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آيت اه مكارم شيرازي:
 مصرف مواد مخدر

 از محرمات 
مسلم است

فرانك فن هيپل در گفت وگو با رسالت:
 كاخ سفيد نمي تواند
 خواسته هاي خود را
  به ايران تحميل كند

 تأملي بر يك مصاحبه
محمدكاظم انبارلويي

در  آناين  با خبر  ظريف در گفت وگو 
اف«  تي  اي  »اف  نقدهاي  به  پاسخ 

گفته است:
1- اعتقاد دارم خيلي از نگراني ها درباره 

»اف اي تي اف« صادقانه است.
2- اما فکر مي کنم پشت برخي از اين 

نگراني ها منافع اقتصادي است.
3- پولشويي يک واقعيت در کشور است، خيلي ها از پولشويي 
منفعت مي برند. در مورد پولشويي کدهاي زيادي وجود دارد 
اما امکانش را ندارم علني کنم. جاهايي هستند هزاران ميليارد 

پولشويي مي کنند،  آنها در کشور فضاسازي مي کنند.
4- مجموعه بودجه وزارت خارجه 1100 ميليارد تومان است، 
کمتر از بودجه برخي دستگاه هاي فرهنگي که ارتباط دارند به 

برخي ارگان ها، نمي توانيم با آن فضاسازي مقابله کنيم.
 در مورد اظهارات وزير خارجه که با استقبال رسانه هاي معاند 

مواجه شد تأمات زير مطرح است:
 الف- اگر آقاي ظريف خيلي از نگراني ها درباره »اف اي تي اف« 
را صادقانه مي دانند چرا به اين نگراني ها اعتنا نکرده اند و دارند 
از ايحه اي دفاع مي کنند که قبل از تصويب مجلس تعهدات 
عملي به يک نهاد بين المللي داده اند و اطاعات محرمانه 
اقتصادي کشور را در شرايط جنگ اقتصادي آمريکا عليه 
ايران سخاوتمندانه در اختيار دشمن قرار داده اند؟ اگر خيلي 
از اين نگراني ها را صادقانه مي دانند چرا در مصاحبه حتي به 
يکي از آنها اشاره نکردند و از باب روشنگري مطالبي براي 

رفع نگراني مطرح نکرده اند؟ 
ب- آقاي ظريف بدون اينکه به يک مورد از اين نگراني ها 
اشاره کند، از منافع اقتصادي پولشويان در کشور پشت سر 
منتقدان »اف اي تي اف« ياد مي کند و خبر از ميلياردها 
تومان پولشويي در کشور که يک قلم آن 30 هزار ميليارد 

تومان است مي دهند.

سرمقاله

از كتاب هاي قاعده محور 
تا آموزش هاي متن محور

 اجرايي شدن امكان اخذ دو ديپلم
 كتاب هاي درسي نبايد تنها منبع يادگيري باشد

درسايترسالتبخوانيد

صفحه10

يادداشتيادداشت

بي تدبيري در مديريت جنگ اقتصادي
علي اكبر كريمي*

در سال 95 آقاي طيب نيا وزير وقت اقتصاد و دارايي، بدون 
اخذ مجوز از مراجع باادستي، شوراي امنيت ملي و مجلس، 
طي نامه اي به »اف اي تي اف« اعام آمادگي براي پذيرش 
الزامات آن در چارچوب قوانين کشور کرده بود، بعد از علني 
شدن آن نامه،موضوع به شوراي عالي امنيت ارجاع داده شد و 
در همان مقطع موضوع استيضاح او مطرح شد اما اين موضوع 
به سرانجام نرسيد و با تغيير کابينه، او نيز از دولت خداحافظي 

کرد.»اف اي تي اف«  الزاماتي دارد که ممکن است در شرايط عادي مزايايي داشته 
باشد، اما نکته مهم اين است که ما در شرايط عادي نيستيم، در شرايطي هستيم 
که دشمنان مي خواهند از اين مسير به اطاعاتي دست پيدا کنند و کشور را تحت 
فشار قرار دهند.دولتي که در پنج سال گذشته مهم ترين و ضروري ترين موضوعات 
بحث  در  بافاصله  نفرستاده،  مجلس  به  هم  ايحه  يک  و  گذاشته  زمين  روي   را 
»اف اي تي اف« براي رعايت زمان بندي اين سازمان،چهار ايحه را در دولت تصويب 
کرد و به مجلس فرستاد، دو مورد از آن براي اصاح قانون قبلي مجلس در زمينه 
پولشويي و تامين مالي تروريسم بود، که در اين دو مورد بحث زيادي وجود نداشت 
اگرچه اين امر يک ننگ است که يک خارجي در قانون گذاري کشور دخالت مي کند،اما 
اين دو قانون تصويب شد.دو کنوانسيون در اين چهار ايحه بود که يکي الحاق به 
بود.ايحه  تروريسم  تامين  کنوانسيون  ديگري  و  يافته  سازمان  جرايم  کنوانسيون 
سوم وقتي به شوراي نگهبان ارجاع شد مشخص شد که ترجمه واقعي اين ايحه به 
نمايندگان داده نشده و سبب شد تا به دولت بازگردد و ترجمه شود و در حال حاضر 
در مجمع تشخيص در حال بررسي است.چهارمين ايحه که مبارزه با تامين مالي 
تروريسم بود از همه موارد حادتر و زيانبار تر بود، زيرا ضمن ايجاد الزامات، در مورد 
تعريف تروريسم بسيار کلي و مبهم سخن گفته، در حدي که اگر به کسي ظن و 
گمان باشد بايد دستگير و تحويل داده شود.در مورد الزامات قانوني و قضائي هم بايد 
هرکسي که گفته مي شود دستگير و تحويل داده  شود، متاسفانه يک جنجالي را در 
مجلس راه انداختند که اين استدال هاي قانوني گم و مبهم شد و حاضر نشدند آنها را 
بشنوند،همان گونه که در مورد برجام نشنيدند. طي ماه هاي گذشته بعد از لوايح چهار 
گانه اي که دولت به مجلس ارائه کرد، در تريبون هاي مختلف چه توسط مسئوان 
دولتي چه توسط موافقين اين لوايح در مجلس، حتي از طرف رئيس مجلس هم اعام 
شد که ارائه اين لوايح به مجلس هيچ ارتباطي با موضوع »اف اي تي اف« و الزاماتي 
که براي ما تعيين کرده، ندارد. در حالي که با آشکار شدن واقعيت ها در ماه هاي 
بعد اين موضوع به طور شفاف روشن شد که ارائه لوايح چهارگانه توسط دولت دقيقا 
براساس الزامات تعيين شده و توصيه هاي »اف اي تي اف« بوده است؛ به طور مثال در 
 خصوص ايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم )سي اف تي( 
دقيقا موضوع بند 3۶ توصيه هاي »اف اي تي اف« است که در آنجا تصريح شده 
اگر کساني بخواهند در »اف اي تي اف« پذيرفته شوند و عضويت پيدا کنند بايد به 
اين کنوانسيون و چند کنوانسيون ديگر بپيوندند به همين خاطر اين موضوع که به 
نوعي پنهان شده و خاف واقع بيان مي شد، در حال حاضر به طور کامل آشکار شده 
است و ديگر قابل انکار نيست که اين لوايح چهارگانه بنا به توصيه »اف اي تي اف« 
و تکليف و الزامي که در قالب تعامل با »اف اي تي اف« به وجود آمده به مجلس ارائه 
شده است و دولت و موافقان اين لوايح اصرار دارند در هر شرايطي اين لوايح به تصويب 
برسد تا زمينه و بستر مناسب براي پيوستن و عضويت در »اف اي تي اف« فراهم 
 شود. »اف اي تي اف« يک توافق بين المللي است که يک فهرستي را از توصيه هاي 
فني براي ايجاد يک مبنا و استاندارد در خصوص هماهنگي و ارتقاي يک سيستم 
مالي و بين المللي تهيه مي کند و در اختيار اعضـــا قرار مي دهد و همچنين براي 
واکنش به رفتار هايي که امنيت سيستم مـالي يکپارچه بين المللي را خدشه دار مي 
کند برنامه ريزي مي کند. اولين بار بعد از تاسيس »اف اي تي اف« در سال 19۸9، 
در سال 1990 »اف اي تي اف« طي بيانيه اي 40 توصيه را با هدف جلوگيري و 
مقابله باپولشويي به اعضا خود اعام کرد و بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر در آمريکا 
که ايحه ميهن دوستي آمريکا تصويب شد، در اين ايحه تاکيد ويژه اي بر مقابله با 
اقدامات مربوط به تامين مالي تروريسم انجام شده بود و »اف اي تي اف« هم بنا به 
پيشنهاد آمريکا توصيه هاي جديدي را در 9 بند در خصوص مقابله با تامين مالي 

تروريسم صادر کرد و به آن 40 توصيه اوليه 9 بند اضافه کرد.
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 چرا پمپئو عصباني است؟
حنيف غفاري

مايک پمپئو وزير امور خارجه اياات متحده آمريکا 
اخيرا در  تهديد و توهيني آشکار خطاب  به ملت 

ايران، اعام کرد:
"به نفع ايران است که به خواسته هاي آمريکا گوش 
دهد اگر نه مردم اين کشور تاوان آن را خواهند پرداخت. 
ايران اگر مي خواهد که مردم اين کشور بتوانند زندگي 

کنند به خواسته هاي آمريکا تن دهند."
اين سخنان پمپئو ) که در مصاحبه با نيوزويک بيان شد (، با واکنش وزير امور 
خارجه کشورمان مواجه شد. محمدجواد ظريف در پيامي توئيتري نوشت:

" درست مثل يمن، آقاي پمپئو ايران را مسئول عواقب تحريم هاي غيرقانوني 
آمريکا که مانع دسترسي مردم ايران به سرويس هاي بانکي براي غذا و دارو 
شده است ، قلمداد مي کند. طبيعتا ما اينها را براي مردم خود به رغم 
تاش هاي آمريکا فراهم خواهيم کرد. ولي آمريکا بايد براي جنايات عليه 

بشريت عليه مردم ايران و يمن مؤاخذه شود."
نيوزويک و  اين موضوع تاش کرد نشريه  از   هر چند مايک پمپئو پس 
محمد جواد ظريف را نسبت به تحريف سخنان خود متهم کند و مدعي 
عدم قطع صادرات دارو و مواد غذايي به ايران شود، اما بر همگان مسجل 
است که هر دو حزب سنتي اياات متحده ، يعني دموکرات و جمهوري خواه 
در راستاي انتقام گيري از ملت ايران و اعمال محدوديت هاي دارويي و 
غذايي عليه کشورمان از هيچ گونه اقدامي فروگذار نکرده است. مروري بر 
تحريم هاي يک جانبه اياات متحده آمريکا ) مخصوصا در دوران اوباما و 
ترامپ( اين حقيقت را به راحتي اثبات مي کند. با اين حال سوال اصلي 
اين است که تاش مايک پمپئو براي مبرا جلوه دادن کشورش نسبت به 

اعمال تحريم هاي دارويي و غذايي در قبال ايران چيست؟
واقعيت امر اين است که دونالد ترامپ متعاقب خروج يک جانبه  از برجام، 
اعتبار و پرستيژ بين المللي خود را از دست داده است. در اين معادله، 
دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي اياات متحده بدترين هزينه اعتباري 
ممکن را ) نسبت به ديگر ارگان هاي اجرايي آمريکا ( بابت اين خطاي 
بولتون  و جان  پمپئو  مايک  است. در چنين شرايطي  پرداخته  تاريخي 
همواره قصد داشته اند تا با استناد به خلق تصاوير مجازي و تصنعي، مانع 
از تشديد روند "تخريب وجهه واشنگتن" در نظام بين الملل شوند. با اين 
حال اظهارات پمپئو که از سوي نشريه نيوزويک منتشر شد و تمرکز بر 
اين موضوع از سوي مجامع رسانه اي و سياسي ،ضربه حيثيتي سختي 
تصور  هرگز  پمپئو  مايک  که  است  بديهي  است.  زده  متحده  اياات   به 
نمي کرد که تهديد وي عليه ملت ايران، به يک گاف سياسي و اعتباري 
القا  گونه  اين  کنون  تا  پمپئو  مايک  شود.  تبديل  متحده  اياات   عليه 
مي کرد که هدف از اعمال تحريم هاي يک جانبه اياات متحده و دولت 
ترامپ، نظام و حکومت ايران است اما در مصاحبه خود با نيوزويک، قدرت 
ادامه اين بازي و پنهان سازي دشمني و کينه عميق واشنگتن از ملت ايران 
را نداشته است.اظهارات پمپئو، به معناي پايان تاريخ مصرف بازي هدفمند 
"تفکيک ملت و نظام ايران " از سوي اياات متحده آمريکا و تخريب مسير 
 پيموده شده ) خصوصا طي دو سال اخير( عليه ملت و  نظام ايران محسوب 
مي شود. امروز ملت ايران به مانند 40 سال گذشته، هوشيارانه و آگاهانه 
نسبت به نيت و رويکرد مقامات کاخ سفيد نسبت به کشورمان آگاه هستند. 
البته کينه مقامات آمريکايي نسبت به ملت ايران، با استناد به حضور 40 ساله 
مردم کشورمان در دفاع از بنيانها و اصولي که انقاب اسامي بر مبناي آن 
تبلور يافته است ،موضوعي غير قابل انتظار نبود. با اين حال مقامات آمريکايي 
 هرگز قصد بيان اين موضوع در سياست هاي اعامي خود را نداشته اند: 
موضوعي که به نظر مي رسد مايک پمپئو نسبت به آن بي توجه بوده است 
.بديهي است که عواقب و تبعات ناشي از اظهارات پمپئو عليه ملت ايران، 
تا مدتهاي بسيار طواني گريبانگير دولت و نظام حکومتي اياات متحده 
باقي خواهد ماند. اين اظهارات،به مثابه سندي روشن و مبرهن در اثبات 
تقابل بنيادين واشنگتن به نظام و ملت ايران مورد استناد افکار عمومي 

دنيا قرار خواهد گرفت. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 97-3-1099 
 نوبت اول

شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب در نظر دارد كااي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي و از بين توليدكنندگان داخلي 
تامين نمايد.

لذا كليه شركتهاي توليدكننده اي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كااي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان 
با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر، نسبت به استخراج و تكميل »فرم تعهدنامه ارائه كاا مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب« و 
ارسال آن به همراه مدارك و مستندات ازم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي )براي معامات كمتر از بيست برابر نصاب معامات متوسط( به 

آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
فرم پرسش نامه ارزيابي  مديريت تداركات و امور كاا  مزايده و مناقصه WWW.NISOC.IR   كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي جهت تحويل 

اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنا مبلغ تضمين شركت در مناقصه 607/500/000 ريال مي باشند.

آدرس پستي: اهواز - كوي فداييان اسام )نيوسايد( - خيابان شهريور - مجتمع تداركات و امور كاا - ساختمان 111 - اداره تداركات خريد كااي داخلي 
- واحد خريدهاي عمومي - اتاق 12 - كد پستي 54579-61138 شماره تماس 061-341-22175

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير كاا:
WWW.IETS.MPORG.IR /WWW.NISOC.IR/ WWW.SHANA.IR

شماره مجوز: 1397.4055
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/26

خ ش: 97/8/23

 آگهي مناقصه عمومي پروژه هاي 
شهرداري باقرشهر

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/2/586 مورخه 97/08/12 شوراي محترم اسامي باقرشهر 
در نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از اشخاص 
حقيقي و حقوقي دعوت مي شود با در دست داشتن رتبه جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت 
دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري باقرشهر 
واقع در شهرري جاده قديم تهران - قم مراجعه يا با تلفن 55203710 داخلي 324 تماس حاصل نمايند. 
بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
مهلت دريافت اسناد از شركت كنندگان تا پايان وقت اداري 97/09/11 و اسناد در مورخه 97/09/12 در 

كميسيون معامات مفتوح مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/30

خ ش: 97/8/23

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب )سهامي خاص(

شماره تقاضاجمع عدديموضوع مناقصهشماره قلم

01H2S SCAVENGER9730061-89-21-300008 كيسه

هزينه خريد اسنادرتبهمبلغ سپرده شركت در مناقصهبرآورد ريالينام پروژهرديف

2/000/000 ريالابنيه250/000/000 ريال5/000/000/000 ريالاحداث سوله دومنظوره بحران و ازدواج آسان1

روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شهردار باقرشهر - عليرضا ناصري پور

)نوبت اول(



خبر«

»

آيت اه مکارم شيرازي: 
 مصرف مواد مخدر 

از محرمات مسلم است 

سيا سي چهارشنبه 23 آبان 21397
6 ربيع ااول 1440-14 نوامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9359

حسن نژاد:
 اظهارات ظريف عليه مخالفان »سي اف تي« 

بازي در زمين دشمن بود
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اظهارات ظريف عليه مخالفان 
»سي اف تي« بازي در زمين دشمن بود.محمد حسن نژاد در گفت و گو با 
خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخير محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
و اتهاماتي که وي عليه مخالفان با ايحه »سي اف تي« مطرح کرده بود، 
گفت: آقاي ظريف به قول معروف »چنان به فکر تو بود که از خويشتن غافل 
شد«.نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: آقاي ظريف آنقدر در 
غرب حل شده که از ايران غافل شده است و در نقش يک ديپلمات غربي 
بازي مي کند. اتهامي که وي در مورد پولشويي و مخالفان ايحه »سي 
اف تي« مطرح کرده است، آمريکا هم جرأت نکرده بود مطرح کند.وي 
 گفت: وقتي جمات ظريف در مورد حمايت از برجام، اصرار بر تصويب 
»اف اي تي اف« و »سي اف تي« را در کنار هم مي گذاريم، به اين نتيجه 
مي رسيم که نکند ما اشتباه گرفته ايم و آقاي ظريف وزير امور خارجه 
آمريکاست.عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: طرف مقابل بايد 
چه اقدامي انجام دهد که عقل ما سر جايش بيايد، کارمند وزارت خارجه ايران 
به عنوان تروريست بازداشت شد، سوئيفت بسته شد، توتال از ايران رفت، 
 رنو علي رغم اينکه کل خودروسازي کشور را در اختيار داشت و رانت هاي 
بي حساب و کتابي دريافت مي کرد از ايران رفت، هيچ کدام از مفاد تعهدات 
برجام اجرا نمي شود اما باز هم وزارت خارجه تاش دارد ديپلماسي لبخند 
را پيش ببرد و اتهاماتي را عليه مخالفان »اف اي تي اف« و »سي اف تي« 
بيان کند.وي با بيان اينکه ۶ ماه است با وعده »وسيله پرداخت خاص« 
اروپا ما را سر کار گذاشته است، آن وقت به جاي اينکه بگوييم طرف غربي 
و آمريکا غيرقابل اعتماد است، مخالفان لوايح »اف اي تي اف« و »سي اف 
تي« را متهم به پولشويي مي کنيم ادامه داد: من مخالف اين دو ايحه 
هستم. اگر آقاي ظريف يک مورد پولشويي و رانت در زندگي من پيدا کرد 

اعام کند. حرف هاي اخير وي، اظهارات يک ديپلمات نبود.

امير حاتمي:
ايران به اقدام هر متجاوزي در عرصه فضا 

پاسخي پشيمان کننده مي دهد
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: ايران به اقدام هر متجاوزي 
در عرصه فضا پاسخي پشيمان کننده مي دهد.به گزارش خبرگزاري مهر، 
امير سرتيپ امير حاتمي با حضور در جمع هاديان و مسئوان سياسي 
نيروهاي مسلح، مسئوان سياسي نيروهاي مسلح را فرماندهان جنگ 
روشنگري در عصر حاضر دانست و گفت: مسئوان سياسي نيروهاي مسلح 
در مقابل اربابان نفاق و دروغ و استبداد و استکبار هوشياري و بيداري را 
به ارمغان مي آورند.وي با اشاره به عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات 
و اطاعات، فضاي امروز جامعه جهاني را فضاي استبداد و انحصار رسانه 
دانست و افزود: رساندن يک پيام واقعي و صحيح و روشنگري در اين 
فضا به کاري بسيار سخت و پيچيده مبدل شده است و هاديان سياسي 
در اين حوزه نقش خطيري را بر عهده دارند.حاتمي با بيان اينکه دشمن 
در فضاي امروز به دنبال محقق نمودن دو مأموريت داخلي و بين المللي 
براي تضعيف و ساقط کردن نظام اسامي است، گفت: نظام سلطه به 
سرکردگي امريکا با ايجاد يأس و نا اميدي، ناکارآمد نشان دادن دولت و 
نظام اسامي، و همچنين ائتاف با کشورهاي منطقه و ۳۰ کشور جهان 
به دنبال شکست اقتدار جمهوري اسامي ايران برآمد؛ اما به حول قوه 
الهي نه تنها در فضاي کشور شکاف ايجاد نشد بلکه اتحاد و انسجام ملي 
بيش از هر دوره بر فضاي کشور مستولي است و راهپيمايي گسترده 
و با شکوه ۱۳ آبان امسال گواه اين موضوع است.وزير دفاع با اشاره به 
اسامي  جمهوري  عليه  آمريکا  جمهور  رئيس  هاي  سياست  شکست 
ايران در فضاي جهاني اظهار داشت: خنده دنيا به منطق رئيس جمهور 
آمريکا در مجمع عمومي سازمان ملل، صدور بيانيه محکوميت حادثه 
تروريستي اهواز در جلسه شوراي امنيت و به دنبال آن استعفاي »نيکي 
هيلي« نمونه اي از شکست هاي امريکا در فضاي امروز جامعه جهاني 
است.وي با اشاره به دستاوردهاي دفاعي کشور در شرايط تحريم ۴۰ 
ساله بيان کرد: عرصه دفاعي کشور که همواره در تحريم همه جانبه و با 
کارشکني هاي نظام سلطه در رسيدن به فناوري و دانش در عرصه هاي 
گوناگون با مشکات عديده روبه رو بوده است، امروز در حوزه هوافضا، 
رزم زميني، دريايي و ارتباطات و رادارها به حد بااي بازدارندگي فعال 
و به يکي از قدرت هاي جهاني تبديل شده است.وي افزود: عرصه فضا 
به چنان  اسامي  نظام جمهوري  و  نيست  انحصار دشمنان  در  امروز 
اقتداري دست يافته است که اگر متجاوزي در عرصه فضا اقدامي عليه 
ايران اسامي از خود نشان دهد با چنان پاسخي مواجه خواهد شد که 

از کرده خود پشيمان خواهد شد.

حاجي بابايي:
 دولت دو برابر سال ۹۶ خود را 

مقروض کرده است
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت دو برابر سال ۹۶ خود 
را مقروض کرده است.حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار 
مهر در تشريح گزارش عملکرد منابع و مصارف عمومي بودجه کشور در 
۷ ماه ابتداي سال ۱۳۹۷ که از سوي سازمان برنامه و بودجه به مجلس 
ارائه شد گفت: منابع عمومي بودجه در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ 
بر ۱.۸۰۶.۶۸۹ ميليارد ريال است که اين رقم معادل ۸۰ درصد مصوب 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در اين دوره و ۱۳۰ درصد عملکرد بودجه سال 
۱۳۹۶ در دوره مشابه است. بنابراين هر چند عملکرد منابع عمومي 
بودجه در هفت ماه ابتداي سال جاري، ۲۰ درصد کمتر از پيش بيني 
قانون بودجه بوده ولي نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد 
داشته است.وي در خصوص اين منابع تأمين بودجه سال ۹۷ گفت: 
درآمدها شامل ماليات، حقوق گمرکي و ساير درآمدها بوده که در هفت 
ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۵۵.۵۰۹ ميليارد ريال تحقق يافته که 
اين رقم معادل ۶۰ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در اين دوره 
و ۱۰۳ درصد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در دوره مشابه است.وي در 
خصوص تحقق درآمدهاي نفتي گفت: واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
شامل فروش نفت و ساير دارايي هاي سرمايه اي در هفت ماه ابتداي 
سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۲۹.۵۴۱ ميليارد ريال تحقق يافته است که اين 
رقم معادل ۱۱۶ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در اين دوره 
مي باشد.حاجي بابايي در خصوص واگذاري دارايي هاي مالي در ۷ ماهه 
سال ۹۷ گفت: واگذاري دارايي هاي مالي شامل انواع اوراق مالي اسامي 
و ساير دارايي هاي مالي است که در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ 
بر ۳۲۱.۶۴۰ ميليارد ريال تحقق يافته که اين رقم ۸۸ درصد مصوب 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در اين دوره و ۱۷۹ درصد عملکرد بودجه سال 
۱۳۹۶ در دوره مشابه است، دولت حدوداً دو برابر سال ۹۶ اقدام به انتشار 

اوراق کرده که اين امر موجب بدهکارتر شدن دولت است.

رهبري  و  امام  خط  پيروان  جبهه  سخنگوي 
سوءاستفاده  موجب  ظريف  اظهارات  گفت: 
در  سجادي  کمال  مي شود.سيد   دشمنان 
گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، در ارتباط با اظهارات ظريف در 
خصوص وجود پولشويي هاي کان در کشور 
و ضرورت تصويب »سي اف تي« براي مقابله 
موجب  اظهاراتي  چنين  گفت:  پولشويي  با 
نبايد چنين  سوءاستفاده دشمنان مي شود و 
سخناني گفته شود.وي ادامه داد: شخصيت هايي 
مانند وزير امور خارجه وقتي مطالبي را بيان 
نظام  رسمي  موضع  و  نظر  اظهار  مي کنند، 
بايد در سخنانش  لذا ظريف  تلقي مي شوند، 
در رابطه با وجود پولشويي کان در کشور و 
لزوم تصويب ايحه »سي اف تي«، توضيح هاي 
بيشتري ارائه دهد تا شفاف سازي صورت بگيرد.
وي با بيان اينکه »سي اف تي« با قانون اساسي 
و آرمان هاي انقاب در تضاد است افزود: ۶۶ 
کشوري که اين ايحه را پذيرفتند براي آن 
شرط گذاشته  اند تا زماني آن را اجرا مي کنند که 
مخالف قانون اساسي نباشد.سجادي خاطرنشان 

کرد: تعريف تروريسم ما با تعريف غربي ها از 
تروريسم متفاوت است. حتي بسياري از اين 
اين  تروريسم در  تعريف مصاديق  با  کشورها 
ايحه مشکل دارند و جمهوري اسامي ايران 
هم يکي از اين کشورهاست، لذا ظريف بايد 
حل  به  کمکي  ايحه  اين  پذيرش  که  بداند 
مشکل پولشويي نمي کند و فقط پذيرش آن 
تأييد مصاديق درج شده در آن به شمار مي رود 
و اگر قرار است با پولشويي مبارزه کنيم بهتر 
است از سازوکارهاي خودمان تبعيت کنيم نه 
سازوکارهاي طراحي شده در غرب و فکر مي کنم 
آن چيزي که ظريف در مورد وجود پولشويي 

کان در کشور گفت منطقي نيست.

سجادي:
اظهارات ظريف موجب سوءاستفاده دشمنان مي شود

رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: ترامپ شرايط 
است.به گزارش  ايجاد کرده  را در جهان  مشوشي 
خبرگزاري مهر علي اريجاني در ديدار وزير خارجه 
سابق آلمان با اشاره به قدمت روابط ايران و آلمان 
گفت: بعد از برجام پيشرفت هايي در همکاري هاي 
ترامپ  اما رفتار  ايجاد شد،  اروپا  ايران و  اقتصادي 
مشکاتي ايجاد کرده و بايد به اين موضوع توجه 
شود، رفتار رئيس جمهور آمريکا نه تنها براي ايران 
بلکه براي اروپايي ها نيز مشکل به وجود آورده و 
شرايط مشوشي را در صحنه بين الملل ايجاد کرده 
است.وي با تاکيد بر اينکه احساس مي شود با اين 
وضعيت، بهم ريختگي امنيتي در دنيا به وجود مي 
آيد و اگر اروپا نتواند نقش مستقلي ايفا کند، اين 

وضعيت ادامه مي يابد تصريح کرد: بايد توجه شود 
اما دليلي وجود  دارد،  ايران دشمني  با  آمريکا  که 
ندارد که درباره آلماني ها همچنين ذهنيتي ايجاد 
شود. اگر اروپا بتواند نقش مستقل تري ايفا کند به 
نفع کشورهاي اروپايي است، هر چند ممکن است 
اختاف نظرهايي باشد، اما استقال اروپا بهتر از اين 
است که کشوري مانند آمريکا در صحنه بين الملل 
رفتار نامعقولي انجام دهد. ايجاد قطبي ديگر در دنيا 
که از عقانيت برخوردار باشد، به نفع امنيت جهاني 
است.وي با اشاره به اينکه ايران آماده همکاري با 
اروپاست، افزود: براي آلمان و فرانسه حيف است که 
با وجود اينکه خود را مهد دموکراسي مي دانند، از 
سعودي ها دفاع کنند، هر چند که در مدت اخير 
اظهارات مثبتي وجود داشته است.گابريل زيگمار وزير 
خارجه سابق آلمان نيز در اين ديدار گفت: اروپا با 
تمامي سياست هاي آمريکا موافق نبوده و بايد توجه 
داشت در اروپا به همان اندازه که قطعيت براي حفظ 
برجام و اجراي تعهدات نسبت به ايران وجود دارد، 
عدم قطعيت نيز درباره موضوع مقابله با آمريکا وجود 
دارد، چرا که همانطور که در ايران اختاف نظر وجود 

دارد، در اروپا نيز اختاف نظر وجود دارد.

اريجاني:
ترامپ شرايط مشوشي را در جهان ايجاد کرده است

روحاني:
بزرگ نمايي  مشکات و ايجاد نااميدي، ظلم به مردم است

رئيس جمهور گفت: بزرگ نمايي  مشکات و ايجاد نااميدي، ظلم به 
مردم است.به گزارش حوزه دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، حجت ااسام والمسلمين حسن روحاني در جلسه شوراي 
عالي اجتماعي کشور، اقدامات انجام شده در حوزه پيشگيري و 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي طي سال هاي اخير را اميدوارکننده 
دانست و اظهار کرد: همه دستگاه ها بويژه وزارت کشور در پي 
آسيب هاي  و  مسائل  در خصوص  رهبري  معظم  مقام  تأکيدات 
آمار  و  شده  عرصه  وارد  بيشتري  وظيفه  احساس  با  اجتماعي، 
اقدامات انجام شده، نشان مي دهد که گام هاي بسيار مهم و خوبي 
در اين عرصه برداشته شده است.رئيس جمهور خاطرنشان کرد: 
موضوع آسيب هاي اجتماعي از مسايل بسيار حساس براي مردم 
است و چنانچه آمار بهبود شاخص ها در حوزه آسيب هاي اجتماعي 
به مردم منتقل شود، مي تواند براي دلگرم کننده باشد.روحاني گفت: 
فناوري هاي نو و دستاوردهاي علمي جديد در کنار مصائبي که 
مي تواند داشته باشد، براي مردم تسهيات، امنيت و آرامش خاطر 
ايجاد کرده و خانواده ها با استفاده از امکانات ديجيتالي و تلفن همراه 
مي توانند به راحتي از وضعيت فرزندان خود آگاهي يابند، ضمن 
اينکه مردم با استفاده از اين فناوري ها مي توانند بسياري از امور  
و کارهاي روزمره خود را انجام دهند.رئيس شوراي عالي اجتماعي 
کشور يکي از عوامل حاشيه نشيني را مهاجرت از روستا عنوان کرد 
و گفت: امروز ساکنان روستاها با استفاده از فضاي اينترنت و موبايل، 
صنايع دستي و امکانات گردشگري خود را به گردشگران داخلي 
و خارجي معرفي مي کنند و اين فناوري ها به ابزاري براي تثبيت 
روستاها تبديل شده است و بي ترديد توسعه عالمانه و همه جانبه 
آن مي تواند در رفع مشکل حاشيه نشيني مؤثر باشد.وي با اشاره به 
اهميت تقويت اميد به آينده در برخورد با مسايل اجتماعي، اظهار 
کرد: بدون ترديد اگر اميد به آينده نباشد، ناهنجاري ها و جرايم 

اجتماعي افزايش مي يابد، لذا همه بويژه رسانه هاي اجتماعي بايد 
اميد به آينده را در بين مردم تقويت کنند.روحاني بيان کرد: اگر 
چه امروز مردم به واسطه تحريم با مشکاتي در حوزه اقتصادي 
و معيشتي مواجه شده اند و مشکل کساني که حقوق ثابت دارند، 
مضاعف است، اما مطمئن هستيم که مشکات سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي قابل حل و فصل بوده و به فضل الهي برطرف خواهد شد 
و چنين نيست که اين مشکات حل ناشدني باشد، لذا بايد نسبت 
به رفع اينگونه مشکات اميدوار باشند.رئيس شوراي عالي اجتماعي 
خاطر نشان کرد: مردم بعد از ۱۳ آبان نسبت به قبل از آن، اميدواري 
بيشتري پيدا کرده اند، در حالي که قبل از ۱۳ آبان، عده اي تصور 
مي کردند که اتفاقات خاصي رخ خواهد داد و همه زندگي مردم 
بهم خواهد ريخت، اما پس از آن روز همه مشاهده کردند که اين 
تصورات واهي و غلط است و هيچ کدام از ادعاهاي دشمن، به آن 
صورتي که انتظار داشتند، تحقق پيدا نکرد، لذا چنين نيست که 
تصورات دشمن محقق شده و ما ناتوان باشيم.رئيس جمهور با بيان 
اينکه گاهي بعضي از رسانه ها و روزنامه  ها واقعيات تلخ را بيش از 
آنچه هست، بزرگ جلوه مي دهند، اظهارکرد: اينگونه بزرگ نمايي  
مشکات و نااميد کردن مردم، ظلم بزرگي به مردم است و همه بايد 
در اين زمينه هوشيارانه عمل کنند.روحاني خاطرنشان کرد: مقابله و 
رفع برخي آسيب هاي اجتماعي از جمله فقرزدايي، نيازمند اقدامات 
عملي و اجرايي است که بايد در اين حوزه با قوت تصميم گيري 
و عمل کرد، اما بخشي از اين مسائل جنبه رواني دارد و ناشي از 
بزرگ نمايي برخي از مشکات دارد که در اين زمينه اگر اميد و 
نشاط در جامعه افزايش يابد، مي تواند در برطرف کردن و پيشگيري 
از آسيب ها تأثيرگذار باشد به طور مثال چه ايرادي دارد که بخشي 
از استاديوم ورزشي که هيچ منافاتي با قانون و شرع و مصوبه شوراي 
عالي انقاب فرهنگي ندارد، به بانوان اختصاص يابد.وي با بيان اينکه 

مي توان با برخي اقدامات کم هزينه ميزان رضايتمندي و خشنودي 
اجتماعي مردم را در جامعه افزايش داد و بايد توجه داشت که 
با سوء ظن نمي توان با مردم برخورد کرد خاطر نشان کرد: بايد 
آمار مربوط به کاهش جرايم و آسيب هاي اجتماعي به درستي به 
مردم منتقل شود و چنين آمار دلگرم کننده اي مي تواند مردم و 
جوانان را نسبت به آينده اميدوارکند و چه بسا انتشار آمار مربوط 
به کاهش طاق مي تواند جوانان و خانواده ها را به ازدواج آسان و 
سريع ترغيب کند.روحاني اضافه کرد: امروز بايد همه تاش کنيم 
تا آمار طاق هر چه بيشتر کاهش پيدا کند. اگر چه برخي موارد 
ادامه زندگي براي زوجين امکان ناپذير و وقوع طاق ازم به نظر 
مي رسد، اما تا جايي که امکان دارد، بايد با مشاوره و رفع مشکات 
خانواده ها را به ادامه زندگي تشويق کرد، چرا که طاق نه تنها 
براي زن و مرد بلکه آثار سوئي نيز براي فرزندان و جامعه دارد.
رئيس جمهور اقدامات فرهنگي را اولين گام در مواجهه با مسائل 
اجتماعي دانست و تأکيد کرد: معمواً در فعاليت هاي فرهنگي 
مردم بهتر از نهادهاي دولتي عمل مي کنند، لذا در اين حوزه بايد 
سازمان ها و جمعيت هاي مردم نهاد اصيل پيشتاز باشند.روحاني با 
اشاره به نقش آموزش و پرورش در اصاح کشور، گفت: آموزش 
و پرورش يکي از مهم ترين نهادهايي است که مي تواند در اصاح 
امور کشور بسيار مؤثر باشد.رئيس شوراي عالي اجتماعي »امر به 
معروف« و »نهي از منکر« را به عنوان يکي از وظايف اجتماعي و 
تأثيرگذار براي اصاح جامعه مورد تأکيد قرار داد و گفت: اگر »امر 
به معروف« و »نهي از منکر« به درستي سامان داده شود، مي تواند 
از بسياري از منکرات جلوگيري کرده و مردم را به انجام رفتارهاي 
درست تشويق کند و معتقدم »امر به معروف« و »نهي از منکر« 
يک وظيفه مهم همگاني است، منتها گاهي به درستي مورد استفاده 

قرار نگرفته و چه بسا نتيجه معکوس داشته است.

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: مصرف مواد مخدر از محرمات مسلم است.به گزارش خبرنگار 
خبرگزاري »حوزه« آيت اه ناصر مکارم شيرازي در ديدار دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با 
تاکيد بر اهميت عملياتي شدن تصميمات کشور در زمينه مبارزه با مواد مخدر گفت: متاسفانه اين 
تجارت مرگ و منفعت فراوان مادي باعث شده است که بسياري از شخصيت هاي مهم در کشورهاي 
مهم نيز به اين مسئله دام مي زنند،.وي افزود: اين تجارت، در حقيقت تجارت مرگ است؛ از لحاظ 
سياسي نيز بسياري از دولت هاي به اصطاح استثمارگر معتقدند اگر ملت ها را به اين سمت بکشانند 
موفق تر خواهند بود.وي با بيان اين مطلب که اسرائيل براي معتاد کردن جوانان لبنان اقدام به کشت و 
توليد مواد مخدر مي کند تصريح کرد: جنگ ترياک جنگي است که مرتبط به انگليس است از نمونه هاي 
دست هاي آلوده اين کشورها در اين زمينه است.وي با تاکيد بر اينکه بايد بدانيم هر چه اين آلودگي 
در ميان جوانان بيشتر باشد، راه براي رسيدن به اهداف شوم دشمنان بازتر مي شود؛ مصرف مواد مخدر 
از نظر شرعي يکي از محرمات مسلم است گفت:اگر بخواهيم موفقيت بيشتري داشته باشيم بايد از 

جهات مختلف با اين مسئله مبارزه کرد منتهي يکي از مهمترين کارها همان مبارزه فرهنگي بوده و 
بايد رسانه ها دست به دست هم داده و عواقب شوم اين کار را نشان داده و پيشگيري کنند.وي با ذکر 
اين مطلب که مبارزه فرهنگي در اين زمينه در کشور ما ضعيف شده است افزود: اگر کار فرهنگي در 
اين زمينه صورت گيرد، اثرش بيشتر خواهد بود، چرا که پيشگيري تاثيرش بيشتر از درمان است.آيت اه 
مکارم شيرازي افزود: بايد روي اين مسئله مطالعه همه جانبه صورت گيرد، بايد راه هاي مختلف موفقيت 
در اين زمينه را دنبال کنيم؛ بايد در مساجد و اماکن مذهبي نيز براي مردم مسئله مواد مخدر بيان 
شده و فرهنگ سازي شود.وي با تاکيد بر اينکه کار ستاد مبارزه با مواد مخدر يک کار جهادي است؛ 
هدف مواد مخدر بيشتر جوانان هستند، اگر نيروي جوان را از يک کشور بگيرند هيچ چيزي برايش 
نمي ماند بنابراين بايد در اين زمينه کارهاي جدي صورت گيرد گفت: بايد مسئله اندلس و حوادثي که 
در آن رخ داد را بيشتر بازگو کنيم زيرا اان در اسپانيا آثار فاخري از اسام هست، اما اين آثار امروزه  

اين اماکن تبديل به سينما و ... شده است.

معاون عمليات ارتش جمهوري اسامي ايران از تجهيز يگان هاي پياده 
و واکنش سريع ارتش به تجهيزات انفرادي هوشمند خبر داد.

امير سيد محمود موسوي  در گفت و گو با خبرنگار دفاعي خبرگزاري 
تسنيم درباره برنامه هاي ارتش براي ارتقاي تجهيزات انفرادي يگان هاي 
پياده و واکنش سريع، گفت: از آنجايي که نيروي انساني سرمايه 
اصلي سازمان هاي نظامي است، حفظ آن براي ما از اهميت باايي 
برخوردار است، در همين راستا تأمين تجهيزات انفرادي مورد نياز 
که به نيروي انساني ما براي انجام هرچه بهتر و ايمن تر مأموريت 
کمک کند، در دستور کار ارتش قرار دارد و در اين حوزه سازمان هاي 
زيرمجموعه صنايع دفاع و شرکت هاي دانش بنيان گام هاي خوبي را 
برداشته اند و ما به دنبال آن هستيم تا تجهيزات انفرادي هوشمند 

را براي مقابله با تهديدات در اختيار نيروها قرار دهيم.وي درباره 
ميزان آمادگي ارتش جمهوري اسامي براي مقابله با تهديدات 
اظهار داشت: ما سطح آمادگي را بايد در حوزه هاي تجهيزاتي، نيروي 
انساني و پشتيباني ارزيابي کنيم.معاون عمليات ارتش ادامه داد: 
در بعد نيروي انساني با وجود زيرساخت هاي آموزشي در نيروهاي 
سه گانه ارتش و قرارگاه پدافند هوايي کامًا خودکفا هستيم و در 
تخصص هاي مختلف نيروي انساني مورد نياز را آموزش مي دهيم و 
در اختيار نيروها قرار مي دهيم و اين نيروها از فرصت هاي آموزشي 
و رزمايش ها حداکثر استفاده را براي کسب تجربه از فرماندهان 
مي کنند.موسوي تصريح کرد: در بعد تجهيزاتي اعتقاد ما بر اين 
است که امنيت مستمر با تجهيزات عاريه اي قابل تأمين نيست 

زيرا هرزماني که ما به آن تجهيزات نياز پيدا کنيم دشمنان ما از 
واگذاري و پشتيباني آن تجهيزات خودداري خواهند کرد و بنابراين 
ما بايد به سمت و سويي برويم که متکي به تجهيزات داخلي باشيم. 
ما با هماهنگي بين مراکز پژوهش و تحقيقاتي با مراکز صنعتي 
کنار نيروهاي متخصص نظامي شاهد آن هستيم که محصوات 
مورد نياز در حوزه هاي زميني، هوايي و دريايي ساخته مي شود و 
در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد و نمونه هايي از آن را در 
تمرينات و رزمايش ها استفاده مي کنيم که به استحضار مردم هم 
مي رسد. ما امروز در حوزه ساخت جنگنده، يگان هاي زيرسطحي 
و تجهيزات زرهي نيروي زميني که از پيچيدگي هاي خاصي هم 

برخوردار هستند به فناوري بومي ازم دست  يافته ايم.

تأملي بر يك مصاحبه

معاون عمليات ارتش خبر داد:
تجهيز نيروهاي ارتش به تجهيزات انفرادي هوشمند

ادامه از صفحه اول
از آقاي ظريف بايد تشکر کرد که  عاوه بر رصد سياست خارجي کشور 
مسائل پولشويي در ايران را پيگيري مي کند و اخباري مهم از اين دست 
دارد! رصد سياست خارجي و توطئه هاي دشمنان اسام و ايران را در 
قرارداد برجام ديديم که ميلياردها دار را که طي ۳ دهه در صنعت 
هسته اي سرمايه گذاري شده است بر باد دادند. حاا به تافي آن بيايد 
اخباري را که از پولشويي در ايران دارد در اختيار دولت و دستگاه قضائي 

قرار دهد، شايد جلوي آن خسارت قبلي به کشور جبران شود.
اگر ايشان اطاعات خود را از پولشويي در کشور به مقامات ياد شده ندهد 
قطعاً افکار عمومي به اين نتيجه مي رسد که وي در اين تخلفات سهيم 
است و اگر بگويد هم امکانش را ندارم که گفته، بايد گفت به عنوان يک 
وزير در جلسه هيئت وزيران براي چه شرکت مي کند؟ رئيس جمهور بارها 
براي مبارزه با مفاسد که پولشويي يکي از مصاديق آن است اعام آمادگي 
کرده اند. آيا به عنوان يک وزير کابينه به رئيس جمهور مملکت اعتماد 
ندارد به او بگويد تا جلوي آن پولشويي ها درجلسه هماهنگي سران قوا 

با تشريک مساعي دولت و قوه قضائيه و مجلس گرفته شود.
بيش از ۵ سال است که از زمان تصدي اين دولت مي گذرد. اين چه 

دولتي است که در سيستم بانکي آن به تعبير وزير امور خارجه  اش 
هزاران ميليارد تومان پولشويي مي شود با آنکه اطاعات آن دردست 

وزير خارجه است؟ آنها قادر به جلوگيري از آن نيستند؟
اين نوع اظهارنظرها جز اينکه به دشمن کد بدهد براي فشار بيشتر به 
دولت و مجلس براي تصويب »اف اي تي اف«، چه فايده ديگري دارد؟ 
آيا اين نوع  حرف زدن تخريب دولت و اعتراف به عدم کارآمدي آن 
نيست؟ چرا بايد اين اعتراف از دل کابينه بيرون بيايد؟ بي دقتي وزير 
خارجه در نوع اظهار نظرها امر پنهاني نيست. هم او که قبًا گفته بود 
آمريکا با پرتاب يک بمب، همه چيز را در ايران نابود مي کند! يا در 
شوراي روابط خارجي آمريکا مطالبي براي کمک آمريکا جهت در قدرت 
ماندن گفته بود که هر ايراني از شنيدن آن شرم مي کند. مسئله مهم 
اينجا اظهارات وزير خارجه نيست،  مهم نقش خبر آناين در اعام اين 
مباحث است که به رسوايي عدم کارآمدي دولت و مجلس و دستگاه 
قضائي در مبارزه با پولشويي چوب حراج به اقتدار ملي مي زند و خبر 
آناين بدتر از »بي بي سي« در بي  ريخت نشان دادن اوضاع داخلي 

نقش بازي مي کند.
بايد ديد پشت سر آن دو خبرنگاري که با ظريف به گفت وگو نشسته اند تا 

اين مطالب موهن عليه دولت و دستگاه قضائي را بيرون بياورند کيست؟ و 
چرا آنها در جنگ نرم عليه نظام به نيابت از رسانه هاي دشمن دست اندرکار 

توليد محتوايي هستند که مصرف خارجي دارد؟
ج- براي اينکه عدد و رقم هايي که در مورد بودجه  وزارت خارجه و 
نسبت آن با ديگر دستگاه ها از سوي وزير خارجه در اين مصاحبه  گفته 
شده است داوري شود، کافي است به رديف ۱۰۷۰۰۰ قانون بودجه سال 
۹۷ اين وزارتخانه  مراجعه شود تا صحت عددي که وي در مصاحبه 
گفته است معلوم گردد. ضمن اينکه بودجه وزارت خارجه در يک قلم 

از اقدام پيشنهادي در مجلس ۳ برابر شده است.
کسي که از رقم درست بودجه وزارتخانه خود که در رسانه ها اعام شده 
خبر ندارد، معلوم نيست چه طور از هزاران ميليارد تومان پولشويي در 
کشور خبردار شده که يک رقم آن ۳۰ هزار ميليارد تومان است، آن 
هم حاضر نيست در هيئت وزيران مطرح کند يا به دادستاني کل انقاب 

بگويد تا چاره اي براي آن بينديشند؟
از پيش معلوم است اين همه خاف  گويي براي دفاع از ايحه اي است 
که منافع و مصالح ملي را هدف گرفته است، همان منافع و مصالحي 

که در قبول يک  سويه تعهدات در برجام برباد رفت.

گفتوگو«
سيدبشير حسيني در گفت وگو با رسالت:  

فيلترينگ مي تواند سياست مكمل باشد 
سيد بشير حسيني در گفت وگو با 
رسالت گفت:  مردم در حوزه فرهنگ 

عمومي مسئول هستند. 
»سيدبشير حسيني، عضو هيئت 
علمي دانشگاه صدا و سيما و از 
)ع(  صادق  امام  دانشگاه   اساتيد 
مي گويد: اين روزها براي مديريت 
شبکه هاي اجتماعي مي توان به 
جاي اتخاذ سياست فيلترينگ از 
سواد رسانه اي بهره گرفت. بدون 
ترديد سياست اصلي در حوزه آموزش 
و فرهنگ سازي از مسير سواد رسانه 

اي مي گذرد تا مخاطب توانمند و هوشمند شود.« 
توسعه روزافزون شبکه هاي اجتماعي نمايانگر اهميت آن در ميان 
افراد جامعه است. نتاج نظرسنجي ها نشان مي دهد از ميان هر 
۱۰ ايراني، ۶ نفر با حضور در اين شبکه ها از انتقال پرشمار تعداد 
پيام ها و داده هاي اطاعاتي بهره مند مي گردند اما ارائه محتواي 
نامناسب، شايعه پراکني ها و ايجاد تشويش اذهان عمومي در برخي 
از شبکه هاي اجتماعي امري نيست که بتوان به سادگي از کنار آن 
گذر کرد برهمين اساس صاحب نظران بر اين مسئله اتفاق نظر 
دارند که بايد مخاطبان داراي سواد رسانه اي باشند تا اصطاحا 

سره را از ناسره و يا غلط را از درست تمييز دهند.  
روزنامه رسالت براي بررسي بهتر اين پديده به سراغ سيد بشير 
حسيني، سرپرست گروه فرهنگ و انديشه شبکه چهار سيما، عضو 
 هيئت علمي دانشگاه صدا و سيما و از اساتيد دانشگاه امام صادق )ع( 
رفته او دکتراي خود را در رشته ارتباطات اخذ و از همين رو در 
حوزه ارتباطات تخصص دارد. هم اکنون اين مصاحبه را از نظر 

مي گذرانيد. 
بروز عقده ها در فضاي مجازي، ريشه فرهنگي دارد

*اساسا فضاي مجازي داراي چه ويژگي هايي است و ما 
به عنوان مخاطبان چگونه مي توانيم از چنين فضايي به 

درستي بهره مندي درست داشته باشيم؟ 
بي ترديد همه ما فضاي مجازي را با چهار عنوان مي شناسيم، اين 
عناوين شامل بي زمان، و بي مکان و چندهويت و بي محدوديت 
بودن آن است، اين چهار عنصر کليدي تبعات خاص خودش را 
دارد و مي تواند فضاي فرهنگي ما را با ويژگي هاي خاصي بازتوليد 

کرده و حتي برمحدوديت هاي مختلف غلبه کند.
همان طور که مي دانيد اين فضا داراي قابليت ها و ويژگي هاي 
گسترده اي است و ما را محدود به يک زمان خاص نمي کند، 
اصطاحا  گفته مي شود، خورشيد اينترنت در طول ۲۴ ساعت 
غروب نمي کند و امکان بارگذاري هر پيامي وجود دارد.  ديگر 
اينکه به مکان خاصي محدود نمي شود. در سراسر دنيا مي توان از 
اين طريق پيام رساني داشت و يا از کارکردهايش  بهره مند شد و 
آن محدوديت مکاني و فيزيکي به يک فضاي همه جايي، همگاني 
و همه زماني تبديل شده بنابراين هويت هاي متعدد و متنوع در 
سنين مختلف حتي مي توانند در عين گمنامي و چندنامي و در 
عين هويت هاي دروغين و فيک با يکديگر ارتباط بگيرند و با غلبه 
بر اقسام محدوديت هاي سابق، فايل هاي صوتي و تصويري را در 
حجم هاي مختلف ارسال کنند. اين غلبه بر محدوديت هاي سابق و 
قابليت هاي جديدي که به دست مخاطبان متعدد و متنوع و البته 
آموزش نديده رسيده، طبعا مي تواند بستر بسياري از معضات 
و مشکات و فضاهايي باشد که بعضا نامطلوب است اما ناگفته 
پيداست که همه اين مسائل ريشه در آموزش و فرهنگ دارد و 
همين ما آدمها هستيم که وقتي مي بينيم در جايي پليسي نيست 
و محدوديت ها کمتر و قابليت ها بيشتر است، از حد و حصارها 
و بايدها و نبايد گذر مي کنيم، گويي فشارهاي دوران زندگي و 
تجربه هاي زيسته و موقعيت هايي که داشته ايم باعث شده تا 
امروز در اين محيط مجازي چون فشار و محدوديت کمتري را 
احساس مي کنيم، عقده ها و کينه ها را بروز دهيم و انتقادهايي 
که در فضاي حقيقي و فيزيکي چندان قابل انتقال نبودند را در 
اين فضا به بدترين شکل، به صورت افسارگسيخته مطرح نماييم 
لذا ريشه اين ها يک فرهنگي-عمومي است و به نظر مي رسد 
که مسئوان در حوزه آموزش و مردم در حوزه فرهنگ عمومي 

مسئول هستند.
نهضت سواد رسانه اي و توانمندسازي مخاطب

*راهکار چيست؟ چگونه مي شود اين مسئله را کنترل 
و هدايت کرد؟ 

راهکار اصلي قطعا و قهرا در تمام دنيا نهضت سواد رسانه اي 
از  بهتر  استفاده  مهارت  و  دانش  اي  رسانه  نهضت سواد  است، 
رسانه هاست به گونه اي که از آسيب هايش در امان باشيم و از 
محاسنش بهره مند شويم، اين نهضت سواد رسانه اي بايد هرچه 
سريع تر و وسيع تر در سطوح و سنين مختلف همگاني شود 
اغلب  و  اين مسئله هستند  تمام شهروندان درگير  امروز  چون 
مسائل بدون محدوديت سني و جنسي در دسترس همگان قرار 
مي گيرد بنابراين بايد مخاطب قوي شود، آموزش ببيند و اقناع 
شود تا هر محتوايي را به هر شکل و موقعيتي در دسترس خود 
قرار ندهند. ديگر دوران فيلتر کردن از باا به پايين به عنوان تنها 
سياست گذشته است، اين امر مي تواند سياست مکمل باشد و 
در جاهايي کارکرد داشته باشد اما بدون ترديد سياست اصلي در 
حوزه آموزش و فرهنگ سازي از مسير سواد رسانه اي مي گذرد 
تا مخاطب توانمند شده و اطاعات کافي و وافي در اختيارش باشد 
و خودش هم هوشمند و باسليقه باشد و بتواند از اين موقعيت 
که  داشت  نظر  در  بايد  را  مسئله  اين  ببرد.  را  استفاده   حسن 
 مي توان با ارتقاء سطح سواد رسانه اي افراد، به درستي شبکه هاي 
فيلترينگ  به  نسبت  امر  اين  و  کرد  مديريت  را   اجتماعي 

مي تواند داراي اثربخشي و ثمربخشي بهتر باشد. 
*به نظر مي رسد که در گذشته سواد صرفا به امر خواندن 
اما  شد  مي  محدود  علمي  مباحث  درک  يا  و  نوشتن  و 
که  و همان طور  امر گسترده شده  اين  دامنه  روزها  اين 
اشاره داشتيد ما اين روزها درباره ارتقاء سواد رسانه اي 
سخن مي گوييم، چقدر پس از ورود شبکه هاي اجتماعي 
به سمت سواد  گرايش  جامعه، ضرورت  افراد  زندگي   به 

رسانه اي افزايش پيدا کرده است؟ 
قرار  و  مجازي  فضاي  به  افراد  ورود  از  پس  اساسا  ببينيد 
ضرورت  خبرها  و  ها  پيام  اقسام  و  انواع  معرض  در  گرفتن 
حرکت به سمت سواد رسانه اي دوچندان شده است. ما بايد 
که  جهاني  کنيم،  مي  زيست  مجازي  جهاني  در  که  بپذيريم 
ترين  جذاب  با  حتي  و  وسيع  و  سريع  خيلي  اطاعات  انبوه 
جهان  اين  حتي  و  شود  مي  ارائه  مخاطبان  به  ممکن  شيوه 
قرار  الشعاع  تحت  نيز  را  جامعه  افراد  زندگي  سبک  مجازي، 
مطرح  فضا  اين  در  که  مطالبي  و  ها  پيام  آنقدر  گاه  و   داده 
مي شود، به گونه اي حرفه اي باورپذير است که حتي کارشناسان 
و بسياري از صاحب نظران نيز دچار زودباوري مي شوند به همين 
خاطر تصور مي کنم، متناسب با حجم و پيچيدگي اطاعات ارائه 
شده در شبکه هاي اجتماعي بايد بر قوه درک و سواد مخاطبان 
ما به ويژه مخاطبان جوان افزوده شود. شبکه هاي اجتماعي به 
رغم کارکردهايي که دارند همانند يک تيغ دولبه اند يعني به 
همان ميزان که مي تواند اطاعات را سريع و آسان در اختيار 
 مخاطب قرار داده و به ارتقاء سطح فکري و ارتباطي موثر بينجامد، 
آسيب هاي پرشماري را هم در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي 
و سياسي به دنبال داشته و حتي سبک زندگي افراد و فرهنگ 
و نگرش آنان تحت تاثير اين فضا ممکن است دچار آسيب شود. 
اين ها از جمله مسائلي است که بايد مدنظر قرار گيرد تا بتوانيم 

استفاده بهتري از بستر فضاي مجازي داشته باشيم.

عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: اروپا در 
دور زدن تحريم ها کمکي به ايران نخواهد کرد.محمدجواد جمالي 
در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به طواني شدن اجراي 
مکانيزم مالي اروپا، اظهار داشت: اروپا به شدت به آمريکا وابسته 
اجرايي  در  آنها  تعلل  اصلي  دايل  از  يکي  مسئله  اين  و  است 
سيطره  دليل  به  داد:  ادامه  است.وي  مالي  مکانيزم  اين  کردن 
دار و سوئيفت مورد نظر آمريکا بر اغلب سيستم هاي مالي دنيا، 

ايجاد يک مکانيزم مالي جديد در اقتصاد بين المللي از نظر فني 
فرآيندي سخت و زمانبر است.وي با بيان اينکه اروپا نمي تواند به 
اين سادگي سازوکار مالي جديدي را در سطح بين الملل اجرايي 
کند، تصريح کرد: بايد بپذيريم که اروپا متحد ما نيست و قطعا 
براي اجرايي شدن هر چه سريعتر اين مسئله بايد از چانه زني هاي 
ديپلماتيک بهره گرفت.جمالي با تاکيد بر اينکه بنده فکر نمي کنم 
که اروپا در دور زدن تحريم ها به ايران کمک کند، گفت: اروپا 

با ايجاد يک مکانيزم مالي جديد به دنبال آن است که سپري 
براي شرکت ها و بانک هاي خودش ايجاد کند تا مشمول جريمه 
نشوند.عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره 
به اينکه دور زدن تحريم ها مکانيزم خاص خودش را دارد، تصريح 
کرد: جمهوري اسامي سال ها در تحريم است و با بهره گيري از 
ظرفيت هاي داخلي و بهبود ارتباطات در سطح منطقه و بين الملل 

مي توانيم از اين مقطع هم عبور کنيم.

جمالي:
اروپا در دور زدن تحريم ها کمكي به ايران نخواهد کرد


