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سیاسی

رهبر کره شمالی متعهد به تقویت زرادخانه هستهای کشورش شد

خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد «کیم جونگ اون» رهبر این کشور در سخنرانی
اختتامیه کنگره حزب حاکم متعهد شده است ظرفیتهای نظامی و زرادخانه هستهای
کشورش را تقویت کند .به گزارش ایرنا از «کی سی ان ای» خبرگزاری مرکزی کره
شمالی ،اظهارات کیم در روز پایانی کنگره هشت روزه حزب حاکم که از  ۱۵دی برای
اولین بار بعد از  ۵سال برگزار شد ،بیان شده است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1011موض��وع آلودگی ه��وای تهران یک
معضل چندس��اله و قدیمی است چرا برخی
آن را به تحریمها ربط میدهند؟ ()10/20
 -0906آقای محس��ن رضایی! این مجلسی
که شما از آن دم میزنید ما که هیچ خیری
ندیدی��م .مگر ش��ما تعریف ای��ن مجلس را
کنید)10/20( .
 -0901ام��روز بیش از هر زمان دیگر فقدان
یک سیاس��تمدار ،یک مدیر مجرب و دلسوز
کش��ور مثل مرحوم هاشمی حس میشود.
یادش گرامی باد)10/20( .
 -0809فروش��گاههای زنجی��رهای با اعالم
تخفیفهای فوقالعاده فقط سر مردم را گرم
میکنند .کدام تخفیف؟ قیمتها چند برابر
شده؟ روزهای اول کاری این فروشگاهها؛ واقعا
تخفیفهایی داده میش��د اما حاال فقط اسم
تخفیف است)10/20( .
سایتهای همسریابی یا برهم زدن زندگی
علی اکبر فرقانی
 -1511همی��ن ک��ه تلگ��رام را راهان��دازی
می کنیم ناخواسته با انواع تبلیغات سایت های
ازدواج موق��ت مواج��ه می ش��ویم که برای
مدیران سایت ها جنبه درآمدزایی خوبی دارد
چون بدون پرداخت مالیات و اجاره و هزینه
منشی و دم و دستگاه به راحتی کسب درآمد
می کنند؛ برخی خانم های مطلقه یا بیوه یا
ش��انس ازدواج از دست داده یا کسانی که از
تنهایی به تنگ آمده اند یا با داش��تن فرزند
دچار فقر ش��دهاند موفق می شوند همسری
هرچند موقت بیابند .البته بماند که گروهی
نیز از ای��ن امکانات اینترنتی سوءاس��تفاده
میکنند)10/15( .
 -0752گالیه از گرانی تخم مرغ؛ پنجشنبه
هجدهم دی ،یک شانه تخم مرغ را به قیمت
گ��ران چهل و هش��ت هزار توم��ان خریدم.
در حال��ی که در غرفه های می��وه و تره بار
ش��هرداری با قیم��ت ارزان توزیع ش��ده باز
صف های طوالنی تشکیل می شود .آن وقت
روحانی رئیس جمه��وری فرمودند مردم در
صف نمی ایس��تند! به نظر می رس��د ایشان
از مش��کالت مردم خبر ندارن��د .چه دلیلی
دارد هموطن��ان برای تهیه مایحتاج ضروری
با این همه مش��کالت مواجه شوند؟ علی از
تهران ()10/19
 -0917چرا در کش��ور م��ا برخی به مدیران
به جای بازنشس��تگی پس��ت ه��ای باالتر
م��ی دهند؟ چرا این همه جوان تحصیلکرده
و بیکار داریم و از آن ها اس��تفاده نمی کنند.
فقط صندلی و میزها و نوع مدیریتها تغییر
می کند؟ در حالی که رئیس جمهوری برخی
کش��ورها پس از دوران ریاست جمهوری به
طور کلی از پُست های مدیریتی کناره گیری
می کنند .کاش در ایران هم همین طور بود.
فرقانی()10/19
 -1511پ��درم می گوید یک��ی از رانندگان
تاکسی دویست هزار تومان از من وجه دستی
گرفت و قرار شد یک هفته بعد بدهی اش را
پرداخت کند .سه ماه از این موضوع گذشته،
با ایشان که دو خط تلفن همراه دارد ،تماس
می گیرم جواب نمی دهد! جوانمردی را دیگر
نکشید.عرفان()10/19
 -2118چرا برای منطقه چهارده آس��فالت
نیست ،اما برای بقیه مناطق هست؟()10/19
 -1519پ��ارک دوبل��ه؛ برخ��ی رانن��دگان
بی مالحظه به بی نظم��ی و دور زدن قانون
عادت دارند .نبود نظارت مس��تمر از س��وی
راهنمایی و رانندگی منطقه چهارده هم مزید
بر علت است .به عنوان نمونه خیابان پیروزی،
خیاب��ان کم عرض ش��کوفه به وی��ژه مقابل
پیتزا فروشی َج َرس ،پایین تر از آن و نرسیده
به میدان شکوفه بیشتر مواقع به محل پارک
دوبل��ه خودروه��ا تبدیل می ش��ود که این
بی نظمی باعث مشکالت فراوانی شده است.
از راهنمایی و رانندگی مرکز تقاضای رسیدگی
داریم .علی از خیابان شکوفه تهران ()10/15
 -1142فرهادی :چرا مقابل بیمارستان فجر
واق��ع در خیاب��ان پیروزی ته��ران و خیابان
شکوفه ،از جنوب به شمال ،ایستگاه اتوبوس
ش��رکت واحد ندارد؟ از ش��هرداری منطقه
سیزده و ش��رکت واحد اتوبوسرانی تقاضای
رسیدگی داریم)10/15( .
 -1725بده��کاران بدق��ول؛ متاس��فانه
برخ��ی بدهکاران به ُمفت خ��وری ،بدقولی،
چرب زبانی و باال کش��یدن پول مردم عادت
دارند .اکبر()10/15
 -1311حجت علیمحمدی از تهران :حاشیه
خیابان هفده شهریور حدفاصل مقابل خیابان
تیر دوقلو تا انتها به محل توقف میوه فروشان
تبدیل شده است .به طوری که در آمد و شد
خودروها اختالل ایجاد می شود .آیا شهردار
منطقه پانزده توانایی رسیدگی به این موضوع
ساده را ندارد؟()10/15

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

خبر ویژه

اطالعیهدفتررهبرانقالب
دربارهمراسمفاطمیه

دفت��ر مقام معظم رهب��ری در اطالعیهای اعالم
کرد مراس م عزاداری ایام فاطمیه(ع) در حسینیه
ام��ام خمین��ی(ره) بهص��ورت عموم��ی برگزار
نمیشود و مشروح برنامههای عزاداری در حضور
رهبر انقالب اس�لامی از ش��بکههای تلویزیونی
پخش خواهد شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن اطالعیه دفتر مقام
معظم رهبری به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن عرض تسلیت بهمناسبت فرارسیدن ایام
شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل
علیها به اطال ع میرساند مراسم عزاداری آن بانوی
بزرگ اسالم که هرسال با حضور انبوه دلباختگان
اهلبیت عصم��ت و طهارت علیهم الس�لام در
حسینیه امام خمینی(ره) برگزار میشد ،امسال
بهعلت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل
شیوهنامههای بهداش��تی و مصوبات ستاد ملی
مقابل��ه با کرونا بدون حض��ور جمعیت برگزار ،و
مشروح برنامههای عزاداری در حضور رهبر معظم
انقالب اسالمی (مد ظله العالی) هرشب از شبکه
یک سیما و سایر ش��بکههای تلویزیونی پخش
خواهد شد.

ای دل غافل!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ادامه از صفحه اول
اگر این چنین نبود میش��د با الگوب��رداری از
سیستمهایبانکیدرکشورهایتوسعهیافتهنظیر
مالزی از نوع اسالمی آن وکانادا از نوعی لیبرالی
آن با ارائه خدمات نوین و آسان ،مردم را حتی با
حداقل حقوق خانه دار کند.لیکن با این سیستم
ش��ترگاو پلنگی حاکم بر سیستم بانکی کشور
که تابع هیچ الگویی نیست همانطور که عرض
کردم اوج خدمت بانکها در حال حاضر صدور
کارت الکترونیک و همان ارائه رمزپویا است که
شده سند افتخار و مباهات بانک مرکزی و سیستم
بانکی کشور! بگذارید چند مثال از فرنگ بیاورم:
برای خرید خانه در س��وئد دولت تا  85درصد
هزینه مس��کن را به صورت وام میپردازد .البته
برای گرفتن این وام ش��خص باید شغل ثابت
داشته باش��د تا بتواند  15درصد مبلغ باقیمانده
بهای مس��کن را پیش پرداخت کند .همچنین
اگر کسی شغل ثابت نداشته باشد؛ میتواند از
طریق ضمانت افرادی که شغل ثابت دارند ،وام
مسکن را دریافت کند .در سال  2014دولت کره
جنوبی محدودیتها را برای استفاده از وام مسکن
تسهیل کرد تا بازار راکد مسکن را رونق دهد و
مصرف داخلی را تحریک کند .دولت کرهجنوبی
اعالم کرده بود که س��قف پرداخ��ت وام را از
 50درصد قیمت مس��کن به  70درصد افزایش
میدهد .عالوهبر این ،وامگیرندگان مجاز خواهند
بود تا  60درصد درآمد خود را بابت قس��ط وام
بپردازند .این رقم پیش از این برای ش��هر سئول
که سختترین شرایط اعطای وام در کرهجنوبی
برای آن وضع شده بود 50 ،درصد بود .بانکهای
مالزی دو نوع وام مسکن ارائه میکنند؛ وام سنتی
زماندار و وام مسکن انعطافپذیر .در وام سنتی
زماندار از وامگیرنده خواسته میشود که هر ماه
مبلغی را بابت اقساط بازپرداخت وام ،برای مدت
زمانی مشخص (بهعنوان مثال 30سال) پرداخت
کند .این پرداخت قابل پیشبینی ،به وامگیرنده
این امکان را میدهد که کنترل بهتری بر نقدینگی
خود داشته باش��د .وام مسکن انعطافپذیر ،در
اصل همان وام س��نتی زماندار است که با یک
حس��اب جاری ترکیب میش��ود .ای��ن نوع از
وامها برای افرادی مناسب است که میخواهند
از انعطافپذی��ری در پسانداز پول بیش��تر ،در
زمانهای مختلف بهرهمند ش��وند .در این نوع
وام ،هر چه وامگیرنده پول بیش��تری در حساب
جاری خود پسانداز کند؛ میتواند نرخ بهره وام
مسکن خود را کاهش دهد .نرخ بهره وام مسکن
در مالزی معمو ً
ال درصدی کمتر از نرخ بهره پایه
است .به عنوان مثال اگر نرخ بهره پایه  6.6درصد
باشد ،نرخ بهره وام 1.4درصد خواهد بود .بانکها
معمو ً
ال حداکثر  80تا  90درصد قیمت کل ملک
را وام میدهند .این به معنای آن اس��ت که برای
یک خانه به مبل��غ  500هزار رینگیت ،خریدار
میتواند مبلغ  400ه��زار تا  450هزار رینگیت
وام بانکی دریافت کند و بقیه مبلغ را نقد بپردازد.
می توان به سادگی حدس زد که سیاستگذاران
بانکی در کشورمان ابدا به این موضوعات فکر
هم نمیکنند چه برسد به اقدام.یعنی برای شان
مهم نیست اقساط وام چقدر با حقوق دریافتی
کارگران تطبیق دارد و یا میزان وام چند درصد
از مبلغ یک واحد  40متری را تامین میکند.دلیل
این موضوع هم ساده است:اینجا همواره قوانین
به شکلی نوشته میشود که اقلیت رانت خوار و
مرفه باالتر برود و اکثریت عادی و غیربرخوردار
بیشتر و محکمتر بر زمین بخورد به طوریکه توان
بلند شدن و حرکت نداشته باشد!جالب آن است
کهکککسیهمازاینوضعیتنمیگزد!حاشیه
درس��ت میش��ود و تا مدتها رسانهها و ذهن
مردم درگیر آن است.از تخریب تابلوی مرحوم
شجریان بگیرید تا دعوای زرگری و پوچ در مورد
مازوت سوزی.ای دل غافل!

ما به جایی رسیدهایم که از برجام بینیازیم

فرمانده کل س��پاه گفت :ما به جایی رس��یدهایم که از
برجام بینیاز شده ایم؛ چه آمریکا به برجام برگردد چه
بر نگردد .به گزارش ایس��نا ،سرلشکر حسین سالمی
در مراسم گرامیداش��ت آیت اهلل مصباح یزدی ،اظهار
کرد :عالمه مصباح با آب��روی خود با خدا معامله کرد.
او ش��خصیتش در میدان نبرد با دشمن ش��هید شد .او همه آبرو
و حیثیت خود را در دفاع از والیت به میدان آورد و ش��خصیت او
ش��هید شد .وی افزود :در رحلت عالمان بزرگ تولدی رخ میدهد

زیرا آنها هیچ گاه تمام نمیش��ود و همیش��ه جاری
هستند آنها در اندیشه کس��انی که تربیت کردهاند
جاری هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به شکست ترامپ
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،گفت :رئیس
جمهور آمریکا فردی افس��رده و شکس��ت خورده است .کسی که
آمریکا را به زمین زد ،امروز دیگر معمار فش��ار حداکثری و فشار
حداکث��ری هر دو در هم شکس��ت اند .س�لامی تاکید کرد :تمام

علی الریجانی:

تحریمها باید یکجا برداشته شود

مش��اور رهبر انقالب و عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
تحریمهای آمریکا صددرصد خالف تعهدش��ان اس��ت و نمیتوانند
برگردن��د .این حرف که بگویند ما برمیگردیم ،بعد مذاکره میکنیم
اص ً
ال مقبول نیست .برگشت آنها منوط به این است که به تعهداتشان
عمل کنند ،کما اینکه ما به تعهداتمان عمل کردیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشرآثار حضرت آیت اهلل
خامنه ای ،بخشهایی از گفتگوی الریجانی را در ادامه میخوانید:
*مسئل ه هستهای از س��الهای پیش با ماجراجویی که آمریکاییها
بهوج��ود آوردند ،ی��ک ظاهر و ی��ک باطن��ی دارد .ظاهرش همین
مش��اجراتی است که آنها راه انداختند .به بهانهی اینکه ایران دنبال
سالح هستهای است آژانس را جلو انداختند ،ولی اصلش یک تصمیم
سیاس��ی و زورمندانه بود .ا ّما باطنش این بود که مسئلهی هستهای
چند وجهی است .وجه ا ّولش ،جنبهی فنی و مسئلهی دانش هستهای
است که این دانش مثل سایر دانشها نیست و جزو دانشهای پیشرو
اس��ت و استفادههای متنوعی دارد .خب تس��لّط ایران به این دانش
جایگاه ایران را متفاوت میکرد .وجه دومش ،مسئلهی اقتصادی است.
غربیها با این ماجراجویی دنبال این بودند که ایران را از نظر اقتصادی
تحت فشار قرار بدهند .وجه سومش ،جنبهی منطقهای است .آنها
در حرفهایش��ان میگویند که ش��ما دنبال بحث هس��تهای بودید،
چرا دنبال بحثهای موش��کی و منطقه هستید؛ چون خود موضوع
هستهای ،لبهی قدرت دارد .لذا اینها موضوع اصلیشان قدرت ایران
است .وجه سیاسی هم دارد.
*این نکتهای که رهبر انقالب چندین بار فرمودند که آمریکاییها از
همان ابتدای برجام درست عمل نکردند ،حرف کام ً
ال صحیحی است؛
یعنی زمان اوباما در مقام اجرا اینها درس��ت عمل نکردند و همهی
بخشها را عملی نکردند .همان موقع هم بخش خزانهداریش��ان که
باید بسترها را فراهم میکرد ،پیغامهایی در پشت صحنه میداد که
با ایران قرارداد نبندید ،منتها زمان ترامپ یک قدری ش��فافتر شد؛
ا ّما موضع ایران این بود که تحریمهای آنها خالف تعهدتش��ان بود.
واقعاً هم خالف تعهدش��ان بود و باید عکسش عمل میکردند .حاال
ط ما عوض شده ،ولی ا ّولین مسئله این است
اینها میگویند ش��رای 
که اگر شرایط عوض شده ،خب تحریمها را بردارید و همان کارهای
خالفی که علیه ایران کردید را برگردانید تا مطابق نظرتان ایران هم
به تعهداتش عمل کند.
*به نظر من اگر آمریکاییها تحریمها را برندارند ،نمیتوانند به برجام
برگردند؛ چون اینها خودشان گفتند و در متن برجام هم هست که
میگویند ما متعهد میش��ویم تحریمها را برداریم .اروپاییها هم که
اآلن جزو برجام هس��تند ،بهخاطر این است که مخالف رفتار آمریکا

به نظر م��ن اگر آمریکاییه��ا تحریمه��ا را برندارند،
نمیتوانن��د ب��ه برجام برگردن��د؛ چون اینها خودش��ان
گفتند و در متن برجام هم هست که میگویند ما متعهد
میشویم تحریمها را برداریم
هس��تند .اینکه در عمل کاری نکردند بحث دیگری اس��ت ،ولی در
ظاهر میگویند ما مخالف تحریمهاییم .تحریمهای آمریکا صددرصد
خالف تعهدشان است و نمیتوانند برگردند .این حرف که بگویند ما
برمیگردیم ،بعد مذاکره میکنیم اص ً
ال مقبول نیست .برگشت آنها
منوط به این اس��ت که به تعهداتش��ان عمل کنند ،کما اینکه ما به
تعهداتمان عمل کردیم .بنابراین اینکه بیایند از مس��ائل موش��کی و
حضور منطقهای جمهوری اس�لامی حرف بزنند و بخواهند که این
را پیش ش��رطی قرار بدهند و به برجام متصلش کنند وجهی ندارد.
نه ،وجهی ندارد و ما باید در صحنهی سیاست خیلی به این حساس
باشیم.
* مس��ئلهی سیاست یک وجهش قدرت است .ممکن است شما در
دیپلماس��ی یک گفتوگویی داشته باش��ید ،ولی اگر آن لبهی دیگر
قدرت را نداش��ته باشید ،دیپلماسیتان درست پیش نمیرود .هدف
آنها این است که وجوه قدرت شما را بگیرند تا در دیپلماسی نتوانی
کار را پیش ببری .همانطور که عرض کردم ،باطن مسئلهی هستهای
یک وجهش قدرت است که میخواهند آن را قیچی کنند .ما باید به
این توجه داشته باشیم؛ یعنی اگر میخواهیم در هستهای کارمان جلو
برود باید آن رویهی قدرتمان را داشته باشیم .این به نفع امنیت ملی
کشور هم هست .برای اینکه خیلی مطلب روشنتر بشود رفتار آژانس
را ببینید ،بهمحض اینکه توافق سیاس��ی با قدرتها میشود ،آژانس
آرام میشود و بهمحض اینکه توافق سیاسی نمیشود ،دوباره خروش

طرح مجلس

اطالعات سپاه به مراجع استعالمی نامزدهای شوراهای شهر افزوده شد

سخنگوی کمیسیون ش��وراهای مجلس گفت :نامزدهای شوراهای
ش��هر و روستا باید  6ماه قبل از برگزاری انتخابات در آزمونی که از
سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت کنند.
به گزارش فارس ،علی حدادی س��خنگوی کمیس��یون امور داخلی
مجلس شورای اسالمی و شوراهای مجلس در جریان بررسی کلیات
طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای

اسالمی کشور اظهار داشت :این طرح در جلسات متعددی با حضور
کارشناس��ان مرکز پژوهشها و مسئوالن دس��تگاههای ذیربط در
کمیس��یون ش��وراهای مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته
اس��ت .وی افزود :یکی از موارد دیده ش��ده در این طرح ،نظارت در
قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان اس��ت به ط��وری که  6ماه قبل از
ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از س��وی وزارت کشور برگزار

فالحت پیشه:

نپیوستن ایران به  FATFجزو افتخارات برخیها است

«حش��متاهلل فالحتپیشه» رئیس پیش��ین کمیسیون امنیت ملی
مجل��س با انتقاد از تعلل مجم��ع در تصویب لوایح مرتبط با FATF
تاکید میکند که مجمع در قبال کنوانس��یونهای مرتبط با FATF
مصلح��ت را نادیده گرف��ت .آنچه در ادام��ه میخوانید بخشهایی از
گفتگوی خبرآنالین با حشمتاهلل فالحتپیشه است؛

آقای فالحت پیشه! مجمع تشخیص با موافقت رهبر انقالب
 FATFرا در دس��تور کار مجدد خود قرار داده است ،اما هنوز
خبری از تعیین تکلیف این لوایح نیست .حد تاخیر در تصویب
و یا بالتکلیفی درباره بحث  FATFبه کش��ور زیان وارد کرده
است؟
متاس��فانه ایران به تصمیمگیریهای پرهزینه معروف است و معموال
پ��س از این که هزینههای بس��یاری به ملت تحمیل ش��د آن زمان
تصمیماتی اتخاذ میشود FATF ،یکی از همین مصادیق است .همه
بانکهای جهان تحت مقرراتی عمل میکنند که در  FATFش��کل
میگیرد ،این مقررات علیه پولشویی است به بیانی دیگر هدف این است
که مانع از این ش��وند که پول کثیف وارد چرخه مالی و پولی در دنیا
شود.واقعیتی که وجود دارد این است که  FATFیک نهاد بینالمللی
است (در مجموع نهاد عبارتست از قوانین ،مقررات و ساختارها است).
نهادهای بینالمللی ،تبعی از تبعات قدرت در دنیای امروز هستند از
زمانی که مثلث عربستان ،آمریکا و اسرائیل در  FATFبهم رسیدند
عمال فضای منفی علیه ایران شکل گرفت .زمانی که بنده به نمایندگی
از کمیسیون امنیت در مجمع حضور داشتم در آن زمان ،فضای مجمع،
فضای رأی نیاوردن پالرمو یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم
س��ازمانیافته بود که حتی هنوز سی اف تی نیز مطرح نشده بود که
بحثها و چالشها بر سر سی اف تی ،بسیار بیشتر از پالرمو بود.در آن
زمان ،اقلیت  ۹نفرهای در مجمع ،چون میدانستند پالرمو رأی نمیآورد
عمال سعی میکردند رأیگیری صورت نگیرد و معموال به درخواستی
که از س��وی نماین��دگان این  ۹نفر مطرح میش��د پالرم��و به رأی
گذاشته نمیشد.
>برخ��ی اعضای مجمع با افتخار مصاحبه کردند و گفتن��د  FATFاز
دستور کار خارج شده است

به هر حال تداوم این بحث در مجمع خوب بود چراکه موجب شد ایران
از لیست خاکستری خارج نشود و وارد لیست سیاه نشود زمانی که چند

نفر از اعضای مجمع با افتخار مصاحبه کردند و گفتند کنوانسیونهای
مرتبط با  FATFاز دستور کار خارج شده است و آن را جزو افتخارات
خود تلقی کردند از آن زمان ایران بالفاصله وارد لیست سیاه FATF
شد از این رو به دنبال این قضیه ،هزینههای تحریمی ایران مضاعف و
دوچندان شد چراکه به هر حال ایران تحریم شده بود.

>نپیوستن ایران به  FATFجزو افتخارات برخیها است

در ش��رایطی که ایران در لیست س��یاه قرار داشت تعدادی از بانکها
که با حکم حکومتی مقامات سیاسیش��ان و به دلیل روابط خاصی با
ایران کار میکردند بهانه دستش��ان افتاد که یا رابطه با ایران را قطع
کنند یا هزینه این رابطه را افزایش دهند بنابر این هیچ کش��وری به
ان��دازه ایران ،هزینه مضاعفی برای مب��ادالت بانکی مانند ،change
انتق��ال و ...پرداخت نمیکند .متاس��فانه در هیچ کش��وری به اندازه
ایران ،مس��ئوالنی که عامل این کار هس��تند نه تنها پاسخی به این
ض��رر و زیانی که به مل��ت وارد کردهاند نمیدهند بلکه با افتخار ،آن
را ج��زو افتخارات خ��ود میدانند که ایران را در لیس��تهای متعدد
سیاه قرار بدهند.
>پوپولیستی کردن تصمیمات مربوط به FATFبه منافع ملی آسیب
زد

س��خن بنده به معنای به رسمیت شناختن لیست سیاه نیست بلکه
معنای بنده براین باورم در بحث  FATFمیشد بهتر عمل کرد زمانی
که بنده ریاست کمیسیون را برعهده داشتم همه نمایندگان طرفهای
موجود در نهادهای تصمیمگیر اعم از مجلس ،دولت و مجمع تشخیص
را دعوت کردم و در آنجا به صورت اجماعی یک سری ،حق شرطها را
تعیین کردیم که به واسطه این حق شرطها ،آسیبی متوجه منافع ملی
نمیشد ،اما شاهدیم زمانی که این در مجلس رأی آورد همان افرادی
که در جلس��ه اعتماد ش��رکت کرده بودند و رأی اجماعی داده بودند
تالش کردند مردم را تحریک کنند .وقتی هم که بنده رفتارشان را نقد
میکردم میگفتند که ما در بیرون از مجلس یک سری وظایفی داریم.
به بیانی دیگر باید گفت که پوپولیسم ،آفت تصمیمگیری در ایران است
یعنی پوپولیستی کردن تصمیمات مربوط به کنوانسیونهای مرتبط با
 FATFبه منافع ملی آسیب وارد کرد .به هر حال پس از اینکه ایران
در لیست سیاه قرار گرفت و هزینههای تحریم مضاعف شد و حتی در
حوزه بهداشت و درمان ،در اوج کرونا ،کشور با مشکل مواجه شد ،در

آمریکا  ۲فرد و  ۱۶نهاد ایرانی را در فهرست تحریمها قرار داد

وزارت خزانهداری آمریکا اسامی  ۲فرد و  ۱۶نهاد ایرانی را به فهرست
«اتباع و افراد خاص تحریم شده» ( )SDNاین وزارتخانه اضافه کرد.
به گزارش فارس ،آستان قدس رضوی و موسسه دانش بنیان برکت از
جمله نهادهایی هستند که در این فهرست قرار گرفتهاند .اسامی ۱۶

نهاد ایرانی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند:
شرکت تولید نیروی برق آبادان -آستان قدس رضوی -موسسه دانش
بنیان برکت -شرکت کمباین سازی ایران -شرکت گسترش الکترونیک
مبین ایران -موسسه حسابرسی مفید راهبر -شرکت مسکن و عمران

تمرکز دش��من بر رهبری ماست و میبینید که چگونه بر کلمات
و بیانات او حتی در خصوص واکسن تمرکز کردهاند و میخواهند
مانع خط روشن و کالم نورانی او در هدایت بشر شوند.
وی گفت :اس��رائیل از درون پوسیده شده و وضعیت آمریکا را هم
میبینید ،اما ما به جایی رسیدهایم که از برجام بینیاز شده ایم؛ چه
آمریکا به برجام برگردد و یا بر نگردد ،آنها هرچه توطئه اندیشیدن
به خودش��ان برگشت و امروز رس��وای جهان هستند و این مسیر
ادامه دارد.
میکند .پس وجه اصلی این مسئله حقوقی نیست و سیاسی است.در
وجه سیاس��ی حتماً ابزار قدرت مهم است .اینکه روی موشکی حرف
میزنند ،اوالً زیادهخواهی اس��ت و اص ً
ال ربطی به آنها ندارد .ثانیاً ما
ً
باید در گفتوگوی دیپلماتیک بهطور عام حتما هشیار باشیم .همیشه
ایران َعلمدار گفتوگو بوده ولی بحث این است که نباید ابزار قدرت را
از بین برد و نباید حرکت تولید دانش ُکند شود.
*اصل این است که تحریمها باید برداشته بشود .در این تردید نیست
و اگ��ر انجام ندهند نمیتوانند آمریکاییها عضو برجام ش��وند؛ چون
تعهدشان را انجام ندادند .اینکه چگونه باید انجام بشود ،خودش یک
نقشهی راه میخواهد و اگر فکر کنند که مث ً
ال با یک شکالت میتوانند
ایران را فریب دهند ،ناهشیاریشان است .ایران هم پای این ایستاده
و میگوید باید ش��ما جدای خس��ارتی که از نظر اقتصادی به ما وارد
کردید ،حداقلش تحریمها را بردارید .بعدش جزو  ۵+۱میآیید و آنجا
بقیهی بحثها انجام میشود .البته اینها واقعاً در این مدت به ایران
خسارت زدند؛ یعنی اینطور نیست که بدون خسارت بوده باشد ،ولی
این نیاز به بحث دارد .اگر این بحث را کسی قبول نکند ،معنیاش این
است که اینها میخواهند با یک کار شکلی ،چند تا تحریم مقامات
را بردارند و بعد بیایند بگویند بقیهاش به مذاکره مربوط است .این به
ضرر ماست و اص ً
ال ما نمیتوانیم در این زمینه مذاکره بکنیم.
*از مدتها پیش یک اصلی در موضوع هس��تهای مطرح بود و بحث
میش��د که ما باید رفتارمان رفتار متوازنی باشد .یک زمانی براساس
گفتوگوه��ا و تعهدات ،یک توافقی صورتگرفته که بخش زیادی از
این توافقات مستقیماً یا بهصورت غیرمستقیم تحقق پیدا نمیکنند،
ولی ما همچنان پایبند باشیم .از یک سالونیم پیش این بحث جدیتر
مطرح شد که ما باید گامبهگام تعهداتمان را در مقابل کارهای آنها
کاهش بدهیم که یکی از آن تعهدات احیاء غنیسازی  ۲۰درصد بود و
تعداد سانتریفیوژهایمان و تولید مواد غنیشدهمان باید تغییر پیدا کند
یا سانتریفیوژهای نسل جدیدمان را نصب کنیم که قب ً
ال تعهد کرده
بودیم در سالهای خاصی این را انجام بدهیم .اینها تصمیمگیری و
ابالغ ش��د و در چهار یا پنجگام بنا بود انجام شود .این قانونی هم که
مجلس تصویب کرد تا حدی به همین مسیر نزدیک بود.
*من فکر میکنم آن چیزی که مهم است ،این است که برای مردم
تبیین بشود که ایران در مقابل کاری که غربیها کردند انصافاً صبوری
کرد .آنها ا ّول گفتند چند هفته ،بعد گفتند چند ماه و کمتر از یک
سال طول دادند ،ولی ما صبر کردیم و مرتب هم به اروپاییها گفتیم
اگ��ر آمریکاییها را قبول ندارید ش��ما چه کار میکنید؟ تئوریهای
مختلفی مطرح ش��د که چه جوری آنها عمل کنند .در نهایت چیز
دندانگیری که حداقل منافع جمهوری اس�لامی از نظر فروش نفت
و امکاناتی که از بانک میتواند اس��تفاده بکند حاصل نشد .بعدش ما
این گامها را برداشتیم تا برای مردم روشن باشد که ایران یک مسیر
معقولی را طی کرد .البته معنی هم نداشت که ما بعد از این همه صبر
و گفتوگو با غربیها به تعهداتمان عمل کنیم و دیگران به تعهداتشان
عمل نکنند.
میش��ود ش��رکت کنند البته این آزمون برای دوره ششم انتخابات
شوراها اجرایی نیست.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد :تکمیل
پرسشنامه از س��وی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر
انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح وجود دارد.
حدادی افزود :اطالعات س��پاه پاس��داران نیز به مراجع استعالمی
نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا افزوده شده است.
وی گفت :هدف اصلی طرح ،جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت
بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد میباشد.
حال حاضر با نامه رئیسجمهور و دستور مقام معظم رهبری قرار بر این
شد که مجددا در دستور کار مجمع قرار بگیرد ،اما در دستور کار قرار
گرفتن مجدد به معنای رأی آوردن آن نیست چراکه شاهدیم بسیاری
از افراد در این باره موضعگیری منفی کردهاند.
پس شما احتمال تصویب نشدن را بیشتر از تصویب شدن
میدانید؟
بنده بر این باورم که فضا ،بسیار بدتر از سال گذشته است ،آن زمان سه
نفری که به نمایندگی از مجلس درمجمع حاضر میشدند از FATF
دفاع میکردند ،اما درحال حاضر به طور طبیعی ،کسانی که از مجلس
به مجمع میروند یقینا با  FATFمخالفت خواهند کرد از این رو اگر
موضوع رأیگیری باش��د یقینا کنوانسیونهای مرتبط با  FATFدر
مجمع رأی نمیآورند مگر اینکه یک اراده سیاسی براساس مصلحت
ش��کل بگیرد که طبق این اراده سیاسی ،امکان رأیآوری سی اف تی
و پالرمو شکل بگیرد.
>توپ در زمین مجمع است

به هر حال توپ در زمین مجمع است از این رو بر این باورم که وظیفه
مجمع ،مصلحتاندیشی است مجمع در قبال کنوانسیونهای مرتبط
با  FATFمصلحت را نادیده گرفت وقتی که کار یک کنوانس��یونی
به مجمع تشخیص کش��ید معنایش این است که حتی در آنجا هم
نمایندگان مجلس باید براساس مصلحت رأی بدهند ،اما این کار صورت
گرفت مصلحتها فدا شد دلیل آن آفتی تحت عنوان پوپولیسم است
که منافع ملی در نتیجه فدا میشود در صورتی که با حق شرطهای
قوی میتوان این موانع را برداشت.
>مخالفان  FATFدغدغه مالی ندارند

ب��ه رویکردهای پوپولیس��تی اش��اره کردید ،ت��ا چه حد
این ش��عارهای پوپولیستی موجب ش��ده مجمع نتواند تصمیم
صددرصدی درباره  FATFبگیرد و آن را بالتکلیف بگذارد؟
در واقع فضای مجمع تحت تاثیر این فضاسازیهای پوپولیستی
خارج از مجمع قرار گیرد؟
دلیل اصلی این است که در کشور ما معموال تصمیمگیریها پرهزینه
است و پس از این که به ملت ،هزینههایی تحمیل شد تصمیماتی اتخاذ
میش��ود این هزینهها تحمیل شده و کسی هم تاوان این هزینهها به
ملت را برعهده نمیگیرد حتی افراد مقصر با افتخار هم این موضوع را
مطرح میکنند در حالی که هیچ کدام از این افراد دغدغه مالی ندارند
و این واقعیتی است که وجود دارد.
قدس رضوی -شرکت معادن قدس رضوی -شرکت کارگزاری بورس
اوراق بهادار رضوی -سازمان اقتصادی رضوی -شرکت کاشی سنتی
قدس رضوی -س��ازمان اقتصادی رضوی -شرکت فناوری اطالعات و
ارتباطات رضوی -شرکت توسعه نفت و گاز رضوی -شرکت مدیریت
زنجیره تامین رضوی -شرکت شهاب خودرو و شرکت توسعه حفاری.

