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پیام رهبر معظم انقالب به اجالس نماز

رهبر معظم انقالب پیامی را به اجالس سراسری نماز در
سمنان صادر کردند که دیروز توسط آیتاهلل شاهچراغی
اخـــبار نماینــده ولیفقیه در این اســتان ،قرائت شــد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی دفتر رهبر معظم انقالب ،در متن این پیام آمده است:
بســم اهلل الرحمن الرحیم /و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین اجالس
ساالن ه نماز از سویی نشان ه حقگزاری در برابر فریضهای است که میتواند بر
همــ ه اعمال و فرایض دیگــر ،روح بدمد و آنها را کارآمد کند« :إن ُقبَِلت ُقبِ َل
حق این هدی ه الهی
ِ
ماسواها» و از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان که ِّ
را ندانسته و در آن سهلانگاری میکنند.
نمــاز آنگاه که با خشــوع و حضــور گزارده شــود ،جامعه را به صالح و ســداد
در زبــان و عمل میکشــاند و اعتال میبخشــد .بخش مهمــی از گرفتاریها و
آلودگیهای ما بر اثر نپرداختن به این حقیقت هشــداردهنده اســت .از این
رو ترویــج نماز با هم ه شــیوههای اثرگذار ،در شــمار وظایف بزرگی اســت که
همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دستاندرکاران این اجالس بویژه عالم
مجاهد جناب حجتاالسالم آقای قرائتی بحمداهلل در این راه از توفیق الهی
بهرهمند شدهاید .آموزش و پرورش میتواند در این عرصه از اثرگذارترینها
باشــد .مــدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانــان؛ این برترین تضمین
برای سالمتی آیند ه جامعه است.

استیضاح ظریف منتفی شد

مذاکرات کره جنوبی و امریکا با موضوع ایران

شــبکه خبــری دولتی کره جنوبــی ( )KBSاز دور جدید مذاکرات این کشــور و
امریکا با موضوع تحریمهای ایران خبر داد .به گزارش ایرنا وزیر خارجه کره
جنوبی دیروز گفت ،هیأت نمایندگان کره جنوبی از سهشنبه در مورد مسائل
مربــوط به معافیتهای تحریمــی از جمله امور مالی ،حمــل و نقل و بیمه
توگو
بــرای حمایت از معامالت بخش تجاری با مقامات امریکایی وارد گف 
شدند .در نشست مقامات دو کشور در واشنگتن ،نماینده کره جنوبی از دولت
امریکا خواســت تا موضع روشــن خود نســبت بــه تحریمهــای امریکا اعالم
کند و واشــنگتن نیــز در مقابل برای همکاری نزدیک بــا کره جنوبی از طریق
کانالهــای دیپلماتیکــی برای حل این موضوع توافق کــرد .به گفته برخی از
کارشناسان سیاسی ،هیأت کرهای در این سفر در کنار موضوع بررسی موضوع
تحریمهــای امریکا به دنبال تمدید معافیت خود برای ادامه واردت نفت و
تداوم روابط تجاری خود با ایران اســت .در ماه گذشــته کره جنوبی به همراه
هفت کشــور دیگر توانستند از معافیت موقت تحریمهای امریکا علیه ایران
برخوردار شوند .بر اساس این معافیت کره جنوبی میتواند به مدت  180روز
با حجم کمتر نسبت به گذشته به واردات نفت از ایران ادامه دهد.

نامهجواناناصالحطلبخراسانرضویبهجهانگیری

ی نقاط اســتان
بیــش از صــد نفــر از فعاالن سیاســی و مدنی جــوان از اقص 
خراســان رضــوی در نامــهای بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری خواســتار
پیگیــری و شــنیدن مطالبــات و توصیههــای نخبــگان این اســتان ،پیرامون
فرآیند انتخاب اســتاندار جدید این اســتان شــدند .در این نامه که اســحاق
جهانگیری با عنوان «باالترین مقام اصالحطلب در ساختار اجرایی کشور»
یــاد شــده ،با اشــاره به نقــش حمایتــی جریان اصالحات اســتان خراســان
رضــوی از دولت طی  5ســال گذشــته آمده اســت :انتظار داریــم در جهت
انتصاب اســتانداری از جنس تدبیر و امید ،آشــنا به حساسیتها و مسائل،
چالشهــا و ویژگیهای خاص اســتان؛ مدیری تحول آفرین بــا تمام توان،
ن هم
کوشــا باشــید تا در این مدت باقی مانده از عمر خدمتگزاری دولت آ 
در شرایط سخت و پیچیده امروز ،دستکم شاهد ثبات و تعامل با تمامی
نیروهای سیاســی اســتان که در دوره جناب آقای علیرضا رشــیدیان تا حد
زیادی جریان داشت ،باشیم.

«افایتیاف» و عینک بدبینی

روحانی در جلسه شورای اداری سمنان:

امریکایی ها هر روز پیام مذاکره می دهند
اگرامریکا تسلیم حق بشود ،مذاکره میکنیم

رئیــس جمهــوری
بــا اشــاره بــه اینکه
ادامـــــه از
بودجه الیحه ســال
صفحه اول
 98را  25آذر
تقدیــم مجلــس خواهــد کــرد ،گفت
کــه دولت تصمیــم گرفته تا در ســال
آینــده حقــوق کارکنــان را  20درصــد
افزایــش دهــد .روحانــی با اشــاره به
اینکــه اعطــای ســبدهای حمایتــی
بــرای کمک بــه مردم در مســیر عبور
از مشــکالت اســت ،گفــت :ایــن بــه
معنــی آن نیســت کــه در سیاســت
خارجــی تالشــی نمیکنیــم و بــا دنیا
قهــر کردهایــم .وی افــزود :حتــی اگر
امریــکا هــم در برابــر حــق ســر فرود
بیاورد و تســلیم حق بشــود بــا او هم
مذاکره میکنیم .همان طور که پیش
از ایــن در برجام و پس از آن صحبت
کردیــم و امــروز هــم اگــر شــرایط آن
مناســب شــود ،ممکن است صحبت
کنیــم .روحانــی با بیان اینکــه تمامی
تصمیمــات بــا هماهنگــی کل نظــام
صــورت میگیــرد ،گفــت :کســی فکر
نکنــد کــه دولت از پشــت پــرده کاری
انجــام میدهــد؛ دولت هیــچ چیزی
پشــت پرده نــدارد و همه تصمیمات
مهــم سیاســت خارجــی در شــورای
عالــی امنیــت ملی به بحث گذاشــته
شــده و تمــام مــوارد مهم بــا رهبری
معظــم انقــاب هماهنگ میشــود.
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد :اگــر
دشــمنان و خصــم مــا در برابــر حق
ســر فــرود بیاورند ،مشــکلی نداریم و
میتوانیم مســائلمان را حل و فصل
کنیــم .امــا معتقدیــم بایــد بموقــع
حــرف بزنیــم و بیموقع حــرف زدن
و بی موقع مذاکره کردن برای کشــور
خطرنــاک اســت .وی افــزود :مذاکره
بیمــورد ماننــد چیــدن میــوه نارس
اســت که هنگام خوردن ذائقه را تلخ
میکند و هم به خود و هم به درخت
میــوه ظلــم رســاندهایم .پــس بایــد
در موقــع مناســب برســد .در موقــع
مناسب اهل صحبت بحث و مذاکره
بــا دنیــا هســتیم ،امــا بــه شــرطی که
دنیا و اروپا تســلیم مسیر حق باشند.
روحانــی تأکیــد کــرد :بــه صراحــت
گفتیــم که اگر اروپاییها هم بخواهند
در رابطه با توان دفاعی کشــور حرفی
بزنند ،برای ما قابل قبول نیست چرا
که توان دفاعی ما برای دفاع از کشور
اســت و بــا هیــچ کــس در ایــن رابطه
صحبت نمیکنیم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه به
دالیلــی در زمینــه پیشــرفتهای
دفاعی کشــور کمتر صحبت میکنم،
گفــت :بســیاری تصــور میکننــد کــه
دولت در زمینه فعالیتهای دفاعی
کار کمــی انجام داده ،امــا در طول 5
ســال گذشــته حداقل ،بــه انــدازه 12
ســال گذشــته در زمینــه تولید ســاح
و تقویــت بنیــه دفاعــی اســتراتژیک
کشــور ،تــاش شــده اســت .رئیــس

جمهــوری در بخــش دیگــری از
ســخنانش بــا بیــان اینکه دولــت اگر
قــدرت و مشــروعیتی دارد ناشــی از
رأی مــردم اســت ،کــه پــای صندوق
آمدنــد ،اظهــار داشــت :آرای مــردم
صندلی مســئولیت را برای مســئوالن
کشور ساخته است.

ëëهیچ کاری با استفاده از زور
درست هدایت نمیشود
حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانی در بیست و هفتمین اجالس
سراســری نماز ،نیز بــا تأکید بر اینکه
«نمــاز ،یــک عبــادت صــرف یــا یک
فــرع دین مثــل ســایر فروع نیســت،
بلکــه نمــاز تمامــی چهــره اســام
اســت» ،اظهارداشــت :نمــاز صورت
اســام اســت .ایمان به خــدا ،اعتقاد
بــه حــق و عمــل بــه دســتورات الهی
جوهــر دیــن اســت ،امــا نمــاز پرچم
دیــن بهشــمار مــیرود و همانگونــه
کــه کشــورهای جهــان بــا پرچمشــان
شــناخته میشــوند ،دین بــدون نماز
قابل شناخته شدن نیست.
روحانــی بــا تجلیــل از تالشهــا
و خدمــات ارزنــده حجتاالســام
والمســلمین قرائتــی در ســتاد اقامه
نمــاز و در راســتای ترویــج فرهنــگ
نمــاز در کشــور ،گفت :ایشــان با بیان
شــیوا و ســاده خــود گاهــی مســائل
بسیار سنگین عقیدتی را با مثالهای
ســاده برای مردم بیان میکنند و این
توفیقی اســت که خداوند نصیب وی
کرده است.
رئیــس جمهــوری افــزود :از
دینــی کــه پیــروان آن در  24ســاعت
شــبانهروز بارهــا خداونــد را بــا
رحمــت و رحمانیتــش یــاد میکنند،
خشــونت ،بداخالقی و تهمت بیرون
نمیآیــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در
انقالب اســامی نمازهــای جماعت،
چهرههــای گوناگونــی دارد امــا در
دوران پیش از انقالب ،نماز جماعت
بــا جوانــان ،معنــای انقالبــی بــودن،
مذهبــی بــودن و روشــنفکر معتقــد
بــودن را داشــت ،گفــت :پیــش از
انقــاب جــو خاصــی در دانشــگاهها
حاکــم بــود بــه گونــهای کــه در کل
دانشــگاه تهران تنها یک دختر خانم
با روسری در محیط دانشگاه بود ،اما
در همان شرایط هنگام نماز بسیاری
از دختــران دانشــجو میآمدنــد و
بــا اســتفاده از چادرهایــی کــه وجــود
داشت ،نماز میخواندند.
روحانــی با اشــاره به اینکــه در آن
دوران افــرادی مانند بــازرگان و دکتر
ســحابی کــه در اروپــا درس خوانــده
بودند ،وقتی به کشــور آمدند بواسطه
مذهبی بودن احساس کردند که باید
نمــاز ظهــور و بــروز پیــدا کنــد ،گفت:
اینهــا انســانهای متدینــی بودنــد که
بعضاً نماز شبشــان ترک نمیشــد
و در دانشــگاه تهــران بــا وجــود اینکه

مســجد وجــود داشــت در دانشــکده
فنی نمازخانه درســت کردند تا افراد
بتوانند نماز اول وقت را به جا آورند.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد :در
دوران انقــاب بســیاری از زنــان و
دختران خودشــان داوطلبانه حجاب
را انتخاب کردند بواســطه آنکه در آن
جاذبــه میدیدنــد و میفهمیدنــد که
دیــن عامل حرکــت ،جنبش ،انقالب،
اســتقالل ،آزادی و عزت کشــور است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ابــزار شــدن
نمــاز بــرای گزینــش و اســتخدام و
پســت ،تأســف آور اســت چرا که نماز
نشــانه عظمــت انســان اســت ،اظهار
داشت :ناراحتم از اینکه در گزینشها
ســؤاالتی از جوانان میکننــد که گاهی
آنهــا را مجبــور بــه دورویــی خواهــد
کــرد و این در حالی اســت کــه دین ما
اینگونــه نیســت و شــکل دیگــری آن
را معرفــی کردیم.روحانــی بــا بیــان
اینکــه بایــد بررســی کنیــم کــه چگونه
دانشآمــوزان را بــه نمــاز ترغیــب و
تشــویق کنیم ،افــزود :اســاس دین بر
مبنــای انتخاب اســت و ایــن در حالی
اســت که هیچ کاری با اســتفاده از زور
درســت هدایــت نمیشــود .پیــش از
ســخنان رئیس جمهوری ،پیــام رهبر
معظم انقــاب به بیســت و هفتمین
اجالس سراسری نماز توسط آیتاهلل
شــاهچراغی نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان ســمنان قرائــت شــد ،رئیــس
جمهــوری در این مراســم از  ۱۵فرد و
دســتگاه برگزیده در بیست و هفتمین
اجالس سراسری نماز تجلیل کرد.
ëëناگفتههای رئیس جمهوری
از ارز  4200تومانی
روحانــی شــامگاه سهشــنبه در
جلســه توســعه و برگزیــدگان اســتان
ســمنان ،با بیان اینکــه تعهد اخالقی
ضــرورت فعالیــت ســالم اقتصــادی
اســت ،گفت :اقتصاد بــدون فعالیت
ســالم بانکهــا نمیچرخــد و تمــام
بانکهــا بایــد بــرای حــل مشــکالت
اقتصادی دولت را یاری کنند.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
ســخنان یکــی از ســخنرانان جلســه
دربــاره اینکــه چــرا دســتورالعملها،
بخشــنامهها
و
آییننامههــا
مــدام دچــار تغییــر میشــود و بــه
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
کمکهــای الزم ارائه نشــده و دولت
آنها را به عنوان ســربازان خط مقدم
اقتصاد در شــرایط تحریم نمیبیند،
اظهار داشت :واقعیت امر این است
که آنچه واقع میشــود ،به آنچه بیان
میگــردد کمــی متفــاوت اســت و در
اینجا فرصت را مغتنم میشــمارم و
موضوعی که شــاید بســیاری از مردم
مــا جزئیــات آن را ندارنــد ،توضیــح
میدهم.روحانــی ادامــه داد :مــا در
شــرایطی کــه در آغاز ســال بــا توطئه
امریــکا مواجه بودیم در فروردینماه

اهدای پرنده صلح و دوستی کودکان به روحانی
جمعــی از کودکان صلح ســازمان
میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
برش
گردشــگری ،با اهدای پرنده صلح
و دوســتی به رئیــس جمهوری ،از او خواســتند تا پیام
صلــح و دوســتی کــودکان ایــران را به جهان برســاند.
کودکان صلــح در بدو ورود روحانی به محل برگزاری
جلســه توســعه و برگزیدگان اســتان ســمنان ،ضمن
اســتقبال از رئیــس جمهــوری ،پرنده صلــح را به وی
اهدا کردند .بر این اساس ،در متنی که یکی از کودکان
صلــح به نمایندگــی از همه کودکان ایــران در حضور
رئیــس جمهوری قرائت کرد ،آمده اســت :بســم اهلل
الرحمن الرحیم/جناب آقــای رئیس جمهور؛ زمانی
که خبــردار شــدیم به ســرزمین مادریتــان میآیید،
دلمــان بــه جــای کبوترهــای ســفالیمان پــر کشــید.

در جلســه مهم اقتصــادی که تمامی
اقتصاددانــان دولــت و بســیاری از
مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی
حضور داشتند ،تصمیمی را به اتفاق
آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه
اقتصاددانــان و مشــاوران اقتصــادی
معتقد بودند که ارز باید در کشور تک
نرخــی شــده و اعــام کردند کــه باید
قیمت ارز را  4200تومان اعالم کنیم.
روحانی اظهار داشــت :نســبت به
ایــن تصمیم تردید داشــتم به خاطر
ایــن بــود کــه آیــا در عمل ایــن طرح
موفــق میشــود یا برخــی از آن ســوء
استفاده خواهند کرد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
پــس از اخــذ ایــن تصمیــم بــه همــه
مســئوالن و اقتصاددانــان گفتــم
«تصمیــم امشــب مــا «اکل میتــه»
اســت چــرا کــه شــرایط ایــن الــزام را
بــه وجــود آورده کــه تصمیــم به تک
نرخی کــردن ارز بگیریــم ،ادامه داد:
اگر همه مــردم همراهــی میکردند،
حتمــاً میتوانســتیم آن تصمیــم را
بخوبــی بــه اجــرا برســانیم و االن هم

کبوترهایــی کــه نمــاد صلــح هســتند ،مــا بــا همین
دســتهای کوچــک و دلهــای بزرگمــان  20هــزار
کبوتر ســفالی ساختهایم تا به جهان بزرگترها بگوییم
دنیــای بــا پرندههــا قشــنگتر از دنیــای بــا بمــب و
موشکهاست.
آقــای رئیس جمهــور؛ معلمهای خوبمان بــه ما یاد
دادهاند که هنر ،زبان مشــترک همه آدمهاست .پس
با تقدیم این پرندههای بیزبان صنایع دســتی ایران
به شــما ،که پــدر تمام کودکان این ســرزمین هســتید
درخواســت میکنیــم پیام صلح ،دوســتی و آشــنایی
مــا را به همــه جهانیــان بویژه کــودکان برســانید و به
همتایــان خــود بگویید مــا بچهها میخواهیــم وارث
لبخندها و دوستیها باشیم و دنیایی سرشار از زیبایی
و شادی بسازیم.

اگــر همــه مــردم همراهــی کننــد و ما
نرخــی واحد بــرای ارز تعییــن کنیم،
میتوانیــم نیازمندی کشــور را تأمین
کنیــم ،امــا متأســفانه در حیــن اجــرا
متوجــه شــدیم برخــی از کســانی کــه
بــه عنــوان واردکننــده و ســرمایهگذار
از بانــک مرکــزی ارز دریافــت کردند،
نصــف آن و گاهــی بیشــتر از آن پــول
را در بازار فروختند و شــروع به ایجاد
فساد کردند.وی با بیان اینکه بعضی
از دوســتان همــواره بــه مــا میگویند
کــه چرا همه مســائلی که برای دولت
اتفــاق میافتــد را بــرای مــردم بازگو
نمیکنیــد ،گفــت :معتقــدم کــه اگــر
گفتــن مســائل مفیــد به حــال مردم،
آینده و وحدت کشــور نباشــد ســودی
ندارد و کار ما سختتر خواهد شد.
روحانــی با اشــاره به اینکــه دولت
مطمئناً بیعیب و نقص نیســت ،اما
کمک آنهایی که باید به دولت کمک
کننــد هــم بــه انــدازه کافــی نیســت،
گفــت :ایــن موضوعــی کــه عنــوان
میشــود ،چرا بخشــنامهها و مقررات
تغییر داده میشــود ،برای این اســت

که ما با یک فضایی مواجه میشــویم
که کمتر قابل پیشبینی بوده است.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
دولت در یک شــرایط عــادی تعامل
ســازندهای را با دنیا برقــرار کرد که به
واســطه آن ســرمایهگذاران بســیاری
وارد کشور شدند ،اظهار داشت :البته
آن زمانی که ســرمایهگذاران به کشور
میآمدنــد کســی آنهــا را نمیدید اما
امــروز کــه دارنــد میرونــد ،تــک تک
آنهــا را میبیننــد و ریــز آمــار و ارقــام
آنهــا را در ســایتها ،خبرگزاریهــا و
روزنامههــای خــود منتشــر میکننــد.
روحانی با اشاره به اینکه امروز شاهد
یک آرامش نسبی هستیم که البته به
معنــای حل همه مشــکالت نیســت،
گفــت :امــروز شــرایط مــا از  13آبانی
که دشــمنان فکر میکردند با تحریم
خود کشور برهم میخورد ،بهتر است
و ایــن به دلیل آن اســت کــه مردم با
هوشــمندی ،درایت و فــداکاری خود
در برابــر توطئه دشــمنان ایســتادگی
کردند و آثار ایــن مقاومت بعد از 13
آبان بیشتر نمایان است.

خوشوبش رئیس جمهوری با همشهریانش در سرخه
رئیــس جمهــوری در دومیــن روز ســفر بــه
اســتان ســمنان ،بــه ســرخه زادگاه خویــش
رفــت و در فضایــی صمیمــی بــا دوســتان
ســابق و همشــهریهای خود تجدید دیدار
کــرد .تصاویــر و گزارشهــا نشــان میدهــد
کــه ایــن ســفر بــی تکلــف ،هــم تجدیــد
خاطرهای برای رئیس جمهوری و دوستان،
همکالسیهای ســابق و مردم شــهر زادگاه
روحانی بوده است.
رئیــس جمـــــــــــــــــــــــهوری ابتــدا بــه
«وادی الســام» آرامــگاه ســرخه رفت و بر
مزار شــهدا و بزرگان این شهر فاتحه خواند.
او ســر مزار پدر و مادر خود هم حاضر شد و
بعد از قرائــت فاتحه ،بر قبــور والدین خود
بوســه زد .در ایــن میان ،برخی اهالی شــهر
که در وادی السالم حضور داشتند ،فرصت
یافتنــد گــپ و گفتــی بــا رئیــس جمهــوری
داشته باشند.
دیــدار عمومــی بــا اهالــی ســرخه ،در
حســینیه شــهدای شــهر برگــزار شــد .پیش
از آغــاز مراســم ،فرمانــدار و امــام جمعــه،
همســایهها ،خویشــان ،دوســتان دوران
کودکی و همکالســیهای روحانی در دوران
مدرسه ،با او صحبت کردند و روحانی نیز با

آنان خوش و بش کرد.
ســخنرانی رئیــس جمهــوری در جمــع
مردمی که او را همشهری خود میدانند ،با
شــور و هیجان مردم همــراه بود تا جایی که
صحبتهــای روحانی بارها با تشــویقهای
مکــرر ســرخهایها مواجه شــد ،بویژه وقتی
که روحانی از قــول وزیر نیرو وعده داد که تا
ســال  99ســرخه دارای آب پایدار و مطمئن
خواهــد بود که تا  30ســال بعد هم شــهر را
کفایــت میکنــد .ایــن وعده درحالی اســت
که حتی آب شــرب فعلی ســرخه نیز نتیجه
تالشهــای روحانــی در دوران نمایندگــی
اســت .رئیــس جمهــوری درعیــن حــال بــا
اشــاره بــه آثــار و ابنیــه تاریخــی ایــن شــهر،
از قــول مونســان ،رئیــس ســازمان میــراث
فرهنگــی بــه ســرخهایها وعــده داد کــه در
شــهر یک مجتمع فرهنگی ســاخته خواهد
شــد.همه اینهــا تشــویقها و هیجــان مکــرر
جمعیت را به دنبال داشــت ،اما نقطه اوج
آنجایــی بــود که رئیــس جمهوری بــا لهجه
سرخهای خطاب به مردم گفت که «خیلی
دوســتتان دارم» و بــاز با لهجه ســرخهای
اضافــه کرد که «من همیشــه به ســرزمین و
وطن و زادگاهم عشــق میورزم .اگر صدها
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یکــی از کارشناســان حقوقــی مرکــز مبــارزه با پولشــویی در
دیداری روایــت میکرد که خیلی از همــکاران او و حتی تیم
مذاکره کننده مرتبط با مســائل افایتیاف و از جمله میثم
نصیری احمدآبادی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی که اخیراً
درنـــگ
حاشیههایی برایش ساختند ،قبل از دولت اعتدال مشغول
به کار بودهاند و حتی در تقســیمبندیهای مرسوم ،جزو اصولگرایان محسوب
میشــوند .او میگفت کــه برخی رســانههایی که پیــش از این مــدام خبرها و
نظرهای آنها را پوشــش میدادند ،حاال با برجسته شــدن بحثهای مربوط به
لوایح 4گانه دیگر هیچ خبری از آنها کار نمیکنند .به گفته او ،حاال حتی دوستان
اصولگرایشان هم حرفشان را نمیخوانند ،چون همه چیزهای فنی ،سیاسی
و جناحی شده است.
این کارشــناس حتی این را هم اضافه کرد که سابقه و علت تصویب قانون
مبارزه با پولشــویی بخوبی نشــان میدهد که مــراوده ما با افایتــیاف از چه
زمانی آغاز شد و در چه دولتی به اهمیت همکاری با این نهاد پی بردیم ،اما حاال
که دولت عوض شــده و دولت اعتدال سر کار اســت ،با ما که هنوز همان افراد
هســتیم و همان جهتگیریهای سیاســی را داریم ،به صورت دیگری برخورد
میشود.
واقعیت این اســت که بحثهــای مربوط بــه اف.ای.تی.اف ،فنــی و البته
قابل فهم اســت .منتقــدان و مخالفان براحتی در گفتوگوها با کارشناســان
مرتبــط میتوانند زوایای مختلف و البته محســنات آن برای کشــور را دریابند.
چنانکــه کارشــناس حقوقی مرکــز پولشــویی در روایت خــود بــرای خبرنگار
«ایــران» توضیح داد که بتازگی کارشناســان مرتبط با اف ای تــی اف به یکی از
شــخصیتهای اصولگرا که عضو مجمع تشخیص هم هست مراجعه کرده و
جزئیات مذاکرات و توصیههای اف ای تی اف ،محتوای لوایح و حق شــرطهای
ایران را برای او تشریح کردند .در پایان مذاکره ،این چهره سیاسی از کارشناسان
خواست هرچه زودتر دیدگاههای خود را با بزرگان حوزه و سیاست هم مطرح
کنند تا آنان هم متوجه شوند که اف ای تی اف ،این هیاهوی رسانهای و سیاسی
نیست ،بلکه توصیههایی است که ما به آن نیاز داشتهایم.
بر همین اســاس از یک ســو میتوان بر مســئوالن مرتبط خــرده گرفت که
چرا از ابزارها و شــیوههای مختلف موجود برای ارتباط بر قرارکردن با مخالفان
اســتفاده نکردهانــد و همزمان بر مخالفان هــم ایراد گرفت که چــرا آنها بدون
کسب اطالعات فنی و تخصصی پیشــداوری کرده و موافقان و رقیبان سیاسی
خود را ترسو و خائن و بی غیرت خواندهاند .البته در این میان برخی هم هستند
که گویی مواجهه آنها با موضوعات سیاســی خارج از چارچوبهای منطقی و
تنها بر اساس منافع جناحی تعریف شده خودشان است و بر این اساس هیچ
توضیحی هم آنها را قانع نخواهد کرد .مضاف بر اینکه چه بســا عینک بدبینی
و بی اعتمادی هم به چشــم داشــته باشــند .به هــر روی به گفته این کارشــناس
حقوقی ،اف ای تی اف بیشــتر از آنکه نیازمند این همه هیاهو باشــد ،مســتحق
گفتوگو و تبادل اطالعات و نظرات است.
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یــک عضــو هیأت رئیســه مجلس گفــت که اســتیضاح وزیر خارجــه منتفی
شــد .علیرضــا رحیمــی در گفتوگو با ایســنا ،افزود :اســتیضاح محمد جواد
ظریف  ۲۴امضا داشــت که اکنون تعداد امضاها به  ۹نفر رسیده است .طبق
آییننامــه وقتــی امضاها کمتر از  ۱۰نفر باشــد از حد نصاب افتــاده و منتفی
است.وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت ندارد ،تاکید کرد:
در آییننامه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضا نداریم اگر کســی
امضایش را پس گرفته باشد نمیتواند بعداً بگوید که مجدداً میخواهد پای
همان تقاضای استیضاح را امضا کند.
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روز در محلههــای مختلــف ســرخه قــدم
بزنــم ،نمیتوانــم خاطــرات دوران کودکی
را بیــان کنــم ».او در ســخنان خــود ،لطیفه
و متلهــای ســرخهای را هــم بــه کار برد که
بــا خاطره گوییهــا از دوران کودکی ،شــور و
هیجان جمع را بیشتر کرد.
روحانــی گفــت کــه ســرخهای ،زبــان
فارســی اســت کــه با لهجــه بیان میشــود و
اضافــه کــرد کــه زبان زیبــای محلی ســرخه

از افتخــارات ماســت .در دوران جنــگ
همواره بیســیمچیها از این زبان استفاده
میکردنــد و در ایــن اواخــر در مذاکــرات
هســتهای نیز ما از این زبان استفاده کردیم.
وی تأکیــد کــرد :افتخــار میکنم کــه در این
دیــار به دنیا آمــدم و در کودکی اینجا بزرگ
شدم.
رئیس جمهوری درعین حال ،ســرخه را
پرورشگاه انسانهای عالم ،عارف و مجاهد

همچــون آیــتاهلل فیــض و حجتاالســام
والمســلمین نطنزی توصیف و اضافه کرد:
هر چند همه اســتانها و همه ایران انقالبی
بودهانــد ،اما این واقعیت اســت که انقالب
در ایــران از ایــن ســرزمین شــروع شــد .در
ایــن منطقه افــراد انقالبــی بودند کــه دهها
نوبت دســتگیر شــده و به زنــدان رفتند ،اما
ایســتادگی کردنــد و بــرای پیــروزی انقــاب
مقاومت کردند.

