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درگذشت پزشک
حامی معلوالن
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دختر ایزدی و پزشک کنگویی انتخاب شدند

صلح نوبل به فعاالن حقوق
زنان قربانی تجاوز رسید
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ایرانیها در صدر بهترینهای کنفدراسیون فوتبال آسیا

دایی و بیرانوند
بهترین شدند
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«ایران» بررسی کرد

تأثیر  15گروه کاالیی
از کاهش قیمت ارز

گزارش دوم :وضعیت سفید در بازار دارو

از روز دوشــنبه هفته گذشــته کاهش قیمت ارز آغاز شــد .برخیها
گـــزارش مداخله بانک مرکزی را عامل کاهش قیمتها میدانند و برخی
گـروه اجتماعی دیگــر میگوینــد بــازار ارز به قیمــت واقعی خود در حــال نزدیک
شــدن اســت .گروهی هم حکم دادگاه الهه را تأثیرگذار به نفع ایــران در کاهش قیمت ارز
میدانند .کارشناسانی هم حرکت به سمت  FATFرا مؤثر در افت قیمت ارز تلقی کردند.
با تمام این نگاهها قیمت ارز با سرعت کاهش پیدا کرد و طی چند روز اخیر از ابتدای صبح
تا آخر شــب مردم بــرای فروش ارز خود بــه بازارهای خرید و
صفحات 4و21
فروش ارز رفتند تا از ضرر و زیان بیشتر خود جلوگیری کنند.

پاسخی به ابهامهای مطرح شده درباره  CFTو FATF

ابهامات و الزامات کنوانسیون
منع تأمین مالی تروریسم
ارزیابیسخنگویکارگزاران
از دیدار اصالح طلبان و روحانی
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و اصالح طلبان
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رهبر معظم انقالب در همایش دهها هزارنفری «خدمت بسیجیان» در ورزشگاه آزادی:

تحریم ها را شکست خواهیم داد
رهبرمعظمانقالبدرهمایشدههاهزارنفری«خدمتبسیجیان»درورزشگاهآزادی

شکاف قدرت و مسئولیت
در رسیدگی به FATF

چندی پیش که اعتراضاتی نســبت به مشکالت اقتصادی
و گرانــی بروز پیدا کرد ،برخی افراد خواســتند دســت پیش
یادداشت
بگیرنــد تــا پــس نیفتنــد و در نتیجه اقــدام به تظاهــرات و
اعتراض کردند و در فضای رسانهای نیز اظهارات گوناگونی
از آنان منتشر شد که مسئولیت امور متوجه ما نیست و این
دولت یا به تعبیری غیرروحانیون هســتند که باید پاسخگو
باشند .هنوز پژواک این صداها به کلی از میان نرفته بود که
عباس عبدی
آزمون  FATFنادرســتی ادعاهای آنان را برمال کرد .یکی از
تحلیلگر سیاسی
آقایــان محترم در ســخنانی صریح و آشــکار اعالم کرد که:
«مجلس هوشــیار باشــد  FATFتصویب نشــود؛ حتماً چیز خطرناکی است ...اگر
هم تصویب شود ،مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد ...شورای نگهبان
هم که رد کند ،به مجمع خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کامالً بیدار است».
البته دیگرانی نیز بودند و هستند که الحاق به  FATFرا محکوم میکنند ،گمان
دارند که کســانی در آنجا نشســتهاند ،انتظار ورود ما را میکشند و اگر نرویم ،بنای
 FATFفــرو میریزد .غافل از اینکه اصالً کســی منتظر دیگران نیســت .هر کســی
خواست به آن ملحق میشود و هر کسی نخواست نمیشود .ولی به قول معروف
«تو را که خانه نیین اســت /بازی نه این اســت ».جامعهای که به صادرات نفت و
واردات کاال نیازمند اســت ،نمیتواند و نمیباید با روش و عنصری مخالفت کند
کــه بقــای آن را در خطر قرار میدهــد .چند روز پیش در جلســهای بودم که آقای
محترمی که کارشــناس  FATFبود و در حدود ســه ربع ســاعت توضیح مفصلی
دربــاره آن داد ،تقریبــاً همــه افراد تعجــب میکردند که واقعــاً در چه جامعهای
زندگی میکنیم که برخی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت میکنند .جالب
ایــن بــود که فرآیند الحاق به  FATFدر زمان دولت اصولگرا و با حمایت شــورای
امنیت ملی وقت آغاز شد و الیحه آن در سال  1389تهیه و ارسال شد .ولی اکنون
همان افراد در حال سنگاندازی هستند .این نشان میدهد که به لحاظ سیاسی
هنوز وارد پلههای اول بلوغ سیاسی نیز نشدهایم تا میان اموری که تضمینکننده
منافع ملی کشــور اســت ،با امور رقابتی تمایز قائل شویم .جالب است که بدانید
فرآیند الحاق به  ،FATFچهار سال پیش از برجام آغاز شده است و هیچ ارتباطی
بــا برجام نــدارد .بنابراین آقایان اصولگرا اگر صداقت دارند ،بفرمایند کجا بودند
آن زمان که در دولت اصولگرا الیحه تهیه و ارائه کردند .حتی برنامه عملیاتی این
الحاق در سال  1390تهیه و به تصویب نهایی رسید.
مخالفت با  FATFمطلقاً ربطی به کمکهایمان به گروههای مقاومت ندارد
کــه الحاق بــه آن موجب جلوگیری از این کمک شــود .این نهایــت بیاطالعی از
ماجرا است .مگر اآلن که به این سازمانها یا هر سازمان دیگری کمک میشود ،از
طریق نظام بانکی انجام میشود؟ مثالً آیا از حسابداری وزارت امور خارحه ایران
و بانک مرکزی به معاونت مالی حزباهلل در لبنان پول میدهند!!؟ طبیعی است
که هیچگاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ کمک امنیتی از طریق
ســازوکار عادی مبادالت پولی انجام نمیشــود .پس مشکل کجاست؟ مشکل در
قاچاق کاال و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است .اجازه دهید روشنتر
صحبــت شــود .در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حســابهای مشــکوک متوجه
میشــوند که یک خانم خانهدار در بلوچســتان طی سه ســال  710میلیارد تومان
گردش پول داشــته اســت .از نظــر  FATFبانک باید برای ایــن گردش پول بزرگ
و غیرمعقول توجیه داشــته باشد .هیچ خانم خانهداری نمیتواند چنین گردش
مالی را در شرایط عادی داشته باشد .پس او مورد شک است و باید قضیه روشن
گردد .از نظر قوانین جاری ،وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف
بــودن او ابراز دارد تا دادگاه رســیدگی کند .ولی  FATFایــن را نمیپذیرد .معتقد
است آن خانم باید توجیه قابل قبول مناسبی برای این گردش پول ارائه کند و اگر
نکرد ،مجرم اســت .در واقع او باید منشــأ پولها و نحوه خرج کردن را بیان کند به
نحوی که پذیرفتنی و قانونی باشد .نتیجه این مجادله در قواعد حقوقی موجود،
تبرئــه آن خانــم بوده اســت .در نمونه دیگر یک کودک  5ســاله گردش مالی 100
میلیارد تومانی داشــته است .هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کردهاند 2 ،هزار
و  800میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن
یا کودک بوده است.
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دموکراتها و جمهوریخواهان امریکا؛
هر دو در عراق ناکام بودند

 22اردیبهشــت  ،1397عراق چهارمین دوره انتخابات بعد
از ســقوط صــدام و دومین بعد از خروج امریکا و نخســتین
یادداشت
انتخابات پســاداعش را برگزار کــرد؛ انتخاباتی که نتایجش
امریکاییهــا را شــوکه کرد .فهرســت مقتدی صــدر و هادی
العامری ،دو رهبر جریان مقاومت؛ در جایگاههای اول و دوم
ایســتادند و فهرســتی که امریکاییها برایش تالش کردند،
فهرست نصر ،به رهبری نخستوزیر سابق حیدرالعبادی،
سیدصادق
با  42کرســی در جایگاه سوم ایســتاد .انتخابات  2018عراق
حسینی
که نخســتین انتخابات دوره زمامداری ترامپ و به تعبیری
روزنامه نگار
جمهوریخواهــان از ســال  2009بــود ،ماننــد  3دوره قبــل،
نتیجــهاش چندان مورد پســند زمامداران امریکا نشــد .با نگاهــی تاریخی ،برآیند
مدیریت انتخابات توسط تیمهای ترامپ ،اوباما و جورج بوش یکسان بوده است.
هر دو جریان دموکرات و جمهوریخواه امریکا ،تالششان را کردند تا فهرستهای
همســو با خود و همراه با ســعودی ،مانند جریانهای ایادعالوی و طارق هاشمی
که از عراق فراری است ،رأی بیاورد تا نخستوزیر و عمالً هدایت عراق ،بیشترین
همراهی را با واشنگتن و کمترین همراهی را با تهران داشته باشد.
نگاهی به انتخاباتهای  2014 ،2010 ،2005و  2018نشان میدهد امریکا حتی
با وجود رأی آوردن  24.7درصد و  91کرســی فهرست ایادعالوی برابر 24.2درصد
و  89کرســی نوری مالکی در سال  ،2010هیچ گاه نتوانسته دولت بغداد را از مسیر
همراهی با ایران دور کند و در این هدف همواره ناکام بوده است .در انتخابات اخیر
نیز ،بعد از اینکه فهرســت النصر با وجود تالشهای رابرت مک گورک فرســتاده
ویژه اوباما و ترامپ و داگالس ای .ســیلیمان ســفیر کاخ ســفید در بغداد و اجرای
فراخوان انتخاباتی توسط یک شرکت انگلیسی نتوانست ،پیروز «اول» و «غالب»
شــود ،تالش کردند خود را پیروز نشــان دهند و با کمک جریان رســانهای این طور
نشان دهند که منتقدان ایران ،دولت جدید عراق را تشکیل میدهند.
امــا آنچــه در عمــل اتفــاق افتاد و ســیر رویدادها نشــان داد کــه امریکا همچون
دورههــای قبــل ،سیاســت اشــتباهی را اتخاد کــرده و گزینــهاش حیدر العبــادی نه
تنهــا ظرفیت سیاســی الزم برای تشــکیل دولت را نــدارد بلکه فاقد هوشــمندی و
آیندهنگری نیز هست .سخنرانی تند او علیه ایران و اعالم همراهی با تحریم امریکا
که به «ناسپاســی» تعبیر شد و اهمال آشــکار در تأمین امنیت کنسولگری ایران در
بصــره ،تصویر العبــادی را بهعنوان یک چهره شکســت خورده ،ناامیــد و بیآینده
مسجل کرد که در نهایت موجب ریزش فهرست انتخاباتیاش شد و به شکلگیری
ائتالف جدید البنا ســرعت بخشــید .با تشــکیل اتئالف بنا ،امریکاییها فشار بسیار
زیــادی را بــه ائتالفها و نمایندگان شــیعه و ســنی از ســویی و کردها از ســوی دیگر
وارد کردند تا مانع از تشــکیل دولت شوند .عالوه بر مالقاتهای فراوان در بغداد و
نجف ،فرستادگان امریکایی بارها در منزل مسعود بارزانی با او دیدار و این رهبر کرد
را مجبور به حمایت از العبادی کردند؛ درخواستی که توسط بارزانی رد شد .برخی
منابع خبری میگویند بارزانی به آنها گفته :مثل اینکه نمیدانید مســعود بارزانی
کیست و آداب سخن گفتن با رهبران و سیاستمداران را نمیدانید.
رابرت مک گورک و ســفیر ســیلیمان کار را به جایی رســاندند که در جلسهای با
حضور احمد مشــهدانی ،اســامه نجیفی ،حلبوس و ســایر رهبران ســنی ،آنها را به
افشاگری درباره پرونده خود و اعضای خانوادهشان تهدید کردند و با تحکم به آنها
دستور دادند که باید از حیدر العبادی برای نخستوزیری حمایت کنند .فرستادگان
واشنگتن وقتی با پاسخ محکم رهبران عراقی روبهرو شدند تهدید نا امنی و داعش
را روی میز گذاشتند؛ در این جلسه است که محمد ریکان حدید الحلبوسی ،فرماندار
سابق استان االنبار و رئیس فعلی مجلس ،از خجالت امریکاییها در میآید و آنها
را از جلسه اخراج میکند و میدرخشد .در حالی که فرآیند تشکیل دولت به مراحل
آخــر خود میرســید امریکاییهــا رایزنیهایی را بــرای حذف برهم صالــح ،نامزد
اتحادیه میهنی انجام دادند .سهشــنبه  10مهر ،ســاعاتی قبــل از رأیگیری مجلس
عراق برای پســت ریاســت جمهوری ،ســفیر ایاالت متحــده خود را بــه دکتر برهم
صالح میرســاند و آن طور که برخی منابع میگویند :پمپئو وزیر خارجه امریکا در
توگوی تلفنی تهدید میکند که «باید» انصراف دهد ،درخواستی که با واکنش
گف 
جدی صالح روبهرو میشــود« :شما حق ندارید در
امور داخلی عراق دخالت کنید».
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دیدار اصالحطلبان و روحانی ،اتفاق مبارک

عصــر روز چهارشــنبه حدود  20نفر از چهرههای شــاخص
اصالحطلــب جلســهای را بــا آقــای روحانی که بــه دعوت
یادداشت
شــخص ایشــان انجــام گرفتــه بــود ،برگــزار کردیــم .آقای
روحانی ضمن ارائه گزارشــی درباره وضعیت فعلی کشور
و تأکیــد بــر همدلی و انســجام ملی ،شــنونده انتقــادات ما
اصالحطلبــان بودنــد .انتقاداتــی که بــا اعتراض بــه تأخیر
در برگــزاری جلســه رئیس دولــت دوازدهم بــا چهرههای
محمدجواد
اصالحطلب حامی خود آغاز شــد و در ادامه هم با نگرانی
حقشناس
از عدم تحقق وعدههای انتخاباتی او ادامه یافت.
عضو شورای
مرکزی اعتماد ملی
دغدغــه مــا اصالحطلبــان کــه در این جلســه بــه آقای
روحانی منتقل شد ،انتظار جامعه اصالحطلب در برآورده
کردن شــعارهای انتخاباتــی رئیس دولــت دوازدهم بود؛ شــعارهایی که مردم و
بخصــوص جامعــه اصالحطلــب همچنان منتظر هســتند تا تــاش دولتمردان
برای اجرای مطالبات خود را از دولت ببینند اما متأسفانه در برخی حوزهها هنوز
محقق نشده است .اگر چه درخصوص این مهم باید به مشکالت و موانع دولت
هم توجه داشــت .نکته مهم دیگری که مطرح شد ،گالیه از رئیس جمهوری بود
بابت عدم اســتفاده بیشــتر از اصالحطلبان که در انتخابات جــزو حامیان اصلی
ایشــان بودند .ایــن مطالبه از آنجا اهمیــت دارد که چه بســا اصالحطلبان پایگاه
اجتماعی خود را از دســت بدهند بخصوص که ســال آینده انتخابات مجلس را
نیز در پیش داریم .اصالحطلبان این ظرفیت را دارند که در حل مشــکالت کشور
کمک بیشتری به دولت داشته باشند .طرح مسائل و مشکالت اقتصادی از دیگر
مواردی است که در شرایط فعلی کشور الزم بود از سوی چهرههای اصالحطلب
به عنوان حامی دولت به آنها بپردازند .تأثیرات متقابل نوســات ارزی بر مسائل
معیشــتی مردم که از ســوی ما عنوان شــد ،با این پاســخ آقای روحانی همراه شد
که در خیلی از حوزهها کارهای خوبی شده و نتایج آن را در روزهای گذشته شاهد
بودهایم و در آینده نیز بیش از این خود را نشان خواهد داد .با این حال الزم است
گزارش این اقدامات به مردم هم ارائه شود.
در این نشست آقای روحانی نسبت به طرح دغدغهها واکنش مناسبی داشتند
و همــه را شــنیدند و پاســخهای خود را بیان کردند .البته ایشــان هــم انتقاداتی را
نســبت به عملکرد اصالحطلبان مجلس داشــتند و اینکه انتظار همراهی بیشتر
با دولت را داشــتهاند که مهمترین آن ،موضــوع الیحه تفکیک وزارتخانهها بوده
اســت .هرچنــد این جلســه باید مدتها پیــش از این برگزار میشــد و در دفعات
متعددی هم ادامه پیدا میکرد ،اما اتفاق مبارکی بود که نباید به ســادگی از کنار
آن عبور کرد .تشکیل کارگروهی متشکل از اصالحطلبان که استمراردهنده روابط
بین دولت و جریان اصالحات خواهد بود ،از جمله مهمترین دســتاوردهای این
نشست محسوب میشود.

تصمیمات اولین جلسه
ستاد اطالعرسانی اقتصاد کشور

وزیــر کشــور گفــت :هــدف از تشــکیل ســتاد اطالعرســانی و
تبلیغــات اقتصاد کشــور ایجــاد آرامــش ،اطمینانبخشــی و
خبـــــر هماهنگــی در اطالعرســانی در مــورد تصمیمــات اقتصادی
کشــور بــا مدیریــت مناســب عرصــه خبــر اســت .بــ ه گــزارشایســنا ،عبدالرضــا
رحمانیفضلی پنجشنب ه در حاشیه اولین ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی
کشور با بیان اینکه تشکیل این ستاد در جلسه سران قوا تصویب و ابالغ شد ،اظهار
کــرد :با کمک همه دســتگاههای نوزدهگانه عضو این ســتاد به دنبــال تحقق این
هدف هستیم که در امور اطالعرسانی توسط مسئوالن آرامش ،اطمینانبخشی و
هماهنگی ایجاد کرده و مدیریت مناسبی در عرصه خبر ،اطالعرسانی و تبلیغات
داشته باشیم .وی در ادامه ،گفت :در این جلسه مقرر شد سیاستهای این ستاد
تدوین و کارگروههای آن تشــکیل شود و با اطالعرسانی به موقع ،دقیق و درست،
ارتباط منطقی و معقول با مردم ایجاد شود .خألهای موجود در حوزه اقتصادی
توسط دستگاهها پوشانده شده و انحرافاتی که در عرصه خبری و اطالعرسانی به
وسیله رسانههای خارجی ایجاد میشود ،پوشش مناسبی داده شود.
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هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شــما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ برخــورد تعزیــرات با گرانفروشــان  /خانــم دادور :چرا ســازمان
نظــــــــر
تعزیــرات با گرانفروشــان برخورد قاطــع نمیکند .اکثــر کاالهای
مـــــردم
ایرانــی و تولید داخل حتی بیشــتر از کاالهای خارجی گران شــده
است و تعزیرات باید بشدت با این گرانفروشان برخورد کند .آجیل و پسته که تولید
خودمان است چرا باید چهار برابر افزایش قیمت داشته باشد؟
■ پیشــنهاد حل مشــکل بازار خودرو  /محمدتقی شاهزاده :انتقادی به دولت دارم.
دولــت برای حمایت از مردم و مصرفکننده صــادرات اقالم خوراکی مثل برنج،
گوجــه و ...را ممنوع اعالم کرده اســت و اقدام به واردات ایــن کاالها میکند .حال
سؤال این است که چرا دولت در زمینه خودرو چنین تصمیم مشابهی را نمیگیرد
و اجازه واردات خودرو را نمیدهد تا این دالل بازیها و مشــکالت خودروسازان از
سر راه مردم برچیده شود.

