نقوي حسيني:

اميدي به اروپا نيست
بسته آنها بدون
راهبرد است

2

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس گفت :بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا اهداف
ما را تعيين نکرده است و نشان مي دهد که اروپايي ها شايد جديت هم داشته باشند ،اما توان اين
کار را ندارند که اهداف ما را تامين کنند .سيدحسين نقوي حسيني ،عضو کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجه در گفت و گو با راه دانا به عدم تضمين در بيانيه صادر شده توسط اتحاديه اروپا
اشاره کرد و گفت :جمهوري اسالمي ايران پس خروج آمريکايي ها از برجام و نقض آشکار اين
توافق بين المللي انتظار داشت؛ که اروپايي ها  2تضمين را به ايراني ها در بسته پيشنهاديشان
بدهند ،اول اينکه خسارت هاي ناشي از خروج آمريکا عليه ايران را جبران کنند و دوم اينکه
به تعهدات برجامي خودشان با مکانيزم هايي که مي توانند طراحي کنند به خوبي عمل کنند
و هيچ وقفه اي در انجام اين تعهدات پيش نيايد .وي تصريح کرد :بعد از يکي  2ماه مذاکره و
گفت و گو نهايتاً بسته پيشنهادي اروپايي ها پيشنهاد شد که متاسفانه هيچ يک از دو منظور

سياسي
» خبر

ما را محقق نمي کند و هيچ تضمين عملياتي براي مقابله با آمريکايي داده نشده است و انجام
تعهدات برجامي خودشان هم در هاله اي از ابهام است .نقوي حسيني خاطر نشان کرد :آقاي
روحاني به کلي بودن و بدون راهبرد بودن بيانيه اتحاديه اروپا معترض است و ما فکر مي کنيم
به داليل سياسي و اقتصادي و فني اي که وجود دارد ،اروپايي ها نتوانند اهداف مارا تامين کنند،
چون باالخره مناسبات اقتصادي بين اروپا و آمريکا مناسبات گسترده اي است و به همين جهت
شايد اروپايي ها نتوانند اهداف ما را تامين کنند ،بنا بر اين مي شود گفت که اميدي به اروپايي ها
نيست .وي اذعان کرد :دولت تکليفش کام ًال روشن است؛ يعني مصوبه مجلس شوراي اسالمي
مبني بر قانون اقدام متقابل تکليف دولت را روشن کرده است ،بويژه در بند  3توافق قرائتاً ذکر
شده است که اگر يکي از اعضا نقض آشکار را انجام داد "خب خروج آمريکا نقض آشکار و بين
برجام محسوب مي شود" ،دولت بايد اين اقدامات را انجام دهد.

اخبار برگزيده »

چهار دغدغه مهم مراجع تقليد در باره
نظام بانکداري
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رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت:

مردم بايد احساس آرامش و ثبات كنند

اکرمي:

دولت در شرايط کنوني موفق عمل نکرده است
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري گفت :دولت در شرايط
کنوني موفق عمل نکرده است.حجت االسالم والمسلمين سيد رضا
اکرمي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به انتقاد عارف از
مديريت ارزي دولت روحاني و اينکه دولتمردان تجربيات شکستخورده
را تکرار ميکنند اظهار کرد :به عقيده من اين اظهارات شخصي است.
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري افزود :سنجش عملکرد
دولت با اشخاص نيست؛ بلکه با اسناد باالدستي است که به آنها توجه
نداريم.وي با اشاره به اينکه بايد عملکرد دولت را طبق سند چشم انداز
يا برنامه پنج ساله ششم توسعه سنجيد؛ گفت :اجراي قانون در جامعه
ما ضعيف است و به نظر ميرسد که دولت در شرايط کنوني موفق
نبوده است.اکرمي با بيان اينکه در طول  120روزي که از آغاز سال
جديد ميگذرد؛ دليل موجهي براي گراني و نابساماني ارز و سکه وجود
نداشته است؛گفت :اين نابسامانيها محصول نظارت ضعيف است و آنقدر
اتکايمان به بيرون بود که از ظرفيتهاي داخلي غفلت کرديم.

کاظم دلخوش:

آمريکا قدرت ممانعت از فروش
نفت ايران را ندارد
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس گفت :آمريکا قدرت ممانعت از
فروش نفت ايران را ندارد.سيد کاظم دلخوش اباتري در گفت و گو با
آنا ،درباره رايزنيهاي آمريکا در منطقه براي تحت تاثير قرار دادن فروش
نفت ايران ،اظهار کرد :دشمنان زماني وضعيتي را به کشور ما تحميل
کرده بودند که ما فقط يک ميليون  800هزار بشکه نفت ميفروختيم
و امروز شرايط ما به مراتب بهتر از گذشته است و آنها ديگر قادر نيستند
چنين شرايطي را بر کشور ما تحميل کنند.وي با بيان اينکه امروز امکان
فروش نزديک سه ميليون بشکه نفت را داريم ،گفت :شايد يک آدم کم
عقلي مانند ترامپ با رفتارهاي خود تأثيري روي فروش نفت ما بگذارد
اما هرگز قدرت ممانعت از فروش آن را نخواهند داشت.نماينده مردم
صومعه سرا در مجلس تصريح کرد :ما شرکاي تجارياي داريم که همواره
براي خريد نفت از ايران آمادهاند.سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس
با بيان اينکه بخش خصوصي به حوزه نفت اعالم آماده کرده ،تاکيد کرد:
زمينه براي ورود بخش خصوصي و تبديل نفت به فرآورده بازتر شده
و بخش خصوصي راحتتر ميتواند وارد عرصه شود.

حجتاالسالم ذوالنور:

بسته پيشنهادي فعلي اروپا بيشتر شبيه
به يک بيانيه است
رئيس کميته هستهاي مجلس گفت:بسته پيشنهادي فعلي اروپا بيشتر شبيه
به يک بيانيه است تا بسته توافقي و هيچ الزامي برايش وجود ندارد که اجرا
شود يا خير .البته شايد در پي اين مذاکرات طرفين به نتايج جديدي دست
پيدا کنند.حجتاالسالم مجتبي ذوالنور در گفت و گو با ميزان ،با اشاره به ارائه
بسته پيشنهادي برجام از سوي اروپا گفت :قطعا بسته پيشنهادي اروپا نميتواند
موجب حصول در توافقي شود.وي افزود :ايران تاکنون بسته پيشنهادي اروپا
را نپذيرفته است چرا که تضمينهاي خاص در اين بسته وجود ندارد بلکه يک
کلياتي است که در گذشته گفته شده است.رئيس کميته هستهاي کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد :در حقيقت بسته پيشنهادي
فعلي اروپا بيشتر شبيه به يک بيانيه است تا بسته توافقي و هيچ الزامي برايش
وجود ندارد که اجرا شود و يا خير .البته شايد در پي اين مذاکرات طرفين به
نتايج جديدي دست پيدا کنند .ذوالنور تاکيد کرد :اگر ما بخواهيم اين بسته را
فصل الخطاب بدانيم و نتيجه نهايي قلمداد کنيم بايد بگويم اين بسته هرگز منافع
ما را تامين نميکند و يقينا نميتواند موجب ادامه دادن در برجام شود.

جواد منصوري:

با آمريکا نميتوان مذاکره کرد
کارشناس مسائل سياست خارجي گفت :با آمريکا نميتوان مذاکره کرد.جواد
منصوري کارشناس مسائل سياست خارجي و سفير اسبق ايران در چين در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره صحبت هاي اخير ترامپ مبني
بر اينکه ايران به دليل شرايط اقتصادياش روزي با ما توافق خواهند کرد
گفت :عملکرد رئيس جمهور فعلي اياالت متحده آمريکا در طي يکسال و نيم
گذشته نشان داده است که او از يک انسجام فکري و تعادل رواني برخوردار
نيست.وي با بيان اينکه قرائن و شواهد حاکي از آن است که ترامپ تحت تأثير
وقايع و اتفاقات روزانه صحبت ميکند و نظراتش مبني بر محاسبات اصولي و
مباني سياسي مشخصي نيست ،ادامه داد :تقريبا تمامي سياستمداران دنيا به
اين نتيجه رسيدهاند که نميتوانند نسبت به سخنان و مواضع رئيس جمهور
فعلي اياالت متحده آمريکا محاسبه روشني داشته باشند.منصوري با اشاره به
اينکه ترامپ به دنبال ايجاد ناامني و آشفتگي در مناطق مختلف جهان است،
تصريح کرد :مواضع و عملکردهاي ترامپ در رابطه با اتحاديه اروپا ،چين،
کره شمالي و خاورميانه نشان داده است که او نتوانسته به يک ذهنيت مشخص
درباره مسائل جهاني دست پيدا کند.کارشناس مسائل سياست خارجي با تاکيد
بر اينکه اقدامات ترامپ عليه ايران حاکي از نوعي دشمني غير عادي است و
به طور دائم و در عناوين مختلف عليه ايران صحبت ميکند ،گفت :مقامات
ايران ،سياستمداران و تحليلگران ايراني بايد متانت ،تعادل و آرامش خود را در
قبال دولت فعلي آمريکا حفظ کنند و از صحبتها ،تهديدها ،شعارها و مواضع
پراکنده رئيس جمهور آن برآشفته و متأثر نشوند.

دريادار خانزادي:

طرح اشراف ،برنامهاي دقيق در برابر
تهديدات منطقهاي و فرامنطقهاي است
فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت :طرح اشراف به منزله يک سناريوي دقيق
و کامل در برابر هر نوع تهديد منطقهاي و فرامنطقهاي موثر است.به گزارش
گروه دفاعي خبرگزاري تسنيم امير دريادار حسين خانزادي در نهمين جشنواره
مالک اشتر نداجا اظهار داشت :نيروي دريايي ارتش به واسطه رزم در سطح،
زيرسطح ،هوا و ساحل پيچيدگي زيادي دارد و اگر بخواهيم يک ماموريت کامل
انجام دهيم ،خواهيم فهميد که نيروي دريايي ارتش يک نيروي تجهيزاتمحور
است.وي با تاکيد بر اين که دنياي امروز در حال سبقت فناوري و اطالعات در
تمام زمينههاست ،خاطرنشان کرد :اگر ما ميخواهيم از تکنولوژي و فناوري روز
دنيا عقب نمانيم ،ديگر سبکهاي قديمي پاسخگو نيست و امروز طرح اشراف
ميتواند به منزله يک سناريوي دقيق و کامل در برابر هر نوع تهديد منطقهاي و
فرامنطقهاي موثر باشد تا بتوانيم بهواسطه آن بدانيم در چه نقطهاي قرار داريم و
چه اقداماتي را بايد انجام دهيم تا از آمادگي رزمي و تواناييهايمان مطلع شويم
و بتوانيم بهترين تصميم را در سختترين شرايط بگيريم.

حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب
اسالمي صبح ديروز در نشستي که با دعوت
ايشان از رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت
برگزار شد ،با تأکيد بر توانايي کشور براي عبور
از مشکالت اقتصادي با برخورداري از روحيه
انقالبي و مجاهدت ،کار و تالش شبانهروزيِ
مسئوالن و همکاري و همراهي آحاد مردم،
شرايط و الزامات استمرار پيشرفت و حرکت پر
شتاب به سمت اهداف را بيان کردند.
حضرت آيت اهلل خامنهاي در اين جلسه ،شرط
اصلي موفقيت در همه عرصهها را برخورداري
از «روحيه قوي ،انگيزه ،شجاعت و عزم راسخ»
دانستند و افزودند :همه مديران دولتي بايد در
مقابل مشکالت با تحرک بيشتر و با احساس
مسئوليت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقالب اسالمي ،تيم اقتصادي دولت را
مياندار و محور اصلي کار و تحرک در کشور
خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگي با
آن فراخواندند.
ايشان شرط ديگر غلبه بر تنگناها را ارسال
تصويري مقتدر از دولت برشمردند و افزودند:
تصوير دولت در چشم مردم بايد تصويري توانا،
کارآمد و تالشگر باشد ،زيرا نفس تالشگري براي
مردم جذاب و اميدوارکننده است.
رهبر انقالب اسالمي همچنين صداوسيما و
دستگاه هاي تبليغاتي را به انتقال تصوير درست
از اقدامات دولت توصيه کردند و افزودند :البته
بيان انتقادهاي منطقي اشکالي ندارد ،ضمن اينکه
بخش عمدهاي از تصويرسازي درست از دولت
وابسته به عملکرد مسئوالن است ،يعني مسئوالن
بايد به ميان مردم ،کارگران و صنايع بروند و از
نزديک با آنها ارتباط برقرار کنند.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با مقتدرانه توصيف
کردن مواضع رئيسجمهور کشورمان در اروپا
افزودند :نشان دادن اقتدار در مقابل بيگانگان

بويژه آمريکاييها امري الزم است و اين کار بايد
بهنگام ،صريح و قاطع انجام شود.
«دنبال کردن جدي کارها با استفاده از امکانات
و تواناييهاي کشور» سفارش ديگر رهبر انقالب
اسالمي به مسئوالن بود.
ايشان افزودند :البته طرفهاي اروپايي موظفند
تضمينهاي الزم را در خصوص برجام بدهند
اما نبايد اقتصاد کشور به اين موضوع گره زده
و معطل آن شود.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با تأکيد بر «لزوم
گسترش روزافزون ديپلماسي و ارتباطات خارجي»،
افزودند :به جز موارد معدودي همچون آمريكا،
روابط کشور با شرق و غرب بايد هر چه بيشتر
تقويت شود و تحرک عملياتي و هدفمند ديپلماسي
افزايش يابد.
رهبر انقالب اسالمي در ادامه به بيان چند توصيه و
راهکار براي حل مشکالت اقتصادي پرداختند.
ايشان تهيه «نقشه راه اقتصا ِد با ثبات» را الزم
دانستند و افزودند :اگر نقشه راه اقتصاد تهيه
شود ،مردم و فعاالن اقتصادي تکليف خود را
خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به
کمک دولت خواهند شتافت.

«تقويت بخش خصوصي» و «ضرورت برخورد
قاطع با متخلفان» دو توصيه ديگر حضرت
آيت اهلل خامنهاي بود.
ايشان در همين زمينه به نمونههايي از تخلفات
برخي دستگاهها و افراد در مسائل اخير سکه و
ارز اشاره و تأکيد کردند :بايد با متخلفان در هر
سطحي که هستند برخورد شود.
رهبرانقالباسالميدستورروزگذشتهرئيسجمهور
براي برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب
خواندند و افزودند :البته اين دستورها بايد پيگيري
شود تا به نتيجه مطلوب برسد.
ايشان «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادالت
مالي براي جلوگيري از عمليات مخرب نظير
قاچاق و پولشويي» را ضروري دانستند و با
اشاره به برخي تخلفات انجامشده در استفاده از
ارز دولتي گفتند :بايد با سامانه هاي مربوط و
يا مقررات قانوني جلوي چنين تخلفات آشکاري
گرفته شود.
«جدي گرفتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي»،
«اقدام بهنگام و عالج واقعه قبل از وقوع» و
«مبارزه واقعي با فساد» محورهاي بعدي مورد
تأکيد رهبر انقالب اسالمي در اين نشست بود.

ايشان با تأکيد بر اينکه در مبارزه با مفاسد ابتدا
بايد با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به
طور شفاف اطالعرساني شود ،گفتند :البته مسئله
برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئوالن
دستگاهها است و پس از آن بايد موضوع به قوه
قضائيه واگذار شود.
حضرت آيت اهلل خامنهاي« ،حرف زدن رودرروي
مسئوالن با مردم و بيان شرايط» را الزم دانستند
و خاطرنشان کردند :مشکالت را با مردم در ميان
بگذاريد و ضمن ارائه اقدامات خود ،نقشه دشمن
را براي آنها تبيين کنيد.
ايشان در پايان گفتند :جدا ً معتقدم دولت به شرط
انجام اقداماتِ الزم ،خواهد توانست بر مشکالت
فائق آيد و توطئههاي آمريكا را ناکام بگذارد.
در اين جلسه ،آقاي روحاني رئيسجمهور خطاب
به رهبر انقالب اسالمي گفت :همه تالش خود
را به کار ميبنديم تا نکاتي را که بيان فرموديد،
عملياتي و اجرايي کنيم.
رئيسجمهور با اشاره به تالش دشمن براي نگران
کردن مردم از آينده و ايجاد انتظارات تورمي ،افزود:
با وجود همه تالش هاي رواني و اقتصادي دشمنان
ايران ،درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در سه ماهه
اول امسال بيش از سه ماهه اول سال قبل بوده
و در بخش عمراني  ۲۲برابر سال قبل اعتبارات
الزم تخصيص و تأمين شده است.
آقاي روحاني با تأکيد بر اينکه برخي مسائل
همچون اشکاالت نظام بانکي و نقدينگي ،ارتباطي
با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته
وجود داشته است ،به برنامه دولت براي حل اين
مسائل اشاره کرد و گفت :حل اين مسائل جزء
دستورکارهاي اساسي شوراي عالي هماهنگي
اقتصادي و ستاد اقتصادي دولت است.
رئيسجمهور همچنين هماهنگي کامل قوا و
دستگاه ها برايخنثي کردن توطئههاي آمريكاييها
را ضروري دانست.

حبيبي :روابط راهبردي با چين و روسيه از ضروريات روابط خارجي ايران است
دبيرکل حزب موتلفه گفت :امروز که دشمني آمريکا و اروپا پس از
بدعهدي در برجام مسلم شده ،بايد ريلگذاري صحيح و منطقي در
سياست خارجي نسبت به شرق صورت گيرد.
به گزارش تسنيم ،محمدنبي حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در
پايان نشست دبيران اين حزب اظها ر داشت :مردم براي حفظ ارزشهاي
الهي و پاکي جامعه انقالبي خود براي صيانت از حجاب و عفاف وارد
معرکه شدند و در فضاي مجازي يک نبرد نرم پيروزمندانه عليه کساني
که بيعفتي و بي حيايي را در جامعه رواج ميدهند راه انداختند؛ اين
رويکرد که به صورت آتش به اختيار برگزار شده قدرت نرم خود را به
رخ دشمنان حجاب و عفاف کشيد.
وي با اشاره به اينکه ما قانون محکمي در مورد حجاب و عفاف داريم،گفت:
بسياري از دستگاه هاي رسمي به خصوص دستگاه هاي دولتي مسئوليت
خود را براي تحکيم حجاب و عفاف در جامعه انجام نميدهند .وزير
کشور چه خوب است به عنوان مسئول اجرايي قانون يک گزارش ارائه
دهد تا مردم بدانند همت دولت در اجراي اين قانون در چه حد است.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي خاطرنشان کرد :اين گلهمندي از دولت و
دستگاههاي عمومي و دولتي وجود دارد که همت و عزم راسخي براي
پاسداشت اين قانون از خود نشان نميدهند.ما براي تربيت نسل آينده
به اجراي اين قانون نياز داريم .زنان بيدار جامعه ما با هوشياري و صبر
انقالبي با چالشهاي فراواني در عرصه فرهنگ در باب تحکيم مباني
اسالم در خصوص عفاف و حجاب روبه رو هستند .دولت بايد به آنها ياري
برساند .حبيبي افزود :هنوز اخباري در مورد اجرايي کردن سند 2030
در سطحي از سطوح آموزشي به گوش ميرسد؛ دولت بايد با رصد اين
اخبار جلوي اين تحرکات را بگيرد.
وي در پاسخ به اين سوال که اخيرا آقاي نوبخت از  12بسته اجرايي
دولت براي مقابله با تحريمها رونمايي کرده است،گفت :بايد از دولت

تشکر کرد که در شرايط ويژهاي که به سر مي بريم مباحث مربوط به
مقابله با تحريمها را ميخواهد عملياتي کند.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي تصريح کرد :اينکه سناريوهاي مختلف
براي تحريمها پيش بيني و با آنها مقابله صورت گيرد بسيار خوب
است اما اين سطح از آمادگي بايد در دولت و مردم پديد آيد تا از اين
مرحله عبور کنيم .حبيبي با اشاره به بستههاي اجرايي دولت گفت :در
بند 7و  8بسته اجرايي دولت آمده است ،داراييهاي مازاد دولت واگذار
شود و در مشارکت عمومي و خصوصي طرحهاي عمراني دولت تسهيالتي
بوجود آيد .اين سياست در بودجه دو سال گذشته دولت بوده است.
نبايد وقتي ما با مشکلي روبه رو ميشويم به ياد قوانين و مقررات
بال اجرا و معطل اجرا بيفتيم .وي با اشاره به قانون حمايت از توليد داخل
گفت :اگر واقعاً به اين قانون عمل ميشد جلوي قاچاق در کشور گرفته
ميشد و از توليد داخل هم حمايت ميشد .نبايد بعد از چند سال از
مصونيت دولت رئيس محترم مجلس بگويد نهادهاي دولتي کاالهاي
مشابه داخلي را وارد نکنند .اين حکايت از يک بي قانوني و بيانضباطي
دارد .وقتي کااليي در داخل به ضرر توليد ميشود اجازه واردات همان
کاال را ميدهند .دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با اشاره به فعاليتهاي
مخرب اقتصادي گفت :بخشي از فعاليتهاي اقتصادي در جامعه ما به
سوي سوداگري و داللي رشد پيدا کرده است .دولت بايد با اجراي قانون
ماليات بر سوداگري جلوي هرز رفتن منابع را بگيرد و نقدينگي را چه در
حوزه دولتي و چه در حوزه خصوصي به سمت حرکت هاي سالم اقتصادي
و نيز توليد با کيفيت در داخل سوق دهد .حبيبي ضعف تيم اقتصادي
و تغيير سياستهاي اقتصادي دولت به ويژه در نگاه به غرب را ضروري
دانست و گفت :امروز يک اجماع در جامعه در بين مردم و نيز در دولت و
مجلس پديد آمده است که تيم اقتصادي و آرايش اقتصادي دولت تغيير
کند .هر روز تاخير در اين مورد باعث ضرر و زيان بيشتر است .مديريت

خسته و نشسته نميتواند ما را در اين شرايط ويژه از مشکالت بيرون
ببرد واقعاً نياز به مديريت جهادي داريم.وي در بخشي از سخنان خود با
اشاره به سفر واليتي به مسکو گفت :روسيه پس از فروپاشي شوروي و
بويژه در دوره رياست پوتين ،روسيه جديد با رويکردهاي جديد است .در
اين مقطع زماني برقراري روابط راهبردي با چين و روسيه از ضروريات
روابط خارجي ماست .البته تذکر اين نکته هم ضروري است که بنابر مثل
مشهور همه تخم مرغها را نبايد در يک ظرف گذاشت.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي افزود :امروز که دشمني و خصومت آمريکا
و اروپا پس از بدعهدي در برجام براي ملت و دولت ما مسلم شده است
بايد يک ريل گذاري صحيح و منطقي در سياست خارجي در نگاه
حساب شده به شرق صورت بگيرد .سفر واليتي و ارسال پيام رئيس
جمهور و پيام شفاهي رهبري نشان دهنده اين رويکرد است و بايد از
آن حمايت و استقبال کرد .حبيبي گفت :روسيه مسير مطمئني براي
فروش نفت ،مراودات بانکي و تحرکات اقتصادي جديد ايران است .بازار
 150ميليون نفري روسيه به روي تجار ما باز است .ما فرصتهاي
طاليي در اين حوزه داريم .وي افزود :روسيه در سوريه مجدانه در کنار
مقاومت بود و هزينههاي زيادي پرداخت .اين هزينه نشانه عزم روسها
در مقابله با زياده خواهيهاي آمريکا در منطقه است .روسيه مسير نفوذ
ما در پيمان شانگهاي است که بايد اين مسير را باز نگه داريم .دبيرکل
حزب موتلفه اسالمي با اشاره به پيروزيهاي مقاومت در سوريه و يمن
اظهار کرد :آمريکا و رژيم صهيونيستي و همپيمانان منطقهاي آنان
روز به روز شکست جديدي را تجريه ميکنند .امروز معارضين در سوريه
در محاصره کامل هستند .تالشهاي آمريکا براي نجات آنها با بمبارانهاي
وحشيانه سودي ندارد .در يمن نيز ائتالف سعودي در حال فروپاشي
است .با خروج مالزي ،امارات و سودان چيزي از اين ائتالف جز کارنامه
جنايات قبلي آن باقي نميماند.

احتکار چيست؟ محتکر کيست؟

دارد که نيازمند بازنگري هستند و اميد است با توجه به تجارب
چندسال گذشته ،شناسايي ،اولويتگذاري و بازنگري آنها نيز در
دستور کار قرار گيرد.
بيشک اين کافي نيست که رئيس محترم قوه مقننه هرازگاه صرفاً
براي تدوين قوانين مورد نياز اعالم آمدگي کنند ،بلکه هم مجلس
بايد رسماً از طريق نيازسنجي و شناسايي مشکالت و خالءهاي
قانوني و رفع نواقص و کاستيها و در واقع بهروزرساني و ايجاد
ثبات در قوانين و مقررات اقدام نمايد و هم دستگاههاي ذيربط
در قواي سهگانه و ساير نهدهاي وابسته به نهاد رهبري ،بايد در
تعامل با يکديگر به اين کار مبادرت نمايند.

ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت ،انتشارات دارصادر 1997 ،ميالدي ،چاپ
اول .ج ،2ص  ،128و زبيدي ،محمد مرتضي؛ تاج العروص ،بيروت ،انتشارات
مکتبة الحياة ،بي چا ،بي تا .ج ،3ص( 145ماده "حکر") و فيومي ،احمد بن
محمد؛ مصباح المنير ،قم ،انتشارات دارالهجرة 1405 ،ه.ق ،چاپ اول .ص
( ،145ماده "حکر")
طوسي ،ابي جعفر محمد بن الحسن؛ النهاية ،قم ،انتشارات قدس ،بي چا ،بي
تا .ص  378و امام خميني ،سيد روح اهلل؛ کتاب البيع ،قم  ،انتشارات جامعه
مدرسين 1415 ،ه ق ،چاپ پنجم .ج  ،3ص .410
امام خميني ،سيد روح اهلل؛ کتاب البيع ،همان .ج ،3ص .415
امام خميني ،روح اهلل؛ کتاب البيع ،همان .ج  ،3ص .415
حر عاملي ،محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه ،همان .ج  ،17ص  ،424باب 27
از ابواب اداب تجارت حديث .2
امام خميني ،روح اهلل؛ کتاب البيع ،همان .ج ،3صص  413و .414
شمس الدين ،محمد مهدي؛ احتکار در اسالم ،ترجمه :سيد مرتضي،آيت اهلل
زاده شيرازي ،بي جا ،شرکت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات1378 ،
ه.ش ،چاپ اول .ص .43

و فهرست کردن «ظرفيت»هاي کشور است که طي ساليان در خطوط
مختلف تبلور يافته است .اينها نقطههاي ثابت انتهاي افق ما هستند که
به ما رمق تالش ميبخشند و ناميديها را رفته رفته کمرنگ ميکنند.
براي رسيدن به ثبات بايد به هدفهاي غايي ملت تمرکز کنيم .در گام
بعد بايد موانع دستيابي به چشماندازها را شناسايي و فهرستبندي نماييم،
و ضربه زدن به همه آنها را با درجات مختلفي از اهميت آغاز کنيم .نکته
بعد اين است که همه را براي حوصله و پشتکار آماده سازيم ،و کليد اين
گام آن است که احساسهاي نارضايتي عمده را به رضايت تبديل کنيم.
بايد در سطح ملي ،دستاوردها و داشتههاي ما مرور شود ،و رفته رفته
آهنگهاي منفيبافي به انتقادهاي مثبت بدل گردد.
 مطلب چهارم .ما به چشمانداز تازهاي نياز داريم که همه نقاط قوتي را کهطي سالها ،هدف تمرکز ملت بوده است را با هم جمع کند؛ رهبر عالي ما،
در سال  1392به دولت جديد توصيه فرمودند که «نقاط قوت دولتهاي
پيشين» را در خود جمع کند ،و «نقاط ضعف دولتهاي پيشين» را از خود
دور نمايد؛ همان سال  92که رهبر عالي فرمودند بايد به اين چشمانداز تازه
و تجميع شده دست ميآويختيم ،ولي گذشتهها گذشته؛ حاال موقعيتي است
که بايد نقاط قوت جمع شوند ،و موازنهها را تقويت کنند .به رغم برخي
ديگر ،باور من اين نيست که در شرايط بحرانياي به سر ميبريم؛ بلکه آن
چه الزم است اين خواهد بود که قدري توقف کنيم ،معناي تاريخي خود
را مالحظه کنيم ،و چشمانداز بلندنظرتري را ترسيم نماييم .تجربههاي

دولتهاي منتخب ما تا کنون شامل شعارهاي مهم ذيل بوده است« :استقالل،
آزادي ،جمهوري اسالمي»« ،جنگ جنگ تا پيروزي»« ،سازندگي»« ،عدالت
اجتماعي»« ،قانونگرايي»« ،جوانگرايي»« ،گفت و گو»« ،مبارزه با فساد»،
«مهرورزي» ،و «تدبير و اميد» .همه اينها ،درخواستها و تجربههاي اخير
ملت بوده است که در آراء برنده انتخابات تبلور مييابد و بايد در تلفيق يک
چشمانداز تازه مورد بهرهبرداري واقع شوند.
 مطلب پنجم .اپيدمي نقدهاي سياهنما و منفي ،نشان ميدهد کهشمار نخبگاني که خود را درگير حل مسائل واقعي کشور نميکنند
بسيار است .سياهنمايي وقتي شکل ميگيرد که روشنفکران از دور به
سياستمدار ميگويند« :لنگش کن» .بايد از اين وضعيت فاصله گرفت
و همه را درگير توليد راه حل براي کشور کرد .نخبگان کشور در همه
سطوح ،بايد صادقانه اهداف ملت را که مناقشهاي در آن نيست بشناسند
و به رسميت هم بشناسند« :استقالل ،آزادي ،جمهوري اسالمي»« ،جنگ
جنگ تا پيروزي»« ،سازندگي»« ،عدالت اجتماعي»« ،قانونگرايي»،
«جوانگرايي»« ،گفت و گو»« ،مبارزه با فساد»« ،مهرورزي» ،و «تدبير
و اميد» .براي به رسميت شناختن اين اهداف و تجربهها ،نخبگان بايد از
ارزشهايي که از زيست انضمامي اين ملت فاصله دارد عزل نظر کنند،
و خود را مشغول الزامات زندگي همين مردم کنند .آنها نبايد بيهوده با
مالحظاتي که ربطي به زندگي انضمامي اين ملت ندارد اعالم «بحران»
کنند ،و ملت را به دستپاچگي بکشانند.

ادامه از صفحه اول
با توجه به تعاريف فوق و با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع مبادالت
تجاري و اقتصادي کشور در ماهها و بهخصوص روزهاي اخير در
زمينه خريد فروش نامتعارف کاالها و اقالمي مانند؛ ارز ،سکه و
خودرو ،بارديگر ضرورت بازنگري تعريف احتکار يا تعيين واژه مکمل
آن ،يک ضرورت اجتناب ناپذير است.تعريفي که بتواند ،هرگونه
اختالل در نظام اقتصادي و امنيت اجتماعي و عمومي جامعه و
کشور در شرايط مشابه (اعم از پيشبيني شده يا پيشبيني نشده)
را بهطور کامل پوشش بدهد.
البته در قوانين و مقرارت موجود ،واژههاي متعدد ديگري نيز وجود

مفهوم سطح کافي بحران

ادامه از صفحه اول

در واقع ،وجود «سطح کافي حادمسائل» ،براي عملکرد با نشاط سيستم ضروري
است .واقع آن که يکي از عوارض توسعه آن است که مردم توسعهزده ،کمتر
مسائل را جدي ميگيرند ،و همواره گمان ميبرند که ماشين توسعه ،ميتواند
هر نحو خسارتي که ناشي از عدم تحمل مسئوليتها باشد را ترميم کند.
در جامعه توسعهزده ،براي موضوع مهمي مانند کنکور ،بارها و بارها مهلت
ثبت نام تمديد ميشود ،و افراد تا نسبت به چيزي که تا اين حد مورد اهتمام
خانواده و دولت است ،بيمباالتي به خرج ميدهند؛ چرا که اطمينان دارند
که آن قدر امکانات براي تبذير هست که صرف فعال نگه داشتن سيستم
ثبت نام تا آينده نامعلوم گردد .در اين اين نحو از اجتماع و حال و هوا ،بايد

مفهوم فني تازهاي ابداع شود به نام «سطح کافي بحران» يا همان «سطح
کافي حادمسائل»؛ مفهومي که به مثابه زنگ «هوشباش» براي نيروهاي
عمل کننده اجتماعي است که رفته رفته در رخوت فرو رفتهاند ،و بايد از
صرف بهره بردن از عوايد توسعه که نسلهاي پيشين هموار کردهاند ،پرهيز
نمايند و پا در رکاب استمرار توسعه براي نسلهاي آينده بگذارند .بدون
وجود سطح کافي از بحران ،جامعه توسعه زده به خواب ميرود.
 مطلب سوم .بهترين راه بيدار کردن بهرهوري کشوري که کمي تاقسمتي به رخوت و رکود فرو رفته است ،پس از اعالم بحران ،آگاهي
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عضو ارشد شوراي فقهي بانک مرکزي گفت :غيرواقعي بودن معامالت
از مهمترين مشکالت بانکداري ايران در سالهاي مختلف بوده و ريشه
معامالت صوري و غيرواقعي در عدم آموزش صحيح کارکنان نظام
بانکي و مشتريان نظام بانکي است .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
عباس موسويان اظهار داشت :منطق بانکداري بدون ربا برابر است
با معرفي معامالتي که بر اساس شريعت اسالمي باشد .اولين و
مهمترين مشکلي که مراجع مطرح ميکنند بحث معامالت صوري
و غير واقعي است .دومين دغدغه مراجع تقليد در بانکداري بدون
ربا وجه التزام يا جريمه تأخير است .سودهاي نرخ بانکي سومين
دغدغه مراجع تقليد در نظام بانکداري است ،اگر شرايط اقتصادي
در يک کشور تورمي باشد به صورت طبيعي نرخهاي سود بانکي
باال خواهد رفت .چهارمين دغدغه مراجع تقليد در نظام بانکداري
از نظر شريعت اسالم براي کار ضابطه داريم و بايد ديد کار ،کار
حاللي است يا نه؟ بنابراين کسي که در بانک کار ميکند اگر کار
خود را صحيح انجام دهد درآمدش حالل است اما اگر قراردادي
را خوب انجام ندهد درآمدش حالل نخواهد بود.
***

وزراي اقتصادي توان حل
مشکالت فعلي را ندارند

دبير کل حزب مؤتلفه اسالمي گفت :محصولي که از عملکرد
وزراي اقتصادي دولت مشاهده ميشود در حدي نيست که بتواند
مشکالت عديدهاي که کشور با آن مواجه است را حل کند .محمد
نبي حبيبي در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به
لزوم تغيير تيم اقتصادي دولت اظهار کرد :معتقدم که مجموعه
تيم اقتصادي دولت ،موفقيت کاملي براي حل مشکالت معيشتي
و اقتصادي مردم بدست نياورد .وي افزود :محصولي که از عملکرد
وزراي اقتصادي دولت مشاهده ميشود در حدي نيست که بتواند
مشکالت عديدهاي که کشور با آن مواجه است را حل کند .حبيبي
تصريح کرد :تيم اقتصادي دولت در  5سال گذشته حداکثر پتانسيل
خود را نشان داده ،به همين دليل بعيد ميدانم که بتواند کاري فراتر
از آنچه که تاکنون انجام داده ارائه دهد؛ معتقدم که کابينه اقتصادي
دولت نيازمند تغيير است و اولين حزبي که فارغ از تعصبات حزبي
و جناحي اين پيشنهاد را به دولت داد حزب مؤتلفه اسالمي بود.
وي خاطر نشان کرد :الزم است تا نيروهاي متعهد و کارآمدي که
تخصص و تجربه کافي در جهت کنترل وضعيت کشور را دارند
به کابينه دولت وارد شوند تا بتوانند مشکالتي که بر دوش مردم
سنگيني ميکند را از ميان بردارد.
***

اغلب مسئولين از درک مشکالت معيشتي
مردم عاجزند

نماينده مردم آذربايجا ن شرقي در مجلس خبرگان گفت :اغلب مسئولين
تمکن مالي مناسب دارند و متأسفانه از درک مشکالت معيشتي مردم
عاجز هستند .به گزارش خبرگزاري رسا ،حجت االسالم والمسلمين هاش م
زاده هريسي با تأکيد بر اينکه رسيدگي به مشکالت مردم رسالت ذاتي
مديران و کارگزاران در نظام اسالمي است ،اظهار داشت :اگر مسئولي
سبک زندگي مردمي داشته باشد ،آن موقع خواهد فهميد که مردم در
چنين شرايطي چه مي کشند .وي افزود :گاهي مي شنويم که مردم
مشکل دارند اما لمس نمي کنيم که مردم چه مي کشند ،در شرايط
امروز اقتصادي حتي دهک متوسط جامعه نيز با مشکالت دست و پنجه
نرم مي کنند .وي با تأکيد بر اينکه مسئولين و کارگزاران قواي سه گانه
بايد تنها دغدغه مردم را داشته باشند ،ادامه داد :اگر به دنبال حفظ نظام
و جلب اعتماد و اعتقاد مردم هستيم ،بايد به هر بهايي که شده عدالت
را برقرار کنيم و با آقازادههايي که دست در بيت المال دارند ،برخورد
جدي شود .حجت االسالم والمسلمين هريسي با اشاره به اينکه براي
مبارزه با فساد بايد از بازيهاي سياسي دور بود و بداخالقيهاي حزبي و
جناحي را کنار گذاشت ،تصريح کرد :مسئولين بدانند تهمت ،افترا ،بدبيني،
بي اعتمادي ،دادن نسبت ناروا ،انقالبي ندانستن يکديگر و مسائلي از اين
دست ،مردم را نسبت به آينده دلسرد مي کند.
***

پژو از ايران رفت ،فروش محصوالتش
در خاورميانه  ۲۶درصد کاهش يافت

رويترز گزارش داد :شرکت پژوسيتروئن فرانسه اعالم کرد فروش محصوالت
اين شرکت با تحريمهاي جديد آمريکا عليه ايران در خاورميانه طي نيمه
نخست سال  ۲۶ ،۲۰۱۸درصد کاهش داشته است .به گزارش دنياي
اقتصاد ،شرکت پژوسيتروئن به رويترز اعالم کرد :ايران در سال گذشته
ميالدي بيش از  ۱۲درصد از کل فروش اين شرکت را به خود اختصاص
داده بود و خروج از بازار ايران به علت تحريم هاي جديد آمريکا ،
 ۲۶درصد از فروش اين خودروساز فرانسوي را در منطقه غرب آسيا کاهش
داده است .اين درحالي است که ميزان فروش خودروهاي شرکت پژو
سيتروئن در سال گذشته ميالدي در اروپا و جهان به ترتيب  ۸/۴و ۱/۹
درصد رشد داشته است .شرکت پژو سيتروئن در طي سال هاي اخير
همواره به دنبال توسعه بازارهاي خود در بيرون از اروپا بوده ،اما خروج
اين شرکت از ايران به دليل تحريم ها و قرارداد خريد شرکت اوپل موجب
شده تا وابستگي پژو سيتروئن به بازار اروپا افزايش يابد.
***

يک جريان سياسي به دنبال مهر ه چيني
در کابينه است

نماينده شيراز گفت :متأسفانه در موقعيتهايي که کشور درگير مشکالت
و التهاب است به جاي اينکه تمام افراد با انسجام دنبال ارئه راهکار باشند
تا بتوانيم در راستاي منافع ملي و کاهش دغدغه مردم قدم برداريم ،توان
خود را براي نااميد کردن مردم به کار ميگيرند .به گزارش ايلنا ،بهرام
پارسايي افزود :اينکه جرياني وجود دارد که به دنبال مهره چيني در دولت
است ،هويداست و اين نگراني وجود دارد .تا انتخابات حداقل سه سال زمان
مانده و در شرايط فعلي جامعه اگر اشخاصي به دنبال اين سياست باشند
قطعا خيانتي است به مردم و جامعه که به جاي ارائه راهکار براي رفع
مشکالت داخلي و تعامل با دنيا فکرشان روي  ۱۴۰۰باشد .اين موضوع
را نه تنها خيانت به مردم که خيانت به نظام ميدانم .اگر پتانسيلي که
بايد به دنبال منافع مردم باشد در خدمت منافع جناحي و زد و بندهاي
سياسي و شروع زودهنگام تحرکات انتخاباتي قرار بگيرد ،قطعا نارضايتي
عمومي را در پي خواهد داشت.
***

ترامپ به دنبال تغيير رژيم در آلمان است

وزير امور خارجه سابق آلمان گفت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا
به دنبال «تغيير رژيم» در آلمان است .به گزارش خبرگزاري صدا و
سيما  ،زيگمار گابريل در گفت و گوي اختصاصي با هفته نامه آلماني
اشپيگل خواستار اتخاذ اقداماتي سختگيرانه عليه رئيس جمهور آمريکا
شد .گابريل با اشاره به اينکه در اجالس دو روزه سران سازمان پيمان
آتالنتيک شمالي (ناتو) در بروکسل نزاع ميان دونالد ترامپ و ساير
کشورهاي عضو ناتو تشديد شد ،افزود :به نظرم اين ،نزاعي احمقانه
است .ترامپ به ديکتاتور کره شمالي تضمين موجوديتي مي دهد و
همزمان به دنبال تغيير رژيم در آلمان است؛ موضوعي که مي تواند
ما را به سختي اندازد .اجازه تو ّهم بيشتر را نمي دهيم .ترامپ فقط
قدرت را مي شناسد .از اين رو بايد به او نشان دهيم که ما نيز چقدر
قدرتمنديم .امروز اگر او به نام آمريکا از ما ميلياردها دالر تحت عنوان
هزينه هاي دفاعي مطالبه مي کند ما نيز بايد براي تامين هزينه هاي
پناهجويان ،ميلياردها دالر از او مطالبه کنيم؛ مطالباتي که به طور مثال
نظامي با شکست مواجه شده آمريکا در عراق ايجاد شده
بر اثر مداخالت
ِ
اند .آمريکا در دوران ترامپ ،قابل اعتماد نيست.

