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سیاسی

وطن امروز شماره 2595

اخبار

اعتماد مردم به آستان قدس
افزایش یافته است

تولیت آستان قدس رضوی با
اشاره به اینکه تا ابتدای سال
 95آستان قدس رضوی تنها 4
رقبه وقفی داشت و امروز 54
رقبه به آس��تان قدس رضوی
وقف شده است ،گفت :این روند صعودی نتیجه
افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است.
به گزارش فارس ،حجتاالس�لام س��یدابراهیم
رئیس��ی در دیدار کارمندان جوان آستان قدس
رضوی با اش��اره به اینکه مهمترین سرمایه هر
سازمان نیروی انسانی کارآمد ،با انگیزه ،مبتکر،
خالق و در میدان ،بویژه نیروهای جوان اس��ت،
گفت :فرآیند «مدیریت دانش» در آستان قدس
رض��وی را باید تکمیل کنیم تا تجارب فردی و
سازمانی در انتقال نس��لها محو نشود و دچار
آزمودن آزمودهها نشویم .یکی از اهداف تاسیس
معاونت برنامهریزی راهبردی در آستان همین
موضوع بود .تولیت آس��تان ق��دس رضوی در
تشریح وضعیت مطلوب در اداره آستان تصریح
کرد :باید تم��ام فعالیتهای این مرکز نورانی با
منابع مالی و انسانی مردم دلداده در قالب وقف
و نذر اداره شود .البته تا این قله راه زیادی داریم
اما هر سیاستی که ما را از این قله دور کند غلط
است .تولیت آستان قدس رضوی رسیدن به این
نقطه را در تصویرس��ازی خدمتگزاری صادقانه
آس��تان به زائران و محرومان و معارف دینی در
ذهن عمومی معرفی کرده و گفت :هر چه مردم
تالش ،فعالیت و صداقت ببینند ،بیشتر پیشقدم
میشوند و مشارکت میکنند.

پاسخ منفی  ۱۰۰کشور به آمریکا
برای تحریم اجالس وحدت

دبیرکل مجمع جهانی تقریب
مذاه��ب گف��ت نمایندگان
 ۱۰۰کش��ور جهان اسالم به
درخواست آمریکا و سعودی
برای تحریم اجالس وحدت
پاس��خ منفی دادند که این نش��انه شکس��ت
آمری��کا در تحریم این اجالس اس��ت .آیتاهلل
محسن اراکی در گفتوگو با تسنیم ،به تشریح
دستاوردهای س��یودومین اجالس سراسری
کنفران��س وحدت پرداخ��ت و گفت :ما پیش
از اجالس میدانستیم آمریکاییها و عربستان
س��عودی برای اخ�لال در برگزاری گس��ترده
کنفرانس وحدت تکاپو خواهند کرد اما بهرغم
تمام تالشها و تکاپوهای آنها ما شاهد حضور
بیش از  350میهمان خارجی از  100کش��ور
جهان بودیم که این برای آمریکا و عربس��تان
سعودی شکس��ت بزرگ محس��وب میشود.
وی با بیان اینکه بین میهمانان رئیسجمهور،
رئیسجمهور سابق ،نخستوزیر سابق و برخی
وزرا حضور داش��تند ،تصریح ک��رد :میهمانان
حاضر در اجالس وحدت از متفکران فرهیخته
و برجس��ته علوم دینی جهان اسالم بودند که
عمده آنها به تالشها و تکاپوهای آمریکا برای
عد م حضور در تهران پاسخ منفی دادند.

به جای اصالح روند گذشته
اشتباهات را تکرار میکنند

کارش��ناس ارش��د رواب��ط
بینالملل گفت :انتظار آن بود
که مسؤوالن محترمی چون
آقای دکتر صالحی به اصالح
اشتباهات گذشته اقدام کنند
نه اینکه با اظهارات اخیر به اش��تباهات اضافه
کنند .ف��ؤاد ایزدی در گفتوگو با تس��نیم ،با
اش��اره به اظهارات علیاکبر صالحی مبنی بر
تأثیر فشارهای آمریکا بر اقتصاد کشور گفت:
ما در این دولت 3 ،اشتباه راهبردی داشتیم که
انتظار آن بود مس��ؤوالن محترمی چون آقای
دکتر صالحی که شخصیت بزرگواری دارند ،به
اصالح اشتباهات گذشته اقدام کنند نه اینکه
با اظه��ارات اخیر به اش��تباهات اضافه کنند؛
نمیخواهم بگویم اظهارات ایشان همانند دیگر
اشتباهات دولت راهبردی بوده است اما باالخره
اشتباهی بود که به اشتباهات سابق افزوده شد.
وی گفت :اش��تباه اول راهبردی این بود که ما
به گونهای رفتار کردیم که آمریکاییها تصور و
برداشت کردند جمهوری اسالمی هر توافقی را
امضا خواهد کرد.
ای��زدی در ادامه ،آمادگی ایران برای امتیاز
دادن ب ه طرف آمریکایی را اشتباه راهبردی دوم
دولت روحانی دانس��ت و تصریح کرد :اش��تباه
س��وم راهبردی ما نیز این بود که طوری رفتار
کرده و موضع گرفتیم که طرف مقابل اینگونه
برداش��ت کرد که اگر آمری��کا از برجام خارج
شود ،ایران در برجام خواهد ماند .وی گفت :در
بحث اظهارات اخیر آقای دکتر صالحی نیز باید
گفت اظهارات ایشان که معاون رئیسجمهور
و رئیس س��ازمان انرژی اتمی هستند ،موجب
سوءاس��تفاده و برداشتهای غلط طرف مقابل
میش��ود که از اینجهت باید به اظهارات آقای
صالحی که شخصیت قابلاحترامی دارند ،نقد
را وارد دانست.
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مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریمهای جدید علیه ایران به بهانه بیثباتسازی عراق را تصویب کرد!

فتنه بیفایده بین برادران!

گروه سیاس�ی :مجلس نماین��دگان آمریکا طرح
تحریمه��ای جدید علی��ه ای��ران را تصویب کرد.
براساس این طرح ،آمریکاییها با متهم کردن ایران
به بیثباتس��ازی عراق ،به دنبال تحریم و تحت
فشار قرار دادن نیروهای مقاومت در عراق هستند.
به گزارش «وطن امروز» ،بر اس��اس این طرح
دولت آمریکا بنا بر تشخیص خود ،مقامات ایرانی
را به بهانه بیثبات ک��ردن صلح در عراق ،تحریم
میکن��د .این طرح از آن جهت عجیب و یک نوع
بدع��ت در تحریمها علیه ایران اس��ت که حاال به
بهانه کشورهای ثالث ،آمریکاییها اقدام به تحریم
ایران و افزایش فش��ار اقتصادی میکنند! آن هم
کش��وری مانند عراق که بر اساس اذعان مقامات
این کشور ،ایران نقش کلیدی در تامین امنیت این
کشور در مقابله با داعش داشته است.
ب��ا این ح��ال اما وضعی��ت به گونهای اس��ت
که اکنون آمریکاییها ش��رایط را ب��رای افزایش
تحریمهای ایران به هر بهانهای فراهم میبینند.
بر اس��اس این گ��زارش ،بهان��ه جدید ،متهم
کردن ایران به بیثباتسازی عراق است .مجلس
نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رسانده که
با متهم کردن ایران به بر هم زدن صلح در عراق،
خواس��تار تحریم این کشور شده است .به گزارش
فارس ،این طرح که «جلوگیری از بیثباتسازی
ایران در عراق» نام گرفته خواستار «اعمال تحریم
علیه آن دسته از اشخاص ایرانی است که صلح یا
ثب��ات عراق یا حکومت عراق را تهدید میکنند».
مجلس نمایندگان آمریکا سهش��نبه گذشته این
ط��رح را به تصویب رس��اند« .آدام کیس��ینجر»
تهیهکنن��ده اصلی طرح قب��ل از تصویب آن ،در
صحن مجلس نمایندگان گفت« :از زمان سرنگونی
حکومت صدام ،ایران به دنبال دس��تیابی به نفوذ
در عراق از طریق مانعتراشی در تالشهای آمریکا
برای ایجاد ثبات در آن کشور و منطقه بوده است».
طرح «کیسینجر» ،رئیسجمهور آمریکا را موظف
به معرفی تحریم علیه همه اش��خاص خارجیای
میکند که طبق تشخیص او اقدامات آنها ثبات در
عراق یا حکومت این کشور را تهدید میکند .این
مصوبه مجلس نماین��دگان هنوز به قانون تبدیل
نش��ده است و برای تبدیل ش��دن به قانون ،دیگر
ش��اخه قانونگذاری کنگره آمریکا ،یعنی مجلس
سنا باید طرح موازی آن را به تصویب برساند .در
مرحله بعد ،رئیسجمهور آمریکا باید مصوبه کنگره
را امضا کند.
■■فتنه کسب و کار آمریکا

در کنار تداوم سیاس��ت فش��ار بر ایران به هر
بهانهای در واش��نگتن ،موض��وع مصوبه اخیر در
مجلس نمایندگان آمریکا از آن جهت قابل تامل
اس��ت که ایران و عراق در س��الهای اخیر روابط
بسیار دوس��تانه و برادرانهای داشته و دارند .بویژه
پس از حمایت دوس��تانه و برادرانه ایران از عراق
در مقابله این کش��ور با تروریسم تکفیری ،روابط
و مناس��بات میان  2کشور به حد بسیار مطلوبی
رس��یده است .از سوی دیگر ،میزبانی عراق از زوار
اربعین حس��ینی باعث شده این روابط برادرانه در
کنار مفاهیم ارزش��ی و اعتق��ادی ،موجب تقویت
اشتراکات فرهنگی میان مردم  2کشور شود.
س��فر اخیر برهم صالح ،رئیسجمهور عراق به
ایران و اظهارات او در دیدار با رهبر انقالب بخوبی
فضای مناسبات میان  2کشور را نشان میدهد.
برهم صالح در مالق��ات با رهبر انقالب ،دیدار
با رهبر انقالب اسالمی را افتخاری بزرگ دانست
و گفت :من با یک پیام صریح و آش��کار به تهران
آمدهام مبنی بر اینکه عوامل و عناصر پیونددهنده
 2مل��ت ای��ران و عراق ،ریش��ه در تاری��خ دارد و
غیرقابل تغییر اس��ت .رئیسجمهور عراق با اشاره
ب��ه مذاکرات خود در تهران ،خاطرنش��ان کرد :ما
ناوه��ای س��هند و خ��ارک در
دفاعی
آیندهای نزدیک ب��ه آمریکای
جنوبی اعزام میشوند.
به گزارش «وطن امروز» ،ناوش��کن س��هند
صبح روز گذش��ته با حض��ور فرمانده کل ارتش
جمهوری اس�لامی ایران در منطقه یکم امامت
نی��روی دریایی در بندرعباس رس��ماً به ناوگان
جنوب نداجا ملحق ش��د .این ناوشکن که به یاد
ناوچ��های با همین نام که س��ال  67در نبردی
نابرابر با ن��اوگان آمریکایی در خلیجفارس غرق
شد با شماره بدنه  74و به نام «سهند» نامگذاری
شده ،پس از جماران و دماوند سومین ناوشکن از
خانواده کالس موج است .از جمله ماموریتهای
مهم ناوشکن س��هند ،اعزام به آمریکای جنوبی
اعالم شده است .جانشین فرمانده نیروی دریایی
ارتش در همین راستا گفته است :نیروی دریایی
قصد دارد با ناوش��کن س��هند کل اقیانوسها را
بپیماید و به س��مت ونزوئال و آمریکای جنوبی
برویم .در این مأموری��ت ،ناو خارک در کنار ناو
س��هند به کار گرفته میشود و سامانه کمند که
یک س��امانه دفاع نقطهای است ،روی ناوشکن
س��هند نصب و از آن بهرهبرداری میشود .امیر
حس��نیمقدم در ادامه گفتوگ��وی خود با مهر

نما
یار ایران در روزگار تحریمها
مقامات دولت جدید عراق میگویند قدردان اقدامات ایران در روزهای س�خت مقابله با تروریس�تهای
تکفیری هس�تند .دولت جدید عراق حداقل تاکنون نشان داده اس�ت میخواهد در عمل این قدردانی
را نشان دهد .بر همین اساس عادل عبدالمهدی ،نخستوزیر عراق در روز نخست آغاز بهکار کابینهاش
تصریح کرد کش�ورش هرگز بخش�ی از تحریمهای آمریکا علیه ایران نخواهد شد .پس از این اظهارات
عبدالمهدی ،مقامات عراقی وارد رایزنیهای گستردهای با آمریکاییها شدند تا عراق در زمره کشورهایی
که از اجرای تحریمهای ایران مستثنا شده قرار گیرد .در نهایت آنها موفق به این کار شدند .خبر خوب
دیگر در اینباره نیز حذف دالر از مناسبات و مبادالت تجاری میان  2کشور بود .یحیی آلاسحاق ،رئیس
اتاق بازرگانی ایران و عراق در اینباره تاکید کرد دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق حذف شده و تجارت
با یورو ،ریال و دینار انجام میشود .آلاسحاق درباره چگونگی مبادله پول بین ایران و عراق گفت :معامالت
دالری بین ایران و عراق حذف شده و بیشتر مبادالت با ارزهای یورو ،ریال و دینار عراق انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد :بخش دیگری از مبادالت بین صادرکنندگان ایرانی با تجار عراقی به شکل تهاتر کاال
یا توافقی است .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مبادالت تجاری
ایران و عراق از طریق سیستم بانکی انجام میشود ،اظهار کرد :با وجود حجم  ۸میلیارد دالری تجارت
بین ایران و عراق ،انتقال پول بین  2کشور از طریق بانکها بسیار کم است .آلاسحاق به بیان موانع هر 2
طرف برای تاسیس بانک مشترک پرداخت و گفت :حل مسائل بانکی باید جزو اولویتهای اصلی اقتصاد
ایران باشد زیرا در بدترین شرایط  ۸میلیارد دالر تجارت با عراق داریم .وی ،عراق را دومین کشور از نظر
تجارت با ایران بعد از چین عنوان کرد و توضیح داد :صادرات ایران به عراق بسیار متفاوت از صادرات به
چین است زیرا بیشتر صادرات ایران به چین را محصوالت پتروشیمی تشکیل میدهد ولی تجار ایرانی از
رب گوجهفرنگی تا مصالح ساختمانی به عراق صادر میکنند که اشتغالزایی باالیی دارد.

به دنبال گس��ترش بیش از پیش همکاریها در گذشته بهرهمند شویم.
از سوی دیگر ،تمایل ایران و عراق برای افزایش
همه زمینهها و ارتقای آن به س��طحی هس��تیم
که در ش��أن روابط اجتماعی و فرهنگی و مصالح س��طح مبادالت تجاری  2کش��ور به  20میلیارد
مش��ترک  2ملت باش��د .برهم صالح ،خدمت به دالر که در دیدار حس��ن روحان��ی و برهم صالح
زائران حسینی در اربعین را افتخاری برای دولت بر آن تاکید شد نیز نشان میدهد فصل جدیدی
از همکاریه��ای اقتص��ادی
و ملت عراق دانست و با تأکید
ب��ر اینک��ه ع��راق کمکها و بر اساس طرح جدید مجلس نمایندگان  2کشور همس��ایه آغاز شده
حمایتهای ایران را در دوران آمریکا ،دولت این کشور بنا بر تشخیص اس��ت .یعن��ی پ��س از اتحاد
مبارزه با اس��تبداد صدامی و خود ،مقامات ایرانی را به بهانه بیثبات  2کش��ور علیه تروریسم و با
در دوران مبارزه با تروریس��م کردن صل�ح در عراق ،تحریم میکند .توجه به زمینهها و اشتراکات
تکفیری فراموش نخواهد کرد ،این ط�رح از آن جه�ت عجیب و یک فرهنگی گس��ترده ،اکنون با
افزود :ما حکمت و عقالنیت و نوع بدع�ت در تحریمها علی�ه ایران افزایش س��طح همکاریهای
تدبیر مرجعیت را یک نعمت است که حاال به بهانه کشورهای ثالث ،تجاری و مش��ارکت گسترده
بزرگ ب��رای ثبات و آرامش و آمریکاییه�ا اقدام به تحری�م ایران و ایران در روند بازسازی عراق،
ش��اهد اس��تحکام بیسابقه
پیشرفت عراق میدانیم .وی افزایش فشار اقتصادی میکنند!
رواب��ط  2همس��ایه مه��م و
مهمترین اولویت مس��ؤوالن
عراق��ی در دوران جدی��د را بازس��ازی و احی��ای قدرتمند در شمال غرب آسیا هستیم.
در چنین ش��رایطی اقدام مجلس نمایندگان
زیرساختها ،مبارزه با فساد ،ارائه خدمات مناسب
به مردم عراق ،اصالح��ات داخلی و تقویت اتحاد آمری��کا در اعمال تحریمهای جدی��د علیه ایران
ملی برش��مرد و تأکی��د کرد :ما بن��ا داریم عراق آن هم به بهانهای مضحک یعنی بیثباتس��ازی
را به یک کش��ور ق��وی در منطقه تبدیل کنیم و عراق ،نهتنها اقدامی برای جلوگیری از تداوم این
امید داریم بتوانی��م از همکاریها و ظرفیتهای روند دوس��تانه میان  2کشور همسایه است ،بلکه
جمهوری اسالمی برای بازس��ازی عراق ،بیش از زمینه را برای بهانهجویی و سنگاندازی در مسیر
ناوشکن ایرانی تحویل نیروی دریایی ارتش شد

اعزام سهند و خارک به آمریکای جنوبی

با تاکید بر اینکه نیروی دریایی ،نیرویی اس��ت
ک��ه باید از مناف��ع و منابع جمهوری اس�لامی
ای��ران در دری��ای آزاد و اقیانوسه��ا دفاع کند،
خاطرنش��ان کرد :در حال حاض��ر ناوگروههای
ارت��ش جمه��وری اس�لامی ایران ب��ه اقیانوس
هند ،دریای س��رخ ،خلیج ع��دن و باب المندب
برای پاس��داری از منافع کش��ور اعزام میشوند.

همانط��ور که میدانید حض��ور در دریاهای دور
نیازمند توانمندیها و تجهیزات خاصی اس��ت.
یکی از برنامههای ما در آینده نزدیک اعزام  2یا
 3فروند شناور مجهز به بالگردهای خاص برای
ماموریت به کش��ور ونزوئال در آمریکای جنوبی
اس��ت که ممکن است این ماموریت  ۵ماه طول
بکش��د .ماندگاری و اس��تقامت در دریا نیازمند

مشارکت ایران در بازس��ازی اقتصادی و سیاسی
ع��راق فراهم میکند .کارشناس��ان معتقدند این
اق��دام آمریکاییها مصداق ب��ارز جرزنیهای این
کش��ور پس از شکس��ت در پروژه بیثباتسازی
ع��راق توس��ط گروهکهای تکفیری دستس��از
اس��ت .آمریکاییه��ا در حالی ای��ران را متهم به
بیثباتسازی عراق میکنند که بر اساس اظهارات
صری��ح دونالد ترام��پ ،داعش و تروریس��تهای
تکفی��ری در عراق و س��وریه دستس��از هیالری
کلینتون بودهاند و وزیر اس��بق خارجه آمریکا در
دولت اوباما ،از آنها برای تضعیف کشورهای منطقه
سوءاستفاده کرده است.
■■تالش برای تخریب مقاومت

مصوبه اخی��ر مجلس نمایندگان آمریکا علیه
ایران در حالی است که این کشور پیش از این و
پس از چشیدن طعم ضرب شست مقاومت عراق
در تالفی حمل��ه عوامل آمریکا به کنس��ولگری
ایران در بصره ،ط��رح تحریم عوامل مقاومت در
عراق را کلید زده بود .اواخر شهریورماه امسال 3
س��ناتور آمریکایی طرحی را برای ارائه در کنگره
آمری��کا آماده کردند که خواس��تار تحریم جدید
ایران با عنوان جلوگیری از «نفوذ فزاینده ایران»
در ع��راق بود .هم��ان زمان خبرگ��زاری رویترز
ب��ه ارزیابی این طرح پرداخت و نوش��ت« :قانون
تحریم نایبهای تروریستی ایران» عمال بازوهای
تروریستی جمهوری اس�لامی را در عراق هدف
گرفته اس��ت .ای��ن طرح در واقع اقدامی از س��ر
ناچاری یا اصطالحا جرزنیهای پس از شکس��ت
آمری��کا از مقاومت در عراق بود .در جریان حمله
به کنسولگری ایران در بصره ،تنها به فاصله چند
س��اعت پس از این اق��دام ،عراقیها تصاویری را
منتش��ر کردند که نش��ان م��یداد عوامل حمله
به کنس��ولگری ایران ،دیدارهایی با سرکنس��ول
آمریکا در بصره داش��تهاند اما به فاصله کمتر از
یک روز  3خمپاره به س��فارت آمریکا در منطقه
سبز بغداد اصابت کرد تا آمریکاییها این هشدار
را دریافت کنند که حتی در امنترین نقطه بغداد
نیز ضریب امنیت آنها پایین اس��ت .آمریکاییها
البته پس از آن ناچار شدند کنسولگری خود در
بص��ره را تعطیل کنند و این در حالی اس��ت که
کنس��ولگری ایران در بصره تنها چند روز پس از
حمله اش��رار وابسته به آمریکا ،با حضور عشایر و
اقوام بصره آغاز به کار کرد تا مش��خص ش��ود از
نظر مردم عراق ،دوست و دشمن آنها چه کسانی
هستند.
تجهیزات ویژه و نیروی انس��انی خاصی اس��ت
که خوش��بختانه نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران از این توانمندیها برخوردار است.

■■جزئیات جدیدترین ناوشکن ایرانی

ناوش��کن س��هند ورژن جدیدی از ناوشکن
جم��اران در دریای جنوب و ناو دماوند در خزر
است .سهند به عنوان یک ناوشکن اقیانوسپیما
با توانمن��دی انج��ام مأموریتهای س��طحی،
ضد زیرس��طحی ،ضد س��طحی و ض��د هوایی
اس��ت و قدرت مان��دگاری آن در دریا نس��بت
به نمونههای تولیدی در گذش��ته بسیار بیشتر
اس��ت و میتواند فرماندهی تاکتیکی را در دریا
برعهده بگیرد و دیگر ش��ناورها را هدایت کند.
این شناور از سرعت رانش باالیی برخوردار است
و عالوه بر انج��ام مأموریتهای اصلی میتواند
مأموریتهای فرعی را نیز با توجه به توان حمل
بالگرد انجام دهد و البته قابلیت و توانمندیهای
بس��یار باالیی نیز دارد .از دیگر ویژگیهای مهم
سهند ،افزایش برد عملیاتی با اتکا به ذخیرههای
درون کش��تی است به گونهای که سهند از نظر
جیره خواروبار ،س��وخت و آب پس از جدایی از
بندرگاه میتواند تا  ۴هزار مایل را بدون نیاز به
کشتی پشتیبانی دریانوردی کند.

اخبار
با حضور سران قوا

جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی برگزار شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سهقوه در
جلسه روز شنبه ،موضوعات مرتبط با کلیات
منابع و مصارف بودجه سال  98کل کشور را
با تاکید بر توجه به نیازهای مردم بویژه اقشار
کمدرآمد ،بررس��ی کرد .در این جلسه که با
حضور رؤس��ای قوای مقنن��ه و قضائیه و به
ریاس��ت حسن روحانی تشکیل شد ،مباحث
پیرامون بودجه س��ال  98با  3رویکرد اصلی
اطمینان از تامین کاالهای اساس��ی مردم با
ارز دولتی ،اصالح و افزایش حقوق ش��اغالن
و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و
تکمیل طرحهای نیمهتمام با مشارکت مردم
و بخش خصوصی پیگیری شد .شورای عالی
هماهنگی اقتصادی همچنین در این جلسه
تصویب کرد چکهای تضمینی بانکی جدید،
قابل ظهرنویس��ی و انتقال به غیر نباش��ند.
در جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی
همچنین برای نق��د کردن چکهای موجود
فرصت یک ماهه در نظر گرفته شد و انتقال
این چکها به غیر ،اعتبار نخواهد داش��ت و
از بانک مرکزی خواس��ته ش��د دستورالعمل
اجرایی این مصوبه را به بانکها ابالغ کند.

تصویب CFT
فروش نفت را دچار اختالل میکند

نماین��ده مجلس ب��ا تاکید
ب��ر اینکه شناس��ایی مراکز
اقتص��ادی کش��ور یک��ی از
اه��داف سیاس��ی دش��من
اس��ت ،تصویب  CFTرا به
معنای میدان دادن به دش��من برای فش��ار
اقتصادی بیش��تر ب��ه مردم دانس��ت .احمد
علیرضابیگی در گفتوگو با رس��ا ،با اش��اره
به تبعات پذی��رش  ،CFTگفت :اگر CFT
تصویب ش��ود در حقیقت جمهوری اسالمی
ایران پذیرفته اس��ت تمام فعالیتهای مالی
خ��ود را تحت نظارت  FATFانجام دهد ،از
این رو آنان به تمام عملکردها و تراکنشهای
مالی ما با تمام جزئیاتش اش��راف کامل پیدا
میکنند .وی یکی از تبعات تصویب  CFTرا
اختالل در فروش نفت دانست و بیان داشت:
همچنین دشمنان این امکان را پیدا میکنند
که بدانند مش��تری نفت جمهوری اس�لامی
ایران چه کس��انی هس��تند ،به چه میزان و
چند بشکه نفت به فروش میرسد همچنین
خواهند دانست درآمد حاصل از فروش نفت
دقیقا چه مقدار و در کجا صرف میش��ود ،بر
همین اس��اس ایران را ملزم میکنند سقفی
را که آنان برای فروش نفت تعیین میکنند
مراع��ات کند .عضو کمیس��یون ش��وراها و
امور داخلی کش��ور ادامه داد :در اصل ایران
ب��ا تصویب  CFTدس��ت و پای خ��ود را در
ف��روش نف��ت میبندد و کلی��د آن را هم به
دس��ت اروپاییهای تابع آمری��کا میدهد و
همه فروش نفت را محدود به مش��تریهایی
میکند که آنها تعیین میکنند.

انهدام اعضای باند
«مسیحی ِ
ت صهیونیستی»

یک��ی از محاف��ل «تبش��یری» وابس��ته
به جریان مس��یحیت صهیونیس��تی ،مورد
برخ��ورد قرار گرف��ت و برخ��ی اعضای آن
توجی��ه و تعدادی نیز دس��تگیر ش��دند .به
گزارش مه��ر ،یکی از محافل «تبش��یری»
وابسته به جریان مس��یحیتِ صهیونیستی،
م��ورد برخورد قرار گرف��ت و برخی اعضای
آن توجیه و تعدادی نیز دس��تگیر ش��دند.
اعض��ای این باند که غی��ر از عوامل داخلی،
متش��کل از اتباع بیگانه هس��تند ،با هدایت
مس��تقیم از س��وی رژی��م صهیونیس��تی،
ضمن تبلیغ و تبش��یر مس��یحیت در نقاط
مختلف کش��ور ،افراد زی��ادی را نیز به فرقه
مس��یحیت تبش��یری جذب ک��رده بودند.
«نقشه تس��خیر ایران» و «توهین به اسالم،
مقدس��ات و اهلبیت(ع)» از برجس��تهترین
مس��تندات مکش��وفه از جریان مزبور است.
اعضای این باند تبش��یری وابس��ته به فرقه
مسیحیتصهیونیستی ،مطابق آموزشهای
تش��کیالتی ،برای جلوگیری از شناس��ایی،
از اس��امی مس��تعار ایرانی چون «کورش»
و «یحیی» بهره میگرفتند .گفتنی اس��ت،
جریان مس��یحیت صهیونیس��تی در پیوند
مس��تقیم ب��ا رژی��م صهیونیس��تی ،همواره
تبلیغ و تبش��یر در جوامع اس�لامی ،بویژه
ایران را در دس��تور کار ق��رار داده تا هدف
نهای��ی خود یعن��ی تضعیف اس�لام و نظام
جمهوریاسالمی را محقق کند.

