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درمکتب امام

به یاد اسوه ایثار و مبارزه پاکستان، عالمه شهید عارف حسین حسینی
فرق روحانی و روحانی نما

بزرگ ترين فرق روحانيت و علامى متعهد اسالم با روحاىن مناها در همني است 

كه علامى مبارز اسالم هميشه هدف تريهاى  زهرآگني جهانخواران بوده اند و اولني 

تريهاى حادثه قلب آنان را نشــانه رفته اســت؛ وىل روحاىن مناها در كنف حاميت 

زرپرســتان دنياطلب، مرّوج باطل يا ثناگوى ظلمه و مؤيد آنان بوده اند. تا به حال 

يك آخوند دربارى يا يك روحاىن وهاىب را نديده ايم كه در برابر ظلم و رشك و كفر، 

خصوصاً در مقابل شوروى متجاوز و آمريكاى جهانخوار ايستاده باشد. هامن گونه 

كه يك روحاىن وارسته عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را نديده ايم كه براى يارى 

پابرهنگان زمني لحظه اى آرام و قرار داشــته باشــد و تا رسمنزل جانان عليه كفر و 

رشك مبارزه نكرده باشد. و عارف حسينى اينگونه بود.
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باید با آمریکا مذاکره کنیم
نتیجه اش مهم نیست!
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سرویس سیاسیـ 
با آمریکا مذاکره کنیم فارغ از هر نتیجه ای که داشته باشد! دیروز می گفتند برجام سایه جنگ را برداشت امروز می گویند 
مذاکره کنیم تا سایه جنگ برداشته شود! ارگان دولت در کج راهه ترفندها، گله نماینده لیست امید از کم توجهی دولت 
به آنها، ادامه سریال فریب کاری حامیان دولت و پیوند مشترک میان براندازان و مدعیان اصالحات از جمله مطالب دیروز 

روزنامه های زنجیره ای بود.
روزنامه زنجیره ای قانون دیروز در یادداشتی بر ضرورت مذاکره با آمریکا به دنبال پیشنهاد مزورانه ترامپ پرداخت!

در این گزارش آمده است: »درحال حاضر مدیریت موضوع گفت وگو با آمریکا فارغ از هر نتیجه ای که مي توان متصور 
شد فراتر از امر گفت وگو است. باید در ایران فکري به حال جدیت مذاکره با آمریکا شود، چشم بستن به درخواست آمریکا 
درحقیقت ترامپ را محق نشان مي دهد وازطرفي این میداني است که درحوزه امنیت و منافع ملي باید تعریف شود. بنابراین 
تصمیم کلي نظام هرچه باشد باید ازطریق مجاري صحیح آن که همان مجاري دیپلماتیك، رئیس جمهوري، وزارت خارجه یا 
سخنگوي وزارت خارجه است اعالم موضع شود.« نویسنده با اشاره به پاسخ های قاطعانه و منفی بزرگان به پیام مزورانه ترامپ 
آورده است: »البته به نظر من در نهایت تصمیم کلي نظام این نخواهد بود و عاقالنه تر از این رفتار خواهد کرد کما این که در 
گذشته هم مواردي از این دست داشته ایم.« استدالل نویسنده مبنی بر اینکه »مذاکره برای مذاکره« اهمیت داشته و نباید 
به نتیجه آن توجه کرد، عجیب و تاسف بار است. بزک کنندگان برجام با توجه به نتیجه منفی مذاکره برای ایران، این روزها 
به رویه سابق خود ادامه داده و از نفس مذاکره با آمریکا سخن می گویند. به نظر می رسد این نوع مواجهه با رویدادها پا را 
از جهالت فراتر گذاشته و بیشتر به خیانت شباهت دارد. مدعیان اصالحات که اکنون برای مذاکره با ترامپ غش و ضعف 
رفته اند، همان جماعتی هستند که در توجیه شکست و ناکامی برجام، تقصیرها را گردن ترامپ می انداختند و او را دیوانه و 
تافته ای جدا بافته از حاکمیت آمریکا معرفی می کردند و هنگامی که ترامپ از برجام خارج شد، تیتر زدند که »مزاحم رفت!«

ارگان دولت در کج راهه ترفندها
روزنامه ایران این روزها گرچه تیترهای به ظاهر دندانگیر و مهم می زند اما در گزارشــی که برای آن منتشــر می کند، 
آدرس های غلط بسیاری برای انحراف افکار عمومی می دهد. کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی است و آرایش جنگی 
دستگاه ها در این موقعیت ضروری است. در چنین شرایطی ارگان دولت در ارائه راهکار برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی، 
پیله کرده بر کاهش فاصله اعتماد بین مردم و حاکمیت]![، فرافکنی، فحاشی به رقبای انتخاباتی روحانی و تصریح بر کم 
بودن قدرت رئیس جمهور! و معلوم نیست می خواهد چه کسی را فریب دهد؟ یکی از سرمایه های اصلی نظام، همین اعتماد و 
همراهی مردم است که بارها آن را در میدان ها و صحنه های مختلف به رخ جهانیان کشیده اند و دوست و دشمن به آن معترف 
است. مردم میان کلیت نظام و ناکارآمدی های اجرایی در کشور تفکیك قائل اند. گردی اگر بر بخشی از این واقعیت غیرقابل 
انکار نشسته حاصل تخطی و انحراف در اجرای سیاست های کلی نظام است که رهبر معظم انقالب آنها را به قوای سه گانه 
ابالغ می فرمایند. نادیده گرفتن چنین بدیهیاتی و کوبیدن بر طبل حاکمیت و لزوم افزایش اعتماد مردم به آن و در مجموع 
دستاویزهای این گونه، آیا جز ترفندی برای پوشاندن سوء مدیریت های دولت در آشفتگی های ارزی و حل معضالتی مانند 
بیکاری و گرانی و تورم است؟ و آیا اساسا دست یازیدن به چنین ترفندهایی آن هم در شرایط فعلی به صالح دولت است؟
ایران دیروز تیتر یك خود را با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، به عبارت »چه باید کرد؟« اختصاص داد اما در گزارش 
خود مطالبی از همان سنخ اشاره شده نوشت و نشان داد که نه در مسیر آگاهی بخشی که دچار یك فضای آلوده سیاسی 
است و در کج راهه حاشیه سازی گام برمی دارد. ارگان دولت نوشت: »شاید نقطه مشترک هر اظهارنظری معطوف به شرایط 
جدید کشور اذعان به جنگ اقتصادی و روانی آمریکا علیه ایران و البته کاهش فاصله اعتماد بین مردم و حاکمیت است.«

این روزنامه همچنین در یادداشتی مدعی شد: »اگر بعد از اتفاقات دی 96 برای مردم توضیح داده می  شد که مدافعان 
سنتی مؤسسات اعتباری خودشان دستمایه ناآرامی  ها را فراهم آورده اند، امروز مجدداً همان جریان، رخت وکالت مردم را 
به تن نمی کرد و با در دست گرفتن علم خواسته های مردم، عماًل موجبات ناآرامی های جدید را فراهم نمی آورد. اگر جامعه 
می فهمید همین ها بودند که برای تحریم های اقتصادی زمینه چینی کردند، هویت شان برای جامعه روشن می شد و االن 

نقاب حمایت از محرومان را بر چهره نمی زدند.«
در بخش دیگری از این یادداشــت آمده اســت: »اگر برای شهروندان توضیح داده می شد که برجام با همه نواقصش، 
پنجره ای برای نفس کشیدن اقتصاد بود که دوست نماها آن را بستند، امروز عده  ای با پررویی طلبکارانه برخورد نمی کردند.«

عصبانیت، اتهام زنی و فحاشی حامیان دولت از جریانی که اخیرا مشکالت آب مردم خوزستان را برطرف کردند و با 
اقدام جهادی به رفع نیازهای محرومان می پردازند، قابل درک است. آن زمان که این جریان نسبت به غیرقابل اعتماد بودن 
آمریکا هشدار می داد و بر توازن تعهدات و گرفتن تضمین از طرف مقابل در مذاکرات هسته ای تأکید می کرد، حامیان دولت 
و مدعیان اصالحات مشغول فریب مردم و بزک آمریکای جنایتکار و پیمان شکن و جا زدن مذاکره و برجام به عنوان راه حل 
مشکالت کشور بودند. اعتماد بیجا به آمریکا و غرب و بدعهدی حریف در اجرای تعهداتش این طیف خائن و وطن فروش 

را اینچنین به فرافکنی و بدزبانی واداشته است.
بزِک مذاکره و هراس افکنی از سایه جنگ

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »کشورهای متخاصم و از جمله ایران و آمریکا باید خود را در چارچوب قواعد بین المللی 
تعریف کنند و تالش کنند با مذاکره و به صورت مسالمت آمیز اختالفات فی مابین را حل کنند. در این زمینه نیز اولویت با 
قوانین حقوق بین المللی است و نه مسائل سیاسی. به همین دلیل نیز کشورهایی که رویکرد سیاسی پررنگ تری را در این 
زمینه در پیش می گیرند از واقعیت های حقوق بین المللی فاصله می گیرند و بیشتر اهداف سیاسی خود را دنبال می کنند. 
چارچوب کلی مذاکره به این شکل است که هر دوطرف از نظر حقوقی از یك وضعیت برابری برخوردار هستند. با این وجود 
این مسئله که آیا منافع طرفین مذاکره در این مذاکره تأمین خواهد شد بستگی به منابع قدرت و شیوه مذاکره ای دارد که 
در این زمینه انتخاب شده است. در نتیجه این مسئله ارتباطی به نفس مذاکره و قواعد حقوقی آن ندارد. بدون شك اگر 
مذاکره بین ایران و آمریکا صورت نگیرد تنش ها بین دو کشور افزایش پیدا می کند و شرایط دو کشور به سمتی حرکت 

می کند که احتمال تخاصم های جدی تر وجود خواهد داشت«.
مدعیان اصالحات در پی آن هســتند تا با بزِک مذاکره و هراس افکنی از ســایه جنگ، برجام های دیگری را به مردم 
تحمیل کنند. این طیف در موضوع مذاکرات هسته ای نیز دقیقا همین رویکرد خسارت بار را دنبال کرد اما در نهایت صنعت 

هسته ای تعطیل شد ولی تحریم ها در جای خود باقی ماند.
الزم به ذکر است که طیف اصالح طلب پس از امضای برجام و به دنبال بی دستاوردی این توافق، مدعی شد که برجام 
سایه جنگ را از کشور دور کرد! حاال همین جماعت مدعی است که اگر با آمریکا مذاکره نکنیم، سایه جنگ بر می گردد!

گله نماینده لیست امید از کم توجهی دولت به آنها!
در صفحه نخست شماره دیروز اعتماد یادداشتی از نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی منتشر شده که بررسی آن 
به عنوان آسیب شناسی مجلس و نمایندگانی که قرار است وکیل مردم باشند؛ حائز اهمیت است. به راستی چرا نماینده 

مردم باید چشم انتظار توجه دولت به خود باشد؟
در ابتدای این یادداشت آمده است: »این روزها دلسوزان کشور با دلي خونین و چشماني اشکبار به اوضاع جامعه مي نگرند 
و کار چنداني از دست شان برنمي آید...« باید از او پرسید شما که در مجلس حضور دارید برای بهبود اوضاع و شرایط مردم 
چــه اقدامــی کرده اید؟ یکی از نمایندگان مجلس در مورد اقدامات این طیف توضیحاتی ارائه داد. ابوالفضل ابوترابی هفته 
گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: »در همه مجالس ضعف نظارتی وجود داشته است، در مجلس دهم متاسفانه به 
لحاظ تعداد نمایندگان وکیل الدوله ضعف نظارتی خیلی پررنگ تر شده است. در مجلس دهم برای حل مشکالت معیشتی و 
اقتصادی مردم سرسوزن گامی برداشته نشده است به عبارت دیگر مجلس در این زمینه کارنامه قابل قبولی ارائه نداده است.«
یکی از کاربران فضای مجازی نوشته بود که »متاسفانه در مجلس دهم حجم اقدامات وکیل الدوله ها بیشتر از همیشه 
شده است! چرا که آنها همزمان هم در مدح اقدامات وزیران می نویسند و هم آنجا که با کم کاری و بی تدبیری مواجه هستیم 
به فرافکنی می پردازند. ایشان مشغول آدرس غلط دادن از ریشه های مشکالت هستند و هم تقویت کننده نگاه به بیرون! و 
هم اینکه نیروهای ارزشمند کشور را هدف می گیرند. این وظایف را یك روز آقای]...[ با توئیت هایش انجام می دهد و روزی 

دیگر آقای]...[ با یادداشت هایش در روزنامه]...[«
نماینده مالیر در ادامه یادداشتش نوشته: »هرکس اسب خود را مي راند و مسئولیت ها تداخل کرده اند و برخي چنان 

بیانیه مي دهند که گویي در این کشور دولت رسمي و قانوني و راي گرفته از مردم وجود ندارد...«
الزم به ذکر است که این نماینده مجلس به همراه چند نماینده دیگر در هنگامه ای که مباحث اصلی کشور موضوع 
اقتصاد و معیشــت است، تذکری کتبی به رئیس جمهور امضا کردند که در آن خواسته شده بود از اظهارنظرهای مقامات 
کشوری و لشکری جلوگیری شود. منظور این نمایندگان سخنان سردار قاسم سلیمانی بود. همان سخنانی که علیه ترامپ 
و در حمایت از رئیس جمهور کشورمان گفته شد و احساس عزت ایرانیان را در پی داشت این نماینده را عصبانی کرده است!
سپس این نماینده به انتقاد از روحانی می پردازد: »آقاي روحاني با رایي بسیار بیشتر از دوره قبل ریاستش تداوم پیدا 
کرد ولي ایشان آنچنان که باید از این ظرفیت عظیم استفاده نکرد. گویي به حلقه پیراموني خود بسنده کرد و اجازه نداد 
که خرد جمعي چشم و گوشش باشد...« سؤال این است که منظور این نماینده از خرد جمعی چه کسانی هستند که از 
رئیس جمهور انتقاد می کنند که چرا بیشتر به ایشان نظر نکرده است؟ برای پی بردن به پاسخ این سطرها را از یادداشت 
مذکور بخوانید: »نمایندگان فراکسیون امید که در انتخابات سنگ تمام گذاشتند تا مردم دوباره به تدبیر و امید راي دهند و 
براي منافع ملي و رفع مشکالت آماده همه گونه حمایت بودند و در راي اعتماد به وزیران نقش تعیین کننده داشتند هرگز 

امکان ارتباط وثیق و مستمر و همه جانبه و تعریف شده و موثر با دولت راپیدا نکردند.«
همانطور که خواندید این طیف حتی در تعیین »خرد جمعی« دچار سیاســت زدگی هســتند و آن را در محدوده 

حزبشان می بینند!
پیوند مشترک میان براندازان و مدعیان اصالحات

روزنامه ایران در گزارشــی با عنوان »اصالح طلبان سیبل براندازان« نوشت: »این طیف ها]براندازان[ هر دیدگاهی که 
داشته باشند، در یك چیز اشتراک نظر دارند و آن، ضدیت با اصالح طلبی است.... غیراز براندازی، تنها یك نقطه مشترک در 

میان آنان یافت می شود و آن؛ مخالفت با اصالح طلبی است.«
براندازان نســبت به طیفی که علیه جمهوریت و اسالمیت نظام شورش می کند و با آشوب و اغتشاش بر طبل ابطال 
رأی مردم می کوبد، مخالف اند یا دلخوش و امیدوار؟ این کنش های خائنانه بیشتر مؤید وجود پیوند مشترک میان براندازان 

و مدعیان اصالح طلبی است، نه تقابل و تخالف.
ادامه سریال فریب کاری حامیان دولت 

ایران در گفت وگویی نوشت: »اگر تمام حکومت به صورت متحد از اجرای برجام حمایت می کرد ما االن وضع بهتری 
داشتیم. اما متأسفانه بخشی از حکومت تصمیم به اجرا نشدن برجام گرفته بود و عماًل هم به هدف خود رسیدند. در واقع 

آقای ترامپ از همین شرایط استفاده کرد و از برجام خارج شد.«
برخالف این دروغ پردازی ها، ایران به تمام تعهداتش در برجام عمل کرد. ترامپ اگر از برجام خارج شد، به این دلیل بود 
که امتیازات نقد گرفته بود و وعده های نسیه داده بود و پس از بهره برداری کامل از برجام و مکیدن شیره  توافق هسته ای، 
تفالــه آن را بیرون انداخت چراکه نمی  خواســت زیر بار تعهدات نیم بند و عمل نکــرده اش بماند. بزک گران آمریکا و راه 
بیندازان تصویب 20 دقیقه ای آن در مجلس اما مطابق رویه  خائنانه شان در مسئله برجام، همچنان به دنبال فریب مردم اند.

بارخاریاپرنیان
 روح انســان آن قدر قدرت دارد که این آســمان و زمین را در گوشه ذهن 
خود جا مي دهد. یك بیان نوراني از حضرت امیر)ع( اســت، فرمود: ظرف ها را 
شما در دنیا دیدید. روح، ظرفیت یك سلسله مطالب دارد؛ اما این ظرف روح با 
ظرف هاي دنیا فرق مي کند. ظرف هاي ماّدي ظرفّیتش مشخص است، یك؛ هر 
اندازه مظروف وارد این ظرف بشود از ظرفیتش مي کاهد، دو؛اگر ظرفي ظرفّیت 
پنج لیتر آب دارد، وقتي دو لیتر آب رفت، این دیگر ظرفیت پنج لیتر را ندارد، 
فقط آماده پذیرش ســه لیتر است. هر مظروفي ظرف خودش را اشغال مي کند؛ 
اما قلب ما و روح ما و جان ما که ظرف معارف است، خاصّیتش این است که هر 
اندازه مظروف بیاید، این مهمان ها را پذیرایي مي کند، خودش وسیع تر مي شود، 
این مظروف، این ظرف را وســیع تر مي کند:»ُکُلّ ِوَعاءٍ یَِضیُق بَِما ُجِعَل فِیِه إاِلَّ 
ِوَعاَء الِْعلِْم َفإِنَُّه یََتِّســُع«؛هر ظرفی بر اثر قرار دادن چیزی در آن از وســعتش 
کاســته می شود مگر پیمانه علم که هرقدر از دانش در آن جای گیرد وسعتش 
افزون می شود!؛)1( این بیان نوراني حضرت است در نهج البالغه. فرمود طلبه اي 
که وارد حوزه شد یا دانشجویي که وارد دانشگاه شد، روز اّول، استعداد درک ده 
مطلب را دارد، این ده مطلب وقتي وارد ظرف دل شد، فردا ظرفّیت آن بیشتر 
مي شود، مي تواند بیست مطلب بفهمد، وقتي فردا بیست مطلب فهمید، پس فردا 
سي مطلب مي فهمد. مظروف، ظرف را توسعه مي دهد. این ظرفي نیست که با 

آمدن مظروف پر شود.
 اخالق هم همین طور اســت، معارف هم همین طور است. چرا ما به آنجا 
نرسیم. این ظرفیت که براي ما هست، مرتب هم به ما گفتند یاد بگیر و مرتب 
هم گفتند دو لحظه شما در یك حّد نباشد. جامعه را عقل و عدل اداره مي کند، 
اگر ـ خداي ناکرده ـ انســان بیراهه برود، آن بیماري هاي بدخیم هم همین را 
توســعه مي دهد. این دل، ظرفیت دو جانبه را دارد؛ کفر اگر بیاید وســیعترش 
مي کند، شــرارت بیاید وسیعترش مي کند، شقاوت بیاید وسیعترش مي کند، تا 
چــه در این دل بریزیم. این دل ظرفیت فراواني دارد. غزالي مي گوید: من تمام 
مدت عمر که نصیحت کردم، جمله اي به عظمت و جالل و شکوه حرف فردوسي 

نیافتم که مي گوید:
اگر بار خار است خود ِکشته اي

وگر پرنیان است خود رشته اي)2(
ستمگران؛ هیزم های جهنم

به هر حال انسان را یا مي سوزانند یا جامه ابریشمي در بر مي کنند. خدا نکند 
ما از جهنم از نزدیك باخبر باشیم، نمي خواهیم برویم و باخبر بشویم؛ اما ما هیچ 
جا نشنیدیم که از یك جنگل هیزم بیاورند، جهنم را شعله ور کنند. امیدواریم 
نرویم و نبینیم! اما آن مقداري که رفتیم و دیدیم در قرآن، این است که فرمود 
َم َحَطباً(؛ و  ا الْقاِسُطوَن َفکانُوا لَِجَهَنّ هیزم جهنم، آدم هاي ظالمي  هســتند: )َو أََمّ
اّما ظالمان آتشــگیره و هیزم دوزخند!)3( »َحطب«؛ یعني هیزم و خود ظالم ُگر 
مي گیرد ومي شــود یك هیزم نسوز؛ آنکه مال مردم را گرفته، آنکه اوضاع را به 
هم زده، جان مردم را، مال مردم را، امنیت مردم را، آرامش مردم را به هم زده. 
قاِسط براي »َقسط« است، »َقسط«؛ یعني جور، »قِسط« مساوی با عدل است؛ 
کســي که سهم دیگري را مي دهد مي گویند او قِسط دیگران را داده، کسي که 
سهم دیگري را مي برد مي گویند اهل َقسط است. قاسطون و مارقون و ناکثون 
َم َحَطباً(. این را ما مي دانیم؛  ا الْقاِسُطوَن َفکانُوا لَِجَهَنّ این طور بودند. فرمود: )َو أََمّ
اما اینکه از جاي دیگر هیزم بیاورند، جهنم درست مي کنند، آن را نمي دانیم و 
امیدواریم ندانیم. اما آنکه قرآن گفت این است. خود انسان ظالم که چراغ دیگري 
را خاموش کرده ُگر مي گیرد. درختي اســت که با آتش آبیاري مي شــود؛ )إِنَّها 
َشــَجَرٌة تَْخُرُج في  أَْصِل الَْجحیِم(؛آن درختی است که از قعر جهّنم می روید!؛)4( 
درخت نسوز است، ما درختي که با آتش رشد بکند ندیدیم؛ این در قرآن کریم 
هست. هیزمي که نسوز باشد براي ابد ُگر بگیرد ندیدیم؛ ولي در قرآن هست. ما 

چرا آن طور باشیم، چرا روح و ریحان نباشیم؟ 
یك وقت انسان دارد ابریشم بافي مي کند، یك وقت دارد این درخت پرتیغ 
جنگلــي را مرتب آبیاري مي کند، تیغ به بار مي آورد، به این نیش بزند، در آن 
روزنامه بد بنویســد، در اینجا کار بد بکند، به این اهانت بکند؛ چرا ما آن طور 
باشیم؟ ما مي توانیم جامعه برین درست کنیم، بهشت درست کنیم،چرا بیراهه 
برویم؟ این ابزاري که دســت ماست به وسیله این پیام بدهیم که غرب و شرق 

اصالح شوند، چرا از آنها حرف هاي بد یاد بگیریم؛ این راه باز است.
 بنابراین همه مخصوصاً نسل جوان بدانند این ابزاري که دستشان هست، هر 
روز دارند بهترین سرمایه را صرف مي کنند؛ یعني جان و این عزیزترین سرمایه 
که به نام جان اســت به نام عمر اســت دارند مي دهند،باید چیزي هم بگیرند. 
گاهي عمر به جایي مي رسد که خدا به این عمر قسم مي خورد، ما در تعبیرات 
عامیانه مي گوییم »به جان شما قسم« که این درست نیست؛ اما ذات اقدس اله 
به جان پیغمبر قسم مي خورد: )لََعْمُرَک إِنَُّهْم لَفي  َسْکَرتِِهْم یَْعَمُهوَن(؛)5(قسم به 

جان تو، اینها بیراهه مي روند. 
مســتحضرید که قسم خدا به بّینه اســت، نه در قبال بّینه. در محاکم آن 
کسي که دلیل و شاهد دارد،آن را مي آورد، آنکه شاهد و دلیل ندارد، سوگند یاد 
مي کند. در محاکم بشري، سوگند در مقابل دلیل است؛ ولي سوگند خدا به خود 
دلیل است، نه در مقابل دلیل. دلیل نبّوت پیغمبر معجزه است:)یس( َو الُْقْرآِن 
الَْحکیِم )إِنََّك لَِمَن الُْمْرَسلین (؛)6( قسم به این قرآن که تو پیغمبر هستي! یعني 
چه؟ یعني قسم به این آفتاب اآلن روز است؛ قسم به معجزه، تو پیغمبر هستي. 
قســم هاي خدا به بّینه اســت نه در قبال بّینه، این خدا به عمر و جان پیغمبر 
سوگند یاد کرد، فرمود: قسم به جان تو که سراسر علم است، اینها بیراهه مي روند.
پس بیان نوراني وجود مبارک امیرالمؤمنین)ع( این است که ما جاني داریم 
از آسمان و زمین وسیع تر و هر اندازه به آن مظروف بدهیم، بر ظرفیت آن نسبت 
به ما افزوده مي شــود؛ چرا مظروف خوب در آن نریزیم، ما که باالتر از آســمان 
و زمین هستیم. اگر در بخش پایاني سوره مبارکه »احزاب« فرمود: )إِنَّا َعَرْضَنا 
ــماواِت َو الْْرِض، ما امانت )تعّهد، تکلیف، و والیت الهّیه( را بر  الْمانََة َعلَي الَسّ
آســمانها و زمین و کوه ها عرضه داشــتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن 
هراسیدند؛ اّما انسان آن را بر دوش کشید؛)7( پس معلوم مي شود انسان مي تواند 
کاري انجام بدهد که آسمان، بارِ امانت آنچناني را نمي تواند بِکشد، اما ما مي توانیم.
 آنگاه لّذت نماز شب خواندن را کسي مي چشد که با او گفت وگو کند، هیچ 
ِتَك َفراَم  لّذتي به اندازه لّذت نام محبوب نیســت: »َمْن َذاالَّذي  ذاَق َحالَوَة َمَحَبّ
ِمْنَك بََدالً« )خدایا کیســت آن که شیرینی محبتت را چشید، پس به جای تو 
دیگــری را برگزید؟(.)8( ما بهتریــن غذایي که مي خوریم، مادامي که در فضاي 
دهان اســت لذیذ است، اگر از این چند لحظه گذشت، از هر راهي خارج بشود 
َعفن است. باال بیاوریم عفن است، از راه دیگر هم دفع بشود عفن است. همین 
چند لحظه اي که در فضاي دهان است لذیذ است. این بیان نوراني معصوم است، 
فرمود هیچ لّذتي باالتر از یاد حق و نام حق نیست.چرا ما این را از دست بدهیم. 
هیچ کس از ما ِگله اي ندارد، نگراني ندارد؛ براي اینکه ما نه بیراهه رفتیم، نه راه 
کسي را بستیم. گذشته از اینکه انبیا و اولیا از ما راضي  هستند، خدا از ما راضي 
است، سعادت ابد را هم داریم کهـ  إن شاءاهللـ  امیدواریم جامعه ما اینچنین باشد.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
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رئیس  کمیسیون اقتصادی 12 شرط مجلس 
برای تایید و حمایت از بســته سیاســت های 
جدید ارزی بانک مرکزی را تشــریح کرد و به 
دولت هشــدار داد تغییرات جزیی و ناقص در 

سیاست های ارزی را نمی پذیریم.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد شــروط مجلس 
شورای اسالمی برای تایید بسته ارزی بانك مرکزی با 
بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است 
که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بســته مدیریت 
بازار ارز است گفت: علی رغم برگزاری جلسات متعدد 
در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانك مرکزی و نشست های غیرعلنی مجلس با حضور 
مسئوالن اقتصادی کشــور، متاسفانه دولت سیاست 
غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
پورابراهیمی گفت: در صورتی که این محورهای 

مهم طرح دوفوریتی مجلس در بســته پیشــنهادی 
سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و عالوه  بر 
آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده 
است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی 
هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند 
کرد. در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاســت 
ارزی و یا عدم ســمت گیری و ســوگیری سیاست ها 
به ســمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس 
و کمیســیون اقتصادی نخواهد بود. وی شــرط اول 
مجلس برای تایید بســته سیاست های ارزی دولت را 
قائل به تفکیك بازار اولیه از بازار ثانویه دانست و گفت: 
بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کاالهای اساسی با نرخ 
ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش 
نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین 
مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش 

کشاورزی، نهاده های بخش دامی و امثال آن را تامین 
خواهد کرد. بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای 
ارز مورد نیاز، کاالهایی که به صورت متعارف در کشور 
مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد 
اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، 
تامین می شود. پورابراهیمی در گفت و گو با مهر شرط 
دوم را تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فوالد و 
پاالیشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه 
اعالم کرد و افزود: کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان 
را به این بازار می آورند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثال 
سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه 

تعیین شود که این به درآمد دولت کمك می کند.
وی در بیان شرط سوم مجلس گفت که صرافی ها 
در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های 

مبادالت ارزی کشور باشند.

به گفته پورابراهیمی همچنین »عرضه مازاد ارز 
مورد نیــاز برای واردات کاالهای اساســی را در بازار 
ثانویه از ســوی دولت«، »مدیریت بازار ثانویه توسط 
بانك مرکزی از طریق عملیات بازار باز«، »سپرده گذاری 
ارز در اختیار مردم با ضمانت بانك مرکزی«، »مدیریت 
نقدینگی«، »اســتفاده از ظرفیت پیمان های پولی به 
شــکل عملیاتی نه به شکل شــعاری، برای کمك به 
مراودات اقتصادی«، »تدوین مقررات الزم برای امکان 
تولید رمز ارزها«، »ارائه بسته پیشنهادی بانك مرکزی 
برای اصالح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری 
از رشــد نقدینگی«، »ســاماندهی مالکیت بانك ها و 
موسســات اعتباری« و »تســریع در تعیین تکلیف 
دارایی های موسسات غیرمجاز« دیگر شروط 12گانه 
مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید 

ارزی بانك مرکزی است.

پورابراهیمی خبر داد

۱۲ شرط مجلس برای تأیید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مركزی

سرویس سیاسی-
اظهارات ترامپ در مورد اینکه حاضر است 
با ایران مذاکره کند چنــان در برخی هیجان  
ایجاد کرد که به سرعت ماجرای چند ماه پیش 
و پاره کردن برجام را فراموش کردند؛ آیا در این 
شرایط که رئیس جمهور آمریکا با برجام چنین 
برخوردی کرد اســتقبال از گفته های او همراه 
شدن با کسانی نیســت که قصد تحقیر ملت 

ایران را دارند؟!
اظهارات ترامپ در یك نشست خبری کافی بود تا 
برخی را هیجان زده کند! ترامپ گفت که حاضر است 
با ایران بدون هیچ پیش شرطی! مذاکره کند. البته این 
گفته تنها چندســاعت دوام داشت و پس از آن یك 
مقام کاخ سفید پیش شرط هایی را برای مذاکره گفت. 
همین کافی بود تا عبارت »مذاکره« با فونت درشت بر 
صفحات نخست روزنامه های زنجیره ای بنشیند و حتی 

در موردی آن را »مذاکره بزرگ« بنامند!
این موضوع به راســتی می تواند موضوعی جدی 
برای یك بررسی جامعه شناختی از بعضی گروه های 
خاص جامعه باشــد؛ مثال طیفی از روزنامه نگاران یا 
برخی نمایندگان مجلس که از این موضوع به هیجان 
آمدنــد. به این دلیل که از اقدام دولت آمریکا در پاره 
کردن برجام تنها چندماه گذشــته است. یعنی مدت 
حافظه تاریخی برخی در ایران به چندماه تقلیل یافته؟ 

لیبی و افتادن در چاه مذاکرات فرسایشی
حجت االســالم نصراهلل پژمانفــر نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی پیرامون این موضوع 
به خبرنگار کیهــان گفت: »امــروز بعضی ها دوباره 
زمزمه هایی را برای مذاکره با آمریکا مطرح می کنند. 
برای همین منظور هم به در و دیوار شهر بیلبوردهایی 
نصب کرده اند که زمینه سازی این موضوعات را فراهم 
کنند. البته دین ما دین گفت وگو است اما مذاکره باید 

یك سری پیش نیازها داشته باشد.« 
او در ادامه افــزود: »یکی از این پیش نیازها این 
اســت که برای مذاکره باید آن کشور را و گفت وگو با 
آن کشور را به رسمیت شناخت. خب نخستین قدم 
آن است که حقوق کشور ما و تضییع حقوق کشور ما 

را باید اعالم کند. من پیشنهاد می کنم به کسانی که 
واقعا امروز برای مذاکره با ترامپ، آب از دهانشان راه 
افتاده نگاه کنند به کشــورهایی مانند لیبی یا مصر و 

تبعات آنچه تحت عنوان مذاکره اتفاق افتاد.«
سر و تَه یک کرباس

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در 
گفت وگو با کیهان به ســابقه دولت آمریکا اشاره کرد 
و گفت: »ما با دولــت قبلی آمریکا در کمال صداقت 
مذاکره کردیم. آنها به لحاظ ســلیقه با آقای ترامپ 
تفــاوت دارند. البته ســروته یك کرباس هســتند و 
دشمن اند، اما تفاوت هایی در روش آنها هست. خالصه 
آنکه ما با دموکرات هــا )دولت قبل( پای میز مذاکره 

نشستیم و نتیجه نگرفتیم.«
داداشی تاکید کرد: »دیگر با این آقای ترامپی که 
عقل در سرش نیست و روش او از رو بستن شمشیر 
است برای جمهوری اسالمی بخواهیم مذاکره کنیم؟! 

قطعا نتیجه ای نخواهد داشت.«
هزینه اندک عهدشکنی 

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و عضو لیست 
امید در هنگام گفت وگو با خبرنــگاران گفت: »باید 
بگویم کــه اظهارات اخیر ترامپ یــك نکته مثبتی 
هم داشــت و آن این بود که گفت ما پیش شــرطی 
برای ایران نداریــم و حاضریم در هر کجا و پیرامون 
هر موضوعی مذاکره کنیم. مســئله بسیار مهم این 
است که آمریکایی ها باید وفای به عهد خود را اثبات 
کنند وگرنه اینکه بیایند 2سال، 3سال وقت کشور ما 
را، مســئولین ما را بگیرند و بعد آقای ترامپ بیاید و 
بگوید من آن موقع حواسم نبود! یا آمریکایی های دیگر 
بگویند مذاکره بدی بوده است. خب اینها یك سری 
عملکردهایی اســت که از آمریکا سر زده و آنها باید 

پاسخگوی آن باشند.«
آمریکا اکنون در مقام عهدشکن است. نماینده ما 
در مجلس چرا باید این گفته ترامپ را که پیش شرط 
ندارند نکته مثبت بدانــد؟! چرا که وقتی در مجلس 
ما این موضوع مطرح می شود این پیامی روشن برای 
آمریکایی ها دارد که هزینه عهدشکنی در قبال ایران 
چقدر اندک اســت. ضمن آنکه باید به این توجه کرد 

که تا کی از یك ســوراخ باید گزیده شــویم و باز به 
آمریکایی ها امید داشته باشیم؟!

پس از آنکه نعمتی ســخنان فــوق را بیان کرد 
از او پرســیدم »ترامپ پس از حضور در کاخ ســفید 
از معاهــدات بین المللی خارج شــد آیا اصال می توان 
به چنین فردی اعتماد کــرد؟ ضمن آنکه معتقدیم 
موضوع ترامپ نیست چرا که پس از خروج ترامپ اگر 
مجلس آمریکا و بقیه ارکان آن کشور اراده ای بر اجرای 
برجام داشتند اوال آن را از زمان اوباما اجرا می کردند 
دوم آنکه مانع خروج ترامپ می شدند یا دست کم در 

کنگره علیه او اعتراضی شکل می گرفت.« 
نعمتی در پاســخ گفت: »این موضوع، موضوعی 
جدی اســت. باالخره اگر قرار است اتفاقی رخ دهد؛ 
حداقل باید به حرف های خودشــان متعهد باشــند. 
واقعیت این است که نمی شود روی حرف های ترامپ 
حساب کرد. در خیلی موارد تزلزل شخصیتی ترامپ 
کامال مشــهود اســت. به نظرم آنها بایــد ابتدا روی 
تعهداتشــان تمرکز کنند و وفای به عهد در مورد آن 
تعهدات بعد از آن می توانند تازه بگویند که درخواست 
مذاکره دارند و در آن صورت اینجا مســئولین با هم 
بحث و بررسی می کنند که آیا بشود یا نه. در غیر این 

صورت، طرح مذاکره هیچ اهمیتی ندارد.«
به ایران ظلم کردند: هم »اوبامای مودب«

 هم ترامپ
نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد به نکته مهمی اشاره 
کرد و آن این موضوع بر سر اصل مذاکره مابین ایران و 
آمریکا است، فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور این 
کشــور باشد. چرا که همین چندسال به ما ثابت کرد 
که نتیجه مذاکره با »اوبامای مودب« این می شود که 
توافقی یك طرفه را باید اجرا کنیم و طرف آمریکایی با 
سخنان ظاهرا قشنگ و خیرخواهانه به تعهداتش عمل 
نمی کند. نتیجه مذاکره با ترامپ هم در نهایت به پاره 

کردن توافق نامه خواهد رسید. 
نماینده مشهد در این ارتباط گفت: »ببینید اصل 
حرف و اختالف بر سر بی اعتمادی است، یعنی آنها که 
امروز با یك سخن ترامپ چنین هیجان زده شده اند 

در نهایت ساده اندیشی و خوش خیالی هستند. «

این عضو کمیسیون فرهنگی یادآور شد: »نکته 
دیگر این اســت که اگر آمریکایی ها واقعا به دنبال 
مذاکره هستند دســت کم این ظلم هایی را که در 
این چند دهه اخیر مرتکب شــده اند جبران کنند. 
در مــواردی باید به ارتکاب آن عمــل اقرار کرده و 
همچنیــن بگویند که مرتکب عملی شــده اند که 
حقوق ملت ایران به آن سبب تضییع شده است. در 
مواردی مانند بلوکه کردن اموال و دارایی های ایران 
باید آن پول ها را آزاد کنند. همچنین به تعهداتی که 
امضا کرده اند عمل نمایند. دولت آمریکا باید به این 
موارد عمل کند تازه آن وقت به خودش اجازه بدهد 

از مذاکره حرف بزند.«
وی در ادامــه تصریح کرد: »امــا ما چون خوی 
اســتکباری آمریکایی ها را می دانیم که هر ســخن و 
عملکرد آنها با هدف باج گیری اســت و ایجاد زمینی 
تازه برای ظلمی دیگر به ملت ایران؛ مانند برجام که 
در آن مورد هم آمریکایی ها خواســتار مذاکره شدند 
و پس از آنکه آمدنــد و امتیازهایی گرفتند و میزان 
قابل توجهی اورانیوم غنی شده و همچنین محصول 
اســتراتژیکی مانند آب سنگین را از کشورمان خارج 

کردند آنگاه زدند زیر همه چیز.«
پژمانفــر در پایــان تاکید کــرد: »اگر مقصود 
آمریکایی ها از مذاکره این است که بنشینیم و چند 
ســاعتی حرف بزنیم که قطعا این منظور ما نیست 
اما اگر مذاکره را برای حل مسئله ای دنبال می کنند 
ابتدا باید عالمتی از آنها دیده شــود که دست کم 
بــرای مذاکراتی کــه خود آنها نیز یــك طرف آن 
بوده اند ارزشــی قایل هســتند و این وقتی حاصل 
می شــود که آنها حداقل همیــن توافق برجامی را 
که خودشــان یکی از طرف هــای آن بوده اند و پای 
آن را امضا کرده اند به درســتی اجرا کنند. یعنی در 
واقع تحریم های ظالمانه بانکی و بیمه ای را بردارند، 
تازه آن وقت آنها می توانند موضوع مذاکره را مطرح 
کنند و در غیر این صورت ادامه روندهای گذشته و 
گفت وگوی بی نتیجه برای ملت ایران )به دلیل عمل 
نکردن آمریکا به تعهداتش( و امتیاز آور برای دولت 

آمریکا اسمش مذاکره نیست.«

نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

فقط خوش خیال ها از پیشنهاد ترامپ
ذوق زده می شوند

به گفته عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان،  
بیشترین شکایت دولت از نمایندگان مجلس در 

دولت حسن روحانی صورت گرفته است.
طبق گــزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی دولت حسن روحانی بیشترین 
تعداد شکایت از نمایندگان مجلس و منتقدان را نسبت 

به دولت های گذشته داشته است.
به گفته حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
تاکنون بیشــترین تعداد شــکایات مربوط به دولت 

روحانی است و باید بگوییم رئیس جمهور دولت یازدهم 
و دوازدهم در این رابطه رکورد زده است.

وی در گفت وگــو بــا فــارس افــزود: آنچه که 
رئیس جمهور گفت دست منتقدان را می بوسد در این 
رابطه باید بگوییم تعداد شــکایت دولت از نمایندگان 

بسیار زیاد است.
نماینده مــردم محالت در مجلس ادامه داد: این 
نشان می دهد که حرف دولت با عملش متفاوت است 
اعتقاد ما این است که دولت باید صادقانه عمل کند. با 
توجه به اینکه ما بیشترین شکایت را در دولت دهم و 

یازدهم داشتیم نشان می دهد حرف دولت با عمل آن 
یکی نیست. سلیمی عنوان کرد: در هیچ دوره ای هیچ 
دولتی این تعداد شکایت از نمایندگان نداشته است. 

وی افزود: از طرفی هم دولت نمایندگان منتقد را 
به شدت تحت فشار قرار داده است یعنی سرویس دهی 
الزم به آنها را نمی کند یعنی سرویس دهی که دولت به 
نمایندگان منتقد دارد بسیار کمتر از سایر نمایندگان 
است یعنی دولت امتیاز ویژه ای برای برخی ها در نظر 
گرفته است. این نشان می دهد دولت انتقادپذیر نیست.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 

بارها در محافل و سخنرانی های خود از استقبال 
اظهــارات منتقدان گفت و حتــی در جایی هم 
اصالح »بوســیدن دست منتقدان« را به کار برد. 
اما درست با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به 
ریاست حسن روحانی گویی این وعده های پوشالی 
به فراموشی سپرده شد و سخنان منتقدان نه تنها 
مورد اقبال رئیس جمهور قرار نگرفت بلکه کار به 
جایی رسید که موجی از توهین طی سخنرانی های 
پی درپــی آقایــان دولتی نثار معترضان نســبت 

سیاست های دولت  سرازیر شد.

ثبت رکورد بیشترین شکایت از نمایندگان در »دولت روحانی«

و قضایی مجلس  عضو کمیسیون حقوقی 
گفت: بخش مهمــی از ارزهایی که اختصاص 
دادند اصال کاالیی به کشور وارد نشد فقط ارز از 
کشور خارج شد و ده ها هزار میلیارد تومان پول 
به جیب اندکی ریخته شــد،  این خیلی روشن 
است که خیانت به کشور است،  اکنون هم این 

خیانت ادامه دارد.
محمد دهقان نماینده مــردم طرقبه،  چناران و 
شاندیز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:  یك 
سری رفتارها توسط مدیران کشور در این چند ماهه 

انجام شده که بوی خیانت از آن می آید.
وی ادامــه داد: به عنوان مثال ارز 4200 تومانی؛  
زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومان اعالم کرد 
حداقل اقتصادیون مجلس صریحا و سریعا عکس العمل 
نشان دادند که این کار غلط است و اگر می خواهید ارز 
را 4200 تومان ارائه کنید فقط برای کاالی اساســی 

تخصیص یابد،  ارز کشور را اینگونه بر باد ندهید.
دهقان ادامه داد: آقایان قبول نکردند و هنوز هم 
با اینکه آن را پذیرفتند اما اجرا نکردند تا اینکه ارز از 
4 هزار تومان به 10 هزار تومان رســید و این به نظر 

من خیانت بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسالمی در بخش 
دیگری از ســخنانش تصریح کرد:  تا زمانی که اطالع 
نداشتند و نمی فهمیدند می گوییم نادان بودند اما زمانی 

که فهمیدند و اجرا نکردند خیانت کردند. 
وی خطاب به دولتی ها خاطرنشــان کرد: زمانی 
کــه ارز نداریم و خودتان می گوییــد ارز نداریم چرا 
ده ها میلیارد دالر ارز کشــور را صرف کاالهای لوکس 
و غیرضروری کردید؟ حتی صرف واردات هم نکردید.

وی در ادامــه عنوان کرد که تعــدادی این ارز را 
گرفتنــد و در بازار خارج فروختــه و پول ریال را وارد 
کشــور کردند تنها ارز را وارد کشور کردند و پول هم 

وارد نشد؛  بخش مهمی از ارزهایی که اختصاص دادند 
اصال کاالیی به کشور وارد نشد فقط ارز از کشور خارج 
شــد و ده ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی 
ریخته شــد،  این خیلی روشن اســت که خیانت به 
کشور است،  اکنون هم این خیانت ادامه دارد. دهقان 
خطاب به دولت گفت: چرا شما اکنون ارز مسافر را به 
قیمت 4200 تومان پرداخت می کنید؟ که شرکت های 
مسافرتی فقط حواله ارز را می گیرند و به صورت رایگان 
مسافر را  برده و حتی پولی به آن مسافر هم می دهند.
وی افزود: وقتی شما ارزتان کم است چرا اینگونه 
به کشور خیانت می کنید یا درخصوص سکه و طال چرا 
بازار را تحریك کردید؟ شما اگر طال نداشتید بی خود 
رفتید و شروع به فروش سکه و پیش فروش آن اقدام 
کردید،  اگر هم طال داشتید چرا بازار را تحریك و بعد هم 
قطع کردید؟  چرا بخش مهمی از طالی کشور را به باد 
دادید و به حراج گذاشتید. اینها گوشه ای از خیانت هایی 

بوده که اینها در این مدت انجام دادند لذا قوه قضائیه 
باید وارد شــود.  دهقان در گفت وگو با فارس، با بیان 
اینکه قوه قضائیه که فقط با حرف زدن نمی تواند کشور 
را اداره کند، یادآور شد: مرتب سخنرانی می کنند،  خب 
این انسان های خائن را بگیرید محاکمه و برخورد کنید. 
مگر شما اختیار ندارید و قانون در اختیارتان نیست؟ 
شــما باید با خاطیان برخورد کنید و این انسان های 
خائن را دســتگیر و بازداشت کنید. چه کسی در این 
کشور متوجه نمی شود که عده ای افراد خائن در بانك 

مرکزی چنین تصمیماتی گرفتند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید 
بر اینکه معاونت ارزی بانك مرکزی باید بازخواســت 
شود،  گفت: به نظر من همین رئیس عزل شده بانك 
مرکزی دوران سیاه و تاریك بانك مرکزی در دوره او 
اتفاق افتاده و ایشان این دوران سیاه را تجریه کرده لذا 

باید حتما بازخواست شود.

دهقان:

با ریختن ده ها میلیارد دالر ارز به جیب عده ای به كشور خیانت كردند

درحالی که وکیل بابک زنجانی معتقد است 
یکی از علت های پرداخت نشــدن بخشی از 
بدهی موکلش، ناتوانی شرکت نفت در معرفی 
حساب بانکی است، وکیل شرکت نفت می گوید: 
افتتاح حســاب  از  بانک های خارجی  اینکه 
برای پرداخت بدهی موکلش امتناع می کنند، 

صحت ندارد.
وکیل مدافع بابك زنجانی در واکنش به اظهارات 
اصغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت 
نفت مبنی بر اینکه شــرکت نفت از پرداخت بدهی 
بابك زنجانی ناامید شده، با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در چند ماه گذشــته برای تسویه بدهی، به 
تسنیم گفت: مذاکراتی که تقریبا در یکسال گذشته 
صورت پذیرفت، منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت 
نفت ایران و شرکای خارجی بابك زنجانی شد و قرار 
بر این شد که عملیاتی شدن این قرارداد در یکی از 

بانك های خارجی صورت گیرد.
رســول کوهپایه زاده افزود: نحوه انتقال وجه به 
این صورت بود که باید حساب مشترکی به ذینفعی 
شــرکای خارجی بابك زنجانی و شرکت نفت ایران 
در بانك خارجی افتتاح می شد تا بعد از تحقق مفاد 
قــرارداد فیمابین، امکان انتقال وجه فراهم شــود.
در این راســتا به اتفاق شرکای خارجی، نمایندگان 
شــرکت نفت و بانك مرکزی و نهادهای ذی صالح 
در بانك خارجی حضور یافتیم زیرا طرف ســوم این 
موضوع، بانکی بود که باید افتتاح حســاب مشترک 
را قبول می کرد. متاسفانه آن بانك خارجی از قبول 

افتتاح حساب مشترک و انتقال وجه، خودداری کرد 
یعنی ابتدا اعالم کردنــد باید با واحد حقوقی خود 
مشــورت کنند و بعــد از آن هم تحریم های مالی و 
بانکی شدیدتر شد و نهایتا از افتتاح حساب مشترک 

اعالم خودداری کردند.
کوهپایه زاده ادامه داد: بعد از این اتفاق، شرکای 
خارجی زنجانی به شرکت نفت اعالم کردند که شما 
بانك معتبر بین المللی که مورد قبول تان هست را 
معرفــی و موافقتش را جلب و اعالم کنید تا بیاییم 
حســاب را باز کنیم که ایــن امکان تا امروز فراهم 
نشــده است. شرکای بابك زنجانی همچنین اعالم 
کردند اگر چنانچه شــرکت نفت قادر نیست بانکی 
را معرفی کند، ما آماده هســتیم در بانك دیگری 
عملیات مزبور را انجام دهیم و افتتاح حساب کنیم 

تا وجه انتقال یابد.
وکیــل مدافع بابك زنجانی گفت: این مســئله 
مستلزم آن است که شرکت نفت قبول کند و بیاید 
و حساب مشترک را در بانك و کشور معرفی شده از 
سوی شرکای زنجانی باز کند. االن چند ماه است ما 
مراتب اعالم آمادگی شرکای خارجی بابك زنجانی را 
هم به شرکت نفت و هم به نهادهای ذی صالح قضایی 
و نظارتی اعالم کردیم و منتظریم شرکت نفت یکی 

از این دو کار را انجام دهد.
کوهپایه زاده افزود: ما االن در شــرایط تحریمی 
خاصی قرار گرفتیم و به لحاظ تبادالت بانکی و پولی 
بین المللی در شرایط ویژه هستیم. نمونه آشکار آن 
این اســت که همین االن دولت قادر نیســت 400 

میلیون یورو پول خود را از آلمان انتقال دهد در حالی 
که پول مربوط به بابك زنجانی دو میلیارد یورو است.
وی اظهار داشــت: تا زمانی هم که این پول به 
حســاب مشترک واریز نشود در وضعیت زنجانی به 
لحاظ حقوقی و قضایی هیچ تغییری ایجاد نمی شود. 
از دادســتانی و اجرای احکام درخواست داریم اگر 
هر کدام از طرفین در بحث اســترداد وجه کوتاهی 
می کنند، حتما از ابزار قانونی اســتفاده کند تا این 
پول به نحوی منتقل شود.شرکای خارجی مستقیما 
با مقامات مسئول قضایی نیز در این خصوص مکاتبه 
و اعالم آمادگی کردند و مرجع قضایی نیز در جریان 
قرار دارد و منتظریم شرکت نفت نسبت به این قضیه 
جواب دهد. فکر می کنم دستور قضایی الزم است تا 
شرکت نفت را ملزم کند تا اقدامات عملی را در این 

قضیه انجام دهند.
وکیل شرکت نفت: شماره حساب دادیم 

اما پولی واریز نشد
وکیل شرکت نفت نیز در رابطه با این صحبت های 
وکیل بابك زنجانی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
هندی مســئول وصول مطالبات شرکت نفت طی 
مصاحبه های روزهای گذشته خود اعالم کرده است 
که به هیچ عنوان نه بابك زنجانی و نه شــرکای وی 
پولی پرداخت نکرده اند و مــا برای پرداخت بدهی 

شرکت نفت مأیوس شده ایم.
مهدوی افزود: شرکت نفت هیچ کدام از ادعاهای 
وکیــل بابك زنجانی را مبنی بر پرداخت بدهی و یا 

بستن قرارداد با شرکای زنجانی تأیید نمی کند.

وی در رابطه با ادعای وکیل بابك زنجانی مبنی بر 
اینکه هیچ بانك خارجی حاضر نیست برای پرداخت 
بدهی زنجانی به شرکت نفت افتتاح حساب کند، بیان 
کرد: این ادعای وکیل زنجانی هم دروغ بزرگی است، 
زیرا بانك مرکزی ایران در کشورهایی از جمله چین 
و کشــور های اروپایی دارای حساب است، همچنین 
شرکت نفت نیز در بیشتر کشورها دارای حساب است.
وکیل شرکت نفت تاکید کرد: در یك مورد بانك 
مرکزی از شرکای زنجانی سؤال کرد که می خواهند 
در کدام کشور حساب باز شود، شرکای زنجانی هم 
یك کشور را معرفی کردند، اما بعد از افتتاح حساب 
در کشــور معرفی شده از طرف بانك مرکزی، هیچ 

پولی به این حساب واریز نشد.
مهــدوی گفــت: در صحبت هــای زنجانی که 
می گوید حاضر اســت بدهی خود را پرداخت کند، 
هیچ صداقتی وجود ندارد و تا امروز هم یك دالر هم 

به حساب شرکت نفت واریز نشده است.
وی افــزود: قبل از برجام بابك زنجانی می گفت 
که به دلیل تحریم نمی تواند بدهی خود را پرداخت 
کند، بــا تصویب برجام، بابــك زنجانی جزء اولین 
افرادی بود که از طرف اتحادیه اروپا رفع تحریم شد 
و در حال حاضر هیچ مشــکلی برای پرداخت بدهی 
ندارد، اما متاسفانه زنجانی هیچ اراده ای برای پرداخت 

بدهی خود ندارد.
مهــدوی گفت: حکم اعــدام زنجانی در دیوان 
عالی کشــور هم تایید شده است، اما هنوز خبری از 

اجرای حکم نیست.

پول هست حساب نیست،حساب هست پول نیست!
صحبت های متناقض وكالی بابک زنجانی و شركت نفت درباره چرایی وصول نشدن مطالبات

بقیه از صفحه 2
حجت االسالم ذوالنور اضافه کرد: برخی از دوستانی که 
در مجلس با طرح ســؤال از رئیس جمهور همراهی نکردند، 
می خواهند به هر طریقی خودشان را در دیدگاه مردم تبرئه 
کنند و به خاطر ُحّب و بغض های سیاسی و تعلقات سیاسی، 
با امضاکنندگان ســؤال از رئیس جمهــور همراهی نکردند. 
اینها می خواهند دلیلی برای تبرئه خودشان از امضا نکردن 
سؤال از رئیس جمهور داشته باشند و به همین خاطر مطالبی 
را بیان می کنند، به ناچار باید انگ سیاسی بزنند و بگویند که 

سؤال از رئیس جمهور سیاسی است.
نماینده مردم قم در مجلس در پایان با بیان اینکه برخی 
از نمایندگان مجلس هم هستند که سؤال از رئیس جمهور 
را امضا نکردند، اما دالیلی داشته اند و دالیل شان هم سیاسی 
نبوده است، خاطرنشان کرد: این نمایندگان به هر دلیلی به 
تشخیص نرسیدند که سؤال از رئیس جمهور را امضا کنند. نظر 
این نمایندگان محترم است، اما بعضی ها کاسه داغ تر از آش 
هستند و انگ سیاسی به سایر نمایندگان می زنند، طبیعی 
است که برای تبرئه خودشان این حرف ها را مطرح می کنند.

گزارش کیهان از انگ سیاسی به مشکالت اقتصادی
لیست امید از رئیس جمهور هیچ سؤالی ندارد!


