
اخبار كشور
صفحه 2

   چهارشنبه    2۳ آبان ۱۳۹۷
۶ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۴۹

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* سالروز زلزله کرمانشاه ما را یاد بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری آقای آخوندی 
وزیر وقت راه و شهرســازی در شرایط بحران و شبه بحران می اندازد. حاال چنین 

شخصی نامزد شهردار پایتخت هم شده است! چه  شود!
0913---6910

* قبل از شروع تحریم ها بی ثباتی در بازار شدت گرفت این یعنی مسبب اصلی 
مشکالت بی کفایتی برخی مدیران دولتی بوده است. حال چگونه تصور کنیم که 

همین مدیران اراده آن را داشته باشند که تحریم ها را بی اثر کنند؟!
031---0883

* وزیر مستعفی راه و شهرسازی که به نساختن حتی یک واحد مسکونی برای 
مردم در این دولت افتخار کرده با چه رویی نامزد شهردار تهران شده و با چنین 
دیدگاهی می خواهد مجددا چنین مسئولیت سختی را به عهده بگیرد. آیا می خواهد 

تهرانی ها را از چاله به چاه بیندازد؟
0915---7109
* وزیر راه و شهرسازی سابق گفته افتخار می کنم که یک واحد مسکونی مسکن 
مهر افتتاح نکردم! می گویند انسان دروغگو حافظه ندارد. پایگاه خبری وزارت راه 
در تاریخ 96/6/16 از افتتاح 2058 واحد مسکن مهر در خراسان رضوی به دست 

همین وزیر دولت راستگویان خبر داد.
سوری

* کاش انتخاب وزرا و شورای شهر هم از فیلتر شورای نگهبان می گذشت مالحظه 
می کنید که با تهمت به دیگران و وعده های پوچ، وزیر بی کفایتی نامزد شهرداری 
مثل تهران می شود که به اقرار خود در مدت مسئولیتش آجر روی آجر نگذاشته 

و به این هم افتخار می کند!
صفرعلی همراه- خانواده شهید

* از خداوند درخواســت می کنم این عذاب و مصیبتی که قرار اســت با انتخاب 
آخوندی به شهرداری تهران به مردم تهران وارد شود را از سر مردم تهران دور کند.
0912---1298
* اعضای شورای شهر واقعا چه پاسخی به ملت دارند که قرار است ناکارآمدترین 
وزیر مستعفی را به عنوان شهردار کالنشهری چون تهران انتخاب کنند؟! آیا اعتقادی 

به قیامت و پاسخگویی به عملکرد خویش ندارند؟!
اسدی

* آیا این برای کشور جمهوری اسالمی با این همه پتانسیل و توانایی درجوانان، مایه 
وهن نیست که یک فرد فاقد کفایت در مسئولیت قبلی  و نیز در شرف بازنشستگی 
چون آخوندی برای شهرداری تهران انتخاب شود؟ خدا نگذرد از کسانی که منافع 
شــخصی و حزبی را بر منافع عمومی و مردم ترجیح می دهند؟! آیا واقعا شورای 
شهر تهران باور دارد که کشور دچار قحط الرجال است؟ چنین باوری مساوی با 

اهانت به رای دهندگان است.
دشتی و 0220---0935

* این دولت به هر ترفندی بود خانم ها را برای تماشای فوتبال مردان وارد استادیوم 
ورزشی کرد ولی آیا مشکل کشور با این کارها حل شد؟ آیا با این کار برجام نتیجه 

داد؟ چرا عوامفریبی می کنند و به مردم آدرس غلط می دهند؟
 0912---5364
* آن کسانی که این روزها بلندگو و رسانه در اختیار دارند ولی تحریم های آمریکا 
را موثر جلوه می دهند دانسته یا  ندانسته به عمد یا به سهو در زمین دشمن بازی 

می کنند. بیدار بشوند و گل به دروازه خودی نزنند.
0912---3104
* گویا دولت تعهد دارد که مردم را از آمریکا بترساند لذا در هر جایی که می خواهند 
به دشمن امتیاز بدهند تبلیغ می کنند که اگر به فالن خواسته غربی ها جواب مثبت 

ندهیم مشکالت و فشار بیشتر خواهد شد.
0916---1486
* توزیع بسته های حمایتی بین مردم توسط دولت نوعی تحقیر ملت محسوب 
می شــود. بعضی دولتمردان بدشان نمی آید که مردم را در مقابل آمریکا گرسنه 

نشان بدهند. دولت به جای این کار بازار را در کنترل داشته باشد.
0912---0851
* سازمان کنفرانس اسالمی، وزارت امور خارجه و دستگاه ها و سازمان های داخلی 
و بین المللی چرا در برابر قتل عام ملت مظلوم یمن توسط ائتالف غربی، عربی و 

عبری وحشی سکوت کرده اند؟!
0901---0700

* قیمت های مایحتاج عمومی مردم در وانفسای سکوت سازمان های بی خاصیت 
نظارتی کشور ترمز برید. دولتمردان به خاطر مردم دست از برجام لعنتی بردارند 

و به مشکالت معیشتی مردم بپردازند.
0912---8949
* این فاجعه انســانی که در یمن جریان دارد حاصل جنایت سعودی با حمایت 
کشورهای غربی اســت. یکی از آرمان های انقالب اسالمی دفاع از مظلومین در 
سرتاسر جهان به خصوص مســلمانان است، لذا وظیفه ملت غیور و شهیدپرور 

ایران اسالمی است که از مردم یمن دفاع کنند.
0912---7383
* از امت حزب اهلل و مومنین و ملت فهیم کشورمان درخواست می کنم با توجه به 
سوءتغذیه چند میلیون کودک و زن و بچه در یمن و قتل عام آنها توسط شجره 
خبیثه آل سعود صهیونیست، از واریز کمک های خود به شماره های اعالمی )بانک 
ملی و بانک انصار( کمک های مردمی به این مظلومان در حد وسع خویش دریغ 

نورزند.
1758---0935 و 3949---0912 و 7250---0919 و 2842---0910

* در مذاکرات هسته ای با شیطان بزرگ هسته ای را بخشیدند ولی در عوض »هیچ« 
گرفتند و پس از مدتی هم شاهد لگدپرانی به میز مذاکره و خروج آمریکا از برجام 
شدند. قرار بود ظرف سه هفته با اروپایی های بدعهد کار برجام را روشن کنند 7 
ماه گذشــت و معلوم نیست قرار است به این استعمارگران پلید چه بدهند و باز 

»هیچ« بگیرند! ای کاش از کیسه خود می بخشیدند نه از جیب ملت!
0919---8313
* از آقای صالحی سؤال  کنید 3 نیروگاه اتمی که به مردم وعده احداث آن را دادند 
چه شد؟! غنی سازی که تعطیل شد، دانشمندان برخی شهید و بسیاری آواره شده 
و به دنبال اشتغال داخلی یا خارجی رفتند. قلب رآکتور آب سنگین بتن ریزی شد، 

اورانیوم غنی شده به خارج ارسال شد و ...؟!
0919---5223
* مطالبات مردم سیاسی نیست. دولت وعده هایی به مردم داد که تا به امروز عملی 
نشده است، اگر دولت نمی تواند به خواسته مردم توجه کند این وظیفه مجلس و 

قوه قضاییه است پیگیر مطالبات مردم از دولت باشند.
0912---1584
* رفتار و عملکرد برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد اگر طرح و الیحه قانون 
کاپیتوالسیون هم به مجلس برود توسط آنها تصویب می شود! این مسخ شدگی 

ناشی از چیست؟
صارمی - دورود لرستان

* مسئوالن که اعالم می کنند انبارها الحمدهلل پر از اجناس است، چرا از قیمت 
اجناس چیزی نمی گویند؟ یک قوطی کنسرو لوبیا 7 هزار تومان؟! اجناس پر در 

انبارها با چند برابر قیمت چند ماه قبل؟!
0911---8834

* لطف کنید بیش از این مردم را سرگردان این فروشگاه و آن فروشگاه نکنید .... 
یک بار با سبد کاال در اوایل این دولت ملت را تحقیر کردید ولی عبرت نگرفتید! 
هر روز مردم به این فروشگاه و آن فروشگاه سرک می کشند ولی خبری از سبد 
کاال نیست؟! مرغ منجمد باالی 3 کیلویی پرچربی کیلویی 10600 تومان است. 
از این طرف کشــاورز مظلوم جیرفتی )کشاورزان( خیار را کیلویی 150 تا 300 

تومان به دالالن می فروشند که هزینه کارگرش نیست.
صفوی - جیرفت

* قرار بود بسته های حمایتی به مبلغ 600 هزار تومان در اختیار مردم قرار بگیرد 
ولی هنوز خبری  نشده است. چرا دولت به وعده های خود عمل نمی کند و چرا 

مردم را سر کار گذاشته است؟
0915---1713

* دولت عملی کردن وعده افزایش حقوق کارمندان و کارگران را به سال آینده 
موکول کرد. بابت خلف وعده های متعدد این دولت که تمامی ندارد متاسف هستیم. 
اصال افزایش 10 درصدی حقوق در ســال آینده با این شرایط سخت اقتصادی 

کشور به چه درد می خورد؟
0914---8902

کانال جایگزین اروپا برای سوئیفت
دروغ بود؛ حتی به شکل نمادین!

در حالی که خبر قطع شدن سوئیفت رسما منتشر شده از کانال مالی وعده 
داده شده اروپا )SPV( خبری نیست.

به گزارش روزنامه قدس، این هم از حکایت های مضحک این روزهاست که 
سوئیفت خودش از اقدام خودش در قطع دسترسی بانک های ایرانی به پیام رسان 

این شبکه در تبعیت از تحریم های آمریکا ابراز تأسف کرده است.
به مــوازات این ماجرا، اتحادیه اروپا هم به ظاهر در اعالم حمایت از ایران و 
دلگرمی دادن به دولت ضمن ابراز همدردی و تأسف از این موضوع و غیرقابل قبول 
خواندن اقدام آمریکا در بازگرداندن تحریم ها وعده داد که تالش هایش را برای 

حفظ برجام تشدید خواهد کرد.
سخنگوی موگرینی بدون آنکه به دالیل تأخیر و وقت کشی در اعالم و اجرای 
سازوکار تبادل مالی با ایران )spv( اشاره کند، فعال کردن قوانین مسدودسازی 
در برابر تحریم های آمریکا را به عنوان اقدام ویژه اتحادیه اروپا در حمایت از ایران 

عنوان کرده است.
با این  حــال ماهیت و وضعیت اجرایی کانال ویژه ارتباط مالی با ایران که 

اتحادیه اروپا وعده آن را داده بود، کماکان مبهم و نامعلوم است.
قرار بــود spv تا اوایل آبان ماه و پیش از آغاز دور دوم تحریم های آمریکا 
اجرایی شود، اما محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری 
کیودو ژاپن در تاریخ 1 آبان ماه، اظهار داشــت: سازوکار ویژه اتحادیه اروپا باید 

قبل از اعمال تحریم های مذکور در 13 آبان ماه عملیاتی شده باشد.
ولی چند روز مانــده به این موعد رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی 
اعالم کرد که این سازوکار در 4 نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد 

و تا اوایل سال میالدی 2019 عملیاتی نخواهد شد.
اما همین وعده هم محقق نشد و حاال روزبه روز و هفته به هفته رونمایی از 
ایــن کانال تبادل مالی و ماهیت آن به زمانی نامعلوم در آینده نزدیک موکول 

می شود. آینده ای که فرا نمی رسد.
این در حالی است که با آغاز تحریم های نفتی، بانکی، بیمه ای و کشتیرانی علیه 
ایران هر روز تأخیر در اجرای این سازوکار، موجب هفته ها و شاید ماه ها تأخیر، 
نابسامانی و تراکم کارها و در نتیجه تأثیرات منفی بر تجارت کشور خواهد شد.

یک دیپلمات به رویترز گفت: »ما نیاز داریم به ایرانی ها نشان دهیم که برای 
حفظ برجام در حال کار هستیم تا آنها را در برجام نگه داریم«. 

تأسف بارتر اینکه مسئوالن پرونده مذاکرات هسته ای و برجام هم همسو با 
کشورهای اروپایی در مقام توجیه این تأخیر بی دلیل برآمده اند. عراقچی و ظریف 
پیچیدگی های فنی و سیاسی را دلیل این تأخیر عنوان می کنند. اما به گفته یک 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این سؤال را باید از این مسئوالن پرسید که 
ایجاد یک کانال ایزوله تبادل مالی با ایران پیچیده تر است یا اعمال تحریم های 
آمریکا در ســطح بین المللی علیه کشورمان؟ و چگونه است که آمریکایی ها در 
موعد مقرر تحریم های خود را اجرایی کردند، اما دولت باوجوداینکه از ماه ها قبل 
خبر داشت تحریم ها چه زمان اجرا می شود، در مورد این پیچیدگی های حقوقی 

و فنی چاره اندیشی نکرده است؟
ایــن در حالی اســت که ناصر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی گفته بود 
تحریم های اعالم شــده قباًل توسط بانک مرکزی پیش بینی شده و برنامه ریزی 
برای شرایط مختلف، حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها و جایگزین های 

سوئیفت نیز انجام گرفته است.
 اما ظریف در گفت وگویی رادیویی با بیان اینکه اروپایی ها نتوانســتند به 
تعهداتشان عمل کنند، اظهار داشت: در تماس ساعتی با اروپایی ها هستیم و به 

آنها فشار می آوریم تا تعهداتشان را اجرا کنند.
چند سؤال و مالحظه

درباره اتهام زنی مشکوک ظریف
اظهارات وزیر خارجه مبنی بر اینکه »آنهایی که هزاران میلیارد پولشویی 
می کنند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده ها میلیارد هزینه فضاسازی کنند«، 

ابهاماتی را برانگیخت.
ظریف در گفت وگو با خبرآن الین با بیان اینکه برخی نگرانی ها صادقانه است، 
اما فکر می کنم پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی هست. باالخره 
پولشــویی یک واقعیت است در کشور و خیلی ها از آن سود می برند. البته اگر 

کدی هم داشته باشم امکانش را ندارم علنی عرض کنم.
ظریف اضافه کرد: من نمی خواهم این پولشــویی را نســبت بدهم به هیچ 
جایی ولی خب آنجاهایی که هزار میلیارد پولشــویی انجام می دهند حتماً آن 
قــدر توان مالی دارند کــه ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات بکنند، هزینه 

فضاسازی در کشور بکنند.
بعضی ها به هزینه سفارتخانه های ما گیر دادند اما کل بودجه دالری و ریالی 
و حقوق کارمندان و اجاره نمایندگی هایمان 1100 میلیارد تومان، یعنی کمتر از 
بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با برخی ارگان های قدرتمند کشور ارتباط 

دارند. ما که نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. یک فضاهایی درست کردند 
کســانی که یک قلم مفاسدشان ممکن است 30 هزار میلیارد تومان منافع در 

آن جابه جا بشود.
ظریف همچنین گفته است: من هیچ دستگاهی را متهم به این کار نمی کنم 

افرادی که در این قضیه منافع دارند، پشت القای این تصورات هستند.
اظهارات آقای ظریف از چند حال خارج نیست. 1- خدای ناکرده او دانسته 
و تعمــداً دروغ می گوید. 2- مطلب خالف واقع می گوید اما نمی داند و آنچه را 
کســانی تلقین کرده اند، بازگو کرده است. 3- اسنادی دارد و درست می گوید. 
4- با علم به اینکه قادر به پاسخگویی به قصور و تقصیرهای وزارت متبوع خویش 
درباره خســارت های برجام و تعلل ها و انفعال های بعدی در قبال گستاخی ها 
و فریبکاری های اروپا نیســت، اقدام به برچســب زدن به منتقدان برای فرار از 

پاسخگویی کرده است.
چاره کار ســاده و روشن اســت. آقای ظریف برای اثبات صداقت و آگاهی 
و اطالع یا فقدان آن، مستند و روشن توضیح بدهد وقتی درباره پولشویی ها و 
کاسبی های غیرقانونی چند ده هزار میلیارد یا 30 هزار میلیاردی حرف می زند، 
دقیقاً و مشخصاً از چه کسانی و کدام معامالت و منافع حرف می زند؟ مبهم و 
چند پهلو حرف زدن و اتهام پراکنی مبهم، کاری اســت که صرفاً از رسانه های 

وابسته به اتاق جنگ و عملیات روانی دشمن برمی آید.
آنچه جالب اســت اینکه ظریف می گوید »من هیچ دســتگاهی را متهم 
نمی کنم«. این طبعاً کار را به مراتب آسان تر می کند. او شرعاً، عقالً و قانوناً نمی تواند 
با پرتاب تیر در تاریکی و یا ادبیات دو پهلوی دیپلماتیک، کلیت منتقدان را زیر 
عالمت ســؤال ببرد که مثاًل چرا گفته اند برجام به جای رفع تحریم ها موجب 
خسارت های هنگفت شده، یا چرا آمار سری مالی و بانکی در خدمت تحریم های 

دقیق تر دشمن )به بهانه همکاری با FATF( قرار گرفته است؟!
فراتر از این مبحث ها می توان آقای ظریف را شریک جرم مجرمان ادعایی وی 
دانست که با عدم معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع قضایی ذی ربط، حاشیه 
امنیت ایجاد می کند؛ البته به شرط اینکه اصل ادعا واقعیت داشته باشد و چون 
کوچک ترین سندی ارائه نمی کند- و یقیناً هرگز ارائه نخواهد کرد چون سند و 
خبر واقعی وجود ندارد- بنابراین می توان نتیجه گرفت، اصل ادعا، فضاسازی و 

حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی است.
نکته تأسف بار دیگر اینکه آقای ظریف با تکرار این اتهامات غیرواقعی برای 
آمریکا و ساختار FATF »بهانه« جور می کند تا ایران را متهم به پولشویی کنند! 
آیا این جرم کوچکی است؟! کدام محافل و عناصر نفوذی با دادن گراهای دروغین، 
ظریف را هل داده اند تا این گونه به سیاه نمایی، زدن صاحب نظران منتقد، و بهانه 

دادن دست دشمن بپردازد؟!
و باالخره اینکه آقای ظریف اگر کمی دقیق تر بگردد می بیند که میلیاردها 
دالر پول آلوده به خون برخی رژیم های مرتجع عربی و غربی در حوزه پروپاگاندای 
رسانه ای، در حمایت از کدام جریان سیاسی آلوده در کشور خرج شده است؟ ایشان 
می تواند از امثال مهدی هاشمی و همکارانش در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت 
و دانشگاه آزاد بپرسد که کدام بودجه های هنگفت بیت المال را از طریق پولشویی، 
صرف فضاسازی های سیاسی و ضد انقالبی کردند یا برخی فرصت های انتخاباتی 
شــبه اصالح طلبان در انتخابات مجلس و شورای شهر - به شهادت رسانه های 
همین طیف- با پولشویی و کاسبی و اخاذی بسته شد و کدام رسانه های طیف 
مذکور کجاها پول و امتیاز گرفتند تا منتقدان دولت و وزارت خارجه را لجن مال 

کنند؟! یا به بزک برجام و FATF بپردازند. 
و باالخره اینکه کیهان آمادگی کامل دارد هر نوع سند مستند آقای ظریف 

درباره پولشویی- آن هم در مقیاس چند هزار میلیاردی - را منتشر کند.
نقض کامل برجام

برخالف وعده مقامات دولتی
آمریکا در حالی به طور یکجانبه و بدون هزینه تا امروز از برجام خارج شده 
و تحریم ها را دوباره علیه کشــورمان اعمال کرده که تا دیروز مقامات دولتی و 

دیپلماسی کشورمان از استحکام این سند توافق صحبت می کردند.
جهان نیوز با انتشار این خبر می نویسد: شش ماه پس از اجرای برجام بود 
که کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در گزارشی اعالم کرد 
آمریکا با اعمال تحریم های موازی برجام را بی خاصیت کرده است. درواقع در آن 
زمان کارویژه مقابله با برجام بر عهده کنگره آمریکا بود و به نوعی بازی »پلیس 
بد و خوب« در آمریکا شکل گرفته بود که عنوان می شد دولت، پلیس خوب و 

کنگره، پلیس بد است.
حتی چندین بار مقامات دیپلماسی کشورمان عنوان کردند که برجام نبایستی 

در اختالفات سیاسی بین دولت و کنگره آسیب ببیند. اما این روند ادامه داشت 
و دستگاه دیپلماسی کشورمان در هر بار نقض برجام مطرح می کرد که » روح 
برجام« آسیب دیده است. با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند قدرت نرم آمریکایی هم رو به افول رفت و رئیس جمهور 
جدید آمریکا پرده ها را کنار زد تا آمریکای واقعی در چشم جهانیان جلوه کند. 
حال در این روند دیده می شود که آمریکا بدون هیچ حساب و کتابی تنها برای 
تحریم بیشتر ایران دست به نقض یکجانبه برجام زده است. این در حالی است 
که برخی مقامات دولتی، بارها گفته اند برجام مستحکم است. آقای روحانی20 
فروردین ماه سال جاری بیان داشت: »ساختمان برجام به قدری مستحکم بوده 
که در این 15 ماه با انواع فشارهایی که با درجه های مختلف بر آن وارد شده، این 
ساختمان مقاومت کرده است و رئیس جمهور همچنین در 29 شهریور 1396 
بیان کرد: »این توافق چیزی نیست که کسی به آن دست بزند. این ساختمانی 
است که اگر یک آجرش کشیده شود تمام ساختمان فرو خواهد ریخت؛ بنابراین 
کامــاًل ایــن موضوع را مقامات آمریکایی باید از گوش و ذهن خودشــان برای 

همیشه پاک کنند.«
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم در تیرماه ســال 94 با حضور در 
صحن علنی مجلس توضیحاتی درباره روند مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 و 
توافق صورت گرفته به نمایندگان گفت: »این تحریم ها برنمی گردد؛ اصالً قطعنامه 
جدید هیچ سازوکار تنبیهی ندارد. تنها سازوکار بازگشت تحریم های گذشته طی 
روند طوالنی 60 روزه حل و فصل اختالفات برای موارد برجام است. که باید هم 
کمیسیون مشترک شروع شود و یک کمیته سه نفره نظارتی هم در آنجا درست 

شده که رأی مشورتی می دهد.«
وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در 5 تیرماه سال جاری در پاسخ به 
سؤالی در مورد سرنوشت برجام و مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا در ارتباط با حفظ 

این قرارداد بین المللی تصریح کرد: برجام سرجایش و محکم است.
»عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر خارجه نیز- 2 تیر- در نهمین جشنواره 
تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران  اشتغال زای کشور با اعالم اینکه برجام نیز 
مانند یک مسابقه فوتبال بود، گفت:»ما برجام را طوری تنظیم کردیم که آمریکا 

نتواند هیچ اقدام حقوقی علیه ایران کند.«
عضو ارشــد تیم مذاکره کننده در برنامه تلویزیونی جهان آرا که در بهمن 
ماه 96 انجام شد به صراحت از استحکام این سند دفاع کرده و گفت: » ترامپ 
اگر می دانست از برجام خارج می شود و هزینه ای پرداخت نمی کند تا حاال این 

کار را کرده بود«
عراقچی دی ماه سال قبل هم این دلیل جالب را برای ناتوانی آمریکا در نقض 
برجــام عنوان می کند: »همین االن هم آقای ترامپ از روز اول رئیس جمهوری 
می خواهد کاماًل از برجام خارج شــود ولی در عمل موفق نشد این کار را انجام 
دهد چون که برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است نه اینکه این شورا 

برجام را تایید کرده بلکه برجام بخشی از قطعنامه است.«
200 روز تعلل دولت

در راه اندازی سامانه دریافتی مدیران
با گذشت 200 روز، دولت همچنان از اجرای ماده 29 برنامه توسعه طفره 

می رود.
به گزارش روزنامه قدس، با گذشــت بیش از 200 روز از امتناع دولت در 
اجرای  ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه مبنی بر شفافیت حقوق و مزایای 
مقامات و مدیران دولتی، این مطالبه قانونی مردم و کارشناسان هنوز روی زمین 
مانده و نهادها از اجرای آن طفره می روند. در دوره ای که اقتصاد کشور در جنگ 
اقتصادی به سر می برد، خبرهایی درز می کند که حاکی از دریافتی های نجومی 
برخی از بانکی ها و نفتی هاست که شائبه دوگانگی حرف تا عمل دولتمردان را 
پدید می آورد. مردم می پرســند حقوق و مزایای کدام مســئول تاکنون شفاف 

شده است و چرا مدیران در ثبت حقوق خود در این سامانه مقاومت می کنند.
در دی ماه 95، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور با هدف برخورد با 
حقوق های نجومی به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال 
پس از ابالغ این قانون )یعنی تا پایان سال 96( به راه اندازی سامانه ثبت حقوق 
و مزایای مقامات، رئیسان و مدیران دستگاه های اجرایی اقدام کند به نحوی که 
امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. جمشید انصاری، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، 22 اسفندماه 96 
اعالم کرد که ســامانه شفافیت در حقوق و دستمزد مدیران از فروردین ماه 97 
راه اندازی خواهد شد. اما این وعده دولت اجرایی نشد و توجیهات دولت درباره 

اجرا نشدن این قانون ادامه یافت.
امیر سیاح کارشناس اقتصاد معتقد است: در فرایند مبارزه با رانت خواری و 
فساد، ماده 29 به پوسته سخت رسیده ایم. حکم ماده 29 صرفا فیش حقوق نیست، 
همه مزایاست، مزایایی از جمله سفرهای خارجی، پاداش ها، حق هیئت مدیره ها، 
وام های دریافتی و حتی وام هایی که واســطه دریافتشان می شوند. عجیب هم 
نیست برخی مدیران برای اجرا نکردن حکم این ماده به شدت مقاومت می کنند 

ولی این مقاومت باید به هر قیمتی شده شکسته شود.

گفت و شنود

كادوی گرانقیمت!
گفت: روزنامه فایننشال تایمز اسناد و فایل های صوتی جدیدی را 
منتشر کرده که نشان می دهد خاشقجی با دستور مستقیم  بن سلمان 

کشته شده است.
گفتم:  ای عوام! اصرار روی قتل خاشقجی برای سرپوش 
گذاشتن روی جنایت وحشیانه و مشترک آل سعود و آمریکا و 
اسرائیل و اروپا در قتل عام همه روزه مردم مظلوم یمن است. 
گفت: ولی بن سلمان گالیه کرده که آمریکا به وعده های خود برای 
حمایت از او عمل نکرده است و یک شاهزاده سعودی هم از طرح آمریکا 

برای جایگزینی شاهزاده دیگری به جای بن سلمان خبر داده است.
گفتم: آمریکا به کدامیک از نوکران خود وفادار بوده که به 

این یکی باشد؟!
گفت: آمریکا به بن ســلمان قول داده بود که بعد از پدرش او را 

پادشاه کند! یعنی قول سرکاری بود؟!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ تا به حال از کسی کادوی گرانقیمت 
گرفته ای؟ گفت؛ یک بار از یک دوســتم کادوی گرانقیمتی 
گرفتم. پرسیدند؛ چی بود؟ گفت؛ نمی دانم چون کادو را دست 
من داد که برود دستشویی وقتی رفت و کارش را انجام داد و 

برگشت، کادو را از دستم گرفت!

محمد ایمانی

1-مدیریت مسئولیت پذیر و شــجاع، نه به بهانه جویی دشمن رسمیت می بخشد 
و تنش زدایی یکطرفــه را جایگزین اقتدار و تهدید زدایی می کنــد، و نه برای طفره از 
وعده هایش بهانه گیری می کند. این یکی از شاخص های رشد یافتگی مدیران است. مدیریت 
»بهانه پذیر و بهانه گیر«، مبنای اقدام در دیپلماسی را گرفتن بهانه از دشمن قرار داده و 
 مقابل هر بهانه جویی، انفعال نشــان می دهد اما در حوزه سیاست داخلی و پاسخگویی،

بهانه گیر و مسئولیت ناپذیر است
2- آنها ابتدا عدم مذاکره با آمریکا را بهانه کردند و گفتند مشکالت اقتصادی به شرط 
مذاکره و توافق هسته ای، حل خواهد شد. اما تدبیر آنها موجب کاهش ارزش پول ملی به 
یک چهارم شد و تورم بی سابقه پدید آمد، عدم الحاق به FATF و CFT را بهانه کردند. 
اروپایی ها به خاطر بدعهدی و عدم انجام تعهدات به ما بدهکارند اما از وقتی دیده اند اولویت 
این مدیران، سلب بهانه از حریف است، با وجود احتیاج به ایران، بهانه گیرتر و طلبکارتر 
شده اند. همین طیف منفعل و تحمیل پذیر، در داخل میل به خودکامگی و طلبکاری دارد 
و نمی خواهد پاسخگوی سوء مدیریت خود باشد. آنها به عنوان میانه رو، توسط غرب نشان 
شده اند. شاید به این دلیل که تنها هنرشان، تضییع ظرفیت ها و فرصت ها و منابع کم نظیر 
است. کارویژه )FUNCTION( آنها به تحلیل بردن توانمندی ها و منابع قدرت ملی است؛ 

چیزی که می تواند ترمز تبدیل ایران به قدرت بی بدیل منطقه ای را بکشد. 
3- آیــا دولت و رئیس جمهور با وجود ائتالف با طیف مذکور، برای اعتبار خود هم که 
شده، می توانند راه خود را جدا کنند ؟ استعفا )یا برکناری( وزیر راه و شهرسازی، یک اتفاق 
قابل تامل بود. فارغ از شایعات مربوط به مخالفت دولت با شهردار شدن آخوندی، وی در نامه 
استعفا نوشت »در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور 
اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور، امکان هماهنگی ندارم. بر این اعتقادم که اقتصاد 
بازار رقابتی را در هیچ شــرایطی نباید زیر پا گذاشت«. او در زمره تیمی بود که در دولت 
سازندگی با شعار تعدیل اقتصادی، تورم باالی 49 درصد را تحمیل کردند و موجب اعتراض 

مردم شدند. آنها هیچ وقت نقطه توقف قیمت ها پس از تعدیل کذایی را معلوم نکرده اند.
4- فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد 94 در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره 
عملکرد لیبرال ها تصریح کرد: »مسعود نیلي )دستیار مستعفی روحانی( گزارش داده که 
اینها در تجربه تعدیل ساختاري دولت هاشمی چه انتظاري داشتند و در عمل چه شد؟ خیلي 
صریح اعالم مي کند که ما از طریق دستکاري نرخ ارز فکر مي کردیم، مي توانیم مسائل 
اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خالف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس 
غرور و ناتواني رو برو هستیم. اگر این تحلیل اشتباه به سیاست گذاران کلیدي منتقل شود 
و آنها تصور کنند که هنوز هم جا براي واردکردن فشارهاي جدید بر مردم و تولیدکنندگان 
وجود دارد، کشور مي تواند در معرض اوضاع خیلي پیچیده تري قرار گیرد و خیلي حیاتي 

است که دولت از این اشتباه فاحش نجات پیدا کند«.
5- آقای روحانی به چشــم دید که نسخه اقتصادی لیبرال ها شفا نمی دهد؛ هر چند 
کور می کند. می بیند که نسخه مذکور، اقتصاد ملی را دچار التهاب کرد و موجب نارضایتی 
مردم شد. او در دیدار مدیران وزارت اقتصاد گفت »چند اقتصاددان بودند که سر قیمت 
ارز همیشه با ما چانه می زدند؛ مثالً ارز 3800 تومان بود می گفتند اگر این بشود 4200 تومان 
تمام ایران، گلستان می شود، صادرات ما 2 برابر می شود. اما نباید فقط یک بعد داستان را 
ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی ها فکر می کنند 
اقتصاد کتاب است. فرمول هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، 

می شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد«. 
6- »دولت-شــهر« مطلوب مدیریت لیبرال مآب کدام است؟ دوگانه مهمی درباره 
سوگیری مدیریت ها وجود دارد؛ گران کردن زندگی برای توده های ضعیف در جهت تامین 
درآمد و جلوگیری از تشــکیل حاشیه های مهاجرتی، یا بازپس گیری حقوق پایمال شده 
طبقات پایین از طبقه امتیاز طلبی که به قیمت تضییع حقوق مردم به آالف و الوف رسیده اند. 
بی تردید، عدالت اقتصادی و توانمند کردن مردم جزو اولویت هاست تا مسیر مهاجرت و 
حاشیه نشینی و قطبی شدن شهرها برچیده شود. اما مدیران لیبرال به مردم نمی رسند و آنها 
را تبدیل به حاشیه می کنند. وقتی هم مشکل مهاجرت یا حاشیه نشینی پدید آمد، نسخه 
بیمارگونه دیگری می پیچند و می گویند حاال وقت بستن راه، از طریق گران کردن زندگی 
در تهران و شهرهای بزرگ است! صفایی فراهانی از مدیران مشارکتی دولت اصالحات به 
روزنامه آرمان گفته است »هر شهروندی که در شهر بزرگ زندگی می کند باید هزینه زندگی 
در شهر بزرگ را بپذیرد. شورای شهر باید به دنبال اجرای طرح جامع برای شهر بوده و به 
آن پایبند باشد. فردی که در تهران زندگی می کند نسبت به یک شهر کوچک باید دو نوع 
عوارض به شهرداری بپردازد. این سبب می شود جلوی مهاجرت های بی رویه گرفته شود، 

زیرا فرد می بیند باید هزینه های بسیار بیشتری را متقبل شود«. 
7- شبیه همین مضمون را رئیس »کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران« گفته 
اســت. الویری درباره این سؤال که چرا شورا در حال گران کردن عوارض است، می گوید 
»هر کس در تهران زندگی می کند، باید هزینه آن را بپردازد. در تمام دنیا این امر مرسوم 
است که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ بیشتر از حومه باشد، برای همین بسیاری تشویق 
می شوند در خارج از کالنشهرها زندگی کنند«. قبل از وی، معاون وزیر راه، خواستار اخذ 
عوارض در بزرگراه های تهران شده بود. اما آیا تنها راه کسب درآمد، گران کردن زندگی برای 
طبقات پایین است؟ آیا با اخذ مالیات از دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی که 
فقط 500 هزار واحد آن در تهران است، نمی شد هم درآمد کسب کرد و هم معضل احتکار 
مسکن و تورم 83 درصدی حاصل از آن )فقط در یک سال( را مهار نمود؟ چرا با ولنگاری 
وزیر مربوطه، 60 درصد از تولید مسکن کاسته شد؟ شبه لیبرال های مدعی الگوبرداری از 
غرب، چرا به اینجاها که می رسند، به کشورهای غربی نگاه نمی کنند؟ همین آقای آخوندی 
به خاطر راه نیانداختن سامانه شناسایی خانه های خالی و شفافیت مالیاتی )ماده169قانون 
مالیات مستقیم مصوب سال 94(، موجب یک هزار میلیارد تومان ضرر به خزانه عمومی 

شد؛ تورم کمرشکن ناشی از امکان احتکار مسکن به کنار! 
8- ارگان حزب کارگزاران ذیل تیتر»فینال لیبرال ها« نوشت: »شورای شهر تهران به 
 ترتیب آخوندی و حناچی را نامزد نهایی شهرداری کرد، دو گزینه ای که از اقتصاد آزاد و 
فن ســاالری حمایت می کنند«. این هیجان مصنوعی در حالی است که شهروندان هنوز 
شــاهکار مشترک نجفی- آخوندی در برف پارسال و انسداد مطلق معابر شهر و راه های 
مواصالتــی منتهی به پایتخت را به یاد دارند. تیتر ارگان کارگزاران در حالی اســت که 
کرباسچی اردیبهشت 94 در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود »آیا دلمان نباید برای اداره 
کشور شور بزند؟ نمی شود معاون یا وزیر باشیم، اما استدالل ما این باشد که اگر بودجه دادند، 
کار می کنیم و اگر ندادند کار نمی کنیم!... نوروز امسال 1100 نفر در تصادفات جاده ای فوت 
شدند. در مصاحبه دیگری خطاب به وزیر گفتم بعد از هشت سال که بازنشسته خواهید 
شد، با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، نوه های شما 
نخواهند گفت شــما در دوره وزارت چه کاری انجام دادید؟! باید دلمان شور بزند. اینکه 
تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی شود! فرض کنید مناقشه 
هسته ای هم حل شد، بعد چه؟ این بی تحرکی ها آدم را نگران می کند. چشم بر هم گذاشتیم 

نصف مهلت این دولت گذشت«.
9- مرکز آمار می گوید »از تابســتان 96 تا تابستان امسال کال 158 هزار شغل ایجاد 
شده« و این در حالی است که در تبلیغات انتخاباتی، وعده ایجاد ساالنه یک میلیون شغل 
داده می شد. شاید گفته شود خروج آمریکا از برجام، محاسبات را به هم ریخت. اما خروج 
ترامپ مربوط به اردیبهشت است، هفت ماه قبل چه ؟ ثانیا سهم ظرفیت های داخلی در 
برنامه ریزی کجاست؟ یک نمونه از تقصیرها، به رکود کشاندن بخش ساخت وساز توسط 
وزیر مستعفی است. رونق این بخش می توانست شغل با تیراژ میلیونی ایجاد کند، چرا که 
با صدها فعالیت تولیدی و صنعتی در ارتباط است. اشتغال، مسکن و ازدواج، سه اولویت 
نخست اکثریت جوانان محسوب می شود و دولت اگر گرفتار خودتحریمی لیبرال ها نبود، 
می توانست و هنوز هم می تواند با یک تیر، دو نشان  اشتغال و مسکن را بزند و بدین ترتیب 

بخش عمده ای از موانع ازدواج را هم برطرف کند.
10- وزیــر خارجه به جای اینکه از اروپا و آمریکا درباره بدعهدی برجامی، حمایت از 
تروریست ها و تحمیل جنگ به ملت های منطقه طلبکار باشد، صاحب نظرانی را که مستندا 
می پرسند تا کجا می خواهید برای گرفتن بهانه از غرب، امتیاز بدهید، متهم با پولشویی 
کرد! او می گوید »پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی هست. باالخره پولشویی 
یک واقعیت است در کشور و خیلی ها از آن سود می برند. البته اگر کدی هم داشته باشم، 
امکانش را ندارم علنی عرض کنم. من نمی خواهم این را نســبت بدهم به جایی ولی خب 
آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که 
صدها میلیارد هزینه فضاســازی بکنند. برخی دستگاه های فرهنگی با برخی ارگان های 
قدرتمند کشور ارتباط دارند. یک فضاهایی درست کردند، کسانی که یک قلم مفاسدشان 
ممکن اســت 30 هزار میلیارد تومان منافع در آن جابه جا بشود. افرادی که در این قضیه 

منافع دارند، پشت القای این تصورات هستند«.
11- این مدل سیاسی کاری بی سابقه، آن هم از وزیر خارجه، نشانه فقر مطلق استدالل 
است. آقای ظریف به جای بهانه جور کردن برای غرب و FATF می تواند رد مفاسد مالی 
پنهان را یکی پشت دیگری دنبال کند؛ ذره بین هم نمی خواهد؛ مانند واردات غیرقانونی 
هزاران خودرو و نقش وزارت صنعت، اختالس 16 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، 
ایجاد رانت 150 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و سکه و خودرو و نقش مدیران ارشدی که 
به این مفاسد هنگفت دامن زدند. آیا نمی دانند رشوه های هنگفت در قراردادهای کرسنت 
و توتال و استات اویل را چه کسانی گرفتند و پولشویی های عجیب و غریب در دانشگاه 
آزاد وقت و بهینه سازی مصرف سوخت انجام دادند و خرج انتخابات کردند؟ آقای ظریف 
با این دروغ، مرتکب خیانت شده و اگر راست هم می گفت، باز هم خیانت کرده و شریک 
جرم بود؛ چراکه قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی دولت را برای برخورد با خبر نکرده 
 اســت. اما فراتر از همه این شانتاژ، مردم از یاد نمی برند که اظهارات غلط آقای ظریف 
- چــه آن زمان که گفت آمریکا ظرف پنج دقیقه می تواند توان دفاعی ما را نابود کند 
و چه هنگامی که در شــورای روابط خارجی آمریکا، نقش اضطراری توافق در انتخابات 
مجلس را پیش کشید!- موجب بسیاری از خسارت های هنگفت به کشور و رونق کاسبی 

عناصر فرصت طلب شد.

اعتبار دولت و كارنامه مدیریت لیبرالی

یادداشت روز

تسلیت به همکار
 بانهایت تاسف مطلع شــدیم همکارمان آقای محمد حسین تاجیک 
در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشان و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت الهی خواستاریم.

مدیر اجرایی ســوئیفت در 
واکنش به قطع دسترسی چندین 
بانک ایرانی به ســوئیفت گفت 
که متاسفانه نتوانستیم بی طرف 

باشیم!
به گزارش جام نیـــوز، گوتفرید 
لیبرانت، مدیر اجرایی ســوئیفت در 
حاشــیه نشســتی تجاری که میان 
آلمان و فرانســه در پاریس در حال 
برگــزاری بــود، در واکنش به قطع 
دسترســی چندین بانــک ایرانی به 
سوئیفت گفت که متاسفانه نتوانستیم 
بی طرف باشیم. با این وجود او تصریح 
کرد که تصمیم سوئیفت یک تصمیم 
تجاری بوده و شامل تمامی بانک ها 

نمی شود.
لیبرانت از ابراز نظر در خصوص 
قطع دسترسی بانک مرکزی ایران به 

سوئیفت خودداری کرد.
سوئیفت، روز دوشنبه 5 نوامبر 
اعالم کرده بود که دسترسی شماری 
از بانک های ایرانی را به سیستم خود 
تعلیق کرده است. مقامات سوئیفت 
گفته بودند این تصمیم را به منظور 
»حفظ ثبات و یکپارچگی سیســتم 

مالی« خود گرفته اند.
سوئیفت )SWIFT( یا »جامعه 

جهانــی ارتباطات مالی بین بانکی« 
یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است 
که بــا مشــارکت 239 بانک از 15 
کشــور اروپایی و آمریکایی با هدف 
جایگزینی مبــادالت کاغذی با یک 
اتوماسیون جامع، کارا و پرسرعت در 

سال 1973 راه اندازی شد.
بر این اســاس در سال 1977 
سیستمی مبتنی بر رمزنگاری برای 
ارسال و دریافت هرگونه نقل و انتقال 
بیــن بانکی طراحی شــد. با وجود 
مشارکت کشورهای اروپایی از جمله 
هلنــد و بریتانیا در پشــتیبانی این 
سیستم و استقرار مرکز این انجمن 
در بلژیک، آمریکا به مرور به پشتیبان 
اصلی این سیستم بدل شده است و 
این انجمن مجبور به اجرای دستورات 

آمریکاست.
استیو منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا هفته گذشــته به ســوئیفت 
هشدار داده بود که باید رابطه مالی 
خود را با همه اسامی و نهادهای تحت 
تحریم قطع کند، در غیر این صورت 
این نهاد هــم می تواند مورد تحریم 

قرار گیرد.
در همیــن زمینه، کمیســیون 
اروپایــی از تصمیم سیســتم مالی 

سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی 
از بانک های ایرانی به این سیستم ابراز 

تاسف کرده است.
این در حالی بود که یک نماینده 
اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده 
به خبرگزاری روسی تاس گفته است 
که قطع دسترسی بانک های ایرانی به 
سوئیفت می تواند انسجام نظام مالی 

بین المللی را بر هم بزند.
در همیــن حال، پیــش از این 
قانون گذاران آمریکایی حامی دونالد 
ترامپ درصدد تهیه یک طرحی در 
این رابطه بودند. طبق این طرح، در 
صورتی که سوئیفت دسترسی ایران 
را به سیستم خود قطع نکند، دولت 
آمریکا ملزم خواهد شد تحریم هایی را 
علیه اعضای سوئیفت، از جمله برخی 

بانک های آمریکایی، اعمال کند.
بــه نوشــته آسوشــیتدپرس، 
مخالفــان قطع دسترســی ایران به 
سوئیفت در آمریکا می گویند چنین 
اقدامــی اوالً ممکن اســت به دلیل 
روی آوردن ایران به ســازوکارهای 
تراکنش های  بر  نظارت  جانشــین، 
ایران را سخت تر کند، و ثانیاً دسترسی 
ایرانیان به کاالهای بشردوستانه، نظیر 

دارو، را دشوارتر کند.

گفتنی است، واکنش انگلیس، 
فرانســه، آلمان و اتحادیه اروپا به 
تحریم های آمریــکا علیه ایران نیز 
طی بیانیه ای تنها ابراز تاسف عمیق 
و بازنشــر همان بیانیــه بود. حتی 
وعده هــای اروپــا در زمینه تأمین 
منافــع اقتصادی ایــران در برجام، 
نظیر راه اندازی کانال ویژه مبادالت 
مالی و بانکی نیز آنقدر بی اعتبار و 
حاکی از معطل سازی است که برخی 
ناظــران اصالح طلــب از هم اکنون 
می گویند که این اقدام 2 ســال به 
طول می انجامد! نکتــه قابل تأمل 
اینجاست که طرف اروپایی خطاب 
به ایران تاکید کرده اســت که باید 
همچنان تعهــدات برجامی خود را 
ادامه  بدون چشمداشت  و  یکطرفه 
دهد! شــرط گذاری، وقت کشی و 
همراســتایی  و  اروپا  امتیازخواهی 
آن با آمریکا در شــرایطی است که 
دولت به اجــرای تعهدات خود در 
برجام ادامه می دهد و بر این اساس 
آمریکا و اروپا به دلیل برجام زدگی 
حاد دولــت می دانند کــه هر نوع 
معامله و بازی که با برجام داشــته 
باشند، دولت ایران باز هم پایبندی 

خود به آن را ادامه می دهد.

پس از تحریم چند بانک ایرانی

سوئیفت: از اینکه نتوانستیم بی طرف باشیم 
متأسفیم!

سرویس سیاسی-
نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی در واکنش به اظهارات 
عجیب و نســنجیده وزیر امور 
خارجه مبنی بر پولشویی گسترده 
مخالفان FATF تاکید کردند : در 
صورت عدم ارائه اسناد این اتهام ، 
آقای ظریف باید در مراجع قضائی 
پاسخ گوی ادعاهای خود باشند. 

مجتبی ذوالنــور نماینده مردم 
قم و رئیس کمیته هســته ای مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
مجلس کیهان درباره اظهارات ظریف 
گفت: اتهامات آقای ظریف یا براساس 
اطالعات و اســناد بوده ، یا بی پایه و 
اســاس . اگر اطالعات و اسناد وجود 
دارد باید آنهــا را ارائه کنند تا مردم 
تکلیف خود را بدانند و دســتگاه های 

ذیربط با آن برخورد کنند.
ایــن عضو کمیســیون امنیت 
ملی افــزود: آقای ظریــف نه تنها 
بعضی دســتگاه های نظام را متهم 
به پولشویی کرده ، بلکه به تبع آن 
بســیاری از افراد را به رشوه گیری 
نیز متهــم کرده اند. وقتی می گوید 
آنهایی که 30هزار میلیارد پولشویی 
کرده اند ده ها هزار میلیارد هم حاضر 
 FATF هستند خرج کنند تا لوایح
تصویب نشود، منظورش چه کسانی 
اســت؟ آنهایی که نمی گذارند این 
یا  لوایح اســتعماری تصویب شود 
نمایندگان مجلس هستند، یا اعضای 
شورای نگهبان و یا اعضای تشخیص 

مصلحت نظام. 
از ظریف شکایت می کنیم

ذوالنور تصریح کرد: نکته دیگر 
اینکه چون ما از مخالفین سرسخت 
FATF هستیم ، قطعا طرح شکایت 
می کنیم که چرا به ما اتهام زده شد؟ 
آقای ظریف بار اولی نیست که چنین 
موضعی می گیرنــد. او در گرماگرم 
مذاکرات مدعی شد که آمریکا با یک 
بمب می تواند تمام سیستم دفاعی ما 
را نابود کند، درواقع ظریف خواسته یا 
ناخواسته این پیام را به طرف مقابل 
منتقل کرد که ما ضعیف هستیم و 
قدرت چانه زنی نداریم و دشــمن 
قوی است و اینگونه دشمن راهش 
را پیدا می کند که نباید امتیاز دهد 
بلکه باید امتیاز بگیرد. در واقع همین 
هم شد و آنها هیچ تضمینی ندادند 
 آن طور که هر وقت بخواهند بزنند 

زیر میز.

ذوالنور تاکید کرد: از سوی دیگر 
، هــم اکنون که مجموعــه نظام در 
تالش است برای دور زدن تحریم های 
ظالمانه آمریکا کانال ارتباطی مالی با 
اروپا ایجاد کنــد آقای ظریف دوباره 
سربزنگاه می آید پیام می دهد که در 
کشور ما مسائلی از قبیل پولشویی در 

حجم گسترده وجود دارد. 
رئیس کمیته هســته ای مجلس 
اظهار داشــت: نکتــه پایانی این که 
طرفداران آقای ظریف او را بسیار آدم 
باهوش و زیرکــی می دانند. اگر این 
گزاره را بپذیریم پس دیگر نمی توانیم 
این موارد را که چندبار هم تکرار شده 
گاف سیاســی تلقی کنیــم. اگر هم 
اصرار کنیم که این گاف سیاسی بوده 
پس دیگر آن گــزاره )یعنی زیرک و 
تیزهوش( بودن او در دیپلماسی نقض 
می شود. آیا ما که در برابر کشورهای 
فریبکاری چون انگلیس و آمریکا و... 
باید در نبرد دیپلماسی شرکت داشته 
باشیم رواست که چنین شخصی در 
باالترین مقام دیپلماسی کشور حضور 

داشته باشد؟ 
افترا بدون ارائه سند و مدرک 

در قانون جرم انگاری شده 
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
نیــز در گفت و گو بــا کیهان ضمن 
تاکیــد بر محاکمه اتهــام زنندگانی 
که ســندی برای گفته خــود ارائه 
نمی کنند، گفت: در قانون جرمی به 
عنوان افترا پیش بینی شــده و جرم 

انگاری شده است.
این دانش آموخته علوم قضایی در 
ادامه افزود: کسی که افترا بزند و برای 
اتهام خود ســند و مدرکی ارائه نکند 
به عنوان مفتری شناخته می شود و 
به مجازات درجه 6 در قوانین کیفری 

محکوم می شود.
آزادی خواه،  احــد  همچنیــن 
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای 
اسالمی نیز به خبرنگار مجلس کیهان 
گفت که اگــر وارد کننــده اتهام به 
شخص یا  اشخاص و یا نهادها نتواند 
سند و مدرکی برای آن ارائه کند باید 

محاکمه شود. 
ادعای ظریف

 تهمتی بزرگ به نظام است
احمد امیرآبــادی، نماینده قم و 
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اظهارات محّمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه مبنی بر وجود 

پولشویی گسترده در ایران، گفت: آقای 
ظریف باید در مجلس نسبت به این 
اظهارات پاسخگو باشد که چرا وی تا 
کنون و در هیچ کدام از جلسات علنی و 
غیرعلنی که به مجلس آمده است این 

موضوع را مطرح نکرده است؟
امیرآبادی، اظهارات ظریف مبنی 
بر وجود پولشــویی گسترده در ایران 
را تهمتی بزرگ بــه نظام جمهوری 
اسالمی دانســت و اظهار داشت: این 
اظهارات، کاماًل بــه معنای بازی در 

زمین دشمن است.
تایید ادعای دشمنان از سوی ظریف 

زیر سؤال بردن دولت است
سیدناصر موســوی الرگانی در 
پاســخ به این ســؤال که وزیر امور 
خارجــه اخیــرا در گفت وگو با یک 
رســانه داخلی عنوان کرده »میزان 

باالی پولشویی در ایران یک واقعیت 
است و از این وضعیت خیلی ها نفع 
می برند« اظهار داشــت: برای اینکه 
نظر خودمان را در رابطه با الحاق به 
FATF به کرســی بنشانیم بگوییم 
پولشویی زیادی در کشور وجود دارد ، 

منطقی نیست. 
وی در مورد نقش دســتگاه های 
نظارتی در رابطه با پولشویی گسترده 
عنوان کرد: برخی می خواهند مشکالت 
بوجود آمده ناشی از عدم توانایی خود 
را به دوش دیگــران بیندازند، اینکه 
گفته شــده پولشویی گسترده داریم 
از نظر فنی درست نیست و به نوعی 
عملکرد ســازمان های نظارتی مانند 
مرکز مبارزه با پولشــویی در وزارت 

اقتصاد را نادیده گرفته ایم. 
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نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

مدعیان پولشویی گسترده
اگر سند نیاورند، باید محاكمه شوند


