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سرویس سیاسی-
روزنامه اصالح طلب اعتماد روز گذشته در واکنش به مطلبی از روزنامه کیهان مبنی بر »تطهیر پادوهای رسانه ای 
امريكا و سعودي« در اين روزنامه ، فحشنامه ای منتشر کرد و نوشت: »پیش از اين هم بارها ستون نويس کیهان دست 
به اين جام جهان نما کشیده بود و اسرار غیبي را علني کرده بود، لیكن تا به حال اين گونه از خود کرامت بروز نداده 
بود که يك روز قبل از انتشار مستند، افشا کند که »اعتماد« قصد تطهیر دارد! پس از عرض دست مريزاد به کرامت 
اخیر ستون نويس گمنام، بايد گفت که ستون روزنامه کیهان است ديگر و بايد با چیزي پر شود؛ ولو قضاوت درباره 
مسائل نديده و پیش از آن صدور حكم محكومیت که اين کرامتي مسبوق به سابقه نزد اهل فكر و قلم است. حكايت 
مســتند »اعتماد« هم همان است و شوري آش کیهان به جايي مي رسد که ستون نويس گمنام مجبور مي شود براي 

پر کردن ستون خود، نتیجه بگیرد که »ظاهرا« اين مستند قصد چنین دارد و چنان...«
اين روزنامه مدعی اصالح طلبی همچنین نوشــت: » اگر جام جهان نما را از برق کشــیديد و فراغتي حاصل شد، 
مستدعي است اندکي وقت بگذاريد و ابتدا مستند را تماشا کنید و بعد از آن مجددا اقدام به صدور حكم نمايید. واقعا 
در وضعیت کرونا و افزايش اوقات فراغت، احتمال تماشــاي 40 دقیقه مســتند توسط کیهانیان غیرزنجیره اي امري 
محال محســوب نمي شود...کاش مي شــد مجالي براي گفت وگوي اخالقي با اين جماعت فراهم بود و همچنان روي 
همان پاشنه همیشگي بداخالقي و پرخاشگري دلبري نمي کردند که يك بار در دهه 60، همه ملت ايران هزينه آنها 

که باب گفت وگو را بستند، با خون عزيزترين جوانان شان پرداخت کرده اند.« 
گفتنی است نقد کیهان به مستند اعتماد نه نقد محتوايی آنكه ناظر بر اين نكته بود که چرا اين روزنامه به بهانه 
بررسی وضعیت رسانه های کشور بايد سراغ افرادی نظیر »مسعود بهنود« و »علی اصغر رمضانپور« برود و در صفحه 
يك خود تصويرشــان را منتشــر کند که سالهاست در پوشــش خبرنگار ، مجری يا فعال رسانه ای مهم ترين نقش در 
اجرای پروژه جنگ روانی دشمن در ايران هراسی، هجمه به فرهنگ، هويت و اعتقادات مردم ايران و کودتای رنگی 

علیه نظام جمهوری اسالمی داشته اند. 
اين روزنامه همچنین در حالی در ادعای مضحك علت راه اندازي شبكه هاي بي بي سي فارسي و ايران اينترنشنال 
را به ضعف صدا و ســیما ارتباط داده که بی بی ســی فارسی که »مسعود بهنود« يكی از چهره های شاخص آن است 
يك ســال قبل از فتنه 88 با بودجه اختصاصی وزارت خارجه انگلیس و با هدف اثر گذاری بر انتخابات ســال 88 و 
ايجاد فتنه و آشــوب در داخل کشــور راه اندازی شد. شبكه ســعودی ايران اينترنشنال نیز »علی اصغر رمضانپور« از 
جیره خوران آن اســت، با هدف ماله کشــی بر جنايات آل ســعود علیه ملت های مظلوم منطقه و توهین به مقدسات 

شیعه پايه گذاری شده است. 
گرچه از روزنامه ای که مديرش با شــهرام جزايری ابر مفسد اقتصادی کله پاچه می خورد نمی توان انتظار داشت 

که خبرنگار و مستند سازش با »مسعود انگلیسی« و »علی اصغر سعودی»فالوده نخورند. 
تالش مدعیان اصالحات برای بزک برجام

روزنامه ســازندگی در گزارش تیتر 1 خود با عنوان »بازگشــت به برجام؛ عبور از براندازی« نوشت: »در سند 80 
صفحه ای مانیفست انتخاباتی دموکرات ها که توسط هیئتی 15 نفره از ياران بايدن- سندرز تهیه شده است لیبرال های 

آمريكايی تعهد کرده اند به برجام بازگردند و از براندازی جمهوری اسالمی دست بردارند.«
ســازندگی نوشته اســت: »در بخش ديگری ضمن مخالفت با خروج آمريكا از توافق هسته ای ذکر شده است که 
توافق هسته ای همواره به منزله آغاز و نه پايان دادن به ديپلماسی آمريكا در قبال ايران بود. دموکرات ها از تالش های 

ديپلماتیك در راستای محدود ساختن برنامه هسته ای ايران حمايت می کنند.«
اصالح طلبان در آخرين ماه های حیات دولت در تالشند به هر بهانه ای هم که شده مرده برجام را بزک کنند! برجام 
و همان خسارت محضی که ظريف درباره آن، عبارت »عدم امكان افتتاح يك حساب بانكی در انگلیس«، عراقچی هم 

عبارت دستاورد »نزديك صفر« و سیف، عبارت دستاورد »تقريباً هیچ« را درباره آن گفتند.
»کاندیدای اجاره ای« کلیدواژه مدعیان اصالحات برای فرار از پاسخگویی

روزنامه آرمان در يادداشتی با عنوان »کانديدای نیابتی اصالح طلبان، راه بی بازگشت« به قلم »اسماعیل گرامی مقدم« 
نوشت:»امروز شرايط کشور به گونه ای است که ايدئولوژی ها و نحوه تعامل با جامعه مدنی برای شرکت در انتخابات 
بايد تغییر کند؛ بدان معنا که روش های گذشته ديگر پاسخگوی جامعه امروز و مطالبات آنها نیست. اساسا از دوره های 
قبل با توجه به تجربه هايی که جريان اصالحات و اصالح طلبان کسب کردند می توان دريافت که بايد در انتخابات های 
پیش رو با رويكرد و شناسنامه اصیل اصالح طلبانه وارد شوند و نمی توان از کانديدای نیابتی يا اجاره ای که منتسب هم 
به جريان اصالحات باشند استفاده کرد، درواقع مردم ديگر حضور پای صندوق های رای با اين شرايط را نمی پذيرند«.

پیش از اين علی صوفی، وزير تعاون دولت اصالحات و عضو شورای سیاستگذاری اصالحات در مصاحبه با سايت 
دولتی خبرآنالين، در اظهارنظری توهین آمیز، روحانی را نامزد اجاره ای خوانده بود!

مدعیــان اصالحات با تكرار کلیدواژه کانديدای اجاره ای و نیابتی، ضمن توهین به رئیس جمهور، از اين کلیدواژه 
به عنوان ترفندی برای فرار از پاسخگويی استفاده می کنند. 

عارف کانديدای اصلی مدعیان اصالحات در سال ۹۲ بود ولی اين طیف با آگاهی از عدم اقبال مردم به کانديدای 
اصلی اصالحات، وی را وادار کرد که از رقابت ها انصراف دهد. در ســال ۹6 نیز اســحاق جهانگیری، معاون اول دولت 
تدبیر و امید کانديدای انتخابات رياست جمهوری شد. جهانگیری صراحتا اعالم کرد که نماينده جريان اصالحات در 

رقابت های انتخابات رياست جمهوری است. اما وی در نهايت به نفع روحانی از رقابت ها انصراف داد.
پس از انتخاب مجدد روحانی در سال ۹6، همانند سال ۹۲، اکثريت مطلق کابینه و پست های کلیدی در اختیار 
مدعیــان اصالحات قرار گرفــت. معاون اول رئیس جمهور، وزير نفت، وزير خارجه، وزير اقتصاد، وزير کار، رئیس بانك 
مرکزی، وزير راه و شهر سازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و...همگی از فعالین شناخته شده طیف مدعی اصالحات 

بودند.
طیف مدعی اصالحات بانی اصلی وضع موجود است اما با بی مسئولیتی و بی اخالقی در پی فرار از پاسخگويی است. 

جنازه برجام بزک شدنی نیست
روزنامه ايران ديروز گفت وگويی را با محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد.

وی در بخشی از مصاحبه ادعا کرده است: »در شرايط فعلی چرا مردم ما اين قدر تحت فشار هستند؟ علت اصلی آن 
حاکمیت يك ديوانه ای به نام ترامپ در آمريكا است. علی رغم اينكه همیشه مذاکره با آمريكا تابو بوده اما چند سال پیش 
مذاکره شروع شد. نزديك دو سال شبانه روز زحمت کشیدند و به توافقی هم با آمريكا و هم با بقیه قدرت های جهان رسیدند. 
توافقی به نام برجام انجام شد و تمام آن خطراتی که در زمان دولت آقای احمدی نژاد ايران را تهديد می کرد و ما 7 قطعنامه 
تحريمی گرفته بوديم از بین رفت. يعنی نه تنها تمام مسائل اقتصادی امروز، آن موقع هم بود بلكه ما به لحاظ امنیتی هم 
در خطر قرار داشتیم و اگر آن وضعیت ادامه پیدا می کرد، چه بسا خطر حمله نظامی و يك جنگ به ايران تحمیل می شد. 
اين ها از بین رفت و يك مذاکره برد- برد صورت گرفت... اصولگرايان تندی که اين روزها علیه برجام سخن می گويند هم 
کاش اين سخنان را ببینند. ترامپ آمده و گفته ايرانیان سر آمريكا کاله گذاشتند. می گويد يك میلیارد و 800 میلیون دالر 
پول از ما گرفتند و هیچی هم به ما ندادند. می گويد حق غنی  سازی که تابو برای غربی ها بود هم توسط ايرانی ها اخذ شد 

و خالصه اينكه اين قرارداد صددرصد به نفع ايران است و به همین دلیل من از آن خارج می شوم.«
گفتنی است ۲7 تیر ماه 1۳۹8 ظريف در مصاحبه با خبرنگار راديو ملی آمريكا گفت: »تعامل با غرب اعتبارش 

را در ايران از دست داده است... من نیز در حال از دست دادن اعتبارم هستم.«
محمد صدر در بخش ديگری گفته است: »ترامپ آمد شروع کرد به فشار آوردن که بیايید دوباره مذاکره کنیم. 
خب اين کار که معنی ندارد، آن هم با آدمی که به چیزی پايبند نیســت. بعد هم ايران می گويد تو که تنها نیســتی 
و چند کشــور ديگر هم هســتند و ثانیاً چطور بايد به تو اعتماد کنیم؟ ديديد که بولتون که مشاورش بوده می گويد 
ترامــپ عصــر يك حرف می زد، فردا صبح آن حرف را رد می کرد و روز بعد هــم يك طور ديگر. يعنی به هیچ وجه 

نمی شود به او اعتماد کرد.«
وی مدعی شده است: »اشاره کرديد که نظام به هر شكلی استراتژی مقاومت را انتخاب کرده. اينجا يك دوگانگی 
می بینیم از ســوی برخی ها که اتفاقاً مخالف دولت هم هســتند. قاعدتاً مقاومت هزينه هم دارد اما برخی می آيند و 
با برند مقاومت عكس می گیرند و شــعار می دهند اما وقتی بحث هزينه ها می رســد، کاًل دولت را وســط می اندازند و 

می گويند مشكالت به ناتوانی دولت برمی گردد.«
گفتنی اســت، سفر اســفند ۹7 روحانی به عراق و ارتقای مناســبات و افزايش روابط و همكاری های اقتصادی 
میان ايران با عراق و ســوريه، ثمره جهاد مدافعان حرم و مجاهدان فی ســبیل اهلل و جوانان مؤمن و انقالبی بود که 
بینی داعش و حامیانش را به خاک مالیدند. از اين رو، برخی میوه مقاومت را چیدند و علیه آن سم پاشی می کنند.

ترس اصالح طلبان از تحکیم و تقویت »نظارت در انتخابات شوراها«
روزنامه اينترنتی همدلی در تیتر 1 خود در گزارشی با عنوان »مجلس يازدهم علیه مجلس شورای اسالمی« به 
طرح مجلس برای تغییر »نحوه نظارت در انتخابات شــوراها« پرداخت و نوشــت: هم جمعی از نمايندگان طرحی را 
ارائه کرده اند که بر اساس آن نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیئت مرکزی نظارت )مرکب از 5 نماينده مجلس( 
برخالف قانون اساســی به کمیسیونی مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس واگذار شود. اين در حالی است 
که نمايندگان مجلس يازدهم به طور ويژه قبل از انتخابات مداوم اين شعار را مطرح می کردند که مجلس مانند سابق 
در رأس امور نیســت و بايد بتواند به جايگاه اصلی خود برگردد. حاال با اين اقدام، مجلس يك گام عقب می نشــیند و 

يكی از مسئولیت های مهم خود را واگذار می کند.
روزنامه زنجیره ای افزود: »شــورای نگهبان برخالف انتخابات مجلس شــورای اسالمی، مجلس خبرگان و رياست 
جمهوری، در نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا وظیفه و اختیاری ندارد. مطابق قانون، انتخابات شوراها با 

نظارت هیئتی از مجلس برگزار می شود.«
شايان ذکر است اوالً در اين طرح، پیشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیئت مرکزی نظارت )متشكل 
از پنج نماينده مجلس(، برعهده يك جمع 7 نفره به نام »کمیسیون ملی انتخابات« باشد که ۳ نفر از آن عضو شورای 
نگهبان، ۲ نفر از قوه قضائیه و ۲ نفر از نمايندگان مجلس باشند، لذا در اين طرح هیئت ناظر فقط شورای نگهبان نیست!
ثانیاً برخالف ادعای اصالح طلبان که همیشه شوراهای شهر را محملی برای حضور مبتنی بر رابطه و بدون ضابطه 
خود در مناصب مديريتی شهری می دانستند، اين طرح منافاتی با اصول قانون اساسی ندارد. بر اساس اصل يكصدم 
قانون اساسی »برای پیشبرد سريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور 
رفاهی از طريق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با 
نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل 
انتخاب می کنند. شــرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان و حدود وظايف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت 
شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی 
و تابعیت حكومت مرکزی باشد قانون معین می کند.« اين گزاره که »قانون معین می کند« حرفی باقی نمی گذارد و 

قانون هم چیزی است که در مجلس تصويب می شود!
اصولگرایان در 1400 پیروز هستند، اما ما منفعل نباشیم

روزنامه ســازندگی در يادداشــتی به قلم محمد عطريانفر فعال سیاسی اصالح طلب و عضو ارشد شورای مرکزی 
حزب کارگزاران نوشــت: در ســال ۹6 مقوله اصالح طلبی از برنامه و شعار انتخاباتی حسن روحانی اصولگرا دفاع کرد 

چون به عملكردها توجه داشت عنوان پیشینی او مالک توافق يا مخالفت نبود.
عملکرد علی الریجانی، اصالح طلبانه است

وی افزود: در رابطه با شــخصیت محترمی مثل آقای الريجانی نیز به رويكرد وی در مجلس توجه شــد و ديديم 
بخش معتنابهی از عملكردهای او اصالح طلبانه اســت.... بنده عقیده دارم برای نشــاط و سرزندگی اصالح طلبی بعد 
از يك دوره زمانی بیســت ســاله... ساختار اصالحات بايد دچار تحول و پوســت اندازی شود و چهره های جديدی با 
 کارآمدی، صالحیت و نوآوری نماد اين انديشــه و فكر باشــند. از اين حیث می تواند برخی جابجايی ها مورد استقبال 

قرار گیرد.«

مهدی امامقلی
مســئله »رانت« و »رانت خواری« که اين روزها تیتر  بســیاری از رسانه های 
داخلی است، از رانت و فساد در واردات »نهاده های دامی«، »قیر«، »گندم« تا رانت 
در ارز 4۲00 تومانی و رانت اطالعاتی در بورس و. .. موضوعی اســت که نبايد به 

سادگی از کنار آن گذشت.
همچنین در دادگاه های دانه درشــت های اقتصادی که اين روزها در حال 
برگزاری اســت، از پرونده فساد در پتروشــیمی، پرونده عظیم خودرو، دادگاه 
طبری و اخاللگران نظام ارزی تا دادگاه برخی از مديران سابق بانك مرکزی و 
دادگاه متهمان اخالل ارزی 60 میلیون يورويی و. .. مسئله رانت و رانت خواری 

يكی از موضوعات مطروحه اين روزهاست.
در جلســه دادگاه برخی از مديران سابق بانك مرکزی که چند روز پیش 
برگزار شد، يكی از متهمان که کارمند رده باالی بانك مرکزی بود، در ازای رانت 
10 میلیون يورويی، از متهم ديگر پرونده، يك خودروی »B.M.W« را به عنوان 

شیرينی دريافت کرده بود!
چند روز پیش هم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست شورای 
معادن يكی از استان ها گفته بود: »سالیانه نزديك به 4000 میلیارد تومان رانت 
بابت مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت دستوری که دولت به شرکت های استان 

می دهد، ايجاد می شود.«
فارغ از نمونه های زيادی که می توان برشمرد، ابعاد جرائم اقتصادی و حاکمیت 
رانت بر اقتصاد در ايران داللت بر اين دارد که فقدان برخی قوانین و مقررات در 
حوزه های اقتصادی و اداری، نظام بانكی، نظام واردات و صادرات، واگذاری ها و 
همچنین منافذ و نواقص قانونی در قوانینی مانند قانون تجارت، قانون مجازات 
اســالمی و. ... راه را برای شكل گیری شبكه های فاسد، رانت و رانت خواری در 

بسیاری از حوزه ها باز گذاشته است.
سؤال اساسی اين است که چرا بعد از گذشت چند دهه زمان و حصول تجربه 
کافی و وافی در حوزه مقابله با فساد و قانونگذاری، مسئله »رانت خواری« جرم 
انگاری نمی شود؟ مگرنه اين است که باالخره يك جايی به ويژه در گام دوم انقالب 
و توسط مجلس انقالبی، بايستی زنجیره اين همه مفاسد اقتصادی مبتنی بر رانت 
که ساخته وپرداخته دانه درشت ها و کلونی های قدرت و ثروت است، قطع شود؟

درســت است که برخی جرائم مانند اختالس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی 
وجوه و اموال دولتی جرم انگاری شده و يا دولت الكترونیك در برخی بخش ها 
و دســتگاه ها عملیاتی شده و حتی قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با 
فساد هم تصويب شده است، اما تا کی بايد شاهد مفاسد اقتصادی، امضاهای 
طاليی، رفتارهای سلیقه ای، رانت هايی مانند رانت اطالعاتی و رو شدن دست 
مجرمان يقه سفید و دانه درشت ها باشیم؟ تا کی بايد فالن مسئول و مقام دولتی 
و اجرايی و يا فالن دستگاه نظارتی از وجود بسترهای رانت جويی و رانت خواران 
بگويند بی آنكه معلوم شود رانت چیست، چه کسانی در زمره رانت خواران قرار 

دارند و آيا اساساًً مجازات می شوند يا خیر؟
اصل جهانی »مساوات« يا تساوی در برابر قانون ايجاب می کند که مجريان 

قانون بدون هیچ تبعیضی، قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند.
بند 6 اصل ســوم قانون اساسی بر »محو هرگونه استبداد و خودکامگی و 
انحصارطلبی« تأکید می کند؛ تأکید بر »محو انحصارطلبی« با اصل بیستم قانون 
اساسی ارتباط پیدا می کند »همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت 
قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

با رعايت موازين اسالم برخوردارند.«
بند ۹ اصل مزبور نیز مقرر می دارد: »… رفع تبعیضات ناروا و ايجاد امكانات 
عادالنه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی« بند 14 هم مقرر می دارد: 
»تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنیت قضايی عادالنه برای 

همه و تساوی عموم در برابر قانون«.
همه اين موارد به نوعی نشان دهنده اهمیت اين گزاره است که مسئله »رانت« 
تعرض به حقوق ملت، اصل جهانی تساوی و اصول قانون اساسی کشورمان است؛ 
مسئله ای که باعث گسترش فساد مالی، قاچاق کاال، تبعیض ناروا، تضعیف تولید 
ملی و تحمیل هزينه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف جامعه خواهد شد.

رانت خواری به مواردی اطالق می شود که شخص حقیقی يا حقوقی به دلیل 
دسترسی به قدرت و وابستگی به افراد صاحب نفوذ در ازای پرداخت رشوه يا 
زد و بندها و روابط غیرقانونی به امتیازنامه های انحصاری مانند دريافت مجوز 
موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کاال، توزيع، خريدوفروش موافقت اصولی 
واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنايع دولتی، فروش اطالعات 
مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانكی و زمین، قاچاق کاال، قانون شكنی 

و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و... دست پیدا می کنند.
نكته جالب توجه اين است که قانون گذار جمهوری اسالمی هنوز که هنوز 
است موضوع »رانت« را که آفت مهلك اقتصاد کشور است جرم انگاری نكرده 

است و قانون مجازات اسالمی هم صراحتی در اين خصوص ندارد.
شايد کمتر کسی بداند که در سال 1۳15 قانونی با عنوان »قانون مجازات 
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی« در مجلس شــورای ملی )۲۹ آذر 
1۳15( تصويب شده است؛ قانونی که به نظر می رسد برخی از نمايندگان محترم 
مجلس يا جامعه حقوقی کشورمان از آن بی خبر باشند و حتی متروک باشد اما 

به هیچ وجه منسوخ نبوده و همچنان معتبر است!
در ماده 1 آن آمده است: »هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد يكی 
از مستخدمین دولتی يا شهرداری يا کشوری يا مأمورين به خدمات عمومی، 
وجه نقد يا فايده ديگری برای خود يا شــخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد 
مأمورين مزبوره از کســی تحصیل کند و يا وعده و يا تعهدی از او بگیرد به... 

محكوم خواهد شد.«
ماده ۲ آن اشــعار می دارد: »هر کس از روابط خصوصی که با مأمورين يا 
مستخدمین مذکوره در ماده يك دارد سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری 
که نزد آنها است به نفع يا ضرر کسی برخالف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ 
کند به... محكوم خواهد شد.« در ماده ۳ نیز آمده است: »مستخدمین دولتی 
يا شهرداری يا کشوری يا مأمورين به خدمات عمومی که نفوذ  اشخاص را در 
اقدامات يا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو 
الی پنج ســال محكوم می شوند و درصورتی که اقدام يا تصمیم مزبور مستلزم 
تفويت حقی از  اشخاص يا دولت باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتی 

خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانین ديگر جزايی باشد.«
واقعاًً جای سؤال است که چرا مجلس شورای اسالمی درخصوص جرم انگاری 
رانت و يا تنقیح قوانین حوزه های بانكی، مالی و گمرکی و يا حداقل به روزرسانی 
»قانــون مجازات اعمال  نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی« که يكی از موانع 

اصلی شكل گیری بسترهای رانتی است، اقدامی نكرده است.
به نظر می رسد در اين دوره از حیات نظام اسالمی، مرکز پژوهش های مجلس 
انقالبی يازدهم و يا ساير مراکز پژوهشی مانند پژوهشگاه قوه قضائیه بايستی 
به پژوهش های کاربردی در جرم انگاری و شناسايی و بستن گلوگاه های فساد 
اقتصادی و منافذ دور زدن قوانین کشور بپردازند؛ پژوهش هايی که بايستی در 
صدر اولويت های قانون گذاری کشور قرار گیرد تا با تولید واکسن قانون، ويروس 

مهلك رانتخواری را مهار کرد.

درمکتب امام

سی وسومین سالگرد کشتار حاجیان در سرزمین وحی
از مسئله حجاز نمی گذریم

کعبه احترامش پیش ما تنها نیســت، پیش مسلمین تنها نیست؛ 
کعبه را همه ملل محترم می شــمرند؛ همه مللی که به دين ]اعتقاد[ 
دارند. کعبه، کعبه ای است که از زمان اول خلقت بوده است و همه انبیا 
در او خدمتگزار بوده اند. شكستن ]حرمت[ کعبه مسئله ای نیست که 
بشــود ازش همین طوری گذشت. اگر ما از مسئله قدس بگذريم، اگر 
ما از صدام بگذريم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردند بگذريم، 

نمی توانیم ]از[ مسئله حجاز بگذريم.
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ویروس رانت
و جای خالی واكسن قانون

نگاه

نخستین جلســه رسیدگی به اتهامات 
متهمین پرونده موســوم بــه »هلدینگ 
رســیدگی  ویژه  دادگاه  قالب  در  آفتاب« 
به جرایم مفســدان و اخاللگران در نظام 
اقتصادی مســتقر در مشهد پیش از ظهر 

دیروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده موســوم 
به »هلدينگ آفتاب« در حال حاضر بیش از 80 
شاکی دارد که ديروز به رياست قاضی سید هادی 

منصوری آغاز شد.
متهــم اصلی پرونــده »هلدينــگ آفتاب« 
امیررضا ثابت، معروف به ســلطان جعل مدرک 
است که در نیمه بهمن ماه سال 1۳۹7 در مشهد 
دستگیر شد. امیررضا ثابت در 11 اسفند ماه سال 
1۳۹4 طی تعهدی رســمی در دفتر ثبت اسناد 
متعهد می شود که به حوزه مرتبط با وزارت علوم، 

تحقیقات و فن آوری ورود پیدا نكند.
پرونده ۳5 جلــدی هلدينگ آفتاب بیش از 

پنج هــزار و 800 صفحه و 15 متهم دارد که از 
اتهامات مطرح شده در آن می توان به مشارکت در 
کالهبرداری شبكه ای، اخالل در نظام اقتصادی از 
طريق فرار مالیاتی، پول شويی، مشارکت در جعل 

مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی و مؤسسات 
آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و ُمهر تايید مدارک اين وزارتخانه و نشر 

اکاذيب رايانه ای  اشاره کرد.

پرونده سلطان جعل مدرک به دادگاه رفت

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
در پیامی  به مناسبت سالروز عملیات 
تأکید کرد: حماســه سترگ  مرصاد 
مرصاد نشان داد که هرگاه کیان نظام 
مواجه  تهدیدی  با  اسالمی  مملکت  و 
پرچم  برافراشتن  با  ایران  ملت  شود، 
وحــدت در صحنه و صــف مقابله با 

دشمنان حاضر می شوند.
سردار سرلشكر پاسدار »محمد باقری« 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پیام 
خود تصريح کرد: فرارسیدن پنجم مردادماه 
ســالروز عملیات غرورانگیــز و مقتدرانه 
»مرصاد« که بــرای مقابله با اقدام ننگین 
و خیانت بــار منافقین موســوم به »فروغ 
جاويدان« و آزادسازی مناطق  اشغالی در 
جبهه غرب، درس ها و عبرت های ماندگار 
و آموزنده ای در تاريخ ايران عزيز به وديعت 

نهاده است را گرامی می دارم.
وی در بخش ديگری از اين پیام افزود: 
حافظه تاريخی ايرانیــان گواهی می دهد 
گروهك منفــور و خائن منافقین، آخرين 
حلقه اســتكبار و صهیونیســم بین المللی 
برای درهم شكستن مقاومت و ايستادگی 
شگفت انگیز و پیروزمندانه ايران در جنگ 
تحمیلی - آن هــم در نقطه پايانی جنگ 
و پذيرش قطعنامه 5۹8 محسوب می شد 
که بر اساس توهم و محاسبات غلط دشمن 
بعثی و حامیــان منطقه ای و فرامنطقه ای 
صدام از وضعیــت و آمادگی های دفاعی، 
نظامی جمهوری اسالمی - بود که با خطای 
راهبردی آنان و گرفتار شدن در کمین گاه 
الهی همراه گرديد و دســت انتقام خداوند 
در عملیات مرصاد از متن اراده رزمندگان 

اســالم و فرزندان ملت ايــران به درآمد و 
در معادلــه  ای معكوس تــار و پود آنان را 
درهم کوبید تا »ان ربــك لبالمرصاد« را 

تفسیر کند.
سرلشكر باقری افزود:  در عملیات فروغ 
جاويدان نه تنها رويای باطل »از مهران تا 
تهران« تعبیر نشــد، بلكه گروهك نفاق و 
منافقین خائن، کوردل و  تروريست، برای 
همیشــه آماج نفرت و کینه مقدس ملت 
ايران قرار گرفتند و »حماســه ســترگ 
مرصاد« در آن شــرايط خطیر و پر ماجرا 
نشــان داد که هرگاه کیان نظام و مملكت 
اســالمی با تهديدی مواجه شــود، ملت 
ايران به ويژه نســل جوان مؤمن، انقالبی و 

وطن دوســت با برافراشتن پرچم وحدت و 
يكپارچگی برای دفاع از آرمان ها و سرزمین 
مقدس خود، آگاهانه، عاشقانه و شجاعانه 
در صحنه و صف مقابله با دشمنان حاضر 
می شوند و با غلبه بر آنان از میهن عزيزمان 

دفع خطر خواهند کرد.
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح 
همچنین با گرامیداشــت يــاد و خاطره 
شــهیدان حماسه ساز و همیشــه جاويد 
هشت ســال دفاع مقدس به ويژه شهدای 
عملیات افتخارآمیز مرصاد و سردار دل ها 
و سیدالشــهدای جبهه مقاومت اسالمی، 
سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی)ره( از 
فرماندهان اين عملیات بزرگ، تأکید  کرد: 

درس هــای اين رخداد عظیم و الهام بخش 
تاريخی در شــرايط حســاس کنونی که 
رد پــای منافقیــن و جريــان »نفوذ« در 
فتنه آفرينی ها پیچیده و غائله سازی نوين 
دشمنان قســم خورده علیه ايران اسالمی 
که با دروغ، نیرنگ و سیاه نمايی از وضعیت 
کشــور در فضــای مجازی و شــبكه های 
اجتماعی برای اغــوای مردمان اين مرز و 
بوم در کمین نشســته اند، عبرت آمیز بوده 
و با يادآوری سرنوشــت ارتش به اصطالح 
آزادی بخش فرقه نفــاق در نبرد جاودانه 
مرصاد، هوشمندی و بیداری ملت مقتدر، 
انقالبی و شــريف کشورمان را به رخ آنان 

خواهد کشید.

سرلشکر باقری: 

منافقینی که در فضای مجازی به فتنه آفرینی مشغولند از حماسه مرصاد درس عبرت بگیرند 

سرويس سیاسیـ 
رژیم جنایتکار و خونخوار آل سعود در 
قبال خیانت و فــرو کردن خنجر به قلب 
امت اسالمی و جنایاتی که به پشتیبانی و 
همراهی آمریکا مرتکب می شود، پاسخگو 
نیست و مسئولیت نمی پذیرد. فاجعه کشتار 
زائران حرم امن الهی در حج سال 1366 و 
از  فاجعه منا نمونه هایی فراموش نشدنی 
سیاهه جنایات آل سعود است و مستلزم 
برخورد و پیگیری فعال و مقتدرانه برای 

احقاق حق.
امروز ششــم ذی الحجه و يــادآور جنايت 
فراموش نشدنی آل سعود علیه مسلمانانی است 
که صالی ابراهیمی »َو اَِذّن فِی الّناِس بِالَحّج« را 

اجابت کردند.
حج مظهر آمیختگی معنويت و سیاســت 
است. وقتی که وحدت و يك صدايی مسلمانان 
در حج با برائت از مشرکین همراه می شود، نمايی 
از حج واقعی را می توان مشاهده کرد و اين همان 
نقطه ای است که استكبار از آن در هراس است.

از اين رو، ششــم ذی الحجه ســال 1407 
هجری قمری مصادف با نهم مرداد ماه ســال 
1۳66 هجری شمسی، رژيم خونخوار آل سعود، 
به جرم برائت از مشرکین به روی حجاج سنگ 
و آتش گشود و صفحه  سیاه ديگری را در تاريخ 

جنايات خود بر جای گذاشت.
در آن سال، دولت عربستان سعودی تدارک 
تازه ای بــرای برخورد با زائــران ايرانی در نظر 
گرفته بود. برخورد سعودی ها در ساعات مانده 
به برگزاری مراســم شكل جديد پیدا کرده بود 
و نشــانه ها حاکی از اين بود که مراسم برائت از 
مشرکان امسال با سال های گذشته فرق دارد. روز 
قبل از مراسم بهداری های مكه از پذيرش بیماران 
ايرانی خودداری کردند. آرايش پلیس عربستان 
سعودی به گونه ای بود که گويی آماده برخورد با 

برگزارکنندگان تجمعات اعتراضی است.
برنامه راهپیمايی ســاعت 16 و ۳0 دقیقه 
شروع شد. زائران ايرانی و خارجی با پالکاردهايی 
که مضامین ضدآمريكايی و اسرائیلی داشت، به 
سمت محل معین حرکت می کردند و آرام شعار 
می دادند. بعد از رسیدن راهپیمايان به محل مورد 
نظر، ابتدا پیام امام)ره( به کنگره حج خوانده شد 
و سپس سخنرانی نماينده امام شروع شد. ساعت 
18 و 10 دقیقه که سخنرانی در حال اتمام بود، 
زائران به آرامی برای مراجعه به محل استقرار خود 
به سوی سه راهی شعب ابوطالب در حال حرکت 
بودنــد. 18 و 40 دقیقه پايان مراســم اعالم و 
بی مقدمه حمله نیروهای پلیس به تجمع کنندگان 
شروع شد. پلیس سعودی باتون به دست، حجاج 
را مورد حمله قرار داد. از ساختمان های اطراف هم 
سنگ و آجر به سمت حجاج پرتاب می شد. کمی 
بعد پلیس سعودی با گازهای سمی و خفه کننده 

و شلیك رگبار، زائران را مورد هدف قرار داد.
به گزارش تســنیم، تلفات لحظه به لحظه 
افزايش پیدا می کرد و زائرانی که خود را به محل 
استقرارشان رســانده بودند، هم وضع مناسبی 
نداشتند چون محل اقامت آنان از سوی نیروهای 
سعودی محاصره شده بود و اين محاصره تا ساعت 

11 شب ادامه داشت.
در بیانیه رســمی وزارت کشور سعودی در 
هشــتم ذی الحجه، آمار تلفات اين حادثه 40۲ 
کشته اعالم شد که ۲75 نفر آنان ايرانی و نیمی 
از آنان زن بودند و 64۹ زخمی. آمار اعالم شــده 
البته از سوی ايران مورد تشكیك واقع شد و منابع 
ايرانی از کشته شدن ۳۲5 نفر با تفكیك ۲0۳ زن 

و 1۲۲ مرد خبر دادند.
مزدوران آل ســعود بــرای قتل عام و ضرب 
و جــرح زائران خانه خدا از هر وســیله ممكن 
استفاده کرده اند، وسائل به کار رفته نشان دهنده 
دو حقیقت است: اوال: انسجام و هماهنگی قبلی 
برای مقابله با حجــاج ايرانی و غیر ايرانی  ثانیا: 
بیانگر عمق کینه و عداوت نســبت به مناديان 
توحید. انواع وســائلی که از آنها استفاده شده 

است، به  شرح زير است:
سنگ ، قطعات بزرگ و کوچك شیشه، لوازم 
مستعمل مانند کولر و اجاق گاز، سطل های پر از 
شن و ماسه ، آب جوش ، قطعات بزرگ يخ ، شالق ، 
چوب های میخ دار، شیشه های نوشابه ، قطعات 
ســنگ بتون، چماق ، باطوم چوبی و الكتريكی ، 
آتش نشــانی ،  کپســول های  آهنی ،  میله های 
گاز آشــك آور، گازهای سمی ، گاز خفه کننده، 
گاز اعصاب ، گلوله های ســاچمه ای و انفجاری ، 
تفنگ های دوربین دار، مسلسل و انواع سالح های 
سبك دستی ، نارنجك دستی ، بمب های آتش زا.

کارگزاران  بی اراده حاکمیت سعودی
امام خمینــی)ره( در واکنش به اين حادثه 
خونین و بــرای نشــان دادن مظلومیت ملت 
ايران، آل سعود را جهت تصدی امور کعبه و حج  
بی لیاقت دانســتند و در پیامی که دهم مرداد 
1۳66 مصادف با هفتم ذی الحجه 1407 هجری 
قمری خطاب به نماينده خود و سرپرست حجاج 
ايرانی صادر کرد، اعالم کردند: »آن ها به دست 
خود اســباب افتضاح و رســوايی خود را فراهم 
کردند... ما اگر می خواستیم به جهان اسالم ثابت 
کنیم که کعبه داران کنونی لیاقت میزبانی سربازان 
و مهمانان خــدا را ندارند و جز تأمین آمريكا و 
اسرائیل و تقديم منافع کشورشان به آنها کاری 
از دستشان برنمی آيد، به اين خوبی نمی توانستیم 
بیان کنیم... و به اين اندازه که کارگزاران  بی اراده 
حاکمیت ســعودی در اين قساوت و بی رحمی 

عمل کردند، موفق نمی شديم.«
فاجعه منا در ســال ۹4 فقــره ديگری در 
کارنامه سیاه آل سعود است که قلوب مسلمانان 
عالــم را جريحه دار کرد. اين فاجعه که به جان 
باختن حدود 8 هزار حاجی از جمله 464 حاجی 
ايرانی انجامید، در روز دوم مهر ماه سال 1۳۹4 
همزمان با عید قربان در حالی رخ داد که حاجیان 
از منا به سوی جمرات حرکت کردند. 5 گذرگاه 
طريق المشاه، شارع الجوهره، سوق العرب، ۲04 
و ۲06، زائران را از منا به جمرات وصل می کند. 
فاجعه مرگبار منا، جايی در میانه گذرگاه ۲04 

رخ داد.
دلیل اصلی روی دادن فاجعه، بسته ماندن 
گذرگاه فرعی ۲15 اعالم شده که موجب شلوغی 
شديد جمعیت از ساعت 8:۳0 صبح و قفل شدن 
حرکت در ســاعت 8:45 شد. زائران در صورت 
باز بودن گذرگاه فرعی ۲15 می توانســتند به 
راحتی از محل فاجعه خارج شــده و به گذرگاه 
سوق العرب وارد شــوند. عالوه بر اين، خروجی 
گذرگاه ۲04 به سوی جمرات هم با خودروهای 
پلیس عربستان سعودی بسته شد. در اين حال، 
زائرانی که در گذرگاه ۲04 بودند، از يك ســو با 
فشار ورود زائران گذرگاه ۲06 مواجه شدند و از 
ســوی ديگر، نه راهی به جلو داشتند و نه راهی 

برای ورود به گذرگاه سوق العرب.
حضرت آيت اهلل  العظمــی خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی در مقابــل اين حادثه 
موضع گیری های مهمی داشــتند. ايشان ابتدا 
در پیامی، سه روز عزای عمومی در کشور اعالم 
کردند، ســپس در شروع جلســه  درس خارج 
فقه دولت ســعودی را به »مسئولیت پذيری« و 
»پرهیــز از فرافكنی« توصیه کردند. همچنین 
در دانشــگاه علوم دريايی امام خمینی نوشهر، 
به حكام عربستان هشــدار دادند: »اگر بنا شد 
عكس العمل نشان بدهیم، عكس العمل های ما 

خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.«
حّکام سعودی یک عذرخواهِی زبانی

 از دنیای اسالم نکردند!
حضرت آيت اهلل  العظمی خامنه ای 17 شهريور 
1۳۹5 در ديدار با خانواده های شهدای منا تصريح 
کردند: »حّكام سعودی يك عذرخواهِی زبانی از 
دنیای اسالم نكردند! چقدر اينها وقیحند، چقدر 
بی شــرمند! آيا اين کوتاهی ای که اينها کردند، 
سوءتدبیری که نشان دادند، بی کفايتی ای که به 
خرج دادند - حاال بعضی می گويند تعّمد، ولو آن 
هم نباشد- نْفس اين بی تدبیری و بی کفايتی يك 
جرم است برای يك مجموعه دولتی و سیاسی؛ 
چطور نتوانستید اداره کنید؟ چطور نتوانستید 
امنّیت اين جمعّیتی را کــه ضیوف الّرحمانند، 
میهمانان خدايند و شــما اين همه درآمد از اين 
ناحیه کســب می کنید، و برای خودتان عنوان 
درست می کنید، حفظ کنید؟ چه تضمینی وجود 
دارد که در اوقات مشــابه، حوادث مشابهی رخ 
ندهد؟ اين يك سؤال بزرگ است. دنیای اسالم 
بايستی گريبان اينها را بگیرد، از اينها سؤال بكند؛ 
چرا سؤال نمی کنند؟ مصائب دنیای اسالم اينها 
است. اينكه جمهوری اسالمی در مقابل اين همه 
جهالت، اين  همه گمراهی، اين همه ماّدی گری، 
اين همه سهل انگاری و احیاناً بی غیرتی ديگران، 
تنها می ايستد و مواضع قرآنی خودش را، مواضع 
اسالمی خودش را، مواضع بر حّق خود را علناً و 
صريحاً اعالم می کند، اين همان شاخصی است که 
شما ملّت ايران بايد به آن افتخار کنید و می کنید. 
و خود شما ملّت ايران هستید که اين قدرت را، 
اين شجاعت را به وجود آورده ايد که می توانید 
در مقابل يك دنیای تاريك جاهل، حرف حق را 

بزنید و حقايق را بیان کنید. 
ايشان تصريح کردند: »حقیقت اين است که 
اين کسانی که اين بی کفايتی را نشان دادند، اين 
ناامنی را بر حّجاج دنیای اسالم -که در آنجا سالی 
يك بار جمع می شوند- تحمیل کردند، اينها انصافاً 
اليق نیستند برای اداره حرمین شريفین، اليق 
نیستند برای خدمت حرمین شريفین؛ واقعّیت 
قضّیه اين اســت. اين بايد در دنیای اسالم جا 
بیفتد، بايد اين فكر ترويج بشــود. اين هم يك 

بُعد مسئله است.«
رهبر معظم انقالب اســالمی همچنین به 
برخورد دوگانه مدعیان حقوق بشر  اشاره و تأکید 
کردند: »يك بُعد ديگــر، نگاه به دنیای مّدعی 
حقوق بشر است. خب، يك جا يك نفری با يك 
اتّهامی در يك کشوری فرض بفرمايید به قتل 
می رسد ]يعنی [ اعدام می شود يا زندانی می شود، 
شما می بینید سروصداهای حقوق بشری بلند شد 
-البّته در آن کشورهايی که انگیزه برای مخالفت و 
مبارزه با آنها وجود دارد- هیاهو درست می کنند؛ 
]اّمــا[ اينجا چند هزار نفر به خاطر بی کفايتی و 
بی تدبیری و سوء عمل يك دولت جان می بازند 
و اين دســتگاه های حقوق بشری و دولت های 
مّدعی حقوق بشر سكوت مرگ می گیرند و حرف 
نمی زنند؛ هیچ چیز نمی گويند! اين هم يك نكته 
مهّمی است. اين کسانی که دل به دستگاه ها و 
سازمان های بین المللی می دهند و به آنها امید 
می بندند، ببیننــد اين حقیقت را، بفهمند اين 
واقعّیت را؛ ببینند که چقدر دروغ و ِخالف واقع 
در هويّت اين سازمان ها و اين تشكیالت وجود 
دارد؛ در ايــن قضّیه ســكوت کردند، هیچ چیز 
نگفتند. گاهی حّتی حقوق حیوانات برايشــان 
اين قدر اهّمّیت پیدا می کند که جنجال می کنند، 
]اّما[ چند هزار انسان در يك چنین حادثه ای -نه 
يك حادثه تصادفی، نه سقوط يك هواپیما، ]بلكه[ 
در يك حادثه ای که وظیفه مند بودند کسانی که 
اين حادثه را درســت مديريّت کنند؛ آنجا اينها 
به اصطالح صاحب خانه اند، اينها متولّیان امرند، 
وظیفه آنها بوده اســت که امنّیت اينها را حفظ 
کنند- به خاک و خون کشیده بشوند و اينها هیچ 

چیز نگويند؛ سكوت محض بكنند!«
سلسله و شجره  خبیثه  ملعونه

حضرت آيت اهلل  العظمی خامنه ای همچنین 
خاطرنشان کردند: »اين سلسله و شجره خبیثه 
ملعونه، دهان ها را با پول می بندند، اين بندگاِن 
پول و بندگاِن دنیا، نمی گذارند کسی ]علیه [ اينها 
حرفی بزند، اعتراضی بكند. يك هیئت حقیقتاب 
الزم است، بايد بروند از نزديك ببینند، مسئله 
را بررسی کنند؛ هرچه ]می خواهد[ طول بكشد. 
اين از جمله کارهايی است که مسئولین محترم 
ما هم بايســتی در نظر بگیرند و دنبال بكنند و 
اهّمیت ]بدهند[. اين هم يك بُعد قضّیه است.«

جنايات آل سعود همچنان در يمن و بحرين 
با چراغ سبز آمريكا ادامه دارد. رژيم جنايتكار و 
خونخوار آل ســعود در قبال خیانت و فرو کردن 
خنجر به قلب امت اســالمی و جناياتی که به 
پشــتیبانی و همراهی آمريكا مرتكب می شود، 
پاسخگو نیست و مسئولیت نمی پذيرد. آل سعود 
آشــكارا در مســیر پرداخت ديه شــهدای منا 
ســنگ اندازی می کند. برخورد و پیگیری فعال 
و مقتدرانه برای احقاق حق امری بايسته است.

قصابی حجاج در حرم امن الهی
و رژیم جنایتکاری كه پاسخگو نیست

با توجه به اعالم دولت برای پرداخت وام 
اجاره مسکن به مستأجرین، سؤاالت و شبهاتی 
پیرامون این وام مطرح شده است که آیت اهلل 
صافی گلپایگانی و آیت اهلل علوی گرگانی مراجع 
معظم تقلید نظر خود را در قالب استفتاء بیان 

کرده اند.
آيت اهلل صافی گلپايگانی مرجع تقلید شیعیان در 
پاسخ به اين سؤال که »اخیراً دولت به دنبال افزايش 
اجاره  بها در سطح کشــور، »وام اجاره مسكن« را 

برای مســتأجران مد نظر قرار داده و مقرر شده که 
مستأجر به صورت ماهانه، 1۳ درصد سود اين وام 
را به دولت پرداخت نموده و در پايان مدت اجاره نیز 
اصل وام را به دولت برگرداند. با توجه به اينكه اين 
پول صرف رهن منزل شــده و کسب و کاری با آن 
انجام نمی شود، آيا دريافت اين سود از سوی دولت، 

ربا نیست؟«، گفته است:
قرض به شــرِط بهره، ربا و حرام است و فرقی 

نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود يا نشود.

همچنین آيت اهلل علوی گرگانی مرجع تقلید 
شیعیان دراين باره گفت:

چون غالبــاً بانك اينگونه وام هــا را در قالب 
قرارداد جعاله به وام گیرنده می دهد و به نظر ما اين 
نوع قرارداد در اينگونه وام ها، دارای  اشــكال فقهی 
اســت، لذا دريافت اين وام خالی از  اشكال نیست، 
لكن اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار 
باشد، دريافت آن از باب اضطرار برای گیرنده  اشكال 

شرعی ندارد.

نظر دو مرجع تقلید درباره دریافت وام ودیعه مسکن 


