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جستجوی خانم مُلوّنی که  6سال پیش با اموال ملت در رفت!!!

سرمقاله

مکانیزمهای نظارتی نیازمند خانهتکانی

آیا رفراندوم برای اف .ای .تی .اف
کارساز است؟

محمد صفری

صفحه 3

m.director80@yahoo.com

ادامه در صفحه 2

برهم صالح ،رئیس جمهور عراق در جمع خبرنگاران ایرانی:

زمینهسازی برای
آوارهسازی میلیونها
مسلمان و مسیحی

ثبات منطقه بدون ایران ممکن نیست

صفحه 6

عدم شناخت درست از انقالب اسالمی

حکایت فیل در تاریکی
و اصالح طلبان

تسنیم

برخ��ی ت�لاش میکنن��د ب��رای پیوس��تن یا
نپیوس��تن ایران به اف ای تی اف رفراندوم برگزار
کنند ،هر چند رفراندوم ساز و کار خود را دارد که
اکنون جای بحث آن در اینجا نیست.
بس��یاری از مباحثی که در حکومتها مطرح
میش��ود تخصصی و کارشناسی اس��ت ،برای آن
ک��ه در باره یک موضوع مه��م و تخصصی تصمیم
گیری ش��ود باید چندین نهاد و سازمان با داشتن
اندیش��کدهها و اتاقه��ای فکر که از وج��ود افراد
کارش��ناس ،فرهیخته و متخصص تش��کیل شده
جلس��ات متع��ددی را برگ��زار کنند تا ب��ه نتیجه
برسند .نتیجه هم آن چیزی نیست که برخی قلیل
و اندک در جامعه با بهره برداری از فضای رس��انه
ای آن را مثبت جلوه میدهند.
بس��تگی به نظر آن نهاد و س��ازمانی دارد که
مس��ئول رسیدگی و بررس��ی موضوع است .منافع
ملی مهمترین مس��ئله ای است که نظام جمهوری
اسالمی ایران به آن اهمیت میدهد ،در واقع اکثر
کش��ورهای دنیا در صدد حفظ و حراست از منافع
ملی خود هس��تند ،برخی رژیمها نیز وجود دارند
که منافع دیگران را ترجیح میدهند.
کش��ورها و رژیمه��ای وابس��ته ،مناف��ع ملی
رژیمهای قدرتمند همچون آمریکا و اروپا را بیشتر
از منافع خود تأمین میکنند .کشورها و رژیمهای
واداده به راحتی افسار خود را به دست ارباب خود
میسپارند .جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب،
وابس��تگیهای سیاس��ی را قطع ک��رد و اختیار را
در دس��ت خود گرفت ،تصمی��م گیریها به مردم
و نظام جمهوری اس�لامی ایران واگذار شد ،البته
چنین سیاستی از سوی دشمنان غیر قابل تحمل
بوده است.
نظام س��لطه برای آن که کشورهای مستقلی
همچ��ون جمهوری اس�لامی ای��ران را مهار کند،
اق��دام به ایجاد س��از و کارهایی ب��رای این هدف
کرد .تش��کیل س��ازمانها و نهاده��ای بین المللی
یکی از راههایی اس��ت که نظام سلطه برای ایجاد
محدودی��ت و نظارت بیش��تر بر روی کش��ورهای
مس��تقل و انقالب��ی در پی��ش گرفته اس��ت .اکثر
س��ازمانها و نهادهای بین الملل��ی که راه اندازی
میش��ود ،زیر مجموعه س��ازمان ملل است و یا از
س��وی نظام س��لطه به این س��ازمان تحمیل شده
اس��ت .برخی از س��ازمانها و نهادهایی که ساخته
ال از سوی نظام سلطه هدایت میشود،
شده ،مستق ً
یکی از آن دستگاههایی که سران رژیمهای سلطه
گر تشکیل داده اند ،سازمان اف ای تی اف یا گروه
ویژه اقدام مالی است.
ماهیت سازمان اف ای تی اف مهار کشورهایی
است که مقابل زورگوییها و زیاده خواهیهای نظام
سلطه سر خم نکرده است .گروه ویژه اقدام مالی به
بهانه مبارزه با تروریسم و پولشویی ،قوانینی را در
قالب کنوانسیون تدوین کرده تا با وادار کردن همه
کشورهای دنیا به پیوس��تن به آن ،همه مناسبات
مالی کش��ور هدف را در اختیار داشته باشد .قطع
کمک مالی به گروهها و س��ازمانهای تروریستی و
جلوگیری از پولش��ویی با راه��کار مقابله با قاچاق
مواد مخدر ،قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و اعضای
بدن آن ،فرایندی است که در اف ای تی اف تعبیه
شده است.
در ن��گاه اول اق��دام در خور تقدیری اس��ت،
ام��ا با اندکی دقت میتوان ب��ه اهداف آن پی برد.
نکت��ه جالب ماجرای اف ای تی اف در این اس��ت
که بیش��ترین رقمهای پولش��ویی در کش��ورهایی
وج��ود دارد ک��ه از بانیان تأس��یس اف ای تی اف
هس��تند و ی��ا بیش��ترین حمایته��ا از گروههای
تروریس��تی در دنیا از س��وی کش��ورهایی صورت
میگیرد که نقش اصلی را در س��ازمان اف ای تی
بازی میکنند.
رئی��س س��ازمان اف ای ت��ی اف مارش��ال
بیلینگس��لی یک آمریکایی به ش��دت ض��د ایران
است .مواضع او در جایگاه ریاست گروه ویژه اقدام
مالی علیه جمهوری اس�لامی ای��ران تهدید آمیز
اس��ت .او بارها در س��خنان خود ایران را کشوری
تروریس��تی و حامی تروریس��م معرفی کرده است
و تهدی��د کرده ک��ه اگر ایران به گ��روه ویژه اقدام
مالی نپیوندد مراودات و مناس��بات بانکی با ایران
قطع خواهد شد.
باید به این موضوع توجه داشت که هم اکنون
نیز مناس��بات بانکی ایران با بانکهای بین المللی
به خاطر توافق هستهای قطع است.
تبلیغات و بهره بردن از رس��انههای گوناگون
از س��وی موافقین برجام باعث ش��د ت��ا نظر افکار
عمومی به س��وی برجام جلب ش��ود ت��ا جایی که
توانس��ت اکثری��ت افکار عمومی را ب��ا خود همراه
کند .نظر سنجیهای انجام شده در آن زمان نشان
میداد که اکثریت مردم با مذاکره و توافق بر س��ر
موضوع هس��تهای موافق هستند .البته با تبلیغاتی
هم که از دس��تاوردهای مذاکرات هس��تهای شده
بود ،طبیعی هم بود که چنین استقبالی شود.

نژادپرستی صهیونیستها
وارد ابعاد جدیدی شد
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گروه رویداد اصالحات و سران آن هنوز
گــــز ا ر ش
نتوانستهاند شناخت درستی از ماهیت انقالب
اس�لامی داش��ته باش��ند به همین خاطر اس��ت که همیش��ه در
محاس��بات خود اشتباه میکنند .نداشتن شناخت کافی از انقالب
اس�لامی و همه اجزا و مواضع آن از س��وی اصالح طلبان از زمانی
آشکارتر شد که قدرت به دست آنها افتاد ،مجلس ششم و ریاست
جمهوری دوره پنجم در دست اصالح طلبان بود.
صفحه 2

یادداشت یک

حسن روانشید

لجامگسیختههایی به نام ارز خارجی!
روزنامهنگار پیشکسوت

قرار گرفتن دالر در س��بد ارز مبادالتی جهان طرح تازهای نبوده و نیست که در ایران هم
حکمرانی میکند و با توجه به همین ش��رط تغیی��رات و تحوالت آن همواره عاملی اثرگذار در
اقتصاد کشور ما بوده است .این ارز طی سالهای اخیر و بخصوص همین  5سال منتهی به ۹۷
ک نرخی بوده است بهطوری
با چند نرخ عرضه میش��د اما در دورههای بسیار محدودی نیز ت 
که در دهه  70برای دورهای کوتاه تنها یک قیمت برابر داشت که چندان دوام نیاورد تا اینکه
در ابتدای دهه  ۸۰بانک مرکزی مجددا ً دست به تکنرخی کردن ارزها زد و برای چند سالی
هر چند کوتاه پابرجا بود که در نهایت تحریمها و کند شدن روابط کارگزاران بانکی و تبادالت
بینالمللی مانع یکسانسازی پایداری آن گردید و بار دیگر چند نرخی شد.
اوای��ل دهه نود جری��ان بازار ارز روزه��ای پرالتهابی را تجربه نمود به اینگونه که نوس��ان
سالهای  ۱۳۹۰و  1391معروف شدند و همواره از یاد و خاطره اقتصاد بیمار که دالر به یکباره
از متوسط نرخی حدود  ۱۰۵۰تومان در سال  1389به  ۲۶۰۰تومان در سال  1390رسید و در
ادامه طی سال  ۱۳۹۲تا بیش از  3200تومان پیش رفت و کانالهای جدید دالر در این سالها
باز گردید .البته مخاطبان بازار ارز فراموش نکردهاند که در آن زمان رکورد  ۴۰۰۰تومانی حتی
برای یک روز هم که شده بود در تاریخ دالری ایران ثبت شد.
در س��ال  1391با توجه به التهاب��ات ارزی بود که مرکز مبادالت از س��وی بانک مرکزی
راهاندازی و هر روز قیمت  ۳۹ارز بر مبنای دولتی تعیین و به گروههای مشمول عرضه میشد
که همچنان نیز به فعالیت خود ادامه میدهد ،هر چند که اکنون لیست دریافتکنندگان ارز
مبادلهای خالیتر از گذشته شده ،همزمان در کنار فروش دالر در بازار آزاد ،نرخی از سوی بانک
مرکزی برای کاالهای اساس��ی اعالمش��ده که همان  1226تومان بود که این نرخ نیز بهمرور
از صحنه ارز محو شد .اما دالر در نیمه دوم سال  ۹۶وارد دور تازهای از نوسانات و بیثباتی در
بازار ارز کشور شد که تکرار جریان سالهای ابتدایی دهه  1390بود و شدت نوسان در مواقعی
ب و غریبی به بازار میآمد- .این ارز لجا م گسیخته که  ۳۸نوع
بیش��تر میش��د و نرخهای عجی 
دیگر نیز از آن تبعیت میکردند از حدود  3700تومان در شهریور  ۹۶تا پایان  20روزه ابتدایی
سال  ۹۷حدود  2000تومان گران شده و به  ۵۷۰۰تومان رسید.
س کل پیش��ین بانک مرکزی ابراز امیدواری میکرد که شرایط بازار ارز مانند
هرچند که رئی 
س��ال  1392بتواند به حالت عادی برگردد ام��ا اینها همه وعدههای غیر تخصصی و فارغالبال از
اوضاع بازار بوده و حاصل تقاضاهای غیر واقعی و عوامل غیراقتصادی است .اما آنچه بیش از همه در
طول این سال به افزایش سرسامآور قیمت برابری ارز در بازار کشور دامن زده است چیزی به نظر
نمیرسد بهجز بیتوجهی در بعضی از موارد و بیاعتنایی به مسیر اقتصاد در امر صادرات و واردات
که مسئوالن کالن آن بدون توجه به نواقص زیرساختها و تنها بر اساس گزارشهای کاغذی واصله
ن دس��ت بر آن تصمیم س��ازی میکرده و ارائه طریق میدادهاند! بنابراین همه این تغییر و
از پایی 
تحوالت در نوسان ارزهای لجامگسیخته را در بازار کشور نمیتوان به گردن تحریمها انداخت که
قسمت اعظم آن حاصل بیکفایتی مدیران کالن مالی و اقتصادی و حتی مراودات سیاسی است که
بر صندلیهای پشت بلند در بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تکیه زدهاند،
زیرا تا همین پنج سال قبل دو نوع نرخ برای مبادله ارز وجود داشت که یکی دولتی و دیگری بازار
آزاد بود ،حالآنکه هماکنون تعداد این گزینهها بیش از انگشتان یک دست است!

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی (دامت برکاته)
ریاست محترم قوه قضائیه

انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل
العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) که بیانگر حسن اعتماد معظم له به آن فقیه و روحانی
وارسته و انقالبی است را صمیمانه در این ماه مبارک رجب تبریک عرض مینمایم.امید است
در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و با عنایت به سوابق مدیریتی و ظرفیتهای ارزشمند
علمی و فکری حضرتعالی در این دوره حساس در پیشبرد اهداف واال و آرمانهای انقالب
اسالمی بیش ازپیش موفق و مؤید باشید .از درگاه خداوند متعال عزت و توفیقات روزافزون
برای حضرتعالی را مسئلت مینمایم.
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