داش��ت و افزود: ای��ن دو از 

مدیران خوب دولت بودند که از دست ما رفتند.
رئیس جمهور همچنین بیان کرد: نش��اط کار 
خوب اس��ت؛ هرچه کار شایس��ته تر باش��د نشاط 
بیشتری برای انس��ان به ارمغان می آورد و جامعه 
از این نشاط بهره مند می شود. این طور نیست که 
کارگری که کار می کند از کار خود نش��اط داشته 
باش��د بلکه مردم که محصول تولیدی دس��ت آن 
کارگ��ر را دریافت کرده اند نش��اط پیدا می کنند و 

برای اجداد او دعا می کنند.
رئیس جمه��ور ب��ا تأکید بر تقوی��ت محصول 
ایرانی گفت: بس��یار ارزش��مند اس��ت که مردم به 
محص��والت و تولیدات ایران اعتم��اد کنند و این 
چقدر ارزش��مند است که محصوالت ساخت ایران 

با محصوالت تولید دیگر کشورها رقابت کند.
وی ادام��ه داد: بای��د کاری کنیم مردم جنس 
ایرانی را به خری��د جنس خارجی ترجیح دهند و 
یا الاقل این دو را مس��اوی بدانند. البته باید قیمت 

محصول با کیفیت متناسب باشد.
روحانی اظهار داشت: یک قدم مبارزه با تحریم 
این اس��ت که م��ا کاالی با کیفی��ت تولید کنیم و 
محصولی که خارج از کش��ور تولید می شود را در 

داخل کشور تولید و نیاز مردم را رفع کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه کارگر واژه ای با مفهوم 
وسیع است و شامل تمام شاغالن و ارائه دهندگان 
خدمت می ش��ود، ادامه داد: کار مهم وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی تنظیم روابط کارگر و کارفرما 
اس��ت و در زمین��ه کارآفرین��ی و کارگ��ر وظیفه 

سنگینی بر عهده این وزارتخانه است.

روحانی ایجاد اش��تغال را از مهمترین وظایف 
بزرگ دولت دانس��ت و تصریح ک��رد: امروز یکی از 
وظایف بسیار بزرگ همه ما ایجاد اشتغال در جامعه 
است. بیکاری، مادر همه گرفتاری ها و مفاسد است. 
یک��ی از افتخ��ارات دولت در حدود ۵ س��ال و نیم 
فعالیت، ایجاد اش��تغال ب��وده درحالی که موضوع 
اش��تغال را بس��یاری از مردم باور نمی کنند چراکه 
می بینن��د بیکاری کم نمی ش��ود و خرمن بیکاری 
همچنان هس��ت و می گویند اینها چطور می گویند 

که بیکاری از بین رفته است؟ راست می گویند.
روحان��ی ادام��ه داد: پیش از دول��ت یازدهم 
اش��تغال خالص چقدر بوده و بهتری��ن آماری که 
می توان به آن اس��تناد کرد آمار ش��اغلین کش��ور 
است که پیش از دولت یازدهم ۲0 میلیون و 300 
هزار نفر ش��اغل داشتیم، امروز براساس آمار پاییز 
می توان گفت که ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود 
دارد که رقم دقیق آن ۲3 میلیون و ۹3۷ هزار نفر 
است. الزم است ساالنه یک میلیون اشتغال ایجاد 

شود تا بیکاری ریشه کن گردد.
روحانی افزود: م��ردم در زندگی روزمره خود 
س��ختی دارند و ما باید این مشکالت را حل کنیم، 
ش��رایط امروز ما ش��رایط تحریم اس��ت، ش��رایط 
عادی نیس��ت و اگر کس��ی بگوید مردم در زندگی 
خود مش��کلی ندارند این حرف ناصحیحی اس��ت 
مخصوصا آنها که حقوق ثابتی هم دارند و از همین 
جا از همه عزیزانی که اینجا هستند می خواهم که 
نس��بت به کس��انی که حقوق ثابت دارند تدبیر و 
تالش بیش��تری داشته باشند چراکه کار برای آنها 
سخت تر خواهد بود. میزان درآمد مستمری بگیران 
نس��بت به س��ال ۹۲ در خانواده یک نفره بیش از 
3 برابر، در خان��واده ای دونفره بیش از ۴ برابر، در 
خان��واده چهار نفره بیش از ۵ برابر و در خانواده ۵ 

نفره بیش از ۵ برابر شده است.
رئیس جمه��ور تصری��ح کرد: این رق��م که به 

عنوان مس��تمری می گوییم بس��یار کم است و ما 
بای��د بتوانیم بی��ش از این ب��ه خانواده ها پرداخت 
کنیم، اما اینکه توانستیم پرداختی افراد مستمری 
بگیر را بیش از چهار برابر کنیم، کار بزرگی است. 
این آمار وارقام باید به مردم گفته شود و بدانند که 
دول��ت در حد توانی که دارد به عنوان خادم مردم 

تالش می کند معضالت زندگی مردم را کم کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آقای فتاح رئیس 
کمیته امداد سال گذشته گزارش امیدوارکننده ای 
ارائه داد و ش��اهد بودیم که کارهای ارزش��مندی 
در آنجا صورت گرفته اس��ت. اینکه ۹00 هزار نفر 
عض��و جدید جهت تأمی��ن نیازمندی های خود در 
بهزیس��تی و کمیته امداد زیر پوشش قرار گرفتند 

کار بزرگی است.
وی با بیان اینکه بهتر است بخشی از کارهای 
خود را به سمن ها، انجمن های غیردولتی و به طور 
کل ب��ه مردم واگذار کنید، افزود: آنچه را که مردم 
انجام می دهند بهتر از آن چیزی است که ما انجام 
می دهیم. آن عشق، عالقه و احساس وظیفه ای که 

مردم دارند خیلی ارزشمند است.

روحانی افزود: امروز فقر مطلق نباید در کشور 
وجود داشته باشد و این یکی از اهداف بزرگ ماست 
که باید به ثمر برسد البته کمیته امداد در گزارشی 
اعالم کرده اس��ت که فقر مطلق، دیگر در کش��ور 
وجود ندارد. فقر و نیازمندی همچنان وجود خواهد 
داشت اما باید کاری کنیم که حداقل زندگی برای 
مردم وجود داشته باشد که این بار سنگین بر دوش 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
رئیس جمه��ور گف��ت: ما در بخ��ش نیروهای 
مس��لح، تمام حقوق را پرداخ��ت می کنیم و حتی 
در دو ج��ا حق��وق پرداخ��ت می کنی��م که یکی 
ش��امل ش��اغلین و دیگری ش��امل بازنشس��تگان 
می ش��ود. وضعیت نیروهای مسلح در حوزه حقوق 
و دستمزد، اوضاع بسیار نابس��امانی دارد البته در 
حوزه بازنشستگان نیز اوضاع به همین روال است. 
حال باید پرسید که چرا این گونه است و برای حل 

این بحران چه کاری باید انجام داد؟
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید شرکت های 
زیرمجموعه آزاد ش��وند و مدیریت در دست دولت 
نباشد؛ من به مجلس و مردم قول داده ام. می دانم 
ک��ه در واگذاری ه��ای شس��تا، برخی کارش��کنی 
می کنن��د با این وجود تأکید ص��د درصدی من و 

مقام معظم رهبری بر واگذاری شستا است.
روحانی یادآور شد: در آغاز دولت دوازدهم که 
به خدمت مقام معظم رهبری رس��یدم، ایش��ان به 
من گفت دولت دست از اقتصاد بردارد. باید توجه 
کنی��م که یک دولت داری��م و یک منهای دولت و 

این متفاوت از بخش خصوصی و تعاونی است.
رئیس جمهور تأکید کرد: منهای دولت، خصولتی 
اس��ت که این بدترین اقتصاد در کشور است چراکه 
نه خصوصی اس��ت که دلش بسوزد و نه تعاونی که 
عده ای سهیم باشند. خصولتی بدتر از دولتی است، 
هرچند که دولتی به واسطه دولت که منتخب مردم 

است، مورد نظارت 1۴ دستگاه است.

وی خاطرنشان کرد: کسی جرئت نمی کند به 
خصولتی ها نظارت کند. دولت از کار آنها بی اطالع 
است. مردم هم اطالعی ندارند فقط خالق جهان به 
ام��ور آنها نظارت می کند ک��ه آن هم کمتر در این 
دنیا به حساب ها می رسد و حساب ها را برای آخرت 
می گذارد. خصولتی بدترین اقتصاد اس��ت. خودش 
هم ضابط قوه قضاییه است و خودش دستگاه های 
دیگر را برعهده دارد. ما باید اقتصاد را اصالح کنیم. 
رهبری نس��بت به نیروهای مس��لح هم همین نظر 
را دارند که دس��ت از اقتص��اد بردارند چراکه انقدر 
کار و مس��ئولیت برعهده آنها هست که به اقتصاد 

نمی رسند. باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد.
رئیس جمهور ش��فافیت را موض��وع مهمی در 
مبارزه با فس��اد دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: از این 
طریق مردم می توانند نظارت خود را اعمال کنند و 
امر به معروف و نهی از منکر کنند و بستر این موضوع 

از طریق سامانه های شفافیت تأمین می شود.
روحانی استفاده از اقلیت ها در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی را اقدام شایسته شریعتمداری دانست 
و تصریح کرد: اگر قرار است که مسیحیان و سنی ها به 
کار گرفته نشوند پس نباید مالیات هم بدهند و یا در 
صف های رأی آمده و در انتخابات مشارکت کنند. اگر 
بناست همه اقلیت ها در جنگ شرکت کنند و شهید 

بدهند باید در امور دیگر هم مشارکت داده شوند.
رئیس جمه��ور موضوع جوان گرای��ی را از دیگر 
مس��ائل مهم در دولت مطرح ک��رد و گفت: جوانان 
انرژی بسیار خوبی دارند. من دیگر جوان نیستم البته 
جوان دیروز محسوب می شوم. ابتدای انقالب 30 ساله 
بودم و در زمان جنگ می توانستم ۷۲ ساعت نخوابم. 
وی اف��زود: جوانان با انرژی و انگیزه پیش می روند و 
افراد مسن در ذهن خود مرتب دستگاه های نظارتی 
را مرور می کنند وبه دادگاه فکر می کنند. ما االن وزیر 
جوان��ی داریم که حتی وقتی قوه قضاییه می گوید از 
او شکایت می کند او نمی ترسد و کار خودش را انجام 

می دهد و به نفع مردم اقدام می کند.
روحان��ی اظه��ار داش��ت: وزی��ر ارتباطات به 
دس��تورهای بی ربط عمل نمی کن��د و به این فکر 
نمی کند س��ه س��ال دیگر که دولت تمام شد، من 
را کج��ا می برند و برای من چه اتفاقی می افتد. در 

واقع اصاًل جایی ندارند که ببرند.  مهر

روز جمع��ه کارگروه ویژه اقدام  مالی اعالم کرد مهلت ایران را گـــزارش دو
ب��رای تصویب لوایح مرتبط با ای��ن کارگروه را برای 
شش��مین بار تا ماه ژوئن یعنی ت��ا خردادماه 13۹۸ 
تمدید کرده اس��ت. اف.ای.ت��ی.اف طی بیانیه ای که 
منتش��ر ک��رده از اقدامات ایران در زمین��ه مبارزه با 
پولش��ویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال 

کرده است.
کارگروه اق��دام مالی اعالم ک��رده هنوز موارد 
ناتمامی درخصوص خواس��ته های این گروه وجود 
دارد و انتظ��ار دارد که ایران هرچه س��ریع تر خط 
مش��ی خ��ود را اصالح کن��د در غیر ای��ن صورت 
اقدامات تقابلی علیه تهران به جریان خواهد افتاد.

متعاقب این اقدام بازار ارز و س��که روند کاهشی 
به خ��ود گرفت. در واقع روز قب��ل از اعالم این خبر 
یعنی روز پنج ش��نبه گذش��ته قیمت فروش دالر در 
صرافی های مجاز بانک مرکزی 1۲ هزار و ۹۷0 تومان 
بود. این نرخ برای روز ش��نبه با کاهش ۵00 تومانی 
مواجه شد و به قیمت 1۲ هزار و ۵00 تومان رسید.

با وجود اینکه پیش بینی می شد این روند کاهشی 
ادامه داشته باشد اما دیروز به یک باره قیمت فروش 

دالر در صرافی ه��ای مجاز بانک مرکزی به 13 هزار 
و 6۵0 تومان رسید. این نابسامانی قیمت ها در سایر 
بازارها مانند سکه و خودرو نیز به همین منوال بود. 
هنوز دلیل این به هم ریختگی و آشفتگی در بازارها 
دقیقا مش��خص نیست، اگر چه برخی این مسائل را 

نزدیک شدن به عید نوروز نسبت داده اند.
همزمان با ای��ن اتفاقات، محمدجواد ظریف و 
عباس عراقچی در سخنانی به طور ضمنی از لزوم 
تصوی��ب لوایح باقی مانده از کارگ��روه اقدام مالی 

سخن گفتند.
ظری��ف درباره مهلت دوب��اره اف.ای.تی.اف به 
ای��ران اظهار کرد: دوس��تان نگاه کنند و براس��اس 
واقعیات تصمیم بگیرن��د، تا حاال می گفتند اتفاقی 
نمی افت��د حاال دارند ش��رایط را می بینند. در عین 
حال ه��ر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می کنیم، 

اما بدانند )تصمیمات شان( چه آثاری دارد.
عراقچی معاون وزیر خارجه در جلسه ای با اعضای 
فراکسیون مستقلین مجلس از ضرورت تصویب لوایح 
باقی مان��ده با کارگ��روه اقدام مالی ب��رای مقابله با 

تحریم ها و فشارهای موجود سخن گفته بود.
مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین 
گف��ت: »... تاکی��د آق��ای عراقچی این ب��ود که با 
توجه به فش��ارهای س��ختی که آمریکایی ها برای 
افزایش تحریم ها به ایران به شرکت های اقتصادی 
می آورند، برای عبور از این تحریم ها و فش��ارهای 

موجود اف.ای.تی.اف تصویب شود«.
با توجه به مهلت کارگ��روه اقدام مالی به نظر 
می رس��د احتماالً فضاس��ازی ها و فش��ار بر مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام جهت اتخ��اذ تصمیم 
مواف��ق یا مخال��ف با پالرمو و س��ی.اف.تی افزایش 
خواه��د یاف��ت. در حالی ک��ه عده ای ب��ا پیامک، 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام را به رد این لوایح 
ترغیب می کنند. منتقدان نیز از بدتر شدن شرایط 
اقتص��ادی در ص��ورت تصویب س��خن گفته اند اما 
همزمان عده ای دیگر با مصاحبه های متعدد از بدتر 
شدن ش��رایط اقتصادی و تالش برای مقصر جلوه 

دادن مجمع در اذهان مردم سخن می گویند.
 طیف دوم بیش��تر اعضای دولت و رسانه های 

اصالح طلب هستند که در باال به برخی از گفته های 
آن ها اشاره شد.

چندی قبل تر نیز محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمه��ور در ص��ورت رد لوای��ح مجمع را به 

عنوان مقصر مشکالت آینده معرفی کرده بود.
در ن��گاه اول ب��ا توجه ب��ه اینکه بس��یاری از 
اعضای دولت )مانند رئیس جمه��ور، وزیر خارجه، 
وزیر اقتص��اد، رئی��س کل بانک مرک��زی، معاون 
رئیس جمه��ور و...( می توانند در جلس��ات مجمع 
ش��رکت کنند و توضیحات الزم را ارائه دهند دیگر 
نی��ازی به مصاحبه های علنی و تهدید وجود ندارد. 
به عبارت��ی بهتر به نظر می رس��د اعضای دولت از 
انج��ام مصاحبه و گفت و گوه��ای علنی به عنوان 
راهی برای ایجاد فشار به مجمع برای پذیرش لوایح 
به��ره می گیرند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد 
ب��ه زعم دولتی ها که دائما ای��ن روزها درباره لوایح 
کارگروه اقدام مالی س��خن می گویند می توانند از 
زیر بار مشکالت آینده شانه خالی کنند و مجمع را 

به عنوان مقصر مشکالت به مردم معرفی نمایند.
این در حالی است که اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ترکیبی از اعضای هر دو جناح در آن 

حضور دارند و از آنها انتظار اس��ت بهترین تصمیم 
را اخذ کنند و اس��یر فضاسازی ها نشوند. شنیده ها 
از مجمع تش��خیص نیز بیانگر این اس��ت تاکنون 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ف��ارغ از هیاهو 
و ج��ار و جنج��ال موافقان و مخالف��ان بحث های 

کارشناسان بسیاری در این باره داشته اند.
نکت��ه آخر، ت��ا زمانی که دولت ن��وع گفتمان 
خ��ود را تغیی��ر نده��د و منتظر برجام، س��ی.اف.
ت��ی، پالرمو و ... باش��د نباید انتظار داش��ت تحول 
مثب��ت و پایداری در داخل و در ارتباط با مس��ائل 
اقتص��ادی رخ دهد؛ چراکه تجربه نش��ان داده هم 
کش��ورهای غربی به تعهدات شان پایبند نیستند و 
هم اینکه خواس��ته های آنها پایانی ندارد. از مهم تر 
نیز عمده مش��کل امروز ناشی از بی تدبیری، فساد 
و س��وء مدیریت اس��ت که دولت ظاهراً قصد ندارد 

فکری برای حل این مشکالت کند.
به همین دلیل اس��ت ک��ه کارآمدی و اعتماد 
به دولت روز به روز در افکار عمومی بدتر می شود 
ب��ه گونه ای که برخی آمار حاکی از عدم محبوبیت 
دولت دوم روحان��ی در قیاس با تمامی دولت های 

دور دوم بعد از انقالب است.

روحانی در جمع مديران وزارت کار:

شرکت های »شستا« باید واگذار شود

مجمع تشخیص مصلحت نظام و يک تصمیم سخت

۲0۹ روز رس��انه ها با س��خنگوی دولت  گفت و گویی نداشته اند، گویا رئیس جمهور پرسمــــان
نیازی به داشتن سخنگو در دولت خود نمی بیند.

س��خنگو! در تعری��ف لغ��وی آن آمده اس��ت: خطیب، 
سخنران، سخنسرا، س��خنور، کلیم، گوینده، متکلم، نطاق. 
در فه��م عمومی نیز س��خنگو به فردی گفته می ش��ود که 
جهت اطالع رس��انی و پاسخ به پرسش های رسانه ها و افکار 

عمومی از طرف تشکل متبوع خود انتخاب می شود.
بر همین اساس در عصر حاضر و در هزاره سوم به ندرت 
بتوان دستگاه، اداره و یا حتی یک شرکت خصوصی کوچک 

یافت که سخنگویی برای خود نداشته باشند.
در دنیای رسانه ای امروز نیز سخنگویان نقش مهمی در 
اطالع رسانی و پاسخ به پرسش های مطرح در افکار عمومی 
دارن��د و از این حیث معموالً س��خنگویان دولت، مهم ترین 
سخنگویان در هر کشور محسوب می شوند که به نمایندگی 

از هیئت دولت در برابر رسانه ها به پاسخ گویی می پردازند.
در دولت های پس از انقالب نیز همواره س��خنگو یک امر 
جایز در دولت ها بوده اس��ت، از سال 13۷6 نیز هیئت دولت ها 
سخنگو داشته اند، در دولت نخست حجت االسالم حسن روحانی 
نیز،  دولت از این امر مستثنی نبوده اما گویا روحانی دولت دوم 

خود را بی نیاز از مقام سخنگو می داند.
محمدباقر نوبخت با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست  
جمهوری س��ال 13۹۲ عالوه بر ریاس��ت س��ازمان برنامه و 

بودجه منصب سخنگویی دولت را نیز به عهده گرفت.
نهم مرداد امس��ال بود که نوبخت سخنگوی وقِت دولت 
در توئیتی اعالم کرد که رئیس جمهور با درخواست وی مبنی 

بر کناره گیری از پُست سخنگویی موافقت کرده است.

ح��اال از آن روز؛ ارتباط با اعضای هیئت دولت، محدود 
به جلس��ه  چهارشنبه ها ش��ده و عماًل هیچ پل ارتباطی بین 
رسانه ها و دولت برقرار نبوده و مشخص هم نیست آیا دولت 

تصمیم دارد برای خود سخنگویی انتخاب کند یا خیر.
موضوع��ی که حت��ی انتق��اد تندترین موافق��ان دولت 
روحانی را نیز به همراه داش��ته است. غالمحسین کرباسچی 
دبی��رکل حزب کارگزاران و از حامیان دولت روحانی نیز در 
این باره گفته بود: خب این یعنی اینکه دولت س��خنی ندارد 
که بگوید به خاطر همین س��خنگو ندارد. اگر س��خنی برای 
گفتن داش��ته باشد حتماً س��خنگوی خود را پیدا می کند. 
تبعات آن هم همین اس��ت که رابطه مردم با دولتشان قطع 
اس��ت. وقتی که کسی نیس��ت تا حرف دولت را بزند، مردم 
هم ح��رف دولت را نمی  فهمند و دیگران می آیند و هرگونه 

که می خواهند وضعیت را تفسیر می کنند.
محمود واعظی در واکنش به این انتقادها و درباره اینکه 
چه زمانی سخنگو انتخاب خواهد شد و آیا سخنگویی دولت 
از طریق وی انجام می ش��ود، گفت: سخنگویی از طریق من 
انجام نمی ش��ود و س��خنگویی از طریق همه اعضای دولت 
که روزهای چهارش��نبه  راجع به مس��ائل وزارتخانه ها سخن 
می گویند، انجام می ش��ود. آقای رئیس جمهور هم در دولت 
تأکید کرده اس��ت و از همه وزرا و معاونین درخواست کرده 
که با رسانه ها بیشتر حرف بزنند. وی همچنین 10 بهمن ماه 
درب��اره انتخاب س��خنگو گفته بود: رئیس جمهور روی س��ه 

گزینه در حال کار است.
حال باید دید بعد از گذشت حدود ۷ ماه و خالی بودن 
پُست مهم سخنگویی؛ دولت در نظر دارد که فردی را برای 

این مسئولیت انتخاب کند یا خیر.  تسنیم

نايب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
 سپاه دو هفته آينده برای مقابله 

با قاچاق كاال در مرز مستقر می شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی  و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: درحـــاشیه
قرار است ظرف دو هفته آینده نیروهای سپاه در مرزهای 
زمین��ی و دریایی ب��رای مقابله با قاچ��اق کاال به کمک 
نیروهای م��رزی بروند که با این اتفاق ش��اهد توفیقات 

بیشتری برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهیم بود.
کمال دهقانی در تش��ریح دومین جلسه فوق العاده 
کمیس��یون امنیت ملی برای بررسی حادثه تروریستی 
زاهدان و همچنین مسائل مربوط به مرزها با حضور وزیر 
کشور گفت: کمیسیون امنیت ملی بنا به درخواست های 
نمایندگان در مورد وضعیت مرزها میزبان وزیر کش��ور 
بود که در این جلس��ه درباره همکاری وزارت کش��ور با 
کش��ورهای همسایه موضوع بازگش��ایی مناطق مرزی 
همچون سلماس و قصر شیرین صحبت شد. همچنین 

بر لزوم تسهیل تردد زائران اربعین تاکید شد.
وی افزود: لزوم مبارزه با قاچاق کاال و ارز مش��خصاً 
قاچاق دام از جمله موارد مورد تاکید نمایندگان در این 
جلس��ه بود که وزیر کشور توضیح داد که قاچاق دام در 
حد س��ازمان یافته نیس��ت و در حد محدود اس��ت که 
نمی توان این اتفاق را هم انکار کرد ولی قاچاق دام قابل 
کنترل است و دستگاه ها اقدامات خود را انجام می دهند.

دهقانی یکی دیگر از مباحث مطرح در این جلسه را 
لزوم کنترل مرزهای ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: 
نمایندگان در این جلس��ه از اهم��ال و برخورد انفعالی 
دولت پاکستان با تروریست ها انتقاد داشتند.  فارس

جانشین فرمانده کل سپاه:
 برای ادامه حیات شرافتمندانه 

نیازمند قوی شدن هستیم
جانشین فرمانده کل سپاه گفت:  ن ا ر ا ســد برای ادامه حیات ش��رافتمندانه، پا
نیازمن��د اقتدار و قوی ش��دن هس��تیم ت��ا بتوانیم به 

اهداف خود دست پیدا کنیم.
سردار حسین س��المی در جشنواره امام علی )ع( 
اظهار داش��ت: همه آنچه که در ۴0 س��ال گذش��ته به 
عنوان نقش��ه و راهبرد دشمنان در میدان های مختلف 
اع��م از تهاج��م نظامی، تهاج��م فرهنگی، فش��ار های 
جهانی سیاس��ی، عملی��ات روانی عمیق، گس��ترده و  
پیوسته، تحریم، محاصره اقتصادی، ارعاب های نظامی 
و  مداخ��الت امنیتی تجربه کردیم، همه این ها برای به 
شکست کشاندن یک الگو از انقالب اسالمی است تا این 
نظریه توسط دشمنان اثبات شود که نمی توان خارج از 
دایره تسلِط به ظاهر قدرت های بزرگ عالم، ارزش های 

اسالمی، استقالل و قدرت و  تمدن ایجاد کرد.
وی گف��ت: نظام جمهوری اس��المی ایران الگوی 
عملی، واقعی و  میدانی تمدن اس��المی اس��ت. جدال 
۴0 ساله ما با دشمنان بر سر همین حقیقت است که 
اگر این مدل موفق شود، آن گاه مرز های جغرافیایی را 
پشت سر می گذارد. وقتی از گام اول صحبت می کنیم، 
یعنی تمام این ۴0 س��ال تنها یک گام بوده است و ما 
برای فت��ح قله های بزرگ آماده ایم، یعنی در چالش ها 
و حادثه ها متوقف نمی ش��ویم؛ چون جه��ان برای ما 
گذرگاهی برای رس��یدن به قله های بزرگ و تراز های 
باالیی از عزت استقالل و دانش است.  دفاع پرس

۲۰۹ روز بی سخنگويی در دولت


