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اخبار كشور
دولت این هشدار را جدی بگیرد

یادداشت روز

فقط به این یک ماده
عمل کنید

این روزها سخن از مبارزه با فساد و بیعدالتی فراوان شنیده میشود .افراد و قوای
مختلف در این باره مسابقه گذاشتهاند و میکوشند خود را پیشتاز عدالت نشان دهند
و همه چیز را به جمعیتی دیگر مربوط کنند!
مجلس دنبال تصویب قانون تازه است ،معاون اول رئیسجمهور حتی در همایش
سهام عدالت هم در حال شعار دادن علیه بیعدالتی است! قوه قضائیه هم همزمان وثیقه
میگیرد و غارتگران را شب عیدی راهی منزل میکند!
آیا برقراری عدالت نیازمند سخنرانی ،هیاهو و همایش و ...است؟ رهبر انقالب سال
 93در پاســخ به تقاضای پیام برای ارتقای نظام سالمت اداری مرقوم فرمودند« :نفس
اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم ،لکن این سمینار و امثال آن بناست
چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با توجه به
شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئوالن
امر وجود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بطور ملموس
مشــاهده کنند .توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن،
تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه مالحظهای بگیرند و اجرا کنند .موفق باشید».
واقعیت این است که اگر کسی عزم و ارادهای جدی برای برقراری عدالت داشته باشد،
جز زحمت کمر همت بستن و پاشنه کفش کشیدن ،هیچ زحمت دیگری ندارد! نه اینکه
قوانین هیچ عیبی ندارد ،نه اینکه ساختارها هیچ مشکلی ندارند ،اما همین مقررات کنونی
و ساختار فعلی ،میتواند همه آرزوی مردم در برقراری عدالت را برآورده کند و نشان
دهد که جمهوری اسالمی نه دچار فساد سیستماتیک است و نه نا توان از مبارزه با فساد.
اما همانگونه که گفته شد ،در مواردی پاس دادن اجرای عدالت به دیگران جای عمل
به اجرای بدون اغماض آن را گرفته است .در این موضوع هم هیچ تفاوتی بین این قوه و
آن قوه نیست و همه به یک اندازه مسئول و به یک اندازه اهمال کارند!
برای اثبات این ادعا ،مصادیق فراوانی در دست است ،اما از بین دهها نمونه،کافی
است به این یکی توجه ویژه بفرمایید:
 -1بر اساس نص ماده  29قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طی سال
اول اجرای قانون برنامه (یعنی همین سال 96که رو به پایان است) نسبت به راهاندازی
«ســامانه ثبت حقوق و مزایا» اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات،
رؤســا ،مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسالمی ایران
اعم از وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها ،شرکتهای دولتی ،مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی،
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل
کشور استفاده مینمایند) ،مؤسسات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی ،مجلس
شورای اسالمی ،شورای نگهبان قانون اساسی ،بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه
اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
یا تصریح نام است ...نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی
گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران،
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها ،ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی
واشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید ،به نحوی که میزان ناخالص پرداختی
به هر یک از افراد فوق مشخص شود و «امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم
مردم» فراهم شود».
این قانون یکسال قبل یعنی اسفند سال  95به دولت روحانی ابالغ شد و تنها  8روز
به پایان مهلت قانونی اجرای آن باقی مانده اســت! اما تا این لحظه هیچ کاری از سوی
دولت برای این تکلیف قانونی مهم صورت نگرفته است!
 -2چرا دولت حاضر نیســت این ماده قانونی و این مصوبه الزماالجرا را عملیاتی
کنند!؟ راز این اســتنکاف و خودداری را باید در بخش دوم ماده دید آنجا که میگوید:
«دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق ،فوقالعادهها ،هزینهها ،کمکهزینهها،
کارانــه ،پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مســتمر و
غیرمستمر ،نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات ،رؤسا ،مدیران
موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول ،درآمدهای اختصاصی،
اعتبارات متفرقه ،اعتبارات کمکهای رفاهی ،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و
همچنین اعتبارات موضوع ماده ( )217قانون مالیاتهای مستقیم  ،تبصره « »1ماده ()39
قانون مالیات بر ارزش افزوده) قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و
فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی ،اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک بهاشخاص
حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصرا ً در فیش حقوقی منعکس و
پس از ثبت در سامانه فوق ،پرداخت کنند ،به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی
ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد».
میبینید که اجرای این بخش مترقی و بســیار ارزشمند از ماده  29راه را بر پیدا
شدن دوباره حرامخواران و غارتگران بیتالمال میبندد و اجازه نمیدهد به تعبیر رهبر
معظم انقالب «قانونشکنان قانوندان» تحت عناوین قانونی جیب مردم را بزنند و بقیه
هم به تماشا بنشینند!
این هم که خوب اســت اما چرا دولت اقدام نمیکند!؟ علت این است که یکسال
قبل ،سخنگوی دولت این جماعت را ذخیره نظام نامید و رئیسجمهور هم از حیثیت
مدیران نجومی دفاع کرد!
 -3خوب وقتی دولت به وظیفهاش عمل نمیکند،کار تعطیل است و کسی هم نباید
پیگیری کند!؟ قوای دیگر با توجه به عنایت ویژه دولتمردان به حرام خواران نجومیبگیر،
فاقد مسئولیت شرعی و قانونی هستند و فقط باید در سخنرانیها و جلسات انتقاد کنند
و از در موعظه و اندرز وارد شوند!؟ اینکه کار من و شما مردم عادی کوچه و خیابان است،
آیا آنها با من و شما فرق ندارند و نمیتوانند کاری کنند!؟ قانون اساسی ،به قدری در این
موضوع شفاف است که راه را بر همه روسای قوا تا ابد بسته است و جای کمترین عذر
بهانهای برای آنها نگذاشته است.
مجلــس میتواند وزرا به رئیسجمهور را بخاطر عدم اجرای قوانین تذکر بدهد و
چنانچه افاقه نکرد،آنها را مورد سؤال و استیضاح قرار داده و در صورت قانع نشدن ،از
کار برکنار کند .یعنی مجلس با اختیارات قانونی که دارد،نه نیازمند تصویب قانونی جدید
است و نه نیازمند هیاهو و جنجال! کافی است اجرای تنها یک ماده از قانون را مطالبه
کند .بهنظرتان آیا اختیارات رئیسمجلس و نمایندگان آن برای الزام دولت به اجرای یک
ماده از قانونی که خودشان تصویب کردهاند کافی نیست!؟ افزون بر این ،دیوان محاسبات
هم حق نظارت وســیعی بر رفتار دولتمردان در حوزههای مشخص قانونی دارد ولی از
این اهرم قانونی قوه مقننه هم برای رسیدگی به حال مردم استفاده نمیشود! آیا منافع
فراکسیونی و شخصی بر منافع ملی ترجیح یافته است!؟ البته نمیتوان از آنها که مدیون
«تَکرار میکنم» هستند ،انتظار داشت که به ثروت نامشروع باندهای باالسری خودشان
اعتراض کنند ،اما همه از همین جنسند!؟
قوه قضائیه هم نیازی به موعظه و تهدید و سخنرانی علیه مفسدان ندارد! قانون
اساسی بازوی ممتازی مثل سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار آن قوه قرار داده تا
بوسیله آن و به نص اصل 174قانون اساسی بر اجرای قانون نظارت کند و مانع انحراف
دولت از مســیر قانون شود .آیا این امکان کافی نیست و الزم است مجادالت لفظی را
دنبال کرد؟!
 -4اما ممکن است کسی پیدا شود و بهانه بیاورد که با تکیه بر اصول قانون اساسی
کــه به طور کلی اختیاراتی برای قوای مقننه و قضائیه در نظر گرفته ،نمیتوان آنها را
مورد مطالبه قرار داد و در این بیقانونی دولت شریکشان دانست .هرچند این حرف از
اساس غلط است و از کمترین پشتوانه حقوقی بهرهای نمیبرد ،اما برای رفع این شبهه
احتمالی میتوان به تبصره یک همین ماده  29مراجعه کرد تا به روشنی نشان داد که
سهم قوه قضائیه و مجلس در عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران در پیشگاه مردم،به
هیچ وجه کمتر از دولت نیست .این تبصره را بخوانید«:کلیهاشخاص حقوقی مشمول این
ماده مکلفند ...اطالعات مربوط به مقامات ،رؤسا ،مدیران موضوع این ماده را به دیوان
محاسبات کشور و ســازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند .مستنکف از ارائه اسناد و
اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال
به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشود .دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی
کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداختهای
مذکور را در اســرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند
و درصورتیکه مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شــده باشد،
اقدامات قانونی الزم را بهعمل آورند».
میبینید که مرجع دریافت اطالعات ،به صراحت دیوان محاسبات (زیرمجموعه قوه
مقننه) و سازمان بازرسی کل کشور (زیرمجموعه قوه قضائیه) معرفی شدهاند .اکنون
پرســش این است؛ این دو دستگاه مهم از ابتدای سال  96دادههای مورد نظر ماده 29
قانون برنامه  5ســاله را دریافت کردهاند؟ اکنون ریز دریافتی همه مدیران از سال 88
تاکنون در اختیار این دو دستگاه است!؟ هیچ مقامی در دولت نبوده که وظیفهاش را در
این خصوص انجام نداده باشد!؟ اگر پاسخ منفی است و معتقدید همه مقامات دولتی به
ماده  29عمل کردهاند،نخست به این سؤال پاسخ دهید که با این دادهها چه کردهاید
و چه کسانی خالف قانون پول گرفتهاند و سپس این پرسش را پاسخ گویید که وظیفه
اصلی دولت در ماده 29یعنی ایجاد سامانه شفافیت برای اطالع عموم مردم چه شد!؟
آن هم انجام شده!؟ اگر انجام نشده ،مدیران کدام دستگاه دولتی بعنوان مستنکف از
اجرای قانون ،به انفصال از خدمت محکوم شدهاند!؟
میبینید که موضوع روشن است و جای طفره رفتن و بهانه آوردن نیست.
مقتدا و پیشوای بلندمرتبه ما ،امام علی علیهالسالم فرمودند« :العدل ،اوسع االشیاء
فیالتواصف واضیقها فی التناصف .عدل در مقام توصیف وسیعترین و در مقام عمل،
تنگترین و دشوارترین است».
مبادا روزی برســد که مشمول هشدار آن امام همام شویم که فرمود« :اهلل اهلل فی
القرآن ال یسبقكم بالعمل به غیركم .از خدا بترسيد ،از خدا بترسيد درباره قرآن مبادا
كسي به عمل كردن بدان بر شما سبقت جويد».
حسین شمسیان

 FATFپای تکفیریها را باز
و دست اقتصاد را میبندد

اوایل اســفندماه ،نشست ماه فوریه
گروه ویژه اقــدام مالی ( )FATFبرگزار
شــد و همانطور که پیشبینی میشد،
این نهاد بینالمللی ،ضمن تمدید مجدد
شــرایط تعلیق ایران ،مهلتی  4ماهه به
کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده
در «برنامه اقدام» داد .در این نشســت
 ،FATFپیشــرفتهای ایــران درباره
میزان اجرای این برنامــه مورد ارزیابی
قرار گرفت ،برنامــهای که مهلت اجرای
آن توسط کشورمان ،پایان ژانویه 2018
(اوایل بهمن مــاه) بود و نهایتا بیانیهای
درباره این موضوع صادر شد .در این بیانیه
ضمن اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران،
اجرای  9اقدام مشخص از جمله تصویب
لوایح الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم و اصالح قوانین
مبارزه با تامین مالی تروریســم و مبارزه
با پولشــوئی از کشــورمان مطالبه شده
و اعالم شــده که در نشســت ماه ژوئن
(تیرمــاه  FATF )97دربــاره وضعیت
ایران تصمیمگیری خواهد شد .بر همین
اســاس انتظار میرود تالشهای دولت
بــرای اجرای مابقی موارد درخواســتی
 FATFاز لحــاظ فنی در ماههای آینده
افزایش یابد و فشار زیادی هم به مجلس
در راستای تصویب سریع لوایح سه گانه
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم و اصالح قوانین مبارزه با
تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی
وارد شــود تا مطالبات حقوقی این نهاد
بینالمللی محقق گــردد .این اتفاق در
حالی صورت میگیرد که تحقق مطالبات
 ،FATFنه تنها موجب برطرف شــدن
موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران
در شرایط پســابرجام نخواهد شد ،بلکه
تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی
فراوانی را به دنبال دارد.
همکاریهای گسترده ایران باFATF
از کجا آغاز شد؟
گروه ویــژه اقدام مالــی ()FATF
از ســال  1989با پیشــنهاد کشورهای
موســوم به گروه ،G7تشــکیل گردید
و ماموریتهــای ایــن گروه ،مبــارزه با
پولشوئی ،مبارزه با تامین مالی تروریسم
و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی
است FATF .از فوریه  ،2009کشورمان
را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست
سیاه خود قرار داده است .کشورهایی در
این لیســت قرار میگیرند که از دیدگاه
 FATFخطر باالی پولشــویی و تامین
مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود
دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر

انجام شــود .در بیانیههای سالهای بعد
گروه ویژه اقدام مالی تا ســال  2016نیز
ایران همچنان در این لیست قرار داشت.
این در حالی بود کــه همکاری ایران با
 FATFاز ســال  1386آغاز شده و در
این ســال ،قانون مبارزه با پولشویی در
مجلس به تصویب رسیده بود .اواخر پاییز
 88هم آییــن نامه اجرایی این قانون به
تصویب دولت رسید .تصویب قانون مبارزه
با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی
دیگر از درخواستهای این گروه از ایران
بود که اواســط بهمن ماه  94در مجلس
تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکالت بانکی
کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در
اواخر دی ماه  ،94برخی مسئولین دولتی
علت عدم همکاری بانکهای خارجی با
ایران را قرار داشــتن نام کشــورمان در
لیســت ســیاه  FATFاعالم کردند .به
عنوان مثال ،ولیاهلل ســیف ،رئیس کل
بانک مرکزی در شــورای روابط خارجه
آمریــکا در تاریــخ  27فروردین ماه 95
گفت« :یکی از دالیل اینکه روابط ایران
و بانکهای جهانی به ســرعت گسترش
نمییابــد FATF ،اســت» .در دومین
گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجرای
برجام به مجلس شورای اسالمی در تاریخ
 26تیرماه  95هم قرار داشــتن نام ایران
در لیست سیاه  FATFبه عنوان یکی از
علل مشکالت بانکی کشورمان در شرایط
پسابرجام ذکر شد.
تالش گسترده دولت
برای تحقق تمامی مطالباتFATF
بر مبنای همیــن تحلیل و با هدف
برطرف شدن موانع همکاری بانکهای
خارجی با ایران در شــرایط پسابرجام،
ایــران از اواخر ســال  94روابط خود با
ایــن نهاد بینالمللی را گســترش داد و
«برنامه اقدام» پیشــنهادی  FATFرا با
تعهد سطح باالی سیاسی توسط برخی
از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور
اقتصادی و دارایــی پذیرفت .در نتیجه،
گروه ویژه اقدام مالی در  24ژوئن 2016
(اوایل تیرماه  )95با صدور بیانیهای اعالم
کرد ایران به مدت  12ماه از لیست سیاه
تعلیق شده است ،اما همچنان در لیست
کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه
عمومی) قرار دارد .در نشست اوایل تیرماه
 96گروه ویژه اقدام مالی ،اتفاق جدیدی
در روابط ایران با  FATFایجاد نشــد و
ایــن نهاد بینالمللی بــار دیگر با صدور
بیانیهای اعالم کرد تعلیق ایران از لیست
سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در
بیانیه عمومی قرار دارد.

قراردادهای جدید فاینانس
خسارت است نه مایه افتخار
برخی قراردادهای فاینانس جدید ،برای اقتصاد کشور خسارتبار است.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت :طی  700-800روز اخیر بعد از برجام آنچه
به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولتهای یازدهم و دوازدهم در توافق هستهای
از سوی تیم اقتصادی بارها تکرار شده است ،نهایی شدن قراردادهای فاینانس یا همان
تامین مالی خارجی پروژههاست.
بهعنوان نمونه اسحاق جهانگیری ،معاون اول حسن روحانی همین یکماه پیش
در تبیین دستاوردهای برجام گفت« :استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از
دستاوردهای برجام است که باید به نحو مطلوبی به مردم اطالعرسانی شود ».او ادعا
کرد  12میلیارد دالر فاینانس نهایی شده و در حال اجراست.
اما سوال این است که آیا واقعا فاینانسهای خارجی دستاورد برجام بوده است و
قبل از برجام ،امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجیها وجود نداشت؟
طبق گزارشهای رسمی استخراج شده از منابع آماری-اطالعاتی سازمان برنامه
و بودجــه ،اقتصاد ایران در دهه  80و اوایل دهه  90که جزء ســالهای ماقبل برجام
محسوب میشود ،جزو کشورهای گیرنده فاینانس بوده است .بهعنوان نمونه ایران در
سال  1385و در زمان اوایل دولت نهم حدود یک میلیارد و  107میلیون دالر فاینانس
از برخی کشورهای آسیایی و اروپایی اخذ کرده است .یا در سال  91که جزء سالهای
پر ریسک اقتصاد محسوب میشود (بهدلیل اعمال فشارهای تحریمهای ظالمانه فروش
نفت و تحریم بانک مرکزی) دو میلیارد و  185میلیون دالر از کشــورهای آسیایی و
اروپایی فاینانس دریافت کرده است .همچنین طبق آمارهای رسمی ،ایران در  11سال
اخیر یعنی از سال  85تا  96بهجز سال ( 88آن هم به دلیل عدم تقاضای دولت وقت
برای دریافت فاینانس) ،در تمام آن سالها دریافت کننده فاینانس بدون شرایط ویژه
از خارجیها بوده است .بنابراین نمیتوان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاوردهای
برجام بوده ،چرا که در دهههای اخیر اقتصاد ایران حتی به مراتب بیشتر از ارقام کنونی
نیز از خارجیها فاینانس دریافت کرده است.
از ســوی دیگر برخی کارشناســان اقتصادی به رغم ادعــای مقامات دولتی که
فاینانسها را جزء افتخارات برجام عنوان میکنند ،این نوع تامین مالی را به دلیل بهره
اقساط ،جریمههای دیرکرد ،شرایط ویژه کشور فاینانسکننده و تضامین و وثیقهها ،جزء
فعالیتهای اقتصادی خطرناک محسوب میکنند .تحلیلگران مستقل مالی معتقدند
فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی اســت ،البته با بهره و شــرایط کشور
فاینانسکننده .در گذشــته طرف خارجی برای اینکــه کاالی خود را به طرف ایرانی
بفروشــد مجبور بود در ایران سرمایهگذاری کند تا از این طریق بتواند پول خود را با
تولید مشــترک از طرف ایرانی دریافت کند .اما هماکنون با فاینانسهای اخیر ،طرف
خارجی ،ایرانی را مکلف خواهد کرد برای دریافت فاینانس ،هر کاالیی را که میخواهیم
از طریق خط اعتباری از آنها با قیمت دلخواه آنها خریداری کنیم .جالب اینکه در اغلب
قراردادهای فاینانس بعد از برجام ،از این بند اســتفاده شده است .به همین دلیل نیز
تاکنون هیچیک از قراردادهای فاینانس با کشورهای مورد مذاکره ،منتشر نشده است.
مالهکشی عضو حزب اشرافی
در خدمت سلطنتطلبان ،بهائیان و منافقین
یک عضو مرکزیت حزب اشرافی کارگزاران میگوید همه مردم باید بتوانند سوار
قطار انقالب شوند.
فائزه هاشمی در گفتوگو با «جماران» با تحریف واقعیت اغتشاشگری ضد انقالب
در دی ماه گذشــته اظهار داشت :مواضع مسئولین راجع به اعتراضات ،یکسان بود و
همگی این اعتراضها را با کمی باال و پایین ،حق مردم دانســتند .اما نحوه برخورد با
اعتراضــات ،در تعارض با این نظر بود .اگر اعتراض حق مردم اســت ،چرا باید با آنها
برخورد شود؟ چرا بایستی نزدیک به  4000دستگیری داشته باشیم؟ طبق اصل 27
قانون اساسی ،مردم میتوانند راهپیمایی و تجمع داشته باشند و این موضوع نیاز به
هیچگونه مجوزی هم ندارد.
وی میافزاید :وظیفه نیروی انتظامی این است که از اعتراضات محافظت کرده و
مانع به خشونت کشیده شدن آن شود .مردم باید بتوانند در چارچوبی محافظت شده
به اعتراضات خود ادامه دهند و اگر اعتراض حق مردم اســت نباید شــاهد بازداشت
معترضین در خیابانها باشیم .بلکه باید امنیت آنها را برای ابراز نارضایتی خود از طریق
شیوههای مسالمتآمیز تأمین کنیم.
در موضوع خشونتورزی نیز باید معلوم شود که چه میزان از خشونتها را مردم
معتــرض انجام دادند و چه میزان از آن توســط نفوذیهایی که در این وقایع حضور
داشتند ،انجام شده است.
عضو کارگزاران در ادامه این مصاحبه میگوید :یک انتقاد که به سخنرانی  22بهمن
آقای روحانی وجود دارد ،این است که ایشان اشاره کرد :اجازه دهید تمامی اشخاص
اعم از اصالحطلب ،اعتدالگرا و اصولگرا که از قطار انقالب پیاده شدند و اعتقاد به قانون
اساســی دارند ،مجدد سوار قطار انقالب شوند ».این جمله آقای روحانی نیز خودی و
غیر خودی دارد .برای اینکه همه شهروندان باید بتوانند سوار قطار انقالب شوند .نباید
برای این قضیه شرط بگذاریم ،زیرا قانون اساسی میگوید« :اصل بر برائت است ،مگر
اینکه در دادگاهی صالحه خالف آن ثابت شود».
بنابراین آقای روحانی نگاهش را محدود کرده است .همه ملت ایران باید بتوانند در
تمامی شرایط حضور داشته باشند و از تمامی مزایا استفاده کنند.

اواخــر آبان مــاه FATF ،در پایان
نشســت خود بیانیهای منتشر کرد و به
ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه
اقدام تا پایان ژانویه ( 2018اوایل بهمن
ماه) به پایان میرسد و کشورمان باید هر
چه سریعتر تمامی بخشهای این برنامه
را اجرایی کند .پس از انتشار این بیانیه،
دولت تالش کرد چهار درخواست FATF
با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق
کند .بر همین اساس ،دولت لوایح الحاق
ایران به کنوانســیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ
(پالرمو) ،الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم و اصالح قوانین
مبارزه با تامین مالی تروریســم و مبارزه
با پولشــویی را به مجلس ارسال کرد و
مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح
را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب
برساند .در همین راستا ،اوایل بهمن ماه
و در آســتانه بررســی الیحه بودجه در
صحن علنی مجلس ،الیحه الحاق ایران
به کنوانســیون پالرمو علیرغم مخالفت
کارشناســان به تصویب مجلس رسید.
ادعای عجیب و غیرواقعی رئیس مجلس
و معاون پارلمانی رئیسجمهور مبنی بر
بیارتباط بودن این الیحه با  ،FATFاز
نکات قابل توجه در جریان تصویب آن در
خانه ملت بود .تصویب الیحه مذکور این
خطر را برای کشورمان به همراه داشت که
از لحاظ الزام به جرمانگاری فعالیتهای
تروریستی ،در تشخیص مصادیق تروریسم
دچار اشــکال شــود و موارد تروریستی
مدنظر قدرتهای استعماری را بپذیرد.
از طرف دیگــر ،دولت ضمن تالش
برای تحقق سایر درخواستهای FATF
که عموما بعد فنی داشــت ،کوشــید تا
از طریــق مذاکــره با کشــورهای موثر
در تصمیمگیری این نهــاد بینالمللی،
فضای نشســت فوریه  FATFرا تحت
تاثیر قرار دهــد .به عنوان مثال ،ولیاهلل
سیف ،رئیس کل بانک مرکزی در دیدار
با ســفرای اتریش و آلمان در اواخر دی
ماه ،خواســتار حضور فعال این کشورها
و موضعگیری غیرسیاسی آنها به منظور
خروج ایران از بیانیه عمومی در نشست
ماه فوریه  FATFشد .نهایتا و همانطور
که در ابتدای این گزارش اشاره شد ،در
نشست ماه فوریه  FATFمجددا شرایط
تعلیق ایران تمدید شد و مهلتی  4ماهه
به کشــورمان برای انجام اقدامات باقی
مانده در «برنامه اقدام» داد.
تشدید خود تحریمی
با تحقق کامل برنامه اقدام FATF
در حالی دولــت روحانی به دنبال

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

تابلو

اجرای کامل برنامه اقــدام  FATFبا
هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این
نهاد بینالمللی است که بندهای  21و
 31این برنامه با موضوع «شناسایی و
به اشــتراکگذاری اطالعات مربوط به
ذی نفع واقعــی» ،تهدیدکننده جدی
امنیت ملی هســتند زیرا زمینه الزم
برای موفقیت تحریمهای ثانویه بانکی
را فراهــم میکننــد .بنــد  21برنامه
اقدام عبارتســت از« :تضمین اجرای
تمامی الزامات مربوط به شناســایی یا
احــراز هویت ذینفع واقعی در تمامی
مــوارد از جمله زمانی که مشــتریان
اشخاص حقوقی باشد» و بند  31این
برنامه هم عبارتست از« :تضمین ارائه
همکاری بینالمللی در زمینه تبادل و
به اشــتراکگذاری اطالعات مربوط به
ذینفع واقعی».
بقیه در صفحه ۱۰

گفت :وزیر کشــور دولت اصالحات گفته اســت «تبعیض و
بیعدالتی باعث بیاعتمادی عمومی شده است»!
گفتم :حرف حســاب جواب ندارد! وقتی چهار تن از
مدیران در سال  ۸۲کارخانه رشت الکتریک را که آن موقع
میلیاردها تومان ارزش داشته به قیمت دو میلیارد تومان
میخرند و به نام نزدیکان خود سند میزنند ،خب معلوم
است که اعتماد مردم سلب میشود.
گفت :ولی این کارخانــه را که همین آقای مدعی اصالحات
و  ۳مدیر دیگر خریدهاند و حاال هم بعد از ویران کردن کارخانه
و بیکار کردن صدها کارگر و فروش ماشــینآالت آن قصد دارند
تتمه زمین کارخانه را با ســاختمانهای لوکس در شــمال شهر
تهران تاخت بزنند!
گفتم :طرف وارد یک نمایشگاه تابلوهای نقاشی شد و
ضمن بازدید ،مقابل یک تابلو ایستاد و به مدیر نمایشگاه
گفت؛ این شخصی که تصویرش را در این تابلو گذاشتهاید،
آدم خوش سابقهای نیست و مدیر نمایشگاه گفت؛ این تابلو
نیست ،آینه است!

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اگر انگلیس حمله به سفارت را جبران نکند
سطح روابط را کاهش میدهیم

دبیر کمیسیون امنیت ملی
مجلس ،ب ا اشاره به حمله فرقه
شیعه انگلیسی به سفارت ایران
در لندن گفت :اگر این حادثه
جبران نشود ،خواستار کاهش
سطح روابط سیاسی با انگلیس
خواهیم بود.
محمدجواد جمالی نوبندگانی
دبیر کمیســیون امنیــت ملی و
سیاســت خارجی مجلس بااشاره
به تحرکات اخیر فرقه شــیرازیها
و حمله آنها به ســفارت کشورمان
در لندن ،اظهار داشت :اگر با دقت
نگاه کنیــم ،در روزها و هفتههای
اخیر ،حلقه جدیــدی از اقدامات
علیه جمهوری اســامی در حال
شکل گرفتن است.
جمالــی نوبندگانی در توضیح
این مســئله گفــت :از جمله این
اقدامــات ،کنفرانــس چهارجانبه
اعــراب در روزهای گذشــته بوده
اســت که جمهوری اســامی را
محکوم کردنــد ،همچنین دیدار
مقامات آمریکایی و صهیونیســتی
و اتخاذ مواضــع علیه ایران و بعد
ســفر بن سلمان به لندن بوده که

خبر ویژه
فائزه هاشمی همچنین خواستار بازنگری در سیاست به رسمیت نشناختن اسرائیل
و عدم انجام مسابقه با ورزشکاران صهیونیست شد.
اظهارات فائزه هاشمی در حالی است که وی حتی با دور زدن انتقادهای پدرش ،با
سازمان تروریستی منافقین (عامل ترور و قتل عام  17هزار ایرانی) و حزب انگلیسی-
صهیونیستی بهائیت ارتباطات گسترده برقرار کرده بود؛ به نحوی که چندین بار به خانه
سران بازداشتی باند بهائیت رفت و آمد داشته است .او پس از آزادی از زندان گفته بود در
زندان با دوستان خوب بهائی و سازمان مجاهدین خلقی آشنا شدم ،البته بابا اعتراضات را
منتقل میکند و میگوید به آنها نگو مجاهدین خلق ،اما من میگویم مجاهدین خلق.
فائزه هاشمی در جریان سفر به مصر ،سر قبر شاه نیز رفته بود که از آن به عنوان
دیدار مزار شــاه یاد کرده است .روزنامه زن وابسته به فائزه هاشمی در دوره اصالحات
منتشر میشد ،اقدام به مصاحبه تمجیدآمیز با بیوه محمدرضا پهلوی کرده.
اخیرا ً اظهارات فرشاد امیرابراهیمی از عناصر نفوذی در انصار حزباهلل منتشر شد
که فاش میکند فائزه هاشمی از وی خواسته بود با نفوذ و اخاللگری ،به مطرح شدن
بیشتر نامبرده (فائزه هاشمی) اهتمام کند!
بهائیانی که فائزه هاشمی به دیدار آنها رفت جزو شبکه انگلیسی -صهیونیستی
هستند که برای بالغ بر چند دهه ارکان امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی رژیم
پهلوی را در قبضه داشتند و از هیچ جنایت و خیانتی علیه ملت ایران دریغ نکردند.
درباره حمایت فائزه هاشمی از اغتشاشگران در ماه گذشته نیز باید یادآور شد که
سلطنتطلبان و سازمان منافقین و شبکههای رسانهای وابسته به صهیونیسم و انگلیس
و آمریکا ،سازمان دهنده اصلی این حرکت بودند و دستور حمله به مساجد و حسینیهها
و آتشزدن پرچم جمهوری اسالمی و حتی کشتن مردم بیگناه را صادر کرده بودند .و با
این وصف باید پرسید فائزه هاشمی چقدر به این گروهکهای جنایتکار آلوده شده است.

هنر به صفررسانی تورم  22درصدی
بازار مسکن روی کاغذ!
«مسئوالن دولت از ثبات قیمتها در بازار مسکن ،خبر میدهند اما آمارها چیز
دیگری میگویند».
روزنامه آفتاب یزد از روزنامههای حامی دولت در گزارشــی نوشت :در حالی که
معاون وزیر راه و شهرســازی چند ماه پیش گفته بود قیمت مسکن در ماههای باقی
مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت ،سخنگوی کمیسیون عمران میگوید گرانی
سرسامآور مسکن بیش از توان مالی مردم و حتی نرخ تورم بوده است.
آنچه که این ابهام را دامن میزند سخنان متضاد مسئوالن و کارشناسان مسکن
است .اواسط دی ماه امسال بود که حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره
به اینکه از ســال  92تا  96تنها  10/6درصد رشــد قیمت در بخش مسکن داشتهایم
تصریح کرد« :قیمت مسکن در ماههای باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت».
مظاهریان در اوایل بهمن ماه امسال نیز رشد  50درصدی قیمت مسکن در سال آینده
را «جوسازی» دانست و گفت« :مسکن سال آینده گران نمیشود».
اما تازهترین آمارهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی چیز دیگری میگویند .هفته
گذشــته بانک مرکزی آخرین آمار تحوالت بازار مسکن شهر تهران را منتشر کرد که
براساس آن ،وضعیت بازار مسکن در بهمن ماه از افزایش  22درصدی قیمت و 17/7
درصدی معامالت نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
این در حالی اســت که سخنگوی کمیســیون عمران مجلس ،نظری در تضاد با
مســئوالن وزارت راه و شهرســازی دارد .صدیف بدری با اشاره به رشد بیسابقه نرخ
مسکن در کشور ،گفت :گرانی سرسامآور مسکن در کشور بیش از توان مالی مردم و
حتی نرخ تورم بوده است.
نه که در شورای انقالب فرهنگی
و شورای فضای مجازی خیلی زحمت میکشید!
مشاور رئیسجمهور میگوید روحانی تا رئیس نشود به مجمع تشخیص نمیرود!
حسامالدین آشنا (رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری) در یادداشتی
نوشت« :جایگاه ریاست روسای جمهور قاعدتا بنابه نص قانون اساسی خود را شخص دوم
کشور میداند و انتظار دارند مانند دو دوره اولیه مسئولیت مجمع برعهده ریاستجمهور
بماند تا محوریت قوه مجریه در سیاستهای اجرایی تثبیت شود و از برآمدن یک شبه
قوه جلوگیری شود .آنها وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمعی قانونی شرکت میکنند
نمیتوانند ریاســت فرد دیگــری را بر آن بپذیرند؛ به خصــوص آنکه مجمع تصویب
سیاستهای کالن را در دستور قرار داد و خود را هم ناظر بر اجرای آن میدانست .این
تعارض در طول  20ســال ریاست آقای هاشمی بر مجمع همچنان الینحل باقی ماند
و اگرچه روسای جمهور بنابر تکلیف یا با مالحظه احترام ایشان گاه در جلسات مجمع
شــرکت میکردند ،اما در عمل دولتها اغلب سیاستهای مصوب مجمع را نه چندان
راهگشــا تلقی میکردند و نه چندان به آن سیاستها ملتزم بودهاند .اگرچه شخصیت
حقیقی آقای هاشــمی معموال این تعارض و ضعف را میپوشــاند ،ولی احساس صوری
بودن و جدی گرفته نشدن مصوبات مجمع از گالیههای همیشگی ایشان از دولتها بود».
برپایه گزارش «فردا» ،اما پرسشی که در این میان آقای آشنا به آن نپرداخته است

در آنجــا ،ایران ،ترکیه و ســوریه
را محــور شــرارت توصیف کرد و
متأســفانه علیرغم اینکه خون از
چنگال او میچکد ،استقبال خوبی
از طرف دولت انگلستان از وی شد
و خانــم ترزامی و جانســون وزیر
خارجه انگلیس هم به خوبی از او
استقبال کردند.
وی خاطرنشان کرد :جالب است
که در این دیدارها هیچاشارهای هم
به جنایات عربســتان سعودی در
یمن نشد و حتی با صراحت اعالم
کردند که ما حق را به عربســتان
میدهیم؛ به طوری که گویا یمن
به عربستان حمله کرده است!
دبیر کمیســیون امنیت ملی
مجلس افزود :پیش از این اقدامات
هم قطعنامهای درباره موضوع یمن
و از طــرف انگلســتان علیه ایران
به شــورای امنیت ســازمان ملل
ارائه شــد که البته با وتوی روسیه
مواجه شد.
بــه گــزارش مهــر ،جمالی
نوبندگانی اظهار داشــت :به نظر
میآیــد همه ایــن اقدامات برای
دوشیدن بیشتر عربستان سعودی و

مقامات آن انجام میشود؛ همانطور
که ترامپ هم صدها میلیارد دالر
اسلحه به سعودیها فروخته است
که به نظر میرســد یک مسابقه
میان آنها در جریان است.
وی با بیان اینکه اینها چشمان
خود را بر روی جنایات ضد بشری
عربستان ســعودی بستهاند ،ادامه
داد :در چنین شرایطی ،برای خوش
آمد بیشــتر به ولیعهد ســعودی،
این ماجرا را توسط گروهی مانند
فرقه شیرازیها که از طرف دولت
انگلســتان حمایت میشود و بین
مذاهــب اســامی تفرقهافکنــی
میکند ،رقم زدند.
دبیر کمیســیون امنیت ملی
مجلس با بیــان اینکه اقدام فرقه
شــیرازیها در حمله به ســفارت
کشورمان برخالف کنوانسیونهای
بینالمللی بوده ،تأکید کرد :حتماً
دولت انگلستان باید هم مسئولیت
این حادثــه را بپذیرد و هم آن را
جبــران کند و اگــر جبران نکند،
مــا نمایندگان مجلس خواســتار
کاهش ســطح روابط سیاســی با
دولت انگلیس خواهیم بود.

این است که چطور روسای جمهور قبل از روحانی توانستند ریاست آیتاهلل هاشمی که
رئیسجمهور هم نبود را بپذیرند؟ مشکل از جایگاه ریاستجمهوری است که نمیتواند
ریاست فرد دیگری بر مجمع را بپذیرد یا مشکل از کسانی است که تحمل ندارند حتی
یک جا نفر دوم باشند؟
با استدالل آقای آشنا البد باید مجلس و قوه قضائیه را هم به رئیسجمهور سپرد
و این دستگاهها را زیرمجموعه روابط عمومی دولت برد! این درحالی است که مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،هویتی مســتقل از  3قوه دارد .طبق قانون اساسی ،وظایف
مجمع «ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام ،پیشنهاد چگونگی
حل معضالت نظام به رهبری که ازطریق عادی قابل حل نیست ،تشخیص مصلحت
در موارد اختالف مجلس و شــورای نگهبان ،مشــاوره در امــوری که رهبری ارجاع
میدهد» ،میباشد که نوعا اموری فرادولتی و فراقوهای است .اظهارات تلویحی مشاور
رئیسجمهور مبنی بر اینکه دولت چندان مایل نیست به سیاستهای کلی نظام ملتزم
باشد ،نوعی قانونشکنی و میل بر خودکامگی است .آقای آشنا توضیح نداده چه گلی
بر ســر دولت و امور اجرایی در  4سال گذشته زدهاند که توقع دارند مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز زیر بلیت آنها برود؟ این ســوال به ویژه از آن جهت مهم اســت که
رئیسجمهور عمال جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی مجازی را به
حاشــیه و وضعیت نیمهتعطیلی کشانده و عمال این شوراها را از مسئولیت نظارتی و
سیاستگذارانه بازداشته است.
این نکته نیز گفتنی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان متحد و حامی
نزدیک روحانی ،از وضعیت حضور وی در جلسات و زمان کافی نگذاشتن برای مدیریت
دولت و حل مشکالت اجرایی گلهمند بود.

شبههافکنان علیه حکم الهی حجاب
همان فتنهگران سال  88هستند
یک روزنامه حامی دولت و اصالحطلبان ،نسبت به برخی موضعگیریهای محافل
نزدیک به دولت علیه حجاب اعتراض کرد.
روزنامه جمهوری اسالمی مینویسد :این روزها بعضی افراد اظهارنظرهایی درباره
حجاب در جامعه اســامی میکنند که با مبانی فقهی فاصله زیادی دارد .یکی از این
افراد گفته است «اکثر مردم بیحجابی را ناهنجاری و زشت نمیدانند لذا مشمول ادله
امر به معروف و نهی از منکر نمیشــود» .اینکه اکثر مردم بیحجابی را ناهنجاری و
زشــت نمیدانند ،یک ادعاست که گوینده آن نمیتواند آن را به اثبات برساند .عکس
این مطلب را در جوامع اسالمی به ویژه ایران میتوان با سیری در فرهنگ و آداب مردم
به دست آورد و لذا چنین ادعائی بسیار عجیب به نظر میرسد.
عالوه بر این ،اصوال متوقف ســاختن «منکر» بودن یا نبودن یک پدیده به زشت و
زیبا دانستن آن توسط مردم ،یک ادعای اختراعی است که نمیتواند مبنای احکام دینی
باشــد .مثال در جائی که مردم شراب را زشت نمیدانند و حتی مصرف آن را بخشی از
یدانند ،نمیتوان گفت در آن جامعه مشروبخوری «منکر» نیست.
فرهنگ و تمدن هم م 
بعضی افراد هم این روزها به بزرگانی همچون شــهید بهشــتی و شهید مطهری
نســبتهایی درخصوص نظرشــان درباره حجاب میدهند که آنهم درست نیست .این
نسبت دادنها یا از روی عدم اطالع است یا اینکه این افراد مایل هستند نظر خود را با
نسبت دادن به این بزرگان تقویت کنند و در جامعه جا بیاندازند.
جالب این اســت که شهید بهشــتی در یکی از سخنرانیهای سال  1359در یک
موضعگیری بسیار هوشمندانه در برابر جریانی که برای مقابله با مقررات وضع شده درباره
لزوم رعایت حجاب به راه افتاده بود موضوع حجاب زنان را به حکم امر به معروف و نهی از
منکر مرتبط نمود و با صراحت اعالم کرد برای حفاظت از کرامت زنان و سالمت اخالقی
جامعه حجاب باید رعایت شود .این فراز از سخنان شهید بهشتی را به مناسبت جریان
مرموزی که اخیرا برای مقابله با حکم الهی حجاب به راه افتاده تحت عنوان «مسئولیت
نظام اسالمی در مبارزه با مظاهر فساد و تباهی» در روزنامه جمهوری اسالمی ،به چاپ
رساندیم (یکشنبه  29بهمن  1396صفحه .)7البته نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت
که چنین نســبت دادنهایی ظلم به آن شــهید مظلوم حتی بعد از گذشت سالها از
شــهادتش میباشد و باید از گناه بزرگ نسبتهای نادرست دادن به چنین بزرگانی به
خدا پناه برد همانگونه که از منتسب کردن همین نظرهای نادرست به امامخمینی نیز
باید پرهیز کرد .آیا بهتر نیست این افراد ،حرف خودشان را بزنند و این شهامت را داشته
باشند که برای موجه ساختن نظر خود از این بزرگان وام نگیرند؟
از این روشهای نادرســت که بگذریم ،دربــاره جریانی که این روزها تحت عنوان
«حجاب اجباری» در رسانهها جریان دارد ،چهار نکته را الزم میدانیم گوشزد نماییم.
اول آنکه تعبیر «اجباری»یک «ابزار» است که پدیدآورندگان این جریان از آن برای
ایجاد یک جنگ روانی در جامعه استفاده میکنند تا طرف مقابل را وادار به عقبنشینی
کننــد .این تعبیر را دوســتان نظام جمهوری اســامی نباید تکــرار کنند تا در زمین
پدیدآورندگان آن که قطعا یک سرش در خارج مرزهاست بازی نکنند.
یادآور میشود روزنامه مذکور اخیرا از برخی سران فتنه حمایت کرده بود و گفتنی
است که جریان طرفدار کشف حجاب و تحریف مواضع امام خمینی و شهیدان بهشتی
و مطهری در موضوع حجاب ،همان جریانی است که فتنه سال  88را علیه اصل نظام به
راه انداخت و تا مرز بیحرمتی به ساحت امام حسین(ع) پیش رفت.
در اصل ،جماعت انحرافی و منحرف از ارزشهای اسالم و انقالب ،برای رو نشدن دست
خود ،مجبورند به نفاق متوسل شوند و با تحریف احکام و اصول و دیدگاههای شخصیتهای
معتبر ،امر را برای مردم مشتبه سازند .آنها در سال  88نیز دنبال همین خط بودند.
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* نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در رأی استیضاح وزیر راه و شهرسازی
خدا را در نظر بگیرند نه وعده و وعید وزیر را؟!
 0915---0609و جمعی از متقاضیان مسکن مهر پردیس
* دولتیها ابتدا تکلیف خسارتهای سنگین توافق برجام را روشن کنند سپس
صحبت از مذاکره بر سر FATFو موشک و منطقه داشته باشند.
0912---2145
* به دنبال افاضات آقایان با تدبیر و ادب ،الزم است سؤال شود انتقاد از کسانی که
امضای کری را تضمین میدانستند و آبخوردن مردم را به برجام مشروط کرده
بودند و نیز کسانی که یک قرارداد مهم بینالمللی را در عرض کمتر از  20دقیقه
تصویب کردند کمعقلی بود یا پذیرش آن؟
0913---4640
* آقای رئیسجمهور! تعامل یکطرفه با شیاطین و کدخداها دیگر بس است! چگونه
میخواهید این کمک روباه پیر به آل سعود یعنی اهانت به پرچم مقدس جمهوری
اســامی که حاصل هزاران خون شهید است را توجیه کنید؟! باید دولت خبیث
انگلیس در بیانیه رسمی از ملت ایران عذرخواهی کند و قبل از آن ،دیپلماتهای
کثیف آن کشورمان را ترک کنند .اینکه سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از قول
آنها موضوع عذرخواهی را مطرح کند بیمعنی است.
0914---9590
* بسیار مایه شرمندگی بود که در خبر شبکه یک سیما ( )96/12/19سفیرمان در
انگلیس (آقای بعیدینژاد) تمام قد به عنوان وکیل مدافع روباه پیر انگلیس خبیث
ظاهر شد و حمایت انگلیس از شیطنتهای طیف شیرازی در حمله به سفارت را
توجیه کرد! در هر سفارتخانهای ،پلیس وجود دارد و باید مانع ورود افراد غیرمجاز
شود اما با همکاری پلیس ،تفالههای مزدور انگلیس وارد سفارتمان میشوند و به
پرچم مقدس جمهوری اسالمی که ثمره خون هزاران شهید است اهانت میکنند و
کمتر از  24ساعت پس از بازداشت ،آزاد میشوند! چند شرور فرقه شیرازی مطمئنا
بدون هماهنگی نمیتوانستند سه ساعت بخشی از سفارتمان را اشغال کنند و به
پرچم مقدسمان جسارت کنند.
دوالبی و 0936---6158
* ملت شــریف! در دوره این دولت ،با کمترین اهانت به ســفارتهای انگلیس و
آلسعود خبیث ،برخورد شدیدی با مردم خشمگین صورت گرفت و حبسهای
طویلی بــرای آنها در نظر گرفتند که هنوز عدهای از آنها در زندانند ولی متقابال
دولت انگلیس مجرمان حمله به سفارتمان را کمتر از  24ساعت بازداشت ،آزاد کرد!
ابوالقاسمی
* ملت شهیدپرور از دستگاه دیپلماسی کشورمان میخواهند که سفیر کشور خبیث
انگلیس را از کشور طرد و در النه جاسوسی آنها را مسدود نمایند .این کشور در
توطئه علیه کشورمان لحظهای درنگ نمیکند که آخرین مورد آن همدستی با
حمله  4نفر از اراذل و اوباش شیعه انگلیسی به سفارتمان در انگلیس است.
شکیبا و فرخ و روشن
* نتیجه مذاکره با کشــورهای اروپایی در این مدت حمله عدهای مزدور از فرقه
شیرازی به سفارت کشورمان در انگلستان با هماهنگی انگلیسیها بوده است .با
این وصف آیا دولتمردان نمیخواهند در سیاستهای بدون نتیجه خود تجدیدنظر
بکنند و جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرند؟
0912---6111
* آن کلیدی که آقای رئیسجمهور  5سال پیش در تلویزیون نشان مردم داد فقط
یک قفل را باز کرد و آن قفل سفارت شوم انگلیس در تهران بود .نتیجه این بازگشایی
هم با حمله اشرار و مزدوران دولت انگلیس به سفارت ایران در این کشور دیده شد.
0913---6963
* در شــیعه انگلیسی بودن طیف شیرازی همین بس که پس از حادثه سفارت
جمهوری اسالمی در آن کشور ،چند نفر از آن طیف حاضر میشوند با شبکههایی
بهائی و دشمن اهل بیت(ع) مانند «من و تو » یک مصاحبه کنند و درباره اینکه
جمهوری اسالمی ایران به آنها شیعه انگلیسی میگوید توضیحدهند.
0912---5364
* به نظر میرسد مسئوالن امر ،شهر بزرگ تهران و پایتخت امالقرای جهان اسالم را
به حال خود رها کردهاند و هر کس هر طوری دوست دارد رفتار میکند .کرایهبرهای
موتورسوار ناوارد به خیابانها و مناطق ،مسافرکشهای شهرستانی ،سر چهارراهها
بساطفروش سیدیهای غیرمجاز ،بادکنک ،لوازم آرایشی و پوششی و  ...گدایی
در راههای مســدود و  ...به صورتهای گوناگون نظم شهر را به هم ریخته است.
گویا شهر بدون متولی است!  ...شورای شهر و شهردار هم گویا هیچ وظیفهای در
این زمینه ندارند جز اقدامات جنجالی مثل تعویض نام خیابانی که به تصریح امام
راحل(ره) مسلم هم نبوده یا رقاصی در برج میالد و  ...ای مسئوالن تهران! وظیفه
شــرعی و عقلی و قانونی حکم میکند که به وضعیت پایتخت برسید .باور کنید
حاشیهسازی جزء وظایف شما نیست.
میرزایی ،طاهری و قادری
* ســعودیهای وهابی و ضدشــیعه چگونه با روباه پیر که از فرقه ضاله شیرازی
یعنی هتککننده مقدسات اهل سنت ،حمایت میکنند ،ارتباط صمیمانه دارند؟!
شیرازیها و وهابیها هر دو آلت دست پیر استعمار برای ضربه زدن به اسالم ناب
محمدی(ص)اند؟!
0910 --- 1526
* اینکه انگلیس مهاجمین به ســفارت ایران را آزاد کرده تعجب ندارد تعجب از
ی دشمنان را
مســئوالن کشور است که با مواضع انفعالی خود در سیاست خارج 
جسور کردهاند.
0912 --- 2046
* آقای ظریف وزیر خارجه کشــورمان بنزین نــدادن آلمانیها برای ادامه پرواز
هواپیمای حامل ایشــان را یک امر عادی و معمول دانســته است .وقتی خود ما
جسارت دشمنان را امر عادی بدانیم چرا بیگانگان گستاختر نشوند .پیشنهاد میشود
در ســفرهای خارجی دولتیها چند نفر از افراد بیکار جامعه دبه به دست همراه
آنان اعزام بشوند تا هم کارآفرینی شده باشد و هم مشکل عدم تحویل بنزین به
هواپیمای ایران در سفرهای خارجی مسئوالن به وجود نیاید.
توکلی
* سخنگوی دولت گفت اوضاع خوب است ،انتقاد نکنید .من هم با ایشان موافقم
اگر مردم ،بیکارها ،مجردها ،فقرا ،رکود ،تورم و  ...را درنظر نگیرند همه چیز خوب
اســت! آقایان در کجا زندگی میکنند آدرس بدهنــد تا ما هم برویم آنجا و این
مشکالت را نبینیم.
0912 --- 0288
* برخی از نمایندگانی که زبانشــان فقط به مدح و ثنای دولتمردان باز میشود
درک و دردی از مشکالت مردم ندارند و وظیفه نمایندگی مجلس را به امتیازهایی
که از دولتیها گرفتهاند فروختهاند .امیدواریم که بتوانند در روز قیامت پاسخگوی
اعمال خود باشند.
0915 --- 1648
* اصالحطلبان برنامه رقص دختران در برج میالد را به عمد رقم زدهاند که عالوه
بــر ترویج منکر در جامعه موضوع کنار رفتن شــهردار تهران به دلیل ناتوانی در
چنین مسئولیتی به حاشیه برود و در حقیقت به مردم آدرس غلط بدهند و ضعف
خودشان را بپوشانند.
0912 --- 3104
* کاری که شهردار تهران در برج میالد مرتکب شد نشان از برنامههای خطرناکی
دارد که برای قداستشکنی از نظام و ارزشهای اسالمی و نیز ایجاد غفلت از مسایل
اصلی طراحی شده و چنانچه با آنها برخورد نشود همه و به ویژه دستگاه قضائی
در قبال آن مسئول هستیم.
 0912---5477و 0911---8916
* با توجه به ســخن وندی شــرمن درباره تهیه سند برجام و پذیرش بدون فکر
دیپلماتهای ایرانی ،هیئت رئیسه مجلس و نمایندگانی که ظرف  20دقیقه این
سند خسارتبار را بدون توجه به منویات رهبر عزیزمان تایید کردند چه پاسخی
به ملت و خدای ملت دارند؟
حسین بهبودی
* به بصیرت کیهان و کیهانیها باید افتخار کرد چرا که تمام پیشبینیهایی که
در خصوص آینده برجام کردند درســت از آب درآمد .ولی در این سالها به جرم
بیان حقایق از سوی دولت و دولتیها فحش و ناسزا شنیدند.
0912---7977
* روسیه با دیپلماسی خود ،توانست در مسابقات ورزشی حرف خود را به کرسی
بنشاند و مانع بازی بین تیم خود و اوکراین شود ولی وزیر خارجه کشورمان با آن
همه ادعای برند بودن نمیتواند مانع شکلگیری قرعه بازی بین ورزشکارانمان با
رژیم اشغالگر قدس و سپس جریمه ورزش ایران شوند .چرا؟!
0912---5418
* ضمن تشکر از افتتاح شبکه کاالی ایرانی ،مسئوالن شبکه لطفا لوگوی شبکه
(آرم و نشــانه) آن را هم به زبان ایرانی قرار دهند K .انگلیسی چه نسبتی با کاال
و زبان ایرانی دارد؟!
صادقی -بابلسر

