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 ،FATF خیانت های دستگاه دیپلماسی در برجام، پالرمو، 2030 و *
CFT و... کم بود، نظامی را که خود در آن مشــغول است هم متهم 
به پولشویی می کنند؟! هیچ سندی هم ندارند! این یعنی فرار به جلو. 

واقعا این نظام چقدر مظلوم است؟
9401---0918 و 2842---0910

* خداونــد با همت و دعــای موحدین و بزرگان نخواهد گذاشــت 
تالش هــای ضدامنیتی برخی ها در مورد طرح CFTو FATF و... به 
نتیجه برسد؟! خداوند مصلحت مظلومین منطقه و ملت ایران را فدای 
CFT و... نخواهد کرد؟! ســنت الهی بر نابودی ســفاکان سرمایه دار 
غربی تعلق گرفته است و طبق این سنت طرح CFT در نطفه عقیم 

است! ان شاءا...
0990---7211

* دســتاورد برجام اگر برای ملت »نزدیک بــه صفر« بود ولی برای 
برخی ها با حق مأموریت های کذایی آب و نان خوبی داشــت! حکیم 
انقــالب از ابتدا به نتیجه برجام و مذاکرات بدبین بودند ولی مدعیان 
دانش دیپلماســی زیربار برجام بدفرجام با آن همه خسارت رفتند؟!  
همان ها که اکنون اعتراف دارند که دستاورد برجام نزدیک صفر است.
شکیبا

* آقای عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان گفته به زودی دو کار 
مهم با اروپایی ها خواهیم داشت. بنویسید پیشگویی های قبلی ایشان 
هیچ کدام تحقق پیدا نکرده اســت چــرا بی جهت وعده های توخالی 

می دهند.
0902---3107

* برجــام قرار بود تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان را بردارد نه 
اینکه برجام را به مســائل امنیتی و... گره بزند. بحث امنیت منطقه 
موضوعی اســت که با خروج بیگانگان از منطقه غرب آسیا قابل حل 
خواهد بــود و اصال ربطی به فعالیت هســته ای صلح آمیز جمهوری 

اسالمی نداشته است.
0919---5759

* کمیســر انرژی اروپا در توهینی آشکار و البته کنایه آمیز به ایران 
بدون اشــاره به نقش اروپا و آمریکا در گسترش تروریزم تکفیری در 
منطقه با گفتن اینکه برجام یک امر ضروری برای امنیت اروپا و جهان 
است، همسویی سیاست اروپا را با آمریکا در پروژه ایران هراسی نشان 
داده! الزم است دولت ما با خروج از برجام به این اهانت پاسخ بدهد.
0990---6312

* جناب دکتر روحانی! عملکرد و سیاست های قریب به 6 ساله شما، 
سخنان شما در کنفرانس وحدت اسالمی را تأیید نمی کند! اگر از بازی 
پرخســارت برجام دست برداشتید می توان باور کرد که شما زیرپای 

اروپا و به طور کلی جریان سلطه،  فرش قرمز پهن نخواهید کرد!
ابوالقاسمی

* آقای ظریف و همکارانشان به خون شهدای کشورمان احترام بگذارند 
و در دیدار با دولتمردان غرب وادادگی بزک شده با عنوان دیپلماسی را 
کنار بگذارند. این انگلیسی های خبیث هستند که باید در این مالقات ها 
ذلیل بشوند چرا باید برای این جنایتکاران در داخل فرش قرمز پهن 

بشود که آن طور گستاخانه حرف های بزرگ تر از دهان شان بزنند؟
0990---0253

* حاصل 5 سال دولت یازدهم و دوازدهم چند برابر شدن مشکالت 
اقتصادی، ضعف و وادادگی در سیاست خارجی و از همه بدتر جسورتر 
شدن دشمنان در موضع گیری علیه ایران و ایرانیان می باشد. مزیتی 
وجود ندارد که آقای رئیس جمهور و همکارانش به آن فخر بفروشند.
ملکی

* با توجه به شکســت های پی درپی اســرائیل از جبهه مقاومت که 
در ســایه هدایت های حکیمانه امام خامنــه ای صورت می گیرد باید 
مســئولین قــدرت چانه زنی خود را افزایــش داده و از موضع برتر با 
طرف های غربی  حامی رژیم صهیونیســتی برخورد بکنند و بتوانند از 
منافع ملی دفاع کنند. متاســفانه باید گفت دولتمردان در این مورد 
ضعیف عمل می کنند و درک درســتی از عمق استراتژیک جمهوری 

اسالمی در منطقه ندارند.
0902---4716

* اگر یک درصد این آشوب هایی که در فرانسه رخ داده در کشورمان 
رخ می نمود اســتکبار جهانی آمریکا، خود فرانسه، انگلیس خبیث و 
ایادی داخلی آنها چه ســروصدایی به راه می انداختند که جمهوری 
اســالمی در حال سقوط اســت! پس چرا حاال الل و نابینا شده اند و  
این آشوب ها و اعتراضات را منعکس نمی کنند؟ ماجرای فرانسه گواه 
صادقی بر این گفته ملت ایران بود که حقوق بشر جز چماق قدرتمندان 
بر ســر ملت های عزت طلب نیست و حقوق شهروندی در مهد آزادی 

غربی کامال بی معنی است.
3848---021 و 7758---0911
* فرانسه امروز صحنه درگیری هایی است که با خشونت پلیس پاسخ 
داده می شود. چنین کشــوری آیا صالحیت دارد در خصوص حقوق 

بشر در دیگر کشورها اظهارنظر کند؟
021---7472

* گزارش فارین پالیسی از تلگرام جالب ولی ناقص بود! باید به نقش 
این پیام رسان در آشوب های خیابانی سال گذشته و تبدیل اعتراضات 
بحق مردم به آن و پیش از آن تاثیر صددرصدی بر انتخابات ریاست 

جمهوری و تخریب رقبای رئیس جمهور فعلی نیز اشاره می کرد!
0912---1348

* در ســریال های خارجی »مردان ســایه« و »خانه پوشالی« که از 
شــبکه های چهار و پنج در حال پخش هســتند نشان داده می شود 
مســئولین و مدیران خطاکار بالفاصله کنار گذاشته شده و یا مجبور 
به اســتعفا می شوند. در ضمن دیگر مسئولین و سیاستمداران نیز از 
نزدیک شدن به این مدیران هراس دارند ولی در این دولت همه چیز 
برعکس است. دولت، مدیران ناتوان کنار گذاشته شده را در پست و 

مسئولیت جدید مشغول به کار می کند!
0911---0049

* آقای صوفی گفتند دولت می خواهد پاسخگویی به مردم را کاهش 
دهد! مگر تاکنون دولت پاسخی به جز توهین به منتقدان داشته است؟ 
شاید منظورشان این باشد که در این سال های پایانی خودشان هم از 
این همه اهانت به مردم خسته شده اند و می خواهند آن را کاهش دهند!
0918---2213

* تا این دولت هســت خیال آمریکایی ها بابت افزایش سن ازدواج و 
کاهش جمعیت ایران راحت اســت. با این مشکالتی که دولتی ها به 
وجــود آورده اند خیلی از جوان ها قید ازدواج را زده اند و بســیاری از 
ازدواج ها منجر به طالق شده و می شود. فرزندم کارشناسی ارشد برق 
دارد ولی بیکار است وقتی به صورت غمگین و ناراحت او نگاه می کنم 
از زندگی سیر می شوم. به دولتمردان بفهمانید ما مردم غم کنسرت و 
ورزشگاه رفتن خانم ها را نداریم برای ما مهم آینده فرزندانمان است.
0914---6912

* با 4-3 برابر شــدن قیمت اکثر اجناس چطور دولت می خواهد با 
افزایش 20 درصدی حقوق ســال آینده خســارت های ناشی از آن 
میزان گرانی را جبران کند؟! این افزایش اندک را هم از امروز تا 4-5 
ماه آینده آنقدر در رســانه ها تکرار می کنند که حالت تهوع به انسان 

دست می دهد!
طاهری

* یک روز تورم 15/5 درصد یک روز 18/9 درصد و یک روز 35 درصد 
اعالم می شود! ســال های قبل دولت با افتخار اعالم می کرد افزایش 
حقوق ها از نرخ تورم باالتر اســت پس چرا امسال این افتخار را برای 

افزایش حقوق سال 98 اعالم نمی کند؟!
0936---6960

اشک تمساح برای مسکن مردم
پس از ستایش از وزیر لیبرال

ارگان حزب کارگزاران با انتقاد از سیاســت های اقتصادی دولت تصریح کرد 
دولت با این سیاست، پول نفت را به نام فقرا، به ثروتمندان می دهد. »سازندگی« 
که اخیرا با افتخار در تیتر اول خود، از آخوندی )وزیر مستعفی راه و شهرسازی( 
دفاع و با افتخار از وی به عنوان »لیبرال« یاد کرده بود، می نویســد: داشتن یک 

سقف خانه با توجه به افزایش قیمت مسکن یک کابوس شده است.
روزنامه سازندگی می نویسد: براســاس برآورد بانک مرکزی طی هفت ماهه 
ابتدای امسال 19 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای خرید مسکن به مردم ارائه 
شــده است. این عدد تنها 5 درصد کل تسهیالت پرداختی را شامل می شود. اما 
چرا پرداخت این میزان تسهیالت تکانی اساسی به بازار مسکن نداده است؟ بهای 
هر مترمربع آپارتمان در تهران طی یک سال گذشته به طور متوسط 50 درصد 
رشــد داشته است. براین اساس میزان تسهیالت پرداختی برای خرید مسکن به 
اندازه نیمی از قدرت خرید ســال 96 بود و در واقع به قیمت سال گذشته، تنها 

9/5 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
رئیس جمهور از بانک ها درخواست کرد که از بازار مسکن بیرون بروند ولی 
همچنان بانک ها پایشــان در بازار مســکن محکم است. همزمان سیاست های 
خروج از رکود اقتصادی، بازار مسکن را عامل محرک برای نجات 700 صنعت 
وابســته ارزیابی کرده بود ولی در نیمه دوم سال 97 هم بازار مسکن در رکود 
است و هم شرایط کلی اقتصاد بیش از گذشته به هم ریخته است. تجربه اجرای 
سیاست های خروج از رکود اقتصادی اثبات می کند که اقتصاد دچار بحران حضور 
»بروکرات های فاسد« یا »بروکرات های نارکارآمد«  شده است. اولی به قصد و 
دومی بــا جهل اقتصاد ایران را زمین گیر کرده اند و دولت هم بدون عمد مدام 

در کیسه آنها پول می ریزد.
نهادهای نظارتی هر اندازه ســلطان سکه و دالر و... را به دار بکشند، ترسی 
در دل بخش بروکراتیک اقتصاد ایران ایجاد نمی شود، چرا که آنها به قانونی ترین 

شکل ممکن برنامه هایشان را پیش می برند.
ارگان حزب کارگزاران در گزارش یک صفحه ای خود، کمترین اشــاره ای به 
مصادیق عملکرد امثال عباس آخوندی و ســایر تکنوکرات های مدعی لیبرالیسم 
نکرد. آخوندی همواره به بی اعتنایی وزارت متبوعش نسبت به وضعیت بازار مسکن 
افتخار می کرد. در اثر همین سیاســت، فقط در یک ســال گذشته، 60 درصد از 
تولید مســکن کاسته شد و حداقل 91 درصد به قیمت مسکن اضافه گردید. در 
همین دوره رانت خواران، سفته بازان، سوداگران و محتکران بازار مسکن، اقدام به 

سودجویی هایی هنگفت از قبل همین سوءمدیریت لیبرالی  کردند.
اروپا 8 ماه دروغ گفت

حاال هم دروغ جدید تحویل می دهد
معاون سیاسی وزیر خارجه می گوید ایده های تازه اروپا برای تجارت با ایران 

در راه است.
ســیدعباس عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: درجریان 
مذاکــرات با طرف های اروپایــی، ایده ها و راهکارهای تازه و جدیدی از جمله در 

ارتباط با مدیریت بر این سامانه و ثبت آن در اروپا مطرح شده است.
به گزارش ایرنا، عراقچی تاکید کرد می دانیم اروپا برای منزوی کردن ایران، 
تحت فشــار آمریکا است اما خیلی مهم اســت که برجام بین ایران و طرف های 

دیگر حفظ شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه »مزایای اقتصادی برجام برای ایران 
کاهش یافته«، تاکید کرد: اگر این وضعیت ادامه یابد این توافق به »مرگ« نزدیک 
خواهد شد و تالش های اروپا برای حراست از آن دیگر نتیجه بخش نخواهد بود.

وی با اشــاره به اینکه در این مورد، تصمیم گیری برعهده اروپا اســت، ادامه 
داد: »اتحادیه اروپا باید روند تعامالت تجاری با ایران را تضمین کند« زیرا زمان 

به سرعت در حال سپری شدن و صبوری ما رو به پایان است.
درباره اظهارات اخیر آقای عراقچی، شــایان ذکر است که وی در کنار آقای 
ظریف، به تهدید و سپس تهدید در حد لوث کردن اصل تهدید و هشدار و فراموش 

کردن آن معروف هستند.
از ســوی دیگر باید از آقای عراقچی پرســید تکلیف بســته پرطمطراق و 
پرتبلیغات اصلی چه شــد که حاال می فرمایند ایده های تازه ای در راه اســت؟! 
قریب 8 ماه است ترامپ از برجام خارج شده و از چند ماه قبل از آن هم زمزمه 
خروج آمریکا شنیده می شد. اروپایی ها در این دوره 8 ماهه یا یک ساله، کمترین 
تحرکی برای زنده نگه داشتن برجام )ولو زیر چادر اکسیژن( انجام ندادند. آنها 
 SPV  ابتدا وعده کردند که یک »کانال ویژه مبادالت مالی با ایران« موسوم به

راه اندازی می کنند. این کانال البته بخش کوچکی از تعهدات برجامی اروپا برای 
مقابله با تحریم های آمریکا را شــامل می شــد و در حد مبادله نفت با کاال بود. 

اما همان نیز عملی نشد.
اروپایی ها در آســتانه 13 آبان و بازگشــت های جدید تحریم های آمریکا، با 
عقب نشــینی از قول قبلی مدعی شدند کانال مورد اشاره را »به شکل نمادین« 
راه اندازی می کنند اما راه اندازی خود کانال برای مقابله با تحریم ها حداقل 2 ماه 

دیگر به تعویق می افتد.
پس از آن نیز خبرهایی منتشر شد حاکی از اینکه هیچ کشور اروپایی از جمله 
اتریش، لوکزامبورگ و بلژیک حاضر نشده اند میزبانی دفتر  SPV را بپذیرند. خبر 
پنهان در این اخبار آن بود که 3 کشــور اروپایی عضو برجام )انگلیس و فرانســه 
و آلمان( برخالف رفتار منافقانه درباره ادعای پایبندی به برجام، کمترین عزم و 
تصمیمی برای به عهده گرفتن تعهدات خود ندارند و حاضر نیستند حتی میزبانی 

دفتر کذایی را برعهده بگیرند.
با این اوصاف، به نظر می رسد آنها آقای عراقچی و ظریف را سرکار گذاشته اند؛ 
اگر نگوییم که تیم وزارت خارجه خودشــان دوست دارند واقعیت ها را نبینند و 

سرکار بروند. آقای عراقچی اخیرا سفری به چند کشور اروپایی داشت.
هشدار سایت حامی دولت

درباره امید بی پایه به اروپا و دموکرات ها
یک ســایت حامی دولت، از بی برنامگی و آرزواندیشی دولت روحانی انتقاد 

کرد.
»دیپلماســی ایرانی« وابسته به صادق خرازی، در یادداشتی به قلم حسین 
مالئک)ســفیر اسبق ایران در چین( نوشت: شروع تحریم ها توسط آمریکا ستون 
اصلی سیاســت خارجی دولت آقای روحانی را که بر اساس همکاری بین المللی 
تنظیم شــده بود شکســت و دولت تاکنون نتوانسته طرح جانشین را ارائه دهد. 
نزدیک به یک سال است که متفکرین نزدیک به حلقه تصمیم گیر، به امید یک 
امداد غیبی روز را به شــب می کنند. اول امید به فشار مطبوعات و سیاست های 
داخلی بر ترامپ بود و انصافا هم ترامپ مسخره همه محافل شد اما سودی برای 

ایران نداشت.
بعد امید به انتخابات مــاه نوامبر در آمریکا بود. تحلیلگران مربوطه چنان 
بااشــتیاق آن تحوالت را دنبال می کردند تو گویی کسی در حوزه انتخابیه آنها 
در حال رقابت اســت. انتخابات انجام شد اما زود همه متوجه این سوال شدند 
که مگر قرار است دموکرات ها در کنگره آمریکا برای ایران چه کنند؟ حاال این 
»امیدواران« خود را منتظر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نشان می دهند 
و دل بــه جنگ های نوعا زرگــری نمایندگان و ســناتورهای آمریکایی با هم 
بســته اند. نهایتا ســوالی که در مقابل آن بی جوابند آنکه بر فرض در انتخابات 
آتی آمریکا دموکرات ها پیروز شــوند آیا تضمین شده که آنها به برجام برگشته 

و تحریم ها را لغو کنند؟
از طرف دیگر سیاست فشار بر اروپا برای جبران عدم حضور آمریکا در برجام 
نیز آب در هاون کوبیدن و سیاســت بی نتیجه ای است که در اوج موفقیت منجر 
به فروش تا یک میلیون بشکه نفت در روز احتماال در سه سال آینده خواهد شد. 
تیترهای مطبوعات داخلی در مصاحبه با مذاکره کنندگان بعد از جلسات بی نتیجه،  

حاوی تهدیدات بی پایه و یا امیدهای واهی از همکاری اروپاست.
دولت به طور اساسی فاقد هرگونه نظام فکری و برنامه ریزی در سیاست خارجی 
است، اگرچه سعی دارد جور دیگری وانمود کند. همچون بخش اقتصادی دولت 
که روزانه با کاهش نرخ ارز، کری خوانی را شــروع می کند و با افزایش آن انزوا را 

پیش می گیرد، دنبال روزمرگی است.
 CNN سؤال تحقیرآمیز

و پاسخ حقارت بار ترکی الفیصل
رئیس سابق دستگاه اطالعاتی عربستان گفت: کنار آمریکا زمانی که به شدت 

منفور بود ایستادیم و همچنان در کنار آمریکا هستیم.
ترکی الفیصل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان، در پاسخ به این سؤال 
که واکنش شما به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر اینکه »عربستان بدون حمایت 
واشــنگتن، دو هفته بیشــتر دوام نمی آورد! چیست؟«، گفت: عربستان هیچ گاه 
خود را در شــرایطی قرار نمی دهد که باعث شود طرف دیگر در هر مسئله ای در 
موضع ضعف قرار گیرد. ما با آمریکا و هر کشور دیگری براساس رایزنی و گفت وگو 
عمل می کنیم و امیدواریم درباره منافع مشترک به توافق نظر دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: ما هرگز فراموش نمی کنیــم آمریکا در زمان حمله 
صدام حســین به کویت، در کنار ما ایســتاد. آمریکا برای حمایت از عربستان 
قربانیانی داده اســت و ما از این مســئله به شدت قدردانی می کنیم و آن را به 
یاد خواهیم داشت و این مسئله یک عامل تاریخی باقی خواهد ماند. اما ما هم 
در کنار آمریکا در زمانی که این کشــور به شــدت در خاورمیانه منفور بود در 
دهه های پنجاه، شصت و هفتاد ایستادیم و همچنان در کنار آمریکا ایستاده ایم 
و بار این دوستی با آمریکا را هم در برابر حمالتی که گروه های مخالف آمریکا 

در خاورمیانه داشتند، بر دوش کشیده ایم.

گفت و شنود

پشت دیوار!
گفت: بن سلمان که در چند سفر اخیر به کشورهای منطقه 
با اعتراض شدید مردم روبرو شده بود و سفر خود را نیمه تمام 
 گذاشــته و یا لغو کرده بود، برای شرکت در اجالس جی 20

با 400 محافظ به آرژانتین رفته است!
گفتم: دیگه چی؟!

گفت: از تــرس مخالفت های مردمی به هتل محل اقامت 
میهمانان نرفته و در سفارت عربستان اقامت کرده است!

گفتم: خب! دیگه چی؟!
گفت: با خودروی زرهی از فرودگاه به ســفارت رفته و از 

آنجا به محل اجالس می رود!
گفتــم: یارو  برای کوبیدن یک میخ به دیوار، هفتاد 
نفر را با خود آورده بــود! گفتند یک میخ را یک نفر 
هم به آسانی می کوبد! گفت؛ میخ را خودم روی دیوار 
می گذارم و این هفتاد نفر از پشت دیوار را به طرف میخ 

ُهل می دهند!

جعفر بلوری

وضعیت زیر را تصور کنید:
»آمریکا و اروپا پس از توافق هسته ای، تحریم ها را صرفا روی کاغذ لغو یا 
تعلیق می کنند، هیئت های تجاری اروپایی-به قول روزنامه های زنجیره ای- یک 
به یک وارد تهران می شوند و هیئت های زیادی هم در صف ورود به کشورند، 
دولت و حامیانش مانور گسترده ای روی این آمدن و رفتن ها می دهند. همزمان 
به روسیه و چین حمله می شود، همینطور از بی کیفیتی کاالهای چینی مدام 
گزارش تهیه شده و در مقابل از »بنز« و »بی ام و« و... می نویسند. طوری گزارش 
می روند که گویی، قرار اســت همه بنزسوار شوند. این را به خوبی می شد در 
میان مردم به خصوص عوام مشاهده کرد. اما زمان که می گذرد می بینیم، این 
هیئت ها فقط می آیند و می روند، و خبری از قراردادهایی آنچنانی که وعده 
داده می شد نیست یا اگر هست، خبری از اجرایی شدن کامل آنها نیست و 
صرفا یک قرارداد امضاء شده است، آن هم به شکل محرمانه. تحریم های تازه 
هم با بهانه های تازه علیه کشور اعمال می شوند. ترامپ ناگهان از راه می رسد، 
زیر همه تعهدات می زند، از برجام خارج شده و تحریم های تازه ای علیه کشور 
اعمال می کند، دولت که زمانی آمریکا را همه کاره مذاکرات می دانست، این بار 
این کشور را یک مزاحم می خواند و می گوید، خوب شد از برجام خارج شد. یک 
مزاحم رفت. غافل از اینکه عکس های یادگاری و قدم زدن ها در خیابان های اروپا 
و آمریکا، صحبت ها، تیترها و...نشان می دهند، طرِف اصلی آنها صرفا آمریکا 
بوده. آمریکای ترامپ پس از خروج یک طرفه از برجام، بی پرده از براندازی 
می گوید، حتی به شکل بی سابقه ای، حکومت جایگزین جمهوری اسالمی ایران 
را هم معرفی می کند! دولت که شوکه شده، گویی اینجای کار را محاسبه نکرده 
باشد، چرخش محسوسی به سمت اروپا )انگلیس، فرانسه و آلمان( می کند. اروپا 
خوب حرف می زند، از بدعهدی های آمریکا گالیه می کند، خوراک رسانه ای 
زنجیره ای ها را خوب تامین می کند، اما در عمل تفاوتی با آمریکا ندارد. زمان 
به نفع ما نیست. تحریم های ظالمانه بنا به دالیل متعدد هنوز اثر خود را نشان 
نداده است. آمریکا به زمان نیاز دارد. محاسبه کرده اگر دولت ایران خود دست 
به کار نشود و تحریم ها را دور نزند و از همه مهم تر تمام امیدش به همین سه 
کشور اروپایی باشد، پس از مدتی اثر تحریم ها را خواهد دید. اروپا نیز خوب 
بازی می کند. مثال همزمان با موضع گیری علیه ترامپ، از لزوم جایگزینی یک 
سیســتم مالی برای مبادله با ایران می گوید، پیشنهاد خوبی است اما عمال 
خبری از این سیستم نیست. چند باری از وعده زمانی که داده می گذرد، خبری 
نمی شود. این سه حتی برای حفظ ظاهر و نشان دادن حسن نیت هم که شده، 
خود حاضر نمی شوند میزبان چنین سازوکار مالی شوند! رفته رفته نام چند 
کشور نه چندان مطرح اروپایی به عنوان میزبان مطرح می شود، آن کشورها 
هم می گویند، از آمریکا می ترسند و میزبان نمی شوند، یکی از این سه کشور 
با مشاهده تهدیدات آقای عراقچی می گوید، میزبان می شود، زنجیره ای ها 
ذوق زده آن را بطور گسترده پوشش می دهند، اما چند روز بعد رویترز به نقل 
از منابع اروپایی خود می نویسد، از این سازو کار که اروپایی ها هیچ عجله ای 
برای راه اندازی اش نشان نمی دهند، قرار نیست پول نفت ایران پرداخت شود! 
تصور کنید، کشوری که باالی 80 درصد درآمد ارزی اش از محل فروش نفت 
است، نمی تواند از این سازو کار برای دریافت پول نفت استفاده کند! زمان به 
سرعت می گذرد، آمریکا هرچه در توان داشته وارد میدان کرده و فقط منتظر 
گذر زمان است. برخی کشــورهای مرتجع عربی هم وارد میدان شده اند، 
شبکه های مجازی بی درو پیکر شبانه روز مشغولند، منافقین، سلطنت طلب ها، 
تروریست های تکفیری، تجزیه طلبان و...با تمام ظرفیت وارد میدان شده اند، 
معتقدند با گذشــت زمان و شروع اثر تحریم ها، به قول جان بولتون، آنقدر 
فشــار بر ایران وارد کند که »صدای خرد شدن استخوانشان در بیاید.« یک 
لشکرکشی عظیم برای مقابله با ملتی که حریف، به درستی آن را قدرتمند 
دیده که اگر ندیده بود، اینگونه لشکرکشی نمی کرد. »این شرایطی است که 

طی چند سال گذشته گذرانده ایم.«
با توجه به شرایطی که  اشاره شد، چه باید کرد؟ اگر فرض بگیریم، زمان 
برای حریف و ما حیاتی است، چه اقداماتی برای خنثی کردن آن می توانیم انجام 
دهیم؟ آیا در این شرایط که اروپا به هزار زبان گفته، قابل اعتماد نیست، باید 
به این سه کشور اعتماد کنیم؟ اگر از برجام خارج شویم، چه اتفاقی می افتد؟ 
سیر تحوالتی که به آن  اشاره کردیم به ما می گویند، آمریکا و آن سه کشور 
اروپایــی، از همان آغاز مذاکرات قصد لغو یا حتی تعلیق واقعی تحریم ها را 
نداشتند. این تحوالت همچنین نشان می دهند، دشمن با وجود تالش های دولت 
آقای روحانی برای به اصطالح »تنش زدایی« و »حرکت در قالب سازو کارهای 
بین المللی« به دنبال براندازی آن هم »به هر قیمتی« اســت؛ حتی به قیمت 
بی اعتبار کردن تمام سازوکارهای بین المللی که خود پس از جنگ جهانی دوم 
ایجاد کرده و دهه هاست، تبلیغش می کنند. ترامپ مگر معنای حقوق بشر غربی 
را که سال هاست پز آن را می دهند، با حمایت از بن سلمان به لجن نکشید؟ 

مگر نگفت، به آل سعود برای مقابله با ایران نیاز دارد؟!
اقتصاد »ابزار« بسیار مهمی است اما معتقدیم مهم ترین ابزار حریف برای 
تحت فشار قرار دادن کشور عزیزمان، پیش از اقتصاد، ابزار روانی است. اگر 
دقت کرده باشید نوســانات اقتصادی و افزایش قیمت ارز پیش از رسیدن 
موعد تحریم های اصلی دشــمن )13 آبان( شدید بود اما روز 13 آبان و پس 
از آن عکس آنچه تصور می شد، از میزان نوسانات کاسته و نرخ ارز از حدود 
19 هزار تومان به کانال 11 هزار تومان وارد شــد. این یعنی، عامل روانی در 
بســیاری از مواقع می تواند موثر تر از عامل اقتصادی و تحریم عمل کند. به 
عبارت کامل تر، این عامل روانی است که در بسیاری مواقع، عامل اصلی )اینجا 
تحریم( را موثر می کند. نکته اینکه چرا ترامپ طبق وعده هایی که می داد، از 
 برجام خارج نمی شد، همین بود. این شیاد قمار باز، تا می توانست از عامل روانی 
»می خواهم از برجام خارج شــوم« استفاده کرد و وقتی دید دیگر این ابزار 
کارساز نیست، از آن خارج شد. یعنی با گفتن می خواهم از برجام خارج شوم، 
به قیمت ها نوسان می داد اما از آن خارج نمی شد برای اینکه نمی خواست این 

عامل را با یک بار استفاده از دست دهد.
همراهی نصفه و نیمه اروپا با ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. 
این احتمال که اروپا قرار است به عنوان یک عامل مهم روانی سر بزنگاه وارد 
شود تا در زمانی حساس شوکی که ترامپ به دنبال آن است را ایجاد کند، جدی 
است. آیا این احتمال وجود ندارد که ماموریت اروپا خرید زمان و وارد کردن 
شوک روانی در موعدی حساس باشد؟! چه تضمینی وجود دارد وقتی زمان 
به همین شکل گذشت)انفعال دولت و امیدواری آن به اروپا( و کار به جاهای 
باریک کشیده شد، اروپا با تبلیغات گسترده و سرو صدای زیاد آن همراهی 
زبانی را هم کنار نگذارد؟! اینکه در شب عملیات، به کسانی امید بسته باشیم 
اما زمان آغاز عملیات ناگهان حریف را در جبهه دشمن ببینیم، چه اثرات روانی 
می تواند داشته باشد؟ آیا این همان شوکی نیست که دشمن به دنبال آن است؟
قطع امید از اروپا و خارج شدن از زمین بازی دشمن، در کنار تعیین یک 
ضرب االجل کوتاه مدت واقعی برای اروپا)اســتفاده متقابل از عوامل روانی(، 
می تواند برای مقابله با دشمن، شروع خوبی باشد. گرانی سوخت در فرانسه و 
آمریکا که در فرانسه به شورش های خیابانی کشیده شد یعنی، ایران هم در 
این میدان جنگ روانی-اقتصادی، دستش خالی نیست! و می تواند برای کسانی 

که به دنبال آشوب افکنی در کشورند، آشوب بیافریند.
اینکه دشمن هر غلطی که خواست بکند، نفت ایران را تحریم و تهدید 
به جنگ کند اما قیمت نفت به جای صعود سقوط کند یعنی، یک جای کار 
می لنگد. یعنی در میان رجزخوانی های دشــمن، دیپلماتیک حرف زدن و 
لبخند زدن اثر معکوس دارد. صد البته در چنین شــرایطی نباید احساس 
ضعف نشان داد. اینکه بگوییم، »فشار اقتصادی غوغا می کند؛ حقوق من 3 
هزار دالر بود، االن 700 دالر شــده است« یعنی احساس ضعف. شاید آقای 
دکتر صالحی تحت شرایط خاصی چنین خبطی را کرده باشند اما اینگونه 
موضع گیری به دشمن پیام خوبی را مخابره نمی کند. شاید جنابشان قصد 
داشــتند از تحریم های ظالمانه دشمن شکایت کنند یا مثال به تهدیدهای 
درستی که راجع به بدعهدی اروپا در همان گفت و گوی تلویزیونی کرده اند، 
رنگ »حق بودن« دهند. این اظهارات با هر نیتی که شده باشند، هم پیام بدی 
برای دشمن فرستاد و هم اثر آن تهدیدهای بجا را خنثی کرد. این یعنی، پاس 
گل به دشمن، یعنی تحریم ها موثرند، به فشارها ادامه دهید. عین این  اشکال 
به آقای ظریف و اظهارات بدون سندشان درباره پولشویی وارد است. گاهی 
برخــی بنابه هر دلیلی جرئت خروج از یک قرار داد یکطرفه! )اینجا برجام( 
را ندارند، یا نمی توانند پاسخ تهدیدهای دشمن را با تهدید بدهند ولی این 

»برخی« می توانند که پاس گل ندهند. نمی توانند؟!
 دولت از ابزار »روانی« استفاده کند. تالش کند قیمت نفت را باال ببرد و 
هزینه را برای حریف بیش از این کند. شــورش های اخیر فرانسه نشان داد، 
چنین ظرفیتی در کشــورهای حریف نیز هست و این فقط ایران نیست که، 
تحت تاثیر عوامل روانی می توان تحت فشــارش گذاشت. خروج از برجام 
و آغاز غنی ســازی 20 درصدی هم می تواند، قدم بعدی باشد. قیمت نفت 
 که به باالی 100 دالر کشــید، خود به خود آن سازو کارهای مالی اروپایی نیز

فعال می شود!

گل كه نمی زنید
الاقل به حریف پاس گل ندهید

یادداشت روز

نکته

نفوذی های شکار شده در حوزه 
و  با حرکت چراغ خاموش  جمعیت، 
و  بحران جمعیتی  آمارهای  تحریف 
مانع  موضوع،  این  عادی جلوه دادن 
رسیدن آژیر خطر جمعیت به گوش 
برخی مسئوالن می شدند. آنها حتی 
با البی گری در ســازمان ملل تمامی 
گزارشات این سازمان درباره بحران 

جمعیتی ایران را پاک کرده بودند.
یکی از نهادهای امنیتی کشور اخیرا با 
همکاری دستگاه قضائی تعدادی از فعاالن 
حوزه جمعیت را که در پوشش فعالیت های 
علمی در دستگاه های حاکمیتی نفوذ کرده 
و از طریق ارتباط و همکاری با موسسات 
برانداز، به مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح 
سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت 

اقدام می کردند، دستگیر کرده است.
در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر 
دوتابعیتی بازداشــت و دکتر م.ع تاکنون 

چندین مرتبه احضار شده است.
م.ح که یک جمعیت شناس دوتابعیتی 
است، توسط یاران گمنام امام زمان عج ا... 
تعالی فرجه الشــریف در ادامه برخوردها 
با عناصر نفوذی دشــمن، طی عملیاتی 
موفق، هنگام خروج از کشــور دســتگیر 
شده است. این فرد یکی از کارکنان سابق 
وزارت بهداشت بوده است که برای تحصیل 
در مقطع دکترای جمعیت شناسی، راهی 
استرالیا می شود و برای ادامه تحصیل مورد 
حمایت یک تراست انگلیسی قرار می گیرد. 
در مقاطع مختلف، اطالعات حساسی را در 
ارتباط با سالمت و جمعیت، از کشور خارج 
می کند و به بهانــه کار علمی در اختیار 
دشمنان کشــور قرار می دهد. امری که 
در سالیان اخیر تحت عنوان »جاسوسی 
اجتماعــی« محل توجه نهادهای امنیتی 

کشور قرار گرفته است.
 در ایــن پدیــده، برخــی نخبگان، 
اطالعــات فرهنگی، اجتماعی کشــور و 
زوایا و ابعاد ســبک زندگی مــردم ایران 
را بــه منظور دریافت پــول و یا امتیازات 
متعدد در اختیار دشمن قرار می دهند و 
دشمن نیز با بهره گیری از این اطالعات و 
تحلیل ها، تهاجم فرهنگی- اجتماعی خود 
علیه مردم و نظام اســالمی را هدفمندتر 
صورت می دهد. در این راســتا فرد مزبور 
با بنیادهای متعدد برانداز از قبیل فورد و 
راکفلر، همچنین بنیاد بیل و ملیندا گیتس 
و برخــی دیگر از این دســت، در ارتباط 
بوده است. م.ح در همکاری مشترکش با 
صندوق ضدجمعیت سازمان ملل و یک 
جمعیت شناس دیگر، از هیچگونه تالشی 
برای انحراف سیاست های جمعیتی کشور 

دریغ نکرده است.
وی تحت عنوان استاد دانشگاه با مراکز 
و نهادهای متعدد داخل کشور ارتباط گرفته 
و با سوءاســتفاده از جایگاه علمی خود، به 
فریب افراد و نهادهای تصمیم ســاز کشور 
)Policy Maker( پرداخته است. به عنوان 
نمونه وی در جلسه ای با نمایندگان مردم 
در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالم، در ادعایی کذب و به منظور عادی 
نشان دادن وضعیت بحرانی جمعیت کشور، 
نرخ باروری کشور را باالی 2 عنوان می کند 
در حالی که آمارهای رســمی کشور نرخ 
باروری را بین 1/5 تا 1/75 نشان داده بود.

م.ح در مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری نیز گفته بود: برخالف 
برخی سخنان غیرمســتند و غیرعلمی، 
در ایران بحران جمعیتی در بحث باروری 
نداریم و نرخ باروری در همان حد ســطح 

جانشینی )2/1( است!
این فرد در مقاله مشترکش با دکتر 
محمدجالل عباسی شوازی- رئیس فعلی 
انجمن جمعیت شناســی ایران و موسسه 
مطالعــات و مدیریــت جامع و تخصصی 
جمعیت کشور- با عنوان »تحوالت باروری، 
تنظیم خانواده و سیاست های جمعیتی در 
ایران«، تاثیر عوامل اقتصادی بر فرزندآوری 
خانواده هــا را نفــی کرده و نوشــته بود: 
هرچند نگرش عمومی بر این اســت که 
کاهش باروری در ســال های اخیر ناشی 
از فشــارهای اقتصادی بوده و پس از رفع 
مشکالت اقتصادی می توان انتظار داشت 
که باروری دوباره افزایش یابد؛ ولی عوامل 
پیش گفته )کاهش تفاوت های اســتانی، 
افزایش شهرنشینی، افزایش سن ازدواج و 
فرهنگ جهانی( به طور قطع موجب کاهش 
بیشتر باروری در دهه آینده خواهد شد و 
انتظار می رود چنانچه خانواده ها از وضعیت 
بهتر اقتصادی نیز بهره مند شوند، بیشتر بر 
روی کیفیت فرزندان خود سرمایه گذاری 

کرده، به افزایش تعداد فرزند فکر نکنند.
همین فــرد در مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و در اظهاراتی 
کامال متناقض، راه حل افزایش فرزندآوری 
خانواده ها را از جنس اقتصاد دانســته و 
می گوید: نا امنی اقتصادی حاکم بر جامعه 
منجر به برآورده نشــدن آمال و آرزوهای 
اقتصــادی خانواده ها گردیده و در نتیجه 
امکانات الزم برای دستیابی به تعداد بیشتر 

فرزند برای خانواده ها مقدور نیست.
همچنیــن مقاله مشــترک این فرد 
و دوســتش- عباسی شــوازی- با عنوان 
»تحوالت و سیاست های اخیر جمعیتی در 
ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت« 

که در مجله »نامه انجمن جمعیت شناسی 
ایران« منتشــر شده با استقبال گسترده 
رســانه های اپوزیسیون همراه شده، او در 
این مقاله سعی کرده بود با مغالطات متعدد، 
منطق تغییر سیاست های جمعیتی کشور 

را زیر سؤال ببرد.
البی  نفوذی ها در سازمان ملل 

برای آمارسازی غلط 
از وضعیت جمعیتی ایران

همچنیــن حجت االســالم نصراهلل 
پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص بازداشــت 
عوامل نفوذی در موضوع سیاســت های 
جمعیتی کشور، بیان داشــت: این افراد 
کســانی بودند که آمارهای دروغی را در 
خصوص سیاســت های جمعیتی مطرح 
می کردند، ســالیان متمادی ما به لحاظ 
جمعیتی در وضعیت بحرانی بودیم و امروز 
هم در یک شرایط بسیار سختی قرار داریم 
و به همین خاطر باید اقدامات به موقع انجام 
شود، زیرا ما وارد مرحله بحرانی شده ایم؛ 
می توانیم از مرحله بحرانی عبور کنیم، اما 
اگر بی توجه به سیاست های جمعیتی باشیم 
و به همین روال به پیش برویم، موضوع نرخ 
جایگزینی با توجه به کاهشی که داشته و 
دارد، کشــور را دچار مشکالت عدیده ای 
خواهد کرد که قابل حل شدن نخواهد بود.
وی با بیــان اینکه از همان زمان که 
سیاست های جمعیتی اجرایی شد، عده ای 
در تالش بودند تا سیاست های جمعیتی را 
دستکاری کنند، گفت: در مقطعی قرار بود 
سیاست های جمعیتی اعمال شود و بتواند 
نرخ جمعیتی را در روندی متعادل قرار دهد 
تا جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند، اما 
با توجه به اینکه بخشی از موضوع تهاجم به 
کشور موضوعات جمعیتی است و کاهش 
جمعیت یک جنگ تمام عیار برای دشمن 
است؛ دشمن برای آن برنامه ریزی و برای 
کاهش آن کار منسجمی را اجرا می کند؛ 
امروز وضعیت مان به گونه ای شــده است 
که نرخ جایگزینی به عدد 1/6 تا 1/7 هم 
رسیده است. حجت االسالم پژمانفر افزود: 
علی رغم این، متأسفانه برخی از افراد نفوذی 
برای مسئوالن ما با یک مدل دیگری که 
در حقیقت دستکاری کردن در مدل اصلی 
کنترل جمعیت بوده، آمارها را به صورتی 
نمایــش دادند تا نــرخ جایگزینی باالی 
2 درصد نشــان داده شــود. این موضوع 
در واقــع بی خیالی و بی تفاوتی را در بین 
مسئوالن ما تشدید کرد و بعضا با همین 
سیاســت که ما باید سیاست های کنترل 
جمعیتی را ادامه دهیم، وزارت بهداشــت 

و درمان مســیر غلط خود را ادامه داد که 
گزارش هایــی در خصوص این روند غلط 

وزارت بهداشت داشتیم.
فرهنگی مجلس  عضو کمیســیون 
شورای اســالمی ادامه داد: وقتی به این 
مسئله توجه کردیم و دستگاه هایی که در 
این زمینه تخصص کافی داشتند، به موضوع 
پرداختند مشاهده کردیم که در این آمارها 
تناقضاتی وجود دارد و ریشــه این آمارها 
به مراکزی می رســد که به عنوان مراکز 
پژوهشی فعالیت می کنند و به این نتیجه 
رسیدیم که این مراکز آمارسازی می کردند. 
حتی سازمان ملل در موضوع سیاست های 
جمعیتی کشــورهای مختلف گزارشاتی 
را ارائه کــرد و در این گزارش ها وضعیت 

کشورمان را وضعیتی بحرانی اعالم کرد.
فعالیت افراد نفوذی در 5 سال اخیر

 شدت یافته است
وی تصریح کرد: متاسفانه افراد فعال 
در این مراکز پژوهشی با البی هایی که در 
سازمان ملل انجام دادند، تمامی گزارشات 
را از صفحه های گزارشی سازمان ملل پاک 
کردند و نگذاشتند  انتشار این مسائل ادامه 
پیدا کند. موضوع این گزارش در خصوص 
وضعیت جمعیت در ایران و نگرانی هایی 

بود که در آینده متوجه کشور می شود.
حجت االســالم پژمانفر با بیان اینکه 
فعالیت افراد نفوذی در چند سال گذشته 
خصوصا در 5 ســال اخیر شــدت یافته، 
گفت:  این افراد در این مدت به شدت این 
آمارها را به صورت متمرکز تغییر دادند و با 
همکاری بعضی از افرادی که در بدنه دولت 
بودند، توانستند آمارهای غلط را حتی به 

شخصیت های تراز اول نظام ارائه کنند.
درایت رهبر انقالب 

در برابر تقالی ضدجمعیتی دشمن
فرهنگی مجلس  عضو کمیســیون 
شورای اســالمی ادامه داد: متاسفانه این 
افراد تالششــان این بود که بتوانند با این 
آمارهای غلط، موج نگرانی را در خصوص 
سیاست های جمعیتی برطرف کنند که به 
لطف خدا و درایتی که از ناحیه مقام معظم 
رهبری وجود داشت، هشدارهایی که ایشان 
دادند و بررســی هایی که پس از آن انجام 
شد؛ این اقدام عوامل نفوذی آشکار و تحت 

کنترل قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نهادهای امنیتی باید 
گزارش کاملی در خصوص فعالیت این افراد 
نفوذی ارائه کنند، خاطرنشان کرد:  شواهد و 
مستنداتی در خصوص ارتباط این افراد با 
شبکه های جاسوسی غربی وجود دارد که 
دستگاه های امنیتی در موقعیت مناسب 

آنها را منتشر خواهند کرد.

گزارش کیهان از جزئیات جدید دستگیری چند نفوذی

نفوذی ها با دستکاری آمار جمعیتی
سیاست های كشور را منحرف می كردند

در این اظهارنظرها دقت کنید:
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا: »بعد از خروج ما از 
برجام، مشکالت در ایران باال گرفته است، مردم نمی توانند 

نان بخرند، آنها مجبورند با ما مذاکره کنند«!
جان بولتون مشــاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: 
»تهران زیر فشار سنگینی قرار دارد. ما آنقدر فشار بر ایران 
را ادامه می دهیم تا صدای خرد شــدن استخوان هایشــان 

شنیده شود«!
جان بولتون )در اظهاراتی دیگر(: »مردم ایران باید رنج 
و ســختی تحریم ها را احساس کنند و ما به زودی شاهد آن 

خواهیم بود«!
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا: »اگر ایران می خواهد 
مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند. اکنون 
ایران باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مردمش غذا بخورند، 

یا نه«!
و... ده ها نمونه دیگر از این دســت که همه روزه از سوی 

مقامات رسمی آمریکا علیه مردم کشورمان مطرح می شود.
حاال به اظهارات آقای دکتر صالحی رئیس  سازمان انرژی 
اتمی کشورمان که روز گذشته با شبکه »یورونیوز« انجام شده 

است توجه کنید؛ ایشان در این مصاحبه می گوید:
»فشارهای اقتصادی غوغا می کند. مثال حقوق من تا یکسال 
پیش به عنوان یک استاد دانشگاه، حدود 3000 دالر در ماه 
بود، االن به 700 دالر رسیده است. این واقعا فشار اقتصادی 

است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند«! 
حاال - با عرض پوزش- خودتان را جای مقامات آمریکایی 
بگذارید! و سپس درباره اظهارات آقای صالحی به عنوان یک 
مسئول بلندپایه ایرانی به قضاوت بنشینید! آمریکا از اظهارات 

ایشان چه پیامی دریافت می کند؟! 
آیا غیر از این است که نتیجه می گیرد، تحریم ها توانسته 
است ایران اسالمی و مردم آن را از پای درآورد! و آیا اظهارات 
جناب صالحی برای آمریکایی ها این پیام مشخص را ندارد که 
برای به تسلیم کشاندن کامل ایران بایستی بر شدت تحریم ها 

بیفزایند؟! 
ممکن است گفته شود که مگر تحریم ها در سختی معیشت 

مردم موثر نبوده است؟ که باید گفت؛ 
 اوال؛ در حالــی که دشــمن تمامی توان خــود را روی 
فشار اقتصادی بر مردم متمرکز کرده است و با صراحت اعالم 
می کند که هــدف نهایی از اعمال تحریم ها به زانو درآوردن 
ملت است، اظهارات آقای صالحی بی آنکه بخواهند و یا احتماال 
متوجه باشند! آب ریختن به آسیاب دشمن و تشویق حریف 
به افزایش فشارهاســت! و این گناهی نابخشودنی است که 

ان شاءاهلل ناشی از غفلت باشد!
ثانیــا؛ فقط با یک نگاه گذرا به روند امور در کشــور، به 
وضوح می توان دید که مشکالت معیشتی برخاسته و ناشی از 
بی تدبیری »دولت تدبیر«! است! چرا راه دور برویم! نیم نگاهی 
به آنچه که طی همین چند ماه اخیر شاهد بوده ایم بیندازید! 
چه کســانی قیمت دالر را از 3 هزارو چند صد تومان به 18 
هزار تومان رساندند؟! چه کسانی برای واردات کاالی مورد نیاز 
مردم، دالر 4200 تومانی گرفتند و به جای کاالی ضروری، موز 
و چای ساز و... وارد کردند؟! چه کسانی در اوج نیاز کشور به 
ارز، 18 میلیارد دالر از ذخیره ارزی کشور را به باد فنا دادند؟! 
چه کسانی 24 میلیون یورو از بیت المال را به نام دو نفر ثبت 
و پرداخت کردند که حاال معلوم شده این دو نفر اساسا وجود 
خارجی ندارند؟! چه کسانی با تاسیس شرکت های صوری در 
برخی از کشور های همسایه، خود را طرف معامله خودشان 
جا زدند؟! چه کسانی دالر های 4200 تومانی را گرفتند و هیچ 
کاالیی وارد نکردند؟! جناب صالحی عزیز، 9 ماه است که ماده 
29 قانون برنامه ششــم - ایجاد سامانه برای اعالم حقوق و 
مزایای مدیران- خاک می خورد و ابالغ نمی شود! دولت محترم 
می گوید هرگز حاضر نیستیم به حساب خصوصی افراد سرک 
بکشیم! ولی در همان حال با تصویب FATF اصرار دارد که 
نه فقط حساب خصوصی افراد بلکه تمامی تراکنش های مالی 
کشور را در اختیار بیگانگان قرار بدهد! فالن کارمند و کارگر 
و بقال و نجار که از سرک کشیدن دولت به حساب شخصی 
خود باک و واهمه ای ندارد، مشکل کسانی هستند که صدها 
و هــزاران میلیارد که معلوم نیســت از کجا آورده اند را در 

حساب های شخصی خود دارند! و... این قصه سر دراز دارد!
جناب آقای دکتر صالحی! کدامیک از موارد یاد شده ناشی 
از تحریم ها بوده است؟! حقوق ماهیانه 3 هزار دالری جنابعالی 
را دولت محترم با بی تدبیری و رها کردن عرصه اقتصادی کشور 

به 700 دالر تبدیل کرده است نه تحریم ها؟! 
و همین بال را به گونه ای دیگر و البته به مراتب شدید تر به 
مردم مظلوم این دیار تحمیل کرده است! آیا در این معادله! که 
بهتر است آن را »نامعادله« بنامیم، هیچ مجهولی می بینید؟! 
انصاف نیست که دشــمن از اظهارات نسنجیده شما گرای 
افزایش فشــار و تحریم ها را دریافت کند! مخصوصا آن که 
جنابعالی به نکاتی هم درباره اقتدار نظام و تسلیم ناپذیری 
ملت ایران اشــاره کرده اید که کاش ســخن یاد شده در 

اظهاراتتان نبود.
حسین شریعتمداری

آقای صالحی!
دور از انصاف بود


