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* یک نفر به آقای رئیس جمهور بگوید به پیر و به پیغمبر قســم مشــکل ما 
مردم فیلترینگ نیست چرا ایشان مشکل گرانی اجناس و قیمت سرسام آور 
گوشت را احساس نمی کند؟ توقع نداشتیم این دولت شعور ملت را دست کم 

بگیرد و با افکار عمومی جامعه بازی بکند.
0913---8136
* دغدغه ملت این اســت که قیمت گوشــت به نزدیک کیلویی 100 هزار 
تومان رســیده ولی آقای رئیس جمهور فیلترینگ را مسئله اصلی کشور قرار 

داده اند تا مردم از خوردن گوشت بی نیاز شوند!
0912---4652
* چنــد روز پیش گــذارم به یکــی از مناطق جنوب تهــران افتاد. مغازه 
سوپرگوشــت در حال توزیع گوشــت منجمد برزیلی یا اســترالیایی بود با 
صف طوالنی 200 نفره ای از مردم! واقعا صحنه قبیحی بود. به خودم گفتم 
خداوندا! آیا این حق مردم اســت برای یکی دو کیلو گوشت بی کیفیت 45 
هزار تومانی ســاعتها در صف منتظر باشــند؟! آیا خود مسئوالن هم از این 

گوشت ها استفاده می کنند؟!
0919---7899
* مشکل کشور گرانی و بی کاری است ولی آقای رئیس جمهور از فیلترینگ 
صحبت می کند و آدرس غلط می دهد. وقتی ســیر از گرســنه خبر نداشته 

باشد بهتر از این نمی شود.
1836---0938 و 1933---0933
* به رئیس دولت باید گفت مشــکل اصلی کشــور فیلترینگ نیست. ایشان 
پاســخ بدهند چرا قیمت پراید به 40 میلیون تومان رسیده است؟ این نعل 

وارونه زدن ها برای چیست؟
0902---9662
* آقای رئیس  جمهور در فهم آیه شریفه الاکراه فی الدین دچار اشتباه نشوید 
این آیه درباره اصل پذیرفتن دین و اعتقادات دین است. کسی که اسالم را 
به عنوان دین پذیرفت باید تابع شــرع مقدس باشد با مستمسک قراردادن 

این آیه نمی توان سرپیچی از دستورات دینی را توجیه کرد.
0911---7608
* جنــاب رئیس جمهور! وقتی در فضای مجازی به طور دائم شــبهه افکنی 
و گمراه کردن جوانان وجود دارد یعنی مثل ســگ هاری اســت که شما در 
بین جمعیت رها کنی و به مردم توصیه کنی که مراقب خود باشند! آیا این 
پسندیده است؟!  واقعا متأسفم که اینگونه سخن می گویید! شما سوگند یاد 
کرده اید که حافظ آرمان های انقالب اسالمی و پیاده کردن احکام اسالم باشید. 
آیا فضای غالب تلگرام به هدایت جوانان و نوباوگان معصوم ما مشغول است؟
شکیبا
* دولت برای انحراف افکار عمومی مردم که برای ســیر کردن شکم خود و 

خانواده مشکل دارند به دنبال رفع فیلتر رسانه های معاند است!
وطن دوست- جانباز 48 درصد
* آقای رئیس جمهور که مدعی هستند خداوند از پیامبر اکرم فقط ابالغ پیام 
را مطالبه کرده پاسخ بدهند احکامی را که رسول گرامی اسالم پیاده کرده اند 

و حدودی را که اجرا کرده اند چه حکمی دارد و چگونه باید توجیه کرد؟
0917---4190
* از ما انسان های عادی جامعه هم پذیرفته نیست که شاهد به چاه ضاللت 
افتادن دیگران باشــیم و کاری انجام ندهیــم. چگونه آقای رئیس جمهور از 
خودشــان اجتهاد کرده و گفته اند پیامبر اســالم غیر از ابالغ پیام، رسالت 

دیگری نداشته است؟
0912---2397
* این ادعا که رسول گرامی اسالم فقط وظیفه ابالغ پیام را داشته و ماموریت 
جلوگیری از به هالکت افتادن انسان ها برعهده او نیست آغاز انحرافی بزرگ 
اســت. حضرت امام خمینی)ره( از این انحراف به اســم اسالم آمریکایی یاد 
کردنــد و در ســال های پایانی عمر خویش مرتب خطــر چنین انحرافی را 

متذکر می شدند.
0912---2770
* ای کاش رئیس جمهــور که این همه بــه فکر وقت مردم و مزاحمت های 
پیامکی هســتند فکر جوانان بیکار و عدم توانایی ازدواج و گرانی ها و... هم 

بودند؟!
0912---1183
* اگر مســئوالن با کشوری که سابقه نقض عهد دارد مجددا پیمانی منعقد 
کنند مقصر ما هستیم که از گذشته عبرت نمی گیریم. به خدا قسم دولتمردان 
فعلی مشــغول الذمه این همه خسارت وارده بر کشور هستند و باید حساب 

پس بدهند.
0935---7956
* در این کشــور چه خبر اســت که یکی از بدهکاران کالن بانکی با 200 
میلیارد بدهی متولی خصوصی ســازی در کشور شده و از این طریق صاحب 

مجتمع گوشت اردبیل می شود.
0916---2805
* معاون وزیر جهاد کشــاورزی در مصاحبه خود گفته مواد پروتئینی مورد 
نیاز مردم به طور کامل تامین شــده و جای هیچ گونه نگرانی نیست. عرض 
می کنیم اگر چنین اســت پس چرا باید قیمت مواد پروتئینی در این مدت 

دو برابر بشود و مردم به زحمت بیفتند؟
داوودی
* اگر آقــای رئیس جمهور و دولتمردان امر در مقابل زورگویی های آمریکا 
به آیه »فاســتقم کما امرت« قرآن عمل می کردند و ایســتادگی را سرمشق 
مدیریت خود قرار می دادند مشــکالت امروز به وجود نمی آمد و با کمترین 

هزینه از وضعیت کنونی عبور کرده  بودیم.
0918---4070
* 45 هزار تومان یارانه ای که دولت به مردم می دهد پول نیم کیلو گوشــت 
قرمز نمی شــود. جالب این اســت که برای پرداخت این چندرغاز پول فیلم 

بازی می کردند و می گفتند دولت برای پرداخت یارانه مردم عزا می گیرد.
علیمردانی
* آمریکا از برجام خارج شد، دولتمردان مدعی شدند با اروپا ادامه خواهیم 
داد حتــی قبال هم گفته  بودنــد که اروپا بدون اجازه آمریــکا نمی تواند به 
کوچک تریــن تعهداتش در برجام عمل کند ولی بعد از بزک  آمریکا به بزک 

اروپا سرگرم شدند.
021---6172
* بــه دولتمردانی مانند آقای عراقچــی باید گفت در اینکه در مورد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا باید گفت شرم بر او باد شکی نیست اما در این بین به 
امثال ایشــان که به شروط و نصایح خیراندیشانه رهبر معظم انقالب گوش 

ندادند و برعکس به آمریکا اعتماد کردند چه باید بگوییم؟
0914---3087
* مردم ایران پس از انقالب اســالمی به این نتیجه رسیده بودند که آمریکا 
قابل اعتماد نیســت اما چطور آقای عراقچی و ظریــف تازه به این موضوع 
رسیده اند که آمریکا شریک قابل اعتمادی نمی تواند باشد! مگر  رفتار خصمانه 
و آتش افروزانه آمریکا را در طی این 4 دهه بارها لمس نکرده بودند که کشور 

را دچار این دردسر کردند؟
0913---2826
* چــرا ضرری که دولت به مردم وارد آورده اســت نباید در محافل قضایی 
و قانونی قابل رســیدگی باشــد. چرا مردم نمی توانند نسبت به عدم تحقق 
مطالباتشــان، اعتراض کنند؟ چرا همان مردمی کــه انتخاب کرده اند حق 

نداشته باشند خواستار محاکمه همان فرد شوند؟
0913---7649
* چند روز پیش یادواره شــهدایی در اســتان کرمان برگزار شد که سردار 
ســلیمانی با یک خودروی ســاده و بدون الیه های امنیتی در مراسم حاضر 
و در جمع مردم نشســتند و همزمان شاهد حضور معاون اول رئیس جمهور 
بــا چند الیه امنیتی و 40-30 خــودروی ضدگلوله در همان کرمان بودیم! 
یعنــی مردم به چشــم خود تفاوت مدیریت جهادی و مدیریت اشــرافی را 

دیدند و لمس کردند! 
حسنی- کرمان
*  دولت برای وارد کردن فشــار حداکثری به مردم می خواهد از سال آینده 
بیمه نامه شخص ثالث را به نام اشخاص صادر کند و با این کار همه اعضای 
یک خانواده را مجبور به پرداخت حق بیمه نماید. شــک نباید کرد که این 

نوع کارها برای به ستوه آوردن مردم صورت می گیرد.
0935---2131

شگرد راه بینداز و جا بینداز
برای تکرار خسارت محض

برخی مدیران دولتی با بی صداقتی، شــگرد دوگانه ای را نســبت به بررسی دو 
الیحه از ملحقات FATF در »مجمع« و نظر رهبری در این باره در پیش گرفته اند.
این طیف از یک ســو  پس از آن که متوجه شــدند احتماال  لوایح مربوط به 
الحاق کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نمی آورد،  
با نامه نگاری سعی کردند نظر مساعد  رهبر انقالب را برای دستور تسریع در تصویب 

لوایح مذکور جلب کنند.
اما به اعتبار اینکه ابهامات جدی درباره نتیجه واگذاری امتیازات جدید وجود 
دارد و تجربه تلخ و پرخسارت برجام، عبرتی در این باره است، نتوانستند اعتماد و 
نظر مســاعد رهبر انقالب را جلب کنند یا به پرسش های طرح شده از سوی ایشان 

درباره تضمین عدم تکرار بدعهدی غربی ها پاسخ روشن بدهند.
با این صورت بندی از واقعیت ها، طیفی که در برجام نیز صادقانه با مردم و نظام 
روبرو نشــدند، دست به فضاسازی زدند. از یک سو نامه ظاهرا محرمانه هشت وزیر 
به محضر رهبری با مضمون »درخواست برای دستور تسریع و تصویب در مجمع«  
را از طریق رسانه های وابسته علنی کردند؛ با این توهم که فشار بر مجمع را تشدید 
کنند - و به زعم باطل خود- فضا را طوری ترتیب دهند که نظام را در صورت عدم 
تصویب لوایح  پر ایراد مذکور، مقصر عدم حل مشــکالت اقتصادی وانمود کنند! و 
این در حالی بود که برخی از همین مدیران با قصور و تقصیر و سوءمدیریت، مسبب 

اصلی برخی کاستی های اقتصادی هستند.
بدتــر از همه اظهارات خالف واقع یکــی از وزرا بود که تیتر اول روزنامه ایران 
هم شــد. او کارنامه پرخســارتی در وزارت صنعت و تجارت و رانت های پدید آمده 
برجای گذاشت و در معرض استیضاح بود اما به وزارت کار و رفاه منتقل شد. محمد 
شریعتمداری پریروز در اظهاراتی خالف واقع گفت: »فکر می کنم دو یا سه اظهارنظر 
مکتوب رهبر معظم انقالب ذیل نظر شورای هماهنگی سران سه قوه، هم منفردا در 
مورد هر کدام از این لوایح  به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی 
کامال پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقالب با تحقق 

این شرایط موافقت فرموده اند«)!(
برخالف این ادعا، رویه رهبر انقالب این است که در جزئیات رسیدگی دخالت 
نمی کنند و به رسیدگی در مجاری و روال قانونی اصرار دارند؛ همچنان که در موضوع 
برجام نیز تصریح کردند. اما با این همه، جریان فاقد صداقت، هم به دروغ ادعا کردند 
رهبری مؤید و موافق متن تنظیم شده برجام است تا نمایندگان مجلس را منفعل کنند 
و هم، پس از برمال شدن خسارت های قابل پیش بینی  اعتماد به غرب،  از مسئولیت 
خود شانه خالی کردند و مدعی شدند برجام، مورد تأیید و امضای رهبری بوده است!
یادآور می شود رهبر معظم انقالب 30 خرداد امسال در دیدار نمایندگان مجلس 

و به عنوان یک اصل کلی تصریح کردند.
»همین جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون ها و این معاهدات بین المللی. 
ببینید؛ این معاهدات بین المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می شود کنوانسیون، 
در اصل در یک نقطه ای پخت و پز می شود...  یک جایی باالخره چند قدرت بزرگ 
در مجموعه های هیئت های فکری شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می نشینند 
برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند. یک چیزی را پخت وپز 
می کنند، بعد این را به وسیله دولت هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها 
هســتند یا دنباله رو آنها هســتند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب 
می کنند... حاال چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانســیون ها 
مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی 
که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقال خودش 
قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی 
خب، مجلس شورای اسالمی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه های 
کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون،  قانون مبارزه 
با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد. شرایط زیادی ای هم ندارد و همان کاری 
که خود شماها می خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ 
لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی دانیم ته آن چیست یا حتی می دانیم 
که مشکالتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.«
رهبر انقالب همچنین دیروز به عنوان یک حکم کلی تأکید کردند: »هیچ گاه 
بــه برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید... همواره باید به توصیه غربی ها با 

سوءظن  نگریسته شود«.
در عین حال یک پرسش دقیق و حکیمانه نسبت به حامیان عجله در الحاق 
به FATF و اجرای مطالبات آن )از جمله الحاق به کنوانسیون مورد بحث( مطرح 
است که حاضر نیستند پاسخ بدهند: چه تضمینی می دهید که بعد از واگذاری  امتیاز  

جدید و قبول تعهداتی تازه که بوی خودتحریمی می دهد، محدودیت ها و تحریم ها 
برداشته شود و قصه برجام تکرار نشود؟!

رهبر انقالب اول فروردین 95 درباره برجام و بدعهدی طرف غربی تصریح کردند 
»آمریکایی ها گفته اند که ما تحریم ها را برمی داریم و روی کاغد هم برداشتند اما از 
طرف دیگر جوری عمل می کنند که اثر رفع تحریم ها مطلقا به وجود نیاید و تحقق 
پیدا نکند. بنابراین، کسانی که امید می بندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فالن 
مســئله مذاکره کنیم و به یک نقطه توافقی برسیم- یعنی ما یک تعهدی بکنیم، 
طرف مقابل هم یک تعهدی بکند- از این غفلت می کنند که ما ناگزیر باید به همه 
تعهدهای خود عمل کنیم [اما]  طرف مقابل با طرق مختلف، با شیوه های مختلف، با 
خدعه، با تقلب سر باز می زند و به تعهدهایی که کرده است عمل نمی کند. این چیزی 
است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می بینیم؛ یعنی خسارت محض«.

»قبول کنیم  اشتباه کردیم«
واقعا، آقای روحانی؟!

رئیس جمهور روحانی می گوید باید قبول کنیم اشــتباه کردیم که اعتقادی به 
قبول اشتباه ندارد.

آقای روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت ارتباطات گفت باید قبول کنیم که 
درباره فیلترینگ اشتباه کردیم.

فارغ از موضوع مدنظر آقای روحانی، این اظهارنظر وی نشان می دهد که هرجا 
اشتباه کردیم باید بپذیریم اشتباه کردیم.

اما این گزاره با عملکرد دولت و شخص آقای روحانی در تناقض کامل است.
به عنوان مثال، اکنون برای عوام و خواص محرز شــده که اعتماد یکطرفه به 
آمریکا و اروپا در قصه برجام، شــتابزدگی و استقبال از توافقی نامتوازن، ناهمزمان، 
فاقد ضمانت، فاقد مکانیســم شکایت و به شکل »نقد- نسیه«، اشتباهی راهبردی 
و چند الیه  بوده که خروجی آن خسارت محض است. اما آقای روحانی همچنان، 

برجام را برای مردم فاکتور می کند.
از برجام روشن تر و انکار ناپذیر تر، عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولت در پنج 
سال گذشته به ویژه یک سال اخیر است؛ از جمله حراج 18 میلیارد دالر از ذخایر 
ارزی کمیاب با قیمت 4200 تومان، کاهش ارزش  پول ملی و قدرت خرید مردم، و 
رکود تورمی کم سابقه. اما دولت و شخص آقای روحانی، نه می پذیرند که مرتکب 
اشــتباهات فاحش شــده اند و نه حاضرند از مردم عذرخواهی کنند. حتی چندماه 
پیش آقای واعظی رئیس دفتر )سخنگوی روحانی( تصریح کرد روحانی دلیلی برای 
عذرخواهی نمی بیند. مشابه همین اشتباهات فاحش را می توان در عملکرد فرهنگی 
دولت به ویژه در عرصه فضای مجازی و آسیب های جدی به فرهنگ و اخالق عمومی 

مشاهده کرد؛ خسارتی که از آن به عنوان افتخار یاد می کنند!
شورای آتالنتیک: مردم ایران

از خیانت های اپوزیسیون منزجر هستند
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد اپوزیسیون جمهوری اسالمی، مردم ایران 

را به بهای اندک فروخت.
اندیشکده شورای آتالنتیک در تحلیلی نوشت: جمهوری اسالمی ایران از نظر 
داشتن گروه های مخالف هیچ کمبودی ندارد که در خارج از ایران به سر می برند. از 
مجاهدین خلق )گروهک منافقین( گرفته تا جمهوریخواهان سکوالر و تجزیه طلبان 
قومیتی همه مدعی معارضه و ســرنگونی هســتند. اما پس از 4 دهه نتوانسته اند 

کاری بکنند.
یکــی از این  موانع مزمن در راه موفقیت گروه های معارض که می توان به آن 
اشاره کرد، گروهی از معارضان است که در سپتامبر )شهریور( 2018 »فرشگرد« را 

راه اندازی کرد و مدعی براندازی شد.
در دسامبر )دی ماه( 2016، برخی افراد که اکنون به عنوان اعضای اصلی این 
گروه به شــمار می آیند، نامه ای بسیار بحث برانگیز به ترامپ فرستادند و خواستار 

»گسترش« تحریم های ایاالت متحده علیه ایران شدند.
با روی کارآمدن دولت ترامپ و خروج وی از توافق هسته ای با ایران در ماه می 
)اردیبهشت( 2018 و از سرگیری تحریم های شدید اقتصادی علیه صنعت نفت و 
بخش بانکی ایران، این گروه از معارضان، مردم و طبقه متوســط را به بهای اندکی 

فروختند.
به همین ترتیب، طبقه کارگر که گروه های تندرو و اپوزیسیون امیدهای بسیاری 

به آن بسته بودند، از تحریم های وضع شده لطمه بسیاری دیده اند.
صرف نظر از اینکه حرکت فرشــگردها غیراخالقی بود، تالش های اپوزیسیون 
و امید آنها به اینکه گرســنگی کشیدن ایرانیان سبب قیام آنها می شود، می تواند 

نتیجه معکوس بدهد.
کارگران کارخانه ها، رانندگان کامیون ها و معلمان مدرســه ممکن است بدین 
ترتیب، خشمشــان نسبت به دشــمنان خارجی نیز افزایش یابد. نهایتا، معارضان 
جمهوری اسالمی که اخیرا در یک شبکه تحت حمایت مالی عربستان حاضر شدند، 
شک و تردیدها در مورد اینکه آیا آنها به منافع عربستان به عنوان رقیب منطقه ای 
ایران اهمیت بیشــتری می دهند تا منافع ایران، افزایش داده اند، آنها از رضا پهلوی 

حمایت می کنند.

گفت و شنود

مصوبه!
 CFT گفت: چرا دولت اینهمه برای تصویب کنوانسیون پالرمو و

اصرار دارد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟!

گفت: خودشان با صراحت اعالم کرده اند که تصویب آن هیچیک 
از مشکالت موجود را حل نمی کند ولی با این وجود اصرار بر تصویب 

دارند! 
گفتم:  ای عوام! بعد از آن همه خســارتی که با برجام به 
ملت تحمیل کرده اند هنوز هم از آن تعریف و تمجید می کنند!

گفت: برجام را که فتح الفتوح معرفی می کردند، فاجعه به بار آورد. 
وای به حال FATF و الیحه CFT که از همین حاال می گویند هیچ 

مشکلی را حل نمی کند!
گفتم: یارو می گفت؛ عجب دوران طالیی داشتیم! پرسیدند؛ 
کی؟ گفت؛ شــما یادتون نمیاد! گفتند؛ خب شــما خودتان 

بفرمایید. گفت؛ خودم هم یادم نمیاد!

جعفر بلوری

پنج هفته ای می شــود که دولت ترامپ، به دلیل اختالف کاخ ســفید و 
نمایندگان دموکرات بر سر تامین بودجه ساخت دیوار مکزیک، تعطیل است. 
این میزان تعطیلی دولت فدرال در آمریکا، بی سابقه است. نه ترامپ و نه بزرگان 
دموکرات، تا لحظه تنظیم این یادداشت، از خواسته های خود کوتاه نیامده اند 
و چیزی حدود 800 هزار کارمند دولتی 34 روز است که، در مرخصی اجباری 
بدون حقوق به سر می برند. حدود 5 روز پیش سی ان ان گزارشی منتشر کرد که 
نشان می داد، بسیاری از کارمندان بیکار شده دولت آمریکا، برای دریافت غذا و 
نوشیدنی، در صف های طوالنی ایستاده اند! سی ان ان چند روز بعد گزارش دیگری 
منتشر و اعالم کرد که: »بسیاری از این کارمندان، به دنبال استعفا هستند تا 
شغل دیگری برای خود بیابند... آنهایی هم که کارد به استخوانشان رسیده، به 

فکر خودکشی افتاده اند.«)!(
به تصاویر کارمندانی که در صف دریافت غذا ایستاده اند، دقت کردم. ظاهر 
و پوشش افرادی که در صف غذا ایستاده اند، مرتب است، آنها هیچ شباهتی به 

افراد فقیر و کارتن خواب ندارند. لباس های مرتب، ظاهر آراسته و...
چطور می شــود، در بزرگ ترین اقتصاد دنیا، کارمندی که خانه، ماشین و 
زندگی خوبی دارد، در عرض یک ماه فقیر می شود؟ آیا آنها چیزی به نام پس انداز 
ندارند؟ یا نه، پای برخی مسائل فرهنگی در میان است؟ در ایران خودمان آیا 
اگر کارگر یا کارمندی یک ماه حقوق نگیرد، به این وضع می افتد؟ در ایران با 
این همه فشار و تحریم و بیکاری و بی تدبیری، اگر کارگر یا کارمندی یک ماه 
حقوق نگیرد، آیا به دریافت کمک های غذایی محتاج می شــود و 35 روزه به 

فکر خودکشی می افتد؟ 
برای یافتن پاسخ این سؤال های جالب و مهم، تحقیق مختصر و کوتاهی انجام 
دادیم و مثال، با تنی چند از دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا ارتباط گرفتیم، یا 
در اینترنت و رسانه های غربی جست و جو کردیم، حتی نظر برخی کارشناسان 
ارشد اقتصادی را هم جویا شدیم. نتیجه این تحقیقات بسیار جالب بود... بخوانید:

1- عده ای مسائل فرهنگی را پیش کشیدند. مثال گفتند: »شاید« فرهنگ 
دریافِت غذای کمکی در آمریکا طوری است که مردم از ایستادن در صف غذا 
احساس شرم نمی کنند. برخی نیز اعالم کردند، دولت آمریکا، مراکزی را آماده 
کرده که در چنین شرایطی به مردم غذای کمکی می رسانند و کارمندان نیز از 
وجود این مراکز آگاهند و خیلی راحت از این امتیاز استفاده می کنند. لذا حس 
تحقیر و شــرمندگی هم ندارند. اما این پاسخ دقیق نیست، چون هنوز به این 
سؤال که »چرا با یک ماه حقوق نگرفتن، تحت شرایطی قرار گرفته که به کمک 
غذایی نیاز پیدا کرده« پاســخ داده نشده است. آنها چه احساس شرم داشته 
باشند چه نداشته باشند، به این غذای کمکی نیاز پیدا کرده اند. ضمن اینکه، 
طبق گزارش های رسانه های معتبر آمریکا، تعطیلی دولت و نبود بودجه، به همین 
مراکز خاص تهیه غذا نیز به شدت لطمه زده است. و اینکه، برخی کلیسا ها و 
مراکز خیریه که ارتباطی با دولت ندارند وارد میدان شده و برای نجات کارمندان 

گرسنه به صف شده اند.
2- از آنجایی که در این وجیزه، دو مورد »کارمند ایرانی با کارمند آمریکایی« 
را مقایســه کرده ایم )چرا در آمریکا کارمند با یک ماه حقوق نگرفتن به خاک 
سیاه می نشیند اما در ایران نه؟(  اشاره ای به وضعیت در ایران بد نیست. در ایران 
مسائل فرهنگی وجود دارد که باعث می شود، کسی که ناگهان بیکار می شود، 
بیشتر دوام بیاورد. مثال همه شنیده ایم که در برخی از کشورهای غربی)مثل 
همین آمریکا( وقتی فرزندان به سن قانونی می رسند، کامال مستقل می شوند 
و پدر و مادر، مثل ســابق، دیگر از آنها حمایت نمی کند. اما در ایران، حمایت 
خانواده از فرزند، سن و سال نمی شناسد. چه بسیار افرادی بزرگسالی که به هر 
دلیلی دچار مشکالت جدی شده اند و پدر و مادر تا آنجا که توانسته اند، آنها را 

مثل دوران کودکی، زیر پر و بال خود گرفته اند.
3- »پس انداز« نیز، موضوع مهم دیگری اســت که داشتن یا نداشتن آن 
در چنین شــرایطی، به قربانی کمک می کند. قطعا اگر آن کارمند آمریکایی 
که بیکار شده، پس انداز داشت، چند ماهی دوام می آورد و مجبور به ایستادن 
در صف غذای موسسات خیریه و کلیسا یا حتی »خودکشی«، نمی شد. طبق 
گزارش ســایت market watch )23 دسامبر 2015( 60 درصد مردم آمریکا 
کمتر از هزار دالر پس انداز دارند.)درآمد ماهیانه یک کارمند یا کارگر معمولی 
در آمریکا به طور میانگین چیزی بین 3000 تا 3500 دالر گفته شده است. البته 
بسته به ایالت نیز این رقم متفاوت می شود(.21 درصد مردم این کشور هم اصال 
پس اندازی ندارند. علت نداشتن پس انداز این عده نیز قابل توجه است: »زندگی 
با وام« شــاید بیش از هر کشوری، در آمریکا جریان دارد. در این کشور وقتی 
فرد صاحب شغل می شود، چه بسا از سوی آن موسسه یا شرکتی که استخدام 
شــده، صاحب خانه و خودرو هم می شود آن هم با اقساط طوالنی و پرداخت 
نقدی حداقلی؛ بنابر این طبیعی است که، بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه 
این فرد برای مدت طوالنی و شاید تا آخر عمر صرف پرداخت اقساط شود. گفته 
می شود آمریکایی ها، آدم های ولخرجی هستند.)شاید به دلیل اعتمادی که به 
ثبات اقتصادی کشورشان دارند! شاید هم بنا به دالیل فرهنگی( لذا چیزی برای 

پس انداز باقی نمی ماند. در چنین شرایطی، کافی است 30 روز بیکار بمانند.
4- یکی از دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا می گفت، اینجا سیستم طوری 
چیده شده که اگر کار نکنی، کالهت پس معرکه است! اما اگر کار کنی، زندگی 
آرامی خواهی داشت. در چنین سیستمی، طبیعی است که فرد، به طور جدی و 
سخت کار کند. باز طبیعی است که نتیجه سخت کوشی می شود، بهبود شرایط 
اقتصادی آن کارمند و آن شرکت و در نهایت آن کشور. جمع بندی چند پاراگراف 
باال این می شود که، اگر کار کنی، وضعیت خوب است، وگرنه، کالهت پس معرکه 
است. پس سیستمی که در این گونه کشورها چیده شده و کمک شایانی هم به 
رشد اقتصادی آن کشور می کند، مسئله ای است که، برای یافتن پاسخ سؤال 
ابتدای یادداشــتمان، به آن باید توجه داشت. اما درباره این »سیستم« نکته 

دیگری وجود دارد که  اشاره به آن خالی از لطف نیست.
5- کتاب »سقلمه« نوشته دکتر ریچارد تیلر راجع به اقتصاد رفتاری است. 
این کتاب در سال 2017 توانست جایزه نوبل اقتصادی را بگیرد. در بخشی از 
این کتاب به ترفندهایی سیستمی  اشاره شده که در بسیاری از این موسسات و 
شرکت ها به کارفرما، این توانایی را می دهد تا با سوءاستفاده از برخی ویژگی های 
شخصیتی افراد، بدون آنکه متوجه شود، از آنها کاله برداری کند. شاید با کمی 
اغماض، بشــود نام آن را به نوعی، فساد سیستماتیک! گذاشت. دقیق شدن 
به این بخش از کتاب شاید بتواند، الاقل به تکمیل پاسخ سؤالمان و فهم بهتر 

موضوع کمک کند.
در این کتاب می خوانیم، برخی موسسات چندملیتی در آمریکا هستند که، 
با بهره برداری از حس تنبلی و کم توجهی آدم ها، در پوشش حتی قانون، اقدام به 
سوءاستفاده از مردم می کنند. این ترفند ها به قدری با ظرافت صورت می گیرند 
که، اگر فرد بعد از مدتی حتی متوجه موضوع بشود هم، به احتمال خیلی زیاد، 

شکایت نمی کند، چون، هیچ گاه فرصت آن را پیدا نخواهد کرد!
کتاب پس از توضیح یک مسئله روانشناختی درباره آدم ها و اینکه آدمی 
به طور غریزی به سمت »حفظ وضعیت موجود« و »تنبلی« سوگیری می کند 
می نویسد: »افراد )موسسات و شرکت ها( از سوگیری وضعیت موجود، به راحتی 
سوءاستفاده می کنند. چند سال پیش، امریکن اکسپرس نامه خوشایندی به 
سانستین)اسم شخص( نوشت و به او گفت که می تواند به صورت رایگان،  اشتراک 
سه ماه پنج مجله را به انتخاب خود دریافت کند.  اشتراک رایگان مجالت مثل 
تخفیف به نظر می رسد، حتی اگر این مجالت به ندرت خوانده شوند؛ بنابراین 
سانستین با خوشحالی مجالت را انتخاب کرد. او متوجه نشد که پس از پایان 
سه ماه  اشتراک رایگان، اگر اقدامی برای لغو  اشتراک نکند، همچنان مجالت را 
دریافت خواهد کرد،اما باید قیمت معمول آنها را بپردازد. حدود 10 سال است که 
او همچنان مشترک مجانی است که به ندرت آنها را می خواند. او کماکان قصد 

دارد  اشتراک خود را لغو کند، اما هیچ وقت فرصت این کار را پیدا نمی کند.«
از فساد سیستماتیک، تعاریف متعددی شده است. برداشت من از چکیده 
و خالصه تعاریف مختلف از این نوع فســاد، این است که، برخی سازمان ها و 
موسسات با آگاهی یا حتی همراهی و کمک حاکمیت، سیستم را طوری می چینند 
که فساد با ظاهری حتی قانونی، انجام شود. به عنوان مثال، قوانینی در سوئیس 
و آمریکا وجود دارد که، به برخی ثروتمندان، اجازه می دهد بخشی از درآمد خود 
را شفاف نکنند، تا مالیات کمتری بپردازد.)به این نکته توجه داشته باشید که، 
عدم پرداخت مالیات در این کشورها، جرم بسیار بزرگی است. آن قدر بزرگ که 
ژاپن، کارلوس گوسن، رئیس  همزمان نیسان و رنو را که قهرمان ملی این کشور 
است، به دلیل تخلف کوچک مالیاتی برکنار و محاکمه کرد( آنچه در موسسه 
چندملیتی امریکن اکسپرس رخ می دهد را کنار تعریف نصفه و نیمه مان از فساد 
سیستماتیک و وضعیت کارمندان آمریکایی بگذارید. همچنین اعتراض هایی که 
هر از چند گاهی در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس در اعتراض به معافیت های 
قانونی برخی ثروتمندان از پرداخت مالیات برگزار می شود. قانون به برخی اجازه 
داده، به دلیل ثروتمند بودن، مالیات کمتری بدهند. مردم آمریکا در چنین فضا 
و سیســتمی کار و زندگی می کنند! زندگی در چنین سیستم های پیچیده ای 
که، ثروتمند را ثروتمند تر و فقیر را فقیر تر می کند، با تلنگری مثل، تعطیلی 
یک ماهه دولت، قطعا کارمنداِن حقوق بگیِر بدهکار را به چنین روزی می اندازد.
فساد از این سیستماتیک تر که 90 درصد کل ثروت آمریکا در دستان یک 
دهم درصد این کشور است )سناتور برنی سندرز 22 دی ماه 97( و 50 درصد 

ثروت کل کره زمین، در دستان 26 نفر؟! )آکسفام(

فساد آمریکا از این سیستماتیک تر؟!

یادداشت روز

نکته

به  گزارشی  در  آمریکا  ارتش 
تنها  ایران  که  رسیده  نتیجه  این 
پیروز حمله سال 2003 آمریکا به 

عراق بوده است.
به گزارش فــارس، ارتش آمریکا 
در گزارشــی به این نتیجه رســیده 
که ایــران تنها پیروز حملــه  آمریکا 
بــه عراق در ســال 2003 بود که به 
 سرنگونی دیکتاتور معدوم این کشور، 

»صدام« منجر شد. 
این یکــی از یافته های تحقیقی 
است که توســط »کالج جنگ ارتش 
آمریکا« انجام شــده و نتایج آن روز 

1۷ ژانویه منتشر شده است. 
 در ایــن گــزارش آمده اســت: 
»در زمان تکمیل این پروژه تحقیقی 
در ســال 2018، ایرانــی جســور با 
اندیشــه های توسعه طلبانه تنها پیروز 

به نظر می رسد.«
این گزارش، از عراق تا قبل از جنگ 

سال 2003 به عنوان »موازنه ساز سنتی 
در برابر ایران« یاد کرده اما تأکید کرده 
که این وضعیت اکنون تغییر کرده است. 
ارتش آمریکا ادعا کرده است: »عراق، به 
عنوان موازنه سازی سنتی در منطقه در 
برابر ایران در بهترین حالت در چنین 
جایگاهی نیســت و در بدترین حالت 
شــاهد آن اســت که عناصر کلیدی  
حکومتش به عنوان نائبان منافع ایران 

عمل می کنند.«
در بخــش دیگری از این گزارش 
1300 صفحه ای آمده اســت: »جنگ 
عــراق، قابلیت این را دارد که یکی از 
مهم ترین درگیری ها در تاریخ آمریکا 
شــود. این جنگ، یک سنت سیاسی 
دیرینه در برابر جنگ های پیشگیرانه 
را از بیــن برد. بالفاصلــه بعد از این 
جنگ، پاندول سیاست آمریکا به قطب 
مخالف با تردیدهایی عمیق درخصوص 

مداخالت خارجی متمایل شد.«

نماز جمعه این هفته تهران به 
المسلمین  و  امامت حجت االسالم 
کاظــم صدیقی در مصــالی امام 

خمینی)ره( اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراســم نماز جمعه این 
هفته از ســاعت 10:50 آغاز می شــود 
و در ادامه با ســخنرانی حجت االسالم 

والمسلمین شــهریاری، معاون رئیس 
قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات با موضوع »بررسی ظرفیت های 
فضای مجازی و تشــریح سیاست های 
نظام« همراه خواهد بود. حجت االسالم 
والمسلمین کاظم صدیقی نیز به ایراد 
خطبه ها خواهنــد پرداخت. درب های 

مصال از ساعت 10 باز می شود.

نماز جمعه تهران 
به امامت حجت االسالم والمسلمین صدیقی اقامه می شود

ارتش آمریکا:

ایران تنها پیروز حمله ما به عراق است

سرویس سیاسی-
روحانی  دولت  وزیر  هشــت 
در نامــه ای به محضر رهبر معظم 
انقالب، خواستار تسریع رسیدگی 
 CFT و تصویب دو الیحه پالرمو و
FATF( در  بــا  لوایح مرتبط  )از 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
 FATF شدند. دولتمردان و حامیان
باید  نامه نگاری ها  ایــن  جای  به 
پاسخی شفاف به این سؤال بدهند 
و آن اینکه، چه تضمینی هست که 
طرف مقابل محدودیت ها را بردارد 

و دوباره عهدشکنی نکند؟!
در روزهای گذشــته هشت وزیر 
دولــت روحانی در نامــه ای به محضر 
رهبر معظم انقالب، خواســتار تسریع 
رسیدگی و تصویب دو الیحه پالرمو و 
CFT )از لوایح مرتبط با FATF( در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

در همین رابطه در روزهای گذشته 
محمد شریعتمداری، وزیر کار با بیان 
اینکه خود، جــزو امضاءکنندگان نامه 
تقدیمی به محضر رهبر معظم انقالب 
نیست، گفته بود:»مفاد این نامه تقاضا 
از ایشان برای تسریع در رسیدگی لوایح 
مرتبط با FATF در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است«.
گفته شــده که ظریــف، زنگنه، 
حجتی، رحمانی، اردکانیان و دژپسند 
)وزرای خارجه، نفت، جهاد کشاورزی، 
صنعــت و تجارت، نیرو و اقتصاد( نامه 
مذکور را امضــا کرده اند؛ هر چند که 
تهیــه و تدارک نامه توســط ظریف و 
زنگنه و روحانی انجام شده و بقیه وزرا 

امضاکننده بوده اند.
دیروز)چهارشنبه( محمود واعظی، 
رئیس دفتــر رئیس جمهــور در جمع 
خبرنگاران با اشاره به این موضوع گفت: 
»نامه ای که دو هفته قبل فرستاده شد 
در شورای عالی پولشویی نوشته شده 
است.در این شورا 8 نفر از اعضای کابینه 
عضو هستند و مسائلی که ممکن است 
در آینــده در اثر عــدم تصویب لوایح 
چهارگانه به وجود آید و محدودیت هایی 
که در این زمینه ایجاد می شــود مورد 

بررسی قرار می گیرد«.
واعظی در ادامه گفت:»رهبری هم 
محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که 
تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. 
رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای 
بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل 

هم این نامه نوشته شد«.
الزم به ذکر اســت که ریاســت 

شورای عالی پولشــویی بر عهده وزیر 
اقتصاد اســت و وزرای امــور خارجه، 
صنعــت معدن و تجــارت، اطالعات، 
کشور و دادگســتری از دولت در این 

شورا عضو هستند.
در روزهای گذشته همچنین هیئت 
وزیران تأیید نهایــی الیحه الحاق به 
کنوانسیون »پالرمو« )از لوایح مرتبط 
با FATF( را ضروری دانست و تاکید 
کرد که تایید این الیحه برای مقابله با 

تحریم ها ضروری است.
درخصوص نامه مذکور و همچنین 
تاکید هیئــت دولت مبنی بر ضرورت 
 ،FATF تایید نهایــی لوایح مرتبط با

چند نکته قابل ذکر است.
فرار از پذیرش مسئولیت!

متاسفانه حامیان FATF تاکنون 
بارها با طرح مباحثی همچون »رهبر 
انقالب در موضوع FATF اختیار را به 
مجلس و دولت دادند« و »مقام معظم 
رهبری با FATF موافق هســتند« و 
موارد مشــابه دیگر با مغلطه به دنبال 
خسارت  لوایح  تصویب  هموارســازی 
بار مرتبط با FATF و فرار از پذیرش 
مسئولیت آن بوده اند و این نامه را نیز 
می توان در ادامه این پروژه تأمل برانگیز 

تعریف کرد.
این رویه تأمل برانگیز و نادرست 
در حالی اســت که نســبت مدیریتی 
ولی فقیه با دستگاه های حاکمیتی- که 
همه، مشــروعیت خــود را از والیت 
دارند- یک مدیریت کالن ارزشی است. 
به این معنی که هر مســئول و نهاد و 
دستگاهی در نظام جمهوری اسالمی 
شرعا و قانونا موظف است سیاست های 
کلی ترســیم شده از سوی ولی فقیه را 
در جهت گیــری، رفتار، موضع گیری و 

تصمیم گیری خود لحاظ کند.
در ماجــرای FATF متاســفانه 
در رعایت مبانی و سیاســت های کلی 
انقالب اسالمی کوتاهی صورت گرفته 
بود که رهبر حکیم انقالب در دیدار 30 
خرداد 9۷ با رئیس، نمایندگان و جمعی 
از کارکنان مجلس شورای اسالمی به 
آن اشــاره کرده و پیرامون نوع مواجهه 
مجلس با کنوانســیون های بین المللی 
فرمودند:»ایــن معاهــدات ابتــدا در 
اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای 
تأمیــن منافع و مصالح آنها پخت و پز 
می شود و سپس با پیوستن دولت های 
همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به 
ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که 
اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را 

قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار 
می دهند که مثالً 150 کشور پذیرفته اند 

شما چطور آن را رد می کنید؟«.
رهبــر معظم انقالب همچنین در 
تبییــن راه صحیح برخورد با این گونه 
افزودند:»همان گونــه  کنوانســیون ها 
که دربــاره »برخی کنوانســیون های 
بین المللِی اخیراً مطرح شده در مجلس« 
گفتیم، مجلس شــورای اســالمی که 
رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقاًل 
در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم 
یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند«. 
ایشان افزودند:»البته ممکن است برخی 
مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما 
هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد 
به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق 
اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که 

مشکالتی دارند«.
نمایندگان  برخی  اســت  گفتنی 
اصالح طلب مجلــس در ماه های اخیر 
برای تحمیل خواســته زیان بار خود و 
بســتن دهان منتقدان به دروغ ادعای 
موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با 

FATF را مطرح کردند.
الزم به ذکر اســت کــه رویکرد 
مدعیان اصالحات و برخی دولتمردان 
 FATF در موضــوع لوایح مرتبــط با
دقیقا مشــابه رویکرد ایــن طیف در 
موضوع برجام است. یکی از پرتکرارترین 
دروغ هــای مدعیــان اصالحــات در 
پسابرجام این بوده است که برجام زیر 
نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ 
پرتکرار با 2 هدف عمده صورت گرفت. 
اول شــانه خالی کردن از مســئولیت 
خســارت محض برجام و دوم بستن 

دهان منتقدان.
چه تضمینی هست؟!

دولتمردان و حامیان FATF باید 
پاســخی شــفاف به این سؤال بدهند 
و آن اینکه، چه تضمینی هســت که 
طرف مقابــل محدودیت ها را بردارد و 

دوباره عهدشکنی نکند؟!
محمــد جواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه- 15 مهر 9۷- در جلسه علني 
مجلس با موضوع بررسي الحاق ایران 
به کنوانســیون مقابله بــا تامین مالي 
تروریسم »CFT« گفته بود:»نه بنده 
و نــه آقای رئیس جمهــور نمی توانیم 
تضمین دهیم که با پیوستن به الیحه 
حمایت مالی از تروریسم مشکالتمان 
حل خواهد شد. اما می توانیم تضمین 
بدهیم که با نپیوســتن به این الیحه، 
آمریــکا بهانــه مهمی بــرای افزایش 

مشکالت ما پیدا خواهد کرد«.
متاســفانه دولتمردان نه حاضرند 
 FATF تضمین بدهند کــه با اجرای
مســئله مبادالت بانکی ما حل خواهد 
شــد و نه حاضرند تضمین بدهند که 
با اجرای FATF مشکلی برای کشور 
پیش نخواهد آمد، بلکه صرفاً می گویند 
اگر دســتورات FATF اجرا نشــود، 
مشکالت بیشتر خواهد شد! این رویکرد 

مصداق بارز مسئولیت گریزی است.
الزم به ذکر اســت که در مهرماه 
ســال جاری در حالی که هنوز جوهر 
 CFT امضای نماینــدگان پای الیحه
خشک نشــده بود، وزارت خزانه داری 
آمریــکا در توصیه نامه خــود ایران را 
به پولشــویی و تأمین مالی تروریسم 

متهم کرد!
این اتفــاق بار دیگــر ثابت کرد 
همان طور که منتقدان نیز پیش از این 
به درستی  اشاره کرده بودند، پیوستن 
 FATF به سازمان های مافیایی از جمله
و اجرای دستورات آن هیچ گاه بهانه را 

از آمریکا نخواهد گرفت.
حامیان FATF مدعی هستند که 
با پذیرش دســتورات این سازمان، از 
لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادالت 

بانکی فراهم می شود.
این ادعا در حالی مطرح می شود 
که ایران بــا اجرای کامل برنامه اقدام 
FATF، از لیست سیاه خارج نخواهد 
شــد زیرا در بیانیه هــای FATF ابدا 
گفته نشــده که ایران بعــد از اجرای 
کامل برنامه اقدام از لیســت ســیاه 
خارج می شــود بلکه گفته شده برای 
بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع 
 عمومی ارجاع می شــود و تازه بحث

Next Step یا همان قدم بعدی مطرح 
می شود. از سوی دیگر، خروج ایران از 
حالت اقدام متقابل یا همان لیســت 
ســیاه، نیاز به اجمــاع اعضای مجمع 
عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا 
در مجمع و عضویت رژیم صهیونیستی 
و عربستان از مجمع آتی، عمال خروج 
ایران از لیست سیاه نیاز به رای مثبت 
همزمان این ســه دارد که احتمال آن 

به صفر میل می کند.
به عبارت دیگر، با توجه به سازوکار 
 FATF اجماعــی تصمیم گیــری در
و عضویــت آمریکا، عربســتان و رژیم 
صهیونیستی )به عنوان ناظر( برخورد 
با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از 

لیست سیاه نیست.
بقیه در صفحه 11

FATF نامه 8 وزیر برای تصویب پالرمو و

دولت به جای نامه نگاری 
پاسخ بدهد چه تضمینی هست كه غرب عهد شکنی نکند؟!

دیروز از سوی دولت اعالم شد که 8 تن از وزیران با ارسال 
نامه ای به رهبر معظم انقالب خواســتار تسریع در تصویب 
کنوانسیون پالرمو و الیحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام شده اند. دولتمردانی که این خبر را در اختیار رسانه ها 
قرار  داده اند، از پاسخ رهبر معظم انقالب به این درخواست 
سخنی به میان نیاورده اند و این پرسش را بی پاسخ گذاشته اند 
که اگر حضرت آقا هنوز به نامه آنها پاســخی نداده اند، چرا 
خبر ارســال این نامه را رسانه ای کرده اند؟ و چنانچه رهبر 
معظم انقالب به این نامه پاسخ داده اند، چرا در خبری که به 
 رسانه ها داده اند به پاسخ حضرت ایشان  اشاره ای نکرده اند؟! 
توضیح آنکه براســاس روال جاری و تعریف شــده اداری، 
اینگونه نامه ها دارای طبقه بندی محرمانه هســتند و نباید 
خبر آن رسانه ای شود ولی آقایان نامه یاد شده را به یک نامه 
سرگشاده! تبدیل کرده اند که تعجب آور و غیر قابل توجیه و 
توضیح است. این اقدام دولت چرا صورت گرفته است و چه 
مقصود و منظوری را دنبال می کند؟! برای رمزگشایی از این 
ماجرا باید به نمونه مشابه آن یعنی ماجرای برجام  اشاره کرد.
دولت در آغاز کار، برجام را فتح الفتوح! بزرگترین دستاورد 
تاریخ ایران! تسلیم قدرت های بزرگ جهانی در مقابل ملت! 
و... معرفــی می کرد و مدعی بود که در اولین روز اجرای آن 
تمام تحریم های هسته ای و غیر هسته ای لغو می شود! و در 
همان حال ضمن تعریف و تمجیدهای اغراق آمیز از خود و تیم 
مذاکره کننده، منتقدان را به باد تهمت های ناروا گرفته و با 
طعنه خطاب به آنان می گفت »حاال از کجا صابون بیاوریم که 
رویتان را بشوئید«! و مثال ازخجالت بیرون بیایید! ولی بعد از 
آنکه همگان به وضوح دیدند برجام کاله گشادی بوده است که 
آمریکا بر سر کشورمان گذاشته است و دستاوردی جز برباد 
دادن تاسیسات هسته ای و امکانات و ظرفیت های چند ساله 
کشور نداشته است، ادعا کردند که تمامی مذاکرات و مراحل 
آن تحت نظر رهبری صورت گرفته است و با سوء استفاده از 
برخورد مالطفت آمیز ایشان اصال به روی مبارک خود نیاوردند 
که به کدامیک از شروط 9 گانه ای که رهبر معظم انقالب اعالم 

کرده بود عمل کرده اند؟! و نگفتند به هیچیک!
امروز هم به نظر می رسد که نامه 8 وزیر به رهبری با همان 
سمت و سو نوشته شده و همان رنگ و بوی برجام خسارت بار و 
فاجعه آمیز را دارد! آقایان از یک سو با صراحت اعالم می کنند 
که تصویب FATF، کنوانسیون پالرمو و الیحه CFT هیچیک 
از مشکالت موجود را حل نمی کند! بنابراین سؤال این است 
که با وجود چنین نظر صریحی درباره این لوایح چه اصراری 
بر تصویب آن دارید؟! و چرا باید به تعهداتی تن بدهیم که به 
قول خودتان هیچ دستاوردی ندارد؟! )اظهارات صریح آقای 
ظریف در جلسه علنی 15 مهرماه 97 مجلس شورای اسالمی(.
کیهان با واســطه از یک مقام نزدیک به دولت شنیده 
است که رهبر معظم انقالب از نویسندگان نامه پرسیده اند 
اگر لوایح مورد  اشاره تصویب بشود آیا مشکلی را حل خواهد 
کرد؟ و آقایان پاسخ داده اند که هیچ مشکلی را حل نمی کند. 
اگر این نقل قول صحت داشته باشد که با توجه به اظهارات 
قبلی آقای ظریف، صحیح به نظر می رسد، انتظار منطقی و 
اخالقی آن بود که آقایان به این پاسخ نیز  اشاره می کردند. 
که نکرده اند! ضمن آنکه رهبر معظم انقالب تصمیم درباره 
در اینجا مجمع تشخیص  این امور را به مراجع قانونی آن - 

مصلحت نظام- سپرده اند.
حسین شریعتمداری

نفرمودید پاسخ چه بود!


