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مجلس با کوپنی شدن کاالهای اساسی 
موافقت کرد

ب��ا تصویب مجلس مقرر ش��د دول��ت از کاالبرگ 
الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 

با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند.
در ادامه جلس��ه علنی روز شنبه مجلس، بررسی 
مصوبه کمیس��یون تلفیق در مورد کاالهای اساسی در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در 
مورد کاالهای اساس��ی را با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای 
مخال��ف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر 

در مجلس به تصویب رساندند.
دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.

بر این اس��اس، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه 
التف��اوت ریال��ی ۱۴ میلی��ارد دالر از منابع حاصل از 
صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از 

معیشت مردم و تولید کند.
۱- واردات و ی��ا خری��د تولی��د داخ��ل و توزیع 
کاالهای اساسی )دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های 

کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی(
۲- واردات و ی��ا خری��د تولیدات داخ��ل و توزیع 
کاالهای اساسی )دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های 
کش��اورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه 
التف��اوت آن ب��ا نرخ نیمای��ی برای معیش��ت مردم و 

حمایت از تولید(
۳- دول��ت از کاالب��رگ الکترونیکی ب��رای تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و 

یا پرداخت نقدی استفاده می نماید.
۴- دولت موظف اس��ت به حسن اجرای این بند 
نظ��ارت کند و گزارش عملکرد را هر س��ه ماه یک بار 
به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، 

بهداشت ارائه نماید.
حقوق همه کارکنان و بازنشس�تگان دولت ۴۰۰ 

هزار تومان افزایش می یابد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با افزایش ۴۰۰ 
هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت 

موافقت کردند.
در جلسه علنی عصر، تبصره ۱۲ الیحه بودجه در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و پیشنهاد 
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکس��یون نمایندگان 

والیی به تصویب رسید.
متن کامل پیش��نهاد حاجی بابای��ی که به تصویب 
رس��ید به این ش��رح اس��ت؛ افزایش حقوق گروه های 
حقوق بگی��ر از قبی��ل هیئت علمی، قض��ات، کارکنان 
کش��وری و لشگری ش��اغل، بازنشس��تگان کشوری و 
لش��گری، کلیه دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ 
قانون برنامه شش��م توس��عه، وزارت اطالعات، سازمان 
انرژی اتمی، به نح��وی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 
۷۸ قان��ون مدیریت خدمات کش��وری در حکم حقوق 
بدون تغییر باقی بماند به ش��رح زیر تعیین می شود: از 
ابتدای سال ۹۸ حقوق ثابت و یا عناوین مشابه به میزان 
۴۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. عالوه بر این، افزایش 
جزء یک ضریب ریالی ساالنه مشمولین این بند نسبت 

به سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.
حاج بابای��ی گفت: در صورت تصوی��ب نهایی این 
پیش��نهاد، پائین ترین حقوق کارکنان دولت به میزان 

۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
محمدرضا رحیمی عضو فراکس��یون امید مجلس 
در مخالف��ت با این پیش��نهاد، گف��ت: در این افزایش 

حقوق عدالت واقعی مشهود نیست.
محمد دهقان نایب رئیس فراکس��یون نمایندگان 
والی��ی نیز در موافقت با این پیش��نهاد، اظهارداش��ت: 
حذف پیش��نهاد کمیس��یون تلفیق در روز چهارشنبه 
و تصوی��ب الیحه دولت موجب ایج��اد موج نگرانی در 
مردم شد زیرا دولت سازوکار دقیق خود را برای افزایش 
حقوق ها در س��ال ۹۷ مشخص نکرده بود. وی سازوکار 
دولت مبنی ب��ر افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ظالمانه 
خواند و گفت: طبق قانون برنامه شش��م توسعه، حقوق 
کارکنان دولت باید به صورت پله کانی تنزیلی افزایش 
یابد. عالوه بر این، حقوق کارکنان دولت باید به گونه ای 
باش��د که حداکثر حقوق بیش از ۷ برابر حداقل حقوق 

نباشد. اما دولت این قانون را اجرا نکرده است.
در ادامه محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه در مخالفت با این پیش��نهاد، گفت: مجلس برای 
ایجاد عدالت، حقوق های باال را مشمول ۳۵ درصد مالیات 
کرد. در حال حاضر نیز می خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها 
را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. 
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه شش��م توسعه، دولت 

باید ضریب افزایش حقوق ها را تعیین کند.
در پای��ان نمایندگان ب��ا ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای 
مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در 

مجلس این پیشنهاد را به تصویب رساندند.  مهر

بهارستان

انتقال داعش به افغانستان با پول کشورهای عربی
معاون قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( گفت: امروز دش��من تالش می کند 
توطئه داعش در عراق و سوریه را در افغانستان ادامه دهد که این اقدام به  ضرر 

چین، روسیه و تمام کشورهای منطقه است.
سردار علی شادمانی درباره تالش آمریکا برای انتقال داعش به افغانستان با بیان 
اینکه برخی سران ابله کشورهای عربی منطقه تأمین مالی و پشتیبانی انتقال داعش به 
افغانستان را به عهده دارند، تأکید کرد: جمهوری اسالمی، داعش و اربابانش را شکست خورده 
تلقی می کند. این قبیل اقدامات به نوعی دست و پا زدن است تا شاید بتوانند به برخی اهداف شان 

برسند که هرگز نخواهند توانست زیرا پیکره داعش منهدم و بی تأثیر شده است.
وی افزود: همان طور که دش��منان هم گفته اند، داعش را خودشان ایجاد کرده اند و 
آنها را در سوریه و عراق توسعه دادند و منافع ملی این کشورها را مخدوش کرده به خطر 

انداختند اما نتیجه ای نگرفتند.  تسنیم

امنیت و اقتدار
استانی شدن انتخابات مانع چرخش نخبگانی می شود

نماینده مردم رزن در مجلس معتقد اس��ت اس��تانی شدن انتخابات مجلس 
مانع چرخش نخبگانی می شود.

حسن لطفی، استانی شدن انتخابات مجلس را مانعی برای گردش نخبگانی 
و جلوگیری از چهر ه های جدید دانست و اظهار داشت: یکی از مهم ترین معایب 
طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس این اس��ت که تمرکز نمایندگان بر مراکز 

استان ها بیشتر می شود و از رسیدگی به شهرهای کوچک غافل می شوند.
وی با بیان اینکه اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس هزینه ه��ای انتخابات را افزایش 
می دهد، اظهار داش��ت: اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس موجب می ش��ود تا کاندیداها 
برای جلب رأی بیش��تر به پول های کثیف و البی های خارج از ُعرف متوس��ل ش��وند که 
همین مس��ئله هزینه ها را افزایش می دهد. طرح اس��تانی شدن انتخابات مجلس موجب 

باندگرایی، فرقه گرایی و مانع گردش نخبگانی می شود.  تسنیم

در حاشیه
اروپا و آمریکا سر و ته یک کرباسند

نماین��ده مجلس خبرگان با اش��اره به بدعهدی آمریکا و ش��باهتش با اروپا 
گفت: آمریکا و اروپا در پایبندی به تعهداتشان سرو ته یک کرباس هستند.

حجت االسالم والمسلمین س��یداحمد خاتمی ضمن تاکید بر فرمایش مقام 
معظ��م رهبری مبنی ب��ر مراقبت از خدعه اروپایی ها که هنوز هم اصل تفس��یر 
ای��ن جمله پرمعن��ا در موضوعات خبری مختلف منتهی ب��ر معاهدات بین المللی 
پیشنهادی دیده می شود، گفت: در آیات قرآن آمده است، وقتی طرف مقابل شما دین 
ندارد یا پایبند به تعهدات و ارزش های دینی خودش هم نیست، یقینا در امور جاری دیگر 
زندگی خود نیز همینطور عمل می کند، زیرا عهد و تهعد داش��تن از ارزش های انس��انی 

است، قبل از آنکه ارزش دینی محسوب شود.
خاتمی در پایان یادآورشد: این وعده قرآن است که اگر تقوا و مقاومت داشته باشیم، 

توطئه  های دشمنان نقش برآب می شود.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه

نماین��ده مردم مح��الت در مجلس با  رلم����ان اش��اره به ۲۲ میلی��ارد دالر تخصیص پا
یافته برای واردات کاالهای اساس��ی در س��ال ۹۷ از شبکه 
توزی��ع دولتی انتقاد ک��رد که باعث ذلیلی م��ردم و گرانی 
اجناس ش��ده افزود: دول��ت باید س��ازوکار توزیع را اصالح 
کرده و نبای��د وکیل الدوله ها به وظیفه دولت ورود کنند تا 

تقصیرها گردن مجلس بیفتد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی درخصوص تعیین تکلیف 
۱۴ میلیارد دالر بودجه کاالهای اساس��ی در مجلس گفت: 
در ای��ن خصوص چن��د نکته وجود دارد ک��ه نکته اول این 
اس��ت که سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی )ارز جهانگیری( آن 
هم به میزان حداقل ۲۲ میلیارد دالر به عده ای خاص داده 
ش��د که آنها کاالهای اساس��ی را وارد کنند ک��ه این ارز از                                                                                                                                                                                                                                

اردیبهشت ماه تاکنون داده شده است.
وی اف��زود                                                                                                                                                                                                                   : بنا بود که قیمت کاالهای اساس��ی با توجه 
به تخصیص ارز آن هم ب��ا قیمت پایین افزایش پیدا نکند، 
اما عمال مردم ش��اهد هستند که قیمت کاالهای اساسی با 
وج��ود اینکه ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ش��ده بود، افزایش 
پی��دا کرد. به همی��ن دلیل این نگرانی وج��ود دارد که ارز 
۴۲۰۰ تومانی سال آینده برای واردات کاالهای اساسی قرار 
اس��ت به چه کسانی داده شود. چه تضمینی وجود دارد که 
با وج��ود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ب��رای ورود کاالهای 
اساس��ی قیمت ها باال ن��رود؛ چراکه م��ردم وضعیت توزیع 

گوشت و روغن، مرغ و سایر کاالهای اساسی را دیده اند.
س��لیمی اظهار داش��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     به نظر می رسد حاشیه سودی 
برای ع��ده ای خاص که ارز ۴۲۰۰ تومان��ی را با رانت ویژه 
دریافت کرده اند وجود دارد، به همین دلیل نگرانی مردم در 
این خصوص بسیار جدی اس��ت.                                                                                                                                                                                                                                  به نظر می رسد که دولت 
در ش��بکه توزیع باید تجدیدنظر کرده و آن را تقویت کند؛ 
چراکه این شبکه توزیع به هیچ وجه قوی نبوده و همین امر 

بر نگرانی ها افزوده است.
نماینده مردم محالت در مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت 
در الیحه بودجه آن بود چیزی شبیه کوپن را دوباره احیا کنند 
و مردم را در صف ها در انتظار دریافت کاالی اساسی سرپا نگه 
دارد. این درحالی است که ما پس از                                                                                                                                                                                                                                سال ۶۸ دیگر صفی را در 
کشور ندیدیم و در شرایطی که ما تحریم های سال ۹۰ و ۹۱ 
را دیدیم اما صفی برای دریافت کاالهای اساسی وجود نداشته 

و همه اجناس به وفور وجود داشت.
س��لیمی با انتقاد از                                                                                                                                                                                                                                اینکه نبای��د برای توزیع هر چیزی 
مردم را ذلیل کرده و آنها را در صف نگه داریم، گفت: نباید 
مردم را برای دریافت چای، گوش��ت، لبنیات، روغن و دیگر 
اقالم در صف ها نگه داش��ته و با کارت ملی کاالی اساس��ی 

را به آنها بدهیم.
وی اضافه کرد: کمیس��یون تلفی��ق درخصوص تعیین 
تکلیف تخصیص ارز برای کاالهای اساسی و مباحث مرتبط 
با آن تصمیم گیری خواهد کرد. سپس نمایندگان در جلسه 

بعدازظهر در مورد بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه توزیع کاالهای اساس��ی ازجمله وظایف اجرایی دولت 
است و نباید مجلس به آن ورود کند، گفت: متأسفانه دولت 
به این رویه عادت کرده اس��ت ک��ه نظرات خود را از                                                                                                                                                                                                                                طریق 
تعدادی نماین��دگان وارد صحن مجلس ک��رده و این افراد 
پیش��نهاد ات دولت را مطرح می کنن��د و اگر در زمینه اجرا 
دچار اش��کال ش��د، با فرار روبه جلو اع��الم می کند که این 

تصمیم مجلس بوده است.
سلیمی تصریح کرد: متأس��فانه اکثر نمایندگان مجلس 
دهم همسو با دولت بوده و وکیل الدوله هستند،  ضمن آنکه آنها 
خواسته های دولت را از                                                                                                                                                                                                                                کانال مجلس به صحن علنی می آورند. 
نمایندگان مجلس و تعداد زیادی از                                                                                                                                                                                                                                مردم از                                                                                                                                                                                                                                اینکه خواسته ها 
و پیشنهاد ات دولت از                                                                                                                                                                                                                                طریق برخی نمایندگان به مجلس داده 
می شود، گفت: چون اکثر نمایندگان همسو با دولت هستند 
این موضوعات پیشنهاد ی هم رای می آورد درحالی که بسیاری 
از                                                                                                                                                                                                                                کارهای اجرایی از                                                                                                                                                                                                                                وظایف دولت محس��وب می شود و هیچ 
ارتباطی به مجلس نداش��ته و نیازمند قانون نیس��ت؛ چراکه 
دولت موظف به تأمین کاالهای اساس��ی اس��ت و باید نحوه 

توزیع و مراودات و سازوکار آن را تعیین کند.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
معم��وال دولت  به دنبال این هس��تند که ت��وپ را به درون 
زمین مجلس بیندازند و آب و برق و گاز و مس��ائل دیگر را 
گران کرده و می گویند مجلس آن را تصویب کرده اس��ت و 
در قبض های ارس��الی برای مردم ه��م اعالم می کنند طبق 

مصوبه مجلس این گرانی صورت گرفته است.
سلیمی افزود: ضعف مدیریتی در توزیع کاالهای اساسی 
بس��یار مشهود اس��ت. این درحالی اس��ت که واردات گوشت 
نس��بت به سال گذش��ته ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، 
درحالی که قیمت آن هم ۹۰ درصد بیش��تر شده است. توزیع 
گوش��ت دولتی در تهران به صورت روزانه صورت می گیرد اما 
این روند توزیع در سایر استان ها و شهرستان ها محدود است، 
این در حالی اس��ت که گوشت کشور توس��ط سایر استان ها 
تأمین می ش��ود که براس��اس برآوردهای صورت گرفته ۱۷۰ 
تن گوش��ت در تهران در هر روز توزیع می شود، اما این روند 
در شهرس��تان ها بسیار محدود اس��ت و به نظر می رسد این 
بی عدالت��ی وجود دارد و حتی در زمان جنگ توزیع کاالهای 
اساسی از                                                                                                                                                                                                                                طریق کوپن در تهران بیشتر بوده است.  فارس

سلیمی:
توزیع کوپنی یعنی ذلیل کردن مردم در صف ها

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: در  تجربه تاریخی ما درخصوص مذاکراتی نظ�����رگاه
که با آمریکا داشتیم، شاهد بودیم آن مذاکرات برای اعمال 

فشار بیشتر و تضعیف موقعیت و جایگاه ایران بوده است.
س��عداهلل زارعی با اش��اره به برخی از محورهای بیانیه 
»گام دوم« رهب��ر معظم انقالب مبنی ب��ر اینکه مذاکره با 
آمریکا جز زیان ماّدی و معنوی محصولی نخواهد داش��ت، 
اظهارداشت: ما در تجربه تاریخی خود درخصوص مذاکراتی 
که در موضوعاتی خاص با آمریکا داش��تیم، شاهد بودیم که 
آنه��ا پایبند به تعهداتش��ان نبودن��د و از آن مذاکرات برای 
اعمال فش��ار بیش��تر بر ایران و تضعی��ف موقعیت و جایگاه 

ایران استفاده کردند. 
وی تصری��ح کرد: موضوع دیگری که مطرح می ش��ود، 
زمان مذاکرات اس��ت. ممکن است زمانی یک واحد سیاسی 
به واحد سیاس��ی دیگری فش��ار آورد که در این شرایط اگر 
ط��رف تحت فش��ار، مذاک��ره را بپذیرد به معن��ای پذیرش 
تحمیالت طرف مقابل اس��ت. در واقع وارد مذاکره شدن با 
آمریکا که امروز ما را تحت فشار قرار داده به معنای پذیرش 

سلطه و فشار طرف مقابل است.
زارعی با اش��اره به ادبیات و لحن آمریکا نسبت به ایران 
در زمان مذاکرات هس��ته ای تصریح ک��رد: آمریکایی ها این 
طور وانمود کردند که ایران به خاطر فشارهای آمریکا وادار 

به گفت وگو و مذاکره با آنها شد.
کارش��ناس مس��ائل منطقه بیان کرد: حت��ی اگر ما از 
نظر منطق کلی سیاس��ی با مذاکره موافق هم باشیم، اما در 
شرایط فشار طرف مقابل به هیچ وجه این امر قابل پذیرش 
نیس��ت. براس��اس منطق علوم سیاس��ی، در دوران تحریم، 
تهدید و جنگ نباید مذاکره کرد چراکه آن مذاکره می تواند 

خود به یک میدان جنگ علیه شما تبدیل شود. 
وی با اش��اره به محور دیگری از بیانات رهبری انقالب 
درخصوص شکس��ت های متعدد آمری��کا و متحدان آن در 
منطقه افزود: اگر بخواهیم هماوردی ۴۰ س��اله میان ایران 
و آمریکا را مورد بررس��ی دقی��ق قرار دهیم باید ببینیم ۴۰ 
سال پیش هر کدام از این دو در چه جایگاهی قرار داشتند 

و امروز در کجا ایستاده اند.
زارعی گفت: چهل س��ال پیش، اطراف ایران را کسانی 
گرفته بودند که عمدتاً مخالف و دشمن ما بودند، رژیم بعث 
ص��دام یا دولتی که در ترکیه س��ر کار آمده بود نمونه های 
آن هس��تند. آنها خیلی صریح خواستار سرنگونی جمهوری 
اسالمی ایران بودند. آنها هم که به طور صریح این خواسته 
را مطرح نمی کردند در جبهه ای قرار گرفته بودند که هدف 
آن جریان، تضعیف یا نابودی جمهوری اس��المی ایران بود، 

یعنی یا در بلوک شرق به رهبری شوروی بودند یا در بلوک 
غرب به رهبری آمریکا قرار داشتند.

کارشناس مس��ائل منطقه بیان کرد: فضای بین المللی 
برای ایران در آن زمان بس��یار س��خت و تنگ بود، تنها سه 
یا چهار کش��ور بودند که ارتباطات بسیار محدودی هم با ما 
داش��تند و صرفاً ما می توانستیم به پایتخت آنها سفر داشته 
باش��یم و هیچ گونه کمک��ی در ابعاد فرهنگی، سیاس��ی و 

اقتصادی هم به ما نداشتند. 
وی ادامه داد: در نقطه مقابل آمریکا کجا ایستاده بود؟ 
آنها بر بیش از ۹۰ درصد منطقه ما مسلط بودند. در واقع آن 

زمان جمهوری اسالمی ایران یک استثنا در منطقه بود.
زارعی افزود: اما امروز روابط ما با ترکیه به نحوی هست 
که ترک ها متهم هستند به اینکه در ماجرای ایران و آمریکا 
به نفع ایران در حال دور زدن تحریم های آمریکا هس��تند و 
امروز اردوغان هزینه مقاومت در برابر آمریکا را می پردازد. 

کارشناس مس��ائل منطقه تصریح کرد: در عراق دولتی 
روی کار آم��ده اس��ت که ب��ه دلیل رواب��ط صمیمانه میان 
مقامات بغداد با تهران، آمریکا نس��بت به آنها موضع دارد و 
عراق را تحت فش��ار برای قطع یا کاهش شدید همکاری ها 
با ای��ران قرار داده اس��ت. وی با بیان اینک��ه وضعیت ما با 
همسایگان شمالی که چهل س��ال پیش آنها تحت سیطره 
ش��وروی قرار داش��تند، روابط بس��یار خوب و صمیمانه ای 
است، گفت: مرزهای کشورهای شمالی ما یکی از امن ترین 
مرز ها به حس��اب می آید و ش��اید هر ۱۰ س��ال یک حادثه 

تروریستی را هم در مرزهای شمالی نداشته باشیم.
زارعی ادامه داد: امروز در میان کشورهای جنوبی ایران 
هم که قبال کش��ورهای آن منطقه به طور یکسان در جبهه 
مخالف ایران قرار داشتند، شاهدیم که عمان، قطر و یمن با 

ایران روابط خوب و صمیمانه ای دارند. 
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: اینها یعنی اینکه 
جمهوری اس��المی ایران در ۴۰ سال اخیر بخش زیادی از 
زمین زیر پای آمریکا را از کنترل آن خارج کرده اس��ت. تا 
آن سوی مرزها و دوردس��ت ها هم شما شاهد روابط خوب 
ای��ران با کش��ورهای آمری��کای التین هس��تید و همانطور 
ک��ه می دانی��د آمریکایی ها تالش گس��ترده ای کردند برای 
آن ک��ه دولت هایی که با ایران در آمری��کای جنوبی روابط 
خوب��ی دارند را تضعیف یا س��رنگون کنند که از جمله آنها 

دولت های کوبا، ونزوئال و پرو هستند.
وی خاطرنشان کرد: همین بررسی کلی در این خصوص 
نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران در منازعه چهل ساله 
خود با آمریکا توانست قوی تر شود و در طرف مقابل آمریکایی ها 

در این منازعه ضعیف تر و کوچک تر شدند.   مهر

زارعی:
مذاکره آمریکا همواره برای فشار به ایران انجام شده است

همایش  در  روحان��ی  آق��ای  بان��ک مرک��زی س��خنانی را پرسم����ان
مطرح کرد که چند پرسش را پیش می کشد.

ش��رایط و اوضاع اقتصادی کشور پس از روی 
کار آم��دن دولت تدبیر و امید از همان آغاز به کار 
با اقدامات غیرکارشناس��ی و تصنعی اندکی رو به 
بهبود گذاشت، اما افزایش وحشتناک نقدینگی در 
کشور نش��ان داد که چاپ اسکناس بدون پشتوانه 
و ت��ورم پنهان در بازار اقتصادی کش��ور، ش��رایط 

اقتصادی رو به وخامت است.
توقع��ی که دولت تدبی��ر و امید از دس��تاورد 
برجام داش��ت، محقق نش��د، حتی باعث وخیم تر 
شدن اوضاع اقتصادی کشور گشت. بیش از یکسال 
است که شرایط اقتصادی با افزایش بی رویه ارزهای 
خارجی به ویژه دالر و یورو، وخیم ش��ده و حتی بر 

روی کاالهای اساسی نیز تأثیر گذاشته است.
پس از ناکامی برجام و تبعات منفی آن، اکنون 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به پیوستن ایران به 
اف.ای.تی.اف گره زده ش��ده است. این گره خود به 

خود به وجود نیامده بلکه به عمد به کنوانسیون های 
پالرمو و سی.اف.تی گره زده شده است.

آق��ای روحانی هفته گذش��ته در همایش بانک 
مرکزی درباره تبعات نپیوس��تن ایران به  ای اف تی 
اف چنین گف��ت: »اگر ارتباط ما با گروه اقدام مالی 
قطع شود تمام ارتباطات بانکی ما مشکل می شود.«

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: »یک ذره هم برای دنیا عقل و تدبیر بپذیرید. 
تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت 
کرده اند، یعن��ی هیچ کدام عقل و تدبیر نداش��ته، 
دول��ت ایران هم ک��ه الیحه داده تدبیر نداش��ته، 
مجل��س ایران هم که تصوی��ب کرده آن هم تدبیر 

نداش��ته، شورای نگهبان هم که امضا کرده آن هم 
تدبیر نداشته است. اینکه نمی شود کشور را دست 
۱۰ الی ۲۰ نفر داد و بگوییم هر تصمیمی گرفتند 
ما تابع هس��تیم.« وی همچنین در بخش دیگری 
گفت: »دوسه هفته ما مشکل انتقال پول داشتیم و 
بحران گوشت پیش آمد، گوشت آمده و در گمرک 
است ولی چون سیستم بانکی ما نمی تواند مشکل 

را حل کند در آنجا مانده است.«
اکنون پرس��ش هایی که درباره سخنان آقای 
روحانی مطرح است و نیاز به پاسخ از سوی شخص 

رئیس جمهور محترم دارد، طرح می شود.
۱- اگ��ر نپیوس��تن ای��ران ب��ه اف.ای.تی.اف 

اج��را نک��ردن دو الیح��ه ای ک��ه دولت اص��رار بر 
تصویب و اجرای آن دارد، چنین تأثیر داش��ته که 
رئیس جمهور می گوید، پس نقش توافق هس��ته ای 

در این میان چیست؟
۲- اگ��ر قرار بود ب��ا اف.ای.تی.اف مش��کالت 
اقتصادی حل ش��ود، چرا تن به مذاک��ره با آمریکا 
دادیم و به توافق هسته ای رسیدیم؟ آیا نمی توانستید 
هزینه توافق هسته ای را با هزینه پیوستن به اف.ای.

تی.اف یکی کنید؟
۳- آی��ا دولت محترم تدبی��ر و امید در جریان 
مذاکرات��ی که هنوز وج��ود دارد، نمی تواند اصرار و 
تأکید کند که کش��ورهای بدعهد در جریان توافق 
هس��ته ای، تعهدات خ��ود را کامل اجرا کنند آنگاه 

می توان درباره اف ای تی نیز گفت وگو کرد؟
۴- آیا مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل برای 
ایران یک حق قانونی نیست؟ سازمان ملل و شورای 

امنیت این سازمان اکنون کجای ماجرا هستند؟
۵- ایجاد مش��کالت در زمینه گوشت و مرغ و 
برخی دیگر از اقالم مردم چرا در چند سال گذشته 

وجود نداش��ته است و همزمان با پیوستن ایران به 
اف.ای.تی.اف نمایان شده است؟

۶- آیا دولت پیشین به اف.ای.تی.اف پیوسته بود 
که مشکالت کنونی دولت تدبیر و امید را نداشت؟

۷- زمانی که بانک های ایران از س��وی آمریکا 
و اروپا تحریم اس��ت و اجازه هی��چ تبادل مالی به 
آنها داده نمی ش��ود، چه تفاوتی دارد که به اف.ای.

تی.اف بپیوندیم یا نه؟ آیا قرار اس��ت اف.ای.تی.اف 
تحریم های بانکی آمریکا و اروپا را لغو کند؟

۸- آیا معیش��ت مردم به پیوس��تن به اف.ای.
تی.اف گره زده شده است؟

و سخن آخر اینکه روش همان روش برجام است 
تا ای��ران تن به لوایح چهارگانه اف.ای.تی.اف بدهد و 
مجبور شود تا بدون آن که دستاوردی برای جمهوری 
اسالمی ایران داشته باشد، قوانینی را اجرا کند که به 
دستان جمهوری اسالمی دست بند می زند. واقعاً این 
همه اصرار و فرافکنی برای پیوستن به اف.ای.تی.اف 
و اجرای کنوانسیون های پالرمو و سی.اف.تی به خاطر 

مردم، انقالب و کشور است؟  اتاق خبر 2۴

پرسش هایی از رئیس جمهور 
درباره اف.ای.تی.اف

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

خجسته مطرح کرد 
مجلس شورای اسالمی علیه رانتخواران

عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای  اس��المی گفت: مجلس دیگر اج��ازه نمی دهد اعتبارات فراکس��یون
مربوط به تأمین کاالهای اساس��ی به دست رانت خواران بیفتد و دالالن بازار 

مربوط به این کاالها را مدیریت کنند.
امیر خجس��ته افزود                                                                                                                                                                                                                   : در س��ال جاری ۲۲ میلیارد دالر اعتبار برای تأمین 
کاالهای اساس��ی در نظر گرفته ش��د که به دلیل نبود نظارت صحیح عمده 
اعتب��ارات این بخش به جی��ب دالالن و رانت خواران رفت و مردم کاالها را با 

قیمت باال خریداری کردند.
عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
داشت: در سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دالر از                                                                                                                                           درامدهای نفتی برای تأمین کاالهای 
اساس��ی در نظر گرفته ش��ده و مجلس در صدد است که اعتبارات مربوط به 
این بخش به صورت کاالبرگ و شارژ کارت خرید در اختیار مردم قرار گیرد 
تا از                                                                                                                                           این طریق اعتبارات کاالهای اساس��ی به دس��ت افراد مستحق برسد، نه 
اینکه در اختیار دالالن و رانت خواران قرار گیرد و مردم مس��تحق کاالها را با 

قیمت گران خریداری کنند.  فارس

عامری:
هدف اصالح طلبان در حمایت از 

یف سرکوب منتقدین دولت بود ظر
دبی��رکل جمعی��ت ایثارگ��ران  ب ا ح����ز اصالح طلبان ا اس��تراتژی  گفت: 
در حمای��ت از ظریف حمله به یک دش��من فرضی و 

سرکوب منتقدین دولت بود.
جواد عامری گفت: س��فر بشار اسد به ایران برای 
جبهه مقاومت اهمیت بسیاری داشت. پیروزی جبهه 
مقاوم��ت در برابر جنگ جهان��ی اخیر علیه ملت های 
منطقه نش��ان داده اس��ت که ملت ها می توانند روی 
پای خود بایستند و نیازی به حمایت قدرت ها نداشته 
باش��ند. این باید درسی برای دولت هایی باشد که فکر 
می کنند با مردم خود نمی توانند کاری را پیش ببرند و 
از ملت خود فاصله می گیرند. همین موضوع در چهل 
س��الگی انقالب دستاورد بس��یار بزرگی است. چنین 

تحوالتی تا ۵۰ سال پیش همانند خیالبافی بود.

وی افزود: حال عده ای چشم دیدن این دستاوردها 
را ندارن��د. برخ��ی در خارج از کش��ور ای��ن واقعیات را 
می بینند ولی به دلیل آنکه به زبان آوردن اینها می تواند 
باعث ایجاد پیروزی دیگری برای انقالب گردد، از بازگو 
کردن آن خودداری می کنند. برخی نیز در داخل کشور 
ی��ا خوابند یا خود را به خواب زده اند و نمی خواهند این 
واقعیت که انقالب ما امروز قدرتمند شده است را ببینند. 
بعض��ی از آنها در مصاحبه های اخیر خود نیز اینچنین 
بی��ان می کنند که اگر ۴۰ س��ال پیش ب��ود ما انقالب 

نمی کردیم و تنها به دنبال رفرم و اصالح می رفتیم.
عامری اظهار داش��ت: اینها همان هایی هس��تند 
که یک بار قبل هم بر س��ر تس��خیر النه جاسوس��ی 
توب��ه کرده و پش��یمان ش��دند. در مورد س��فر اخیر 
بش��ار اس��د هم متاس��فانه برخی به دالیل مختلف 
باعث انحراف افکار عمومی از این س��فر مهم شده اند. 
موضوع اس��تعفای آقای ظریف درس��ت بعد از سفر 
رئیس جمهور س��وریه به کش��ورمان با هر مدل و به 
ه��ر علت غلط و یک اش��تباه دیپلماتیک بود. وی به 

عنوان ش��خصی که عمر خود را در مس��ائل سیاست 
خارجی گذرانده نباید این موضوع را با استعفای خود 

تحت الشعاع قرار می داد.
وی اف��زود: ظریف با این کار خود باعث ش��د تا 
مخالف��ان نظام از این موضوع سوء اس��تفاده کنند. او 
به همه نش��ان داد که بر روی مس��ائل دیپلماتیک و 
سیاسی درک خوبی ندارد. در کل اینگونه اشتباهات 
ظری��ف از امضای برجام گرفته تا اس��تعفای اخیرش 
به کش��ور ضربه می زند. عامری افزود: حال در چنین 
ش��رایطی برخی به منتقدین دولت حمل��ه و آنها را 
س��رکوب می کنند و انتظار دارند همه کشور موضوع 
س��فر رئیس جمهور سوریه را رها کرده و به استعفای 
ظریف بپردازند. رس��می که قبل تر ب��ود و خاتمی و 
اصالح طلب��ان از آن س��وء اس��تفاده می کردند و آن 
ترس��یم و حمله به یک دشمن فرضی بود. امروز نیز 
افرادی همان روال را پیش گرفته اند و برای خود یک 
تی��م خیالی با عنوان منتقدی��ن دولت ایجاد کرده و 

برای هر موضوعی به آنها حمله می کنند.  مهر


