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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* کمیسیون های اقتصادی و بودجه مجلس باید با دقت و وسواس هر چه 
بیشتر نسبت به رفع اشکال از بودجه سال 99 اقدام بکنند. اگر به این بودجه 

اصالحیه زده نشود زندگی ملت سخت تر خواهد شد.
0912---8712

* تحلیل آقای بلوری در یادداشت روز 98/10/3 کامال صحیح است. ولی 
طرح مالزی ثروتمند و پیشرفته جذابیتی برای غرب باوران ندارد. آنها نگاهشان 
فقط به دست کدخداست! ثمره 6 سال تالششان این را فریاد می زند! باید 
صبر کرد تا ان شاءاهلل با شکل گیری مجلس انقالبی و دولت انقالبی بتوانیم 

به این چیزها فکر کنیم و تدبیر بیندیشیم.
0911---0049

* برخی وزرا و نمایندگانی که به بهانه شفافیت مالی از FATF دفاع می کنند 
آیا خودشــان وضع مالی شفافی دارند و دارایی خود را به دستگاه قضایی 

ارائه کرده اند که می خواهند با  FATF کشور را با مشکل روبه رو کنند؟!
0992---8857

* مردم باید انتخابــات را به یک رفراندوم تبدیل کنند یعنی با رای خود 
تفکر غربگرای دولت را که جز گرانی و فشار به ملت نتیجه  دیگری نداشته 
برای همیشه به حاشیه ببرند. نجات این کشور فقط با مدیریت انقالبی و 

جهادی است.
0912---3104

* از سران قوا درخواست می شود با تشکیل مجتمع پیشگیری از جرایم و 
فرار مالیاتی به درآمدهای مالیاتی در کشور سروسامان دهند و رویه غلط 
گذشته و تکیه بر دریافت مالیات از قشر کارمند و کارگر به طور ماهانه و 

معاف  کردن سلبریتی ها، پزشکان و ... را پایان دهند.
0918---0291

* فتنه هایی که دشمنان بیرونی با نفوذی های داخلی برای مقابله با نظام 
اسالمی تدارک دیده و برنامه ریزی کرده اند اگر تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه 
و نایب امام زمان )عج( نبود بارها و بارها نظام ساقط شده بود. جان هایمان 

به فدای امام امت امام خامنه ای )مدظله العالی(
فتحی از کردستان

* رویترز عالوه بر جوســازی در مورد کشته شده های فتنه آبان ماه، بدون 
صحبــت از بی تدبیری دولت در اعالم ناگهانــی افزایش قیمت بنزین، به 
فضاسازی علیه رهبر معظم انقالب روی آورده است. خداوند بر عزت و اقتدار 
و طول عمر عزیزتر از جانمان بیفزاید و او را تا ظهور حضرت حجت )عج( 
محافظت نماید که با تیزبینی و بیان حکیمانه فتنه ها را نقش بر آب می کنند 
و دشمنان را ناکام می گذارند و جریان نفاق را رسوا می کنند. دشمنان نیز 

ره به جایی نخواهند برد.
6406--- 0912 و 2842---0910
* بعد از 40 روز از ماجرای فتنه آبان ماه چرا چهره های خبیث جوجه شعبان 

بی مخ های اغتشاشگر شطرنجی نمایش داده می شوند؟!
0910---0471
* آقای رئیس جمهور به وزیر خارجه هند گفته اند آمریکا دیر یا زود، تحریم ها 
را کنار خواهد گذاشت. واقعیت است که اگر روحیه دولت ایشان همچنان 
منفعل و بی عمل باشد آمریکا به تحریم ها ادامه خواهد داد فقط با تالش و 

مدیریت جهادی است که می توان آمریکا را از تحریم ها ناامید کرد.
نیک نام

* آقای جهانگیری گفتند دولت در تمام زمینه ها غوغا کرده است! به عرض 
مبارک می رساند دولت در بی تدبیری و افزایش قیمت ارز 3500 تومانی به 
کانال 19 هزار تومانی، خالی کردن خزانه از ارز و طال، تعطیلی کارخانه ها، 
رکوردشکنی در نقدینگی،  خصوصی سازی و واگذاری ها به نورچشمی ها، 
امدادرسانی ضعیف در آب گرفتگی اهواز و سیستان، اعالم ناگهانی افزایش 
قیمت  بنزین و آب به آسیاب دشمن ریختن،  ساخت و ساز مسکن و... واقعا 

غوغا کرده است!
کیوانی- بم

* از دســتگاه قضایی درخواست می شــود با کسانی که از عنوان نماینده 
مجلس، یا مدیر دولتی و... سوءاســتفاده کرده و با دشمنان نظام همراهی 
می کنند برخورد قهرآمیز نماید. چون همراهی با دشمنان نمی تواند وظیفه 

نمایندگی یا مدیریت در نظام جمهوری اسالمی تلقی شود.
وحیدی

* آقای رئیس جمهور! شــیطان بزرگ برای ملتی که از آنها سیلی خورده 
است کاری نمی کند 6 سال دوندگی در میدان مذاکره برای هیچ کافی است. 
لطفا عمر کوتاه باقیمانده دولت تدبیر را دوباره صرف هیچ نکنید. نگاهتان 
به درون کشــور باشــد و تالش کنید گره ای را باز کنید نه اینکه بر گره ها 

بیفزائید! وقت و هزینه و دوندگی را هدر ندهید.
0912----9438
* ســاپورت با قیمت زیر 50 هزار تومان به وفور یافت می شود ولی چادر 
زیر قیمت 250 هزار تومان پیدا نمی شود! دست هایی در کار است تا دیانت 
و فرهنگ مردم را تغییر دهند. دستگاه های قضایی و امنیتی و... باید این 

دست ها را قطع نمایند.
0938----8688
* کشــف و جلوگیری از ترانزیت 40تن هروئین  و مرفین به اروپا هزینه 
بســیاری برای کشــور دارد و مهم تر از آن به خطر افتادن جان نیروهای 
حافظ امنیت و حتی شهادت چند تن از آنان را در پی داشته است این چه 
منطق عجیب و غریبی است؟ ما را تحریم می کنند، به فتنه گری و آشوب 
در کشورمان کمک می کنند بعد، ما برای حفظ جان جوانان آنان به قیمت 

جان جوانان مان مانع ترانزیت موادمخدر به کشورهای اروپایی می شویم!
0911---7823

* دولت آقای روحانی با کنار گذاشتن طرح مسکن و حذف کارت سوخت 
و ســپس روی آوردن به این دو طرح ثابت کرد که مدت 6 ســال از دولت 
قبل از خود عقب است. از این مهم تر خسارت سنگینی است که این دولت 

با عقب افتادگی خود به کشور وارد کرده و حاضر به عذرخواهی نیست.
0912---7345

* اگر تحریم اقتصادی همه مشکل کشور است پس دولت چگونه گندم وارد 
کرده است؟ چرا دولتمردان با مردم خودشان صادق نیستند؟

0910---5258
* برای پیشــگیری از آب گرفتگی در شهرهایی مانند اهواز و خرمشهر که 
مســطح بوده و مستعد آب گرفتگی هستند باید با حفر کانال های عمیق 
فاضالب را به بیرون شــهر هدایت کرد. خالصه مشــکل این شهرها باید 

ریشه ای حل بشود.
0914----8902
* مدیرعامل مسکن مهر پردیس اخیرا طی بخشنامه ای به تمامی کسانی که 
در فاز 8 مسکن مهر پردیس برای دریافت سند )5 برگی( مراجعه می نمایند 
اعالم کرده که عالوه بر مبلغ واریزی اولیه و 50-40 میلیون وام مسکن باید 
40 میلیون دیگر که 7 میلیون آن نقد و بقیه اقساطی است بپردازند تا 5 
برگی را دریافت نمایند و اال از تحویل  مسکن خودداری می شود! این ابتکار 
دولت تدبیر که تا به حال بی سابقه بوده است سر و صدا و درگیری هایی را 

در سوله های پردیس به وجود آورده است.
شیری

* در مغازه های سطح شهر پهلوان پرور استان مازندران )یعنی پایتخت کشتی 
جویبار( پالکاردهایی نصب شــده است با این مضمون که در برابر تحویل  
5 پاکت خالی سیگار رویال، یک پاکت سیگار پرتحویل بگیرید! این یعنی 
تشویق به افزایش مصرف سیگار! باید با این حرکت مرموز مقابله کرد. وزارت 

بهداشت هم برای سالمت جامعه باید وارد اقدام شود.
0911----1548
* ظرف دو روز که از ثبت نام متقاضیان مســکن طرح ملی شــهر جدید 
گلبهار استان خراسان رضوی گذشت ظرفیت تکمیل شد و بقیه متقاضیان 
جاماندند. از وزارت راه و شهرسازی درخواست می شود همانند برخی دیگر 
از استان ها مثل اصفهان،  کرمان، هرمزگان و... مجددا ظرفیت ثبت نامی این 
شهر را هم افزایش دهند تا افراد جامانده بتوانند به امید سرپناه و مسکن دار 

شدن ثبت نام کنند.
0919----4594
 * یک ســال است که خودروی مرا ســرقت کرد ه اند سارقین در زندانند و 
مالخر با وثیقه آزاد است مال باخته باید چکار کند تا به حق خویش برسد!
0912----2482

دیدید لبوفروش و راننده تاکسی
از شما بهتر می فهمیدند آقای سریع القلم؟!

یکی از تئوریسین های سازش و کرنش در مقابل آمریکا و غرب، با وجود ابطال 
ادعای گذشته خود همچنان از جهانی شدن و بین المللی شدن حرف می زند.

محمود ســریع القلم که در اوج مباحث مذاکــرات و برجام، نظرخواهی از 
مردم عادی )راننده تاکســی و لبوفروش( را به استهزا می گرفت، بی آنکه درباره 
خسارت های روند مورد حمایت خود توضیح بدهد یا عذرخواهی کند، گفته است: 
آینده کشور در گرو بین المللی شدن است. اگر ما با بانک های جهانی و شرکت های 

جهانی همکاری کرده و کشوری بین المللی بودیم، راحت  تحریم  نمی شدیم.
سریع القلم با تاکید بر اینکه مشکل کشور ما دانش است، تصریح کرد: االن 
حدود شــش ماه است که دستگاه دیپلماسی ما دارد به اتحادیه اروپا می گوید: 
»چرا وظایفتان در رابطه با برجام را انجام نمی دهید؟« اگر دستگاه دیپلماسی ما 
10 درصد اقتصاد جهانی را می فهمید، این جمله را نمی گفت. برای اینکه رابطه 
تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا یک تریلیون و 400 میلیون دالر است. آمریکا 
در کشور آلمان 287 پایگاه نظامی دارد. بعد ما انتظار داریم این روابط را رها کنند.
وی همچنین گفته است: اگر از من بپرسند با فساد در ایران چه کار کنیم 
می گویم هرچقدر ایران با دنیا بیشتر کار کند فساد در ایران کمتر می شود. اصال 
لزومی ندارد ســالی چند کنفرانس برگزار کنیم چندنفر کارشــناس و مسئول 
درباره علل فساد، تاریخ فساد و روش های مبارزه با فساد برگزار کنیم و در آخر 
همه یک کیف بگیرند و بروند. اگر می خواهید فساد و اختالس ها در ایران تمام 
شــود، سیســتم بانکی ایران را جهانی کنید تا شفاف شود که اگر یک نفر یک 
دالر جابه جا کند مشخص شود چه ساعتی و از کجا به کجا منتقل کرده است. 
آن موقع ببینید برای فساد چه اتفاقی می افتد. وقتی یک کشور با دنیا ارتباطی 

ندارد در داخل آن هر اتفاقی می افتد.
ســریع القلم گفت: وقتی سال 69 به این دانشکده آمدم اولین مقاله ای که 
نوشــتم »نقد خودکفایی اقتصادی و استقالل سیاســی« بود، البته آن موقع 
روزنامه معروف میدان فردوسی علیه من نوشت که یک نفر آمده و می گوید باید 
خودکفایی اقتصادی را کنار بگذاریم. خودکفایی اقتصادی و اســتقالل سیاسی 
حرف های آفریقایی ها در دهه 50 بود، می خواستند استعمارزدایی کنند و بعد از 
دو سه سال دیدند این حرف ها بی معناست. این حرف ها را کنار گذاشتند سپس 

با دنیا مشغول کار شدند.
آقای سریع القلم در حالی از فقر و دانش در دستگاه دیپلماسی سخن می گوید 
که در اوج همین مذاکره و اعتماد به آمریکا و اروپا، مطلقا حرفی به نقد نمی زد 
و رأساً توجیه کننده خوش خیالی و اعتماد بالوجه به غرب بود؛ در حالی که اگر 
خود واقعا دچار فقر دانش نبود، همان موقع باید هشــدار می داد که اروپا فاقد 
وزن و غیرقابل اعتماد است؛ نه اینکه نظر شهروندان عادی در همین زمینه را 
مسخره کند!! اگر سواد داشت، باید می گفت که الزمه بین المللی شدن و با عزت 
در آمریکا زیستن، تولید قدرت است و نه واگذاری توانمندی ها و پیش آمریکا و 
اروپا گردن کج کردن، چرا هنگامی که همفکران آقای سریع القلم در دولت، به 
مدت 6 سال اقتصاد را به واسطه حالت تعلیق و انتظار، به ضعف می کشاند، او 
جمله ای به انتقاد بر زبان نیاورد؟ مگر می شود اقتصاد را از محتوا و توانایی تهی 

کرد و بعد سراغ بانک ها و شرکت های خارجی رفت؟
اتفاقا برعکس، آقای سریع القلم اعتراف می کند که 3 دهه قبل علیه خودکفایی 
اقتصادی و استقالل سیاسی نوشته است. کشورهای پیشرفته و قدرتمند دنیا، 
آیا خود را در حوزه اقتصاد محتاج دیگران می کنند یا ســعی می کنند نیازهای 
راهبردی را در داخل تأمین کنند؟ آیا رأی و نظر سیاســی خود را به دیگران 
می سپارند یا صاحب رأی مستقل هستند؟ اتفاقا نسخه »وابستگی اقتصادی و 
سیاسی«، نسخه  کشورهای عقب مانده و تحقیر شده است که یا در اقتصاد باج 

می دهند یا در سیاست و یا هر دو.
ســرانجام این ادعا که برای مبارزه با فساد باید با دنیا و بانک های جهانی و 
سیستم بانکی جهانی همکاری کنیم، گزاره کامال خالف واقعی است. آیا آمریکا 
و اروپا با دنیا و بانک های جهانی و سیستم بانکی جهانی همکاری نمی کنند و 
پایه گذار FATF نیستند؟ پس چرا بالغ بر 76 درصد فساد مالی و پولشویی های 

بزرگ در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد؟
شب انتخابات رسید

»مردم«، ولی نعمت اصالح طلبان شدند!
شما که تا دیروز، مردم را عوام الناس و نادان می دانستید، چگونه ناگهان امروز، 

ولی نعمت اصالح طلبان می خوانید؟!
سایت مشرق با اشاره به سخنان وزیر کشور دولت اصالحات، نوشت: اخیرا 
عبدالواحد موسوی الری، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است: »مرز 
ما با اصولگرایان در این است که ما می گوییم مردم ولی نعمت ما هستند و آنها 
می گویند؛ مردم رعیت هســتند. چون آنها مردم را رعیت می دانند در نتیجه 
خود را کسی می دانند که این رعیت را باید هدایت کند. اصالح طلبان می گویند 
مردم ولی نعمت اند و باید دنبال موضوعی مشروع برویم که آنها می خواهند. من 
اصالح طلب به این حرفی که می زنم باید اعتقاد داشته باشم و تصنعی حرف نزنم.«

 قبل از موسوی الری، ابراهیم اصغرزاده، دیگر فعال چپ نیز طی اظهاراتی 
عجیب در یک یادداشت مدعی شده بود که اصالح طلبان نماینده قشر تهیدست 

و مستضعف جامعه هستند!
این ادعای عجیب در حالی است که آقایان نبایستی مخاطب را فاقد شعور و 
حافظه تاریخی فرض کرده و در این تصور باشند که مردم و افکار عمومی ایران 
فراموش کرده اند اصالح طلبان چطور زمانی در همین نزدیکی مردم را »لشــکر 
قابلمه بدست ها« می نامیدند که برای خرید مرگ موش و جارو هم صف می کشند!
مردم که فراموش نکرده اند... اما آقای الری حکما فراموش کرده روزگاری در 
دولت اول آقای روحانی که مصطفی ملکیان، از تئوریسین های اصالحات سرمست 
از پیروزی اصالح طلبان، درباره مردم نوشته بود: »عوام الناس، چون خوشایند خود 
را از مصلحتشان، نمی توانند تشخیص دهند، از رئیس جمهوری که 40 هزار تومان 
را در خانه شان می دهند، راضی اند و نمی فهمند که ممکن است چه خسارت ها و 
ظلم عظیمی در حقشان بشود... اکثر مردم در جهت تشخیص ندادن مصلحتشان 

مثل عوام الناس و کودکانند.«
و یا همین طور، اظهارات محمود ســریع القلم)که گفته می شــود مشــاور 
رئیس جمهور روحانی اســت( که در ذم مردم گفته بود: راننده تاکســی یا یک 

لبوفروش دانشی درباره مسائل کشور ندارند.
آقای موسوی الری چگونه پا بر این تاریخ محرز سیاسی گذاشته و می گوید 

که اصالح طلبان مردم را ولی نعمت می دانند؟!
آقای رئیس دفتر

کدام مذاکره با اروپا؟!
رئیس دفتر رئیس جمهور می گوید: اروپا به دنبال مذاکره با ایران اســت نه 

مکانیسم ماشه.
محمود واعظی در جمع خبرنگاران و درباره اظهارات مقامات اروپایی مبنی 
بر استفاده از مکانیسم ماشه گفت: چهار گامی که ما در کاهش تعهدات برجامی 
برداشتیم از نظر کارشناسانی که در مسائل حقوقی، برجام و هسته ای کار کردند 
و همچنین کارشناسان بین المللی مغایر با کنوانسیون های ذی ربط  نبوده  است. 
ادعای اروپایی ها هیچ مبنای حقوقی ندارد و آنها به دنبال این هستند که پاسخی 
برای افکار عمومی خود داشته باشند، اینکه اروپایی ها در این شرایط که بخواهند 
از روش ماشــه استفاده کنند، این انجام نخواهد شد و خود اروپایی ها به دنبال 

مذاکره از طریق دیگری هستند که بتوانیم به تفاهم برسیم.
درباره این اظهارات گفتنی است: اوال معلوم نیست »رئیس دفتر رئیس جمهور« 
که مسئول کارهای اداری و دفتری است، از چه جایگاهی سخن می گوید؟! در 
حقیقت،  دولت سخنگو دارد و مصاحبه های آقای واعظی با خبرنگاران، این شائبه 
را به وجود می آورد که آقای ربیعی، ناتوان از سخنگویی دولت ارزیابی می شود و 

گرنه دلیلی ندارد آقای واعظی، در کار سخنگوی دولت ورود کند.
ثانیا مذاکره، مرحله قبل از توافق)برجام( است و نه بعد از آن. یعنی منطقا 
در عرف دیپلماسی دنیا، اول مذاکره می کنند و بعدا توافق. نه اینکه توافق را به 
نحوی نامتوازن و مخدوش تنظیم کنند که در 4 ساله پس از اجرا، مردم سرگرم 

مذاکره برای راضی کردن طرف مقابل به انجام حداقلی تعهدات خود باشند!
ثالثا مذاکره با اروپا در طول 19 ماه اخیر، از ابتدا هم معلوم بود که در بن بست 
و بی فایده است اما این بی ثمری و فرصت سوزی نهایتا در سفر آقای ظریف به 
پاریس و سپس روحانی به نیویورک )اوایل مهر 98( کامال آشکار شد. به عبارت 
دیگر، نمایش مذاکره با طرف اروپایی در آخرین مدل آن، 3 ماه اســت که به 
پایان رسیده و تعبیر آقای واعظی مبنی بر اینکه »اروپا به دنبال مذاکره با ایران 
است«، فاقد معنا و خالف واقع است. آنها در این دو سال هم اگر زمزمه مذاکره  
می کردند، نه برای بازگشت به تعهدات خود، بلکه برای تحمیل تعهدات هسته ای 

و فراهسته ای جدید به ایران بود.
رابعا اینکه، رفتن آقای روحانی ســراغ ژاپن -که آن هم تکاپو در بن بست 
است- خود، سندی بر ناامیدی از مذاکره با اروپا و دولت هایی مانند فرانسه است.
و باالخره اینکه اگر بنا بر رفتار متوازن و بازدارنده دولت باید، اکنون ما باید 
اروپا را به مکانیسم ماشه تهدید می کردیم بلکه باید آن را به خاطر بدعهدی مطلق 
آمریکا و اروپا به اجرا می گذاشتیم؛ اما کار برعکس شده و طرف عهدشکن، اقدام 

به تهدید می کند که این هم سوغات مدل سیاست ورزی دولت است.
شرکت های دولتی غالبًا زیان ده هستند

اما سه برابر بودجه عمومی بودجه می گیرند
بودجه شرکت های دولتی زیان ده همچنان افزایش پیدا می کند و ولع این 

شرکت ها تمامی ندارد.
روزنامه کارگزارانی »ســازندگی« ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: ماجراها و 
بگومگوهای بودجه ای همچنان پابرجاســت، مخصوصا که به نظر می رسد الیحه 

بودجه 99 خیلی به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده و همین طور این الیحه 
هم از اشــتباهات بودجه قبلی درس نگرفته است. مخصوصا که وضعیت بودجه 
شرکت های دولتی، مانند خاری در چشم باقی بخش های اقتصاد شده است. چند 
روز پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از افزایش بودجه شرکتهای دولتی 
شکایت کرد: »با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردِم،  بودجه سال آینده 
یک هزار و 988 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده که از این مقدار 484 هزار 
میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، و حدود سه برابر این رقم، بودجه شرکت های 
دولتی است. بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده 16 درصد رشد کرده، در 
حالی که تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور همواره بر کوچک شدن دولت و 
خروج دولت از تصدی گری بوده است، اما متأسفانه این مسئله مهم در بودجه رعایت 
نشده است البته این فقط رئیس اتاق تهران نبود که از افزایش بودجه شرکت های 
دولتی انتقاد کرد.غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران  هم اعالم کرد که 
74 درصد بودجه کشور متعلق به شرکت های دولتی زیان ده است. او گفت: »ما 
نگران سال 99 هستیم، چشم انداز مثبتی را نمی بینیم و بودجه ای که به مجلس 
ارائه شده، نگرانی را چند برابر می کند. بودجه کشور متعلق به شرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات انتفاعی بوده، در حالی که درصد باالیی از آنها سال هاست زیان 
می دهند. دست ما از دولت کوتاه است، امیدواریم مجلس به این پیشنهادات در 
خصوص بودجه توجه کند و تغییرات مثبتی در بودجه کشور به وجود آورد.« دیوان 
محاسبات نسبت به الیحه بودجه 99 شرکت های دولتی گزارش مدیریتی ارائه داده 
و عادل آذر رئیس این دیوان برای توضیح این گزارش هفته گذشته به مجلس رفته 
بود. گزارشی که نشان می دهد تعداد شرکت های دولتی زیان ده هر ساله افزایش 
می یابد و به رغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت های دولتی مسیر خود 
را طی کرده و بر اساس قانون عمل نمی کنند. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات 
گفت: »بودجه شرکت های دولتی در سال 99 نسبت به سال گذشته، 16/2 درصد 
رشد داشته است. این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت های دولتی 
در ســال90، 104 درصد ، درســال 91، 124 درصد، در سال 92، 130 درصد و 
در سال 98، 136 درصد بوده است. به این معنا که به رغم وضعیت مالی، بودجه 
و قانون کشــور، شرکت های دولتی مسیر خود را طی می کنند و در مسیر قانون 
عمل نمی کنند.« به گفته او، هر ساله به تعداد شرکت های زیان ده افزوده شده و از 
سوددهی آنها کاسته می شود. طبق قانون در سال 97 باید تنها 10 شرکت زیان ده 
وجود می داشــت، این در حالی است که در واقعیت، 194 شرکت زیان ده بودند. 
همچنین در ســال 98 باید 62 شرکت زیان ده می داشتیم که بر اساس واقعیت 
197 شرکت زیان ده شدند. از این رو باید دید در سال 99 که تعداد شرکت های 
زیان ده 104 تعیین شــده است، چه تعداد شرکت زیان ده واقعی خواهند بود که 

پیش بینی دیوان محاسبات 200 شرکت است.
گزارش همشهری از کاهش شکاف طبقاتی

در سال 89 و رکوردزنی آن در دولت روحانی
روزنامه همشهری می گوید دولت روحانی رکورد نابرابری و شکاف طبقاتی 

را در دهه گذشته شکسته است.
این روزنامه از جمله روزنامه هایی است که حدفاصل سال 92 تا 94 - و حتی 
یکی دو ســال پس از آن- ادعا می کرد به واسطه بستن با آمریکا، زندگی مردم 
رونق می گیرد. همشهری در عین حال اکنون با بیان اینکه رکورد شکاف طبقاتی 
در دهه گذشــته، در دولت روحانی شکسته شده می نویسد: آمارهای رسمی از 
افزایش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و باال رفتن اختالفات طبقاتی در 
جامعه حکایت دارند. محاسبات انجام شده نشان می دهد در پایان سال 1397، 
شاخص ضریب جینی به 0/4093 واحد رسیده است که باالترین رقم در طول 
دهه90 به حســاب می آید. به گزارش همشــهری، شاخص ضریب جینی برای 
سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در یک جامعه آماری استفاده 
می شود و رقم آن هر چه به یک نزدیک تر باشد، نشانگر افزایش شکاف طبقاتی 
و توزیع نابرابر درآمد و ثروت است. بر این اساس، افزایش شاخص ضریب جینی 
از 0/3650 واحد در ســال 92 ]سال آغاز دولت روحانی[ به 0/4093 واحد در 
سال 97بیانگر این نکته است که در طول این سال ها، شکاف میان فقیر و غنی 
در جامعه و فاصله طبقات اجتماعی از یکدیگر بیشــتر شده است. این روزنامه 
می افزاید: بررسی روند شاخص ضریب جینی در 2 دهه اخیر نشان می دهد از 
ســال 1389که  مرحله نخســت طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، شکاف 
نابرابری درآمد و ثروت در کشور کاهش یافته و رقم شاخص جینی از 0/4099 
به0/3700 رسیده. در حقیقت در جریان اجرای طرح هدفمندی، یارانه نقدی 
واریز شده به حساب سرپرستان خانوار هرچند در نگاه بسیاری، رقم دندان گیری 
محسوب نمی شــد، اما همین رقم اندک 45هزار و 500تومانی برای بخشی از 
جامعه که از حداقل درآمد برخوردار بودند توانست گشایش قابل توجهی ایجاد 
کند و منجر به کاهش ضریب جینی شــود. البته اثرگذاری توزیع یارانه نقدی 
بر کاهش نابرابری توزیع درآمد و ثروت فقط تا سال 92ماندگار بود و در سایه 
افزایش شــدید نرخ تورم، این ابزار نیز کارایی خود را از دست داد؛ در نتیجه از 
سال 92، با وجود اینکه نرخ تورم به محدوده تک رقمی هدایت شد، دوباره رشد 

ضریب جینی شتاب گرفت و نابرابری درآمدی و اختالف طبقاتی بیشتر شد.

قوای سه گانه نقش مکمل یکدیگر را در اداره و پیشرفت کشور ایفا 
می کنند. از آنجا که دو قوه مجریه و قضائیه می بایست در چارچوب 
مصوبات مجلس شــورای اسالمی عمل کنند؛ نقش مجلس شورای 
اســالمی در اداره و پیشرفت کشور یک نقش کلیدی و زیرساختی 
است که توانمندسازی آن منجر به توانمندی کشور می گردد. در ذیل 

به برخی از آسیب شناسی ها در این زمینه  اشاره می شود:
1- وقتی مردم می بینند که یک داوطلب نمایندگی مجلس در 
تبلیغات انتخاباتی خود، دائمــاً از ارائه طرح های عمرانی، صنعتی، 
کشاورزی و... در حل مشکالت مردم دم می زند و نحوه گزارش عملکرد 
او مانند گزارش عملکرد یک بخشــدار، فرماندار و یا یک استاندار 
است و پروژه های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می کند؛ طبیعی 
اســت که مردم حل مشکالت خود را در سیمای نمایندگی مجلس 
جست وجو کنند! چنین شیوه ای موجب می شود وظیفه اصلی نماینده 
که قانون گذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی نمایندگی 
چیزی جز قانون گذاری باشد و بر همین اساس اکثر قوانین از استحکام 
و پایداری الزم برخوردار نیستند و قریب 70 درصد مصوبات مجلس 

نیاز به اصالحیه پیدا می کند! 
2- وقتی نماینده ای برای عمل به وعده هایش، خود را وام دار مردم 
می سازد و سعی می کند برای عمل به وعده ها نقش یک مدیر اجرایی 
را ایفاء نماید و همواره در کنار یک مسئول اجرایی دیده شود، بدون 
شک استقالل رای چنین نماینده ای به زیر سؤال خواهد رفت و اینکه 
با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده ها 
نفر از تعداد امضاکنندگان کاسته می شود و طرح از اکثریت ساقط 
می شود ناشی از معامله بین نمایندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر 

سر منافع مشترک و تضییع حق مردم در عرصه قانونگذاری است!
3- در حالی که مجلس شــورای اسالمی می بایست سرچشمه 
اصالح امور و پیشرفت کشــور و کانونی برای رقابت در نوآوری و 
خالقیت در حل مشکالت مردم باشد، اینکه نماینده ای که در طول 
دوره چهار ساله نمایندگی حتی تریبون او روشن نمی شود و تنها در 
هنگام نطق ساالنه صدایش از تریبون عمومی مجلس شنیده می شود 
و حضورش صرفاً در به حدنصاب رسیدن مجلس شورای اسالمی کمک 
می کند و نه اینکه هیچ گاه مورد سؤال قرار نمی گیرد بلکه به دفعات نیز 
به مجلس راه پیدا می کند چنین موردی ظلم بر ملت و سیلی بر مجلس 

است که به جد می بایست مورد پیگیری و چاره اندیشی قرار گیرد!
4- در حالی که رقابت پذیری یکی از مولفه های اصلی پیشرفت 
و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس 
شورای اسالمی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی 
عملکرد، هیچ فرقی بین یک نماینده کارآمد و توانمند با یک نماینده 
ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به گونه ای که تاکنون ســابقه نداشته 
اســت که از نمایندگانی که بیشــترین نقش را در پیشبرد اهداف 
مجلس شورای اسالمی ایفا نموده اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید 
و یا نمایندگانی که در انجام وظیفه قانونی خود ناتوان بوده اند در قوه 

مقننه مورد سؤال قرار گیرند!
5- آنچه که درباره نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است 
صرفاً رســیدگی به تخلف و اعمال و رفتار دور از شأن یک نماینده 
نیســت بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که 
موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی را فراهم می سازد. 
می بایست ســاختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر 
پایه شاخص هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف 
ارزیابی گردیده و با اعالم در رسانه های خبری، مردم در جریان کامل 
عملکرد نمایندگانی که به نیابت از آنان در مجلس شورای اسالمی 
حضور یافته اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد 
حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آنها خواهند شد که موجبات 
توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسالمی نیز فراهم می گردد.
6- بدون شــک مجلس شورای اسالمی نیازمند تغییر و تحول 
اساســی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در 
حالی که مجلس شورای اسالمی در قالب 13 کمیسیون اختصاصی، 
مسائل مربوط به سایر دستگاه ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 
قرار می دهد، آیا نباید کمیســیونی مســتقل به رصد و نظارت بر 
شیوه کارآمدی و تحول و تعالی مجلس شورای اسالمی بپردازد.!؟ 
آیا مجلس جدای از مرکز پژوهش ها که به بررســی کارشناســی 
طرح ها و لوایح می پردازد، نیازمند هیئت های اندیشه ورز برگزیده از 
نخبگان و سرآمدان کشور در عرصه های مختلف نیست که متناظر 
با کمیســیو ن های مختلف مجلس با نوآوری و خالقیت، موجبات 
کارآمدی بیشــتر مجلس شورای اسالمی را فراهم نمایند و بر پایه 
مردم ساالری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان به جهان 

اسالم معرفی گردد!؟
7- در شــرایطی که طی 40 سال گذشته کشور در عرصه های 
مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای 
اسالمی تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است به گونه ای که 
قانون بودجه ریزی که مهم ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب 
آن به سال 1351 برمی گردد متاسفانه نه دولت و نه مجلس تاکنون هیچ 
یک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه در این خصوص ارائه نکرده اند و کتاب بودجه کشور هر ساله 
در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می کند بین 

مجلس و دولت مبادله می شود!
8- هرگز نباید خأل ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و 
وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دالیل 
مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسالمی 
در ایفای وظیفه قانونی نمایندگی، فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد؛ در 
این صورت تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از 
جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی 
مجلس شورای اسالمی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این 

اقدام، غوغاساالران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد. 
9- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق 
نظارت نمایندگان بر مصوبات مجلس شورای اسالمی تدوین نگردیده 
و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهای مختلف هرگز 
پاسخگوی نظارت مجلس شورای اسالمی بر مصوبات مجلس نمی باشد 
و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه 
شخصی نمایندگان و به دور از هر گونه چارچوب برنامه ریزی شده که 
حد و مرز آن را صرفاً اراده نمایندگان مشخص می کند، کارآمدی الزم 
را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم ترین رکن بنیادی کشور 
که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره اندیشی اساسی شود و با 
تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی 

بیشتر مجلس در حل مشکالت مردم فراهم گردد!؟
10- در حالی که نطق های میان دستور می بایست متناسب با نقش 
کلیدی مجلس در پیشرفت کشور و راه گشای بستر الزم برای تصویب 
قوانین کارآمد و مستحکم در حل مشکالت مردم باشد؛ متاسفانه به 
علت عدم تبیین جایگاه اصل 84 قانون اساسی و امکان سوءاستفاده 
از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعوا های سیاسی و تخطئه 
نظام اسالمی تبدیل می شود. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی 
است که چنین نمایندگانی را به امید ارائه طریق برای رفع مشکالت 

خود راهی مجلس کرده اند.
11- از آنجا که مجلس در راًس امور اســت بدون شــک شیوه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز می بایست به گونه ای باشد که 
توانمندترین ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند، برای نیل 
به این مهم، شــیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است 
که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع و هدفمند، بســتر الزم 
برای ورود نیروهای توانمند و کارآمد که حد نصاب الزم برای ورود 
به مجلس شــورای اسالمی کسب نموده باشند، فراهم گردد. با این 
شــیوه و با مشخص شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت نام، 
این امکان فراهم می گردد که کمیسیون های تخصصی بر پایه اولویت 
نمرات کسب شده مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات 
توانمندسازی و پربار شدن هر چه بیشتر کمیسیون های تخصصی 

مجلس شورای اسالمی را فراهم می سازد.

آسیب شناسی مجلس شورای اسالمی

صفحه 2
پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ 
2۹ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره 22۳6۵

گفت و شنود

قرص اِكس!
گفت: دبیر شورای اطالع رسانی دولت گفته است؛ اسرائیلی ها به بوش پسر 
پیشنهاد کرده بودند که آمریکا باید تالش کند تا در ایران تندروها یعنی نیروهای 

انقالبی روی کار بیایند!
گفتم: آمریکا و اســرائیل و انگلیس که رسماً از مدعیان اصالحات 
حمایت می کردند و همه امکاناتشان را برای روی کار آمدن آنها در ایران 

به کار گرفته بودند.
گفت: نتانیاهو هم مدعیان اصالحات را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران 

معرفی می کرد.
گفتم: پس باید پرسید دبیر شورای اطالع رسانی دولت این خبر را 
از کدام کشکول بیرون آورده؟! چون غیر از او هیچ کس این خبر را نقل 

نکرده! 
گفت: ایشان که دروغ نمی گوید! خب حتماً خودش همراه اسرائیلی ها بوده 

و شنیده! 
گفتم: به یارو گفتند خبر داری داداشت قرص اِکس می خوره؟ پرسید؛ 
اکس دیگه چیه؟! گفتند، وقتی می خورند احساس می کنند رفته اند به فضا! 
یارو شب زد تو گوش داداشش گفت؛ اکس می خوری؟ داداشش گفت؛ این 

حرف ها چیه؟ یارو گفت؛ دروغ نگو! توی فضا دیدنت!

یادداشت میهمان

* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسالمی

دكتر ابراهیم كارخانه ای*
سرویس سیاسی-

در نبرد سنگین اقتصادی ایران 
با آمریکا، عده ای در این سوی میدان 
به  از پشت  اقدامی خیانتکارانه  در 

نیروی خودی شلیک می کنند.
مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده اند 
که یکــی از اهداف اصلی کاخ ســفید، 
جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسالمی 
ایران اســت. این جنگ تمام عیار ابعاد 
گوناگونی دارد؛ در اینجا حساب دشمن 
مشخص است اما یکی از بخش های قابل 
تأمل این نبرد سنگین، ماجرای طیفی 
است که در این سوی میدان قرار دارند و 
در اقدامی خیانتکارانه از پشت به نیروی 

خودی شلیک می کنند. 
چندی پیش FATF )کارگروه ویژه 
اقدام مالی( در گزارش رسمی اعالم کرد 
که یکی از اهداف اصلی این ســازمان، 
جلوگیری از دورزدن تحریم ها از ســوی 

ایران است. 
از ســوی دیگر، مقامات آمریکایی 
از جملــه مایک پمپئــو )وزیر خارجه 
ویژه  برایان هوک)نماینــده  آمریــکا(، 
وزارت خارجــه آمریکا در امــور ایران(، 
اســتیون منوچین )وزیــر خزانه داری 
آمریکا(، مارشال بیلینگزلی )رئیس سابق 
اف ای تی اف(، خوان زاراته )معاون سابق 
مدیریت مبارزه با  تروریسم و جرائم مالی 
در وزارت خزانه داری آمریکا(، ســیگال 
مندلکر )معاون خزانه داری آمریکا(، ماتیو 
لویــت )مدیر برنامه مقابله با تروریســم 
و جاسوســی در موسســه واشنگتن در 
امور خاور نزدیــک( و... صریحاً و مکرراً 
 FATF بر ضرورت پیوســتن ایــران به
اصرار داشته و آن را مانعی برای دور زدن 

تحریم ها از سوی ایران دانسته اند.
در همین رابطه »خوان زاراته« معاون 
ســابق وزارت خزانه داری آمریکا چندی 
پیش گفته بود:»برای قرار دادن ایران در 
تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این 
کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. 
برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، 
الزم استFATF برای تایید قضاوت هایی 
پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه 

با تروریسم مداخله کند«.
اصرار بر اجرای
FATF دستورات 

اما بــا این حال عــده ای در داخل 
 FATF همچنان به تعریف و تمجید از
پرداخته و آن را همراســتا با منافع ملی 

جا می زنند!
حامیان FATF کــه پیش از این 
نیز در ماجرای برجام تمام امور کشور و 
حتــی آب خوردن مردم را به توافق گره 

زده بودند، حاال و علی رغم تجربه تلخ و 
خسارت بار برجام، باز هم معیشت مردم 
 FATF و امــور اقتصادی کشــور را به

گره زده اند. 
دولتمردان پیش از این تاکید داشتند 
که »امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین 
اســت« و »تمامی تحریم هــا از جمله 
تحریم های بانکی، مالی و نفتی، به یکباره 
لغو خواهد شد و نه تعلیق« و »تحریم ها 
به تاریخ پیوست« و »آنچنان رونقی ایجاد 
می شود که مردم دیگر هیچ نیازی به یارانه 

نداشته باشند« و...
اما علی رغم امضا و اجرای برجام)که 
دولتمردان آن را فتح الفتوح و حماسه ای 
بزرگ تر از فتح خرمشهر و آفتاب تابان و...

نامیده بودند( ارزش پول ملی کاهش یافت 
و سفره مردم کوچک شد.

FATF از مــا می خواهد که تمام 
اطالعــات تراکنش های بانکی را به آنها 
بدهیم، این در حالی است که وقتی نفت 
می فروشیم باید تراکنش مالی آن را به 
این گروه بدهیم این یعنی که خودمان به 
دست خودمان راهکار دور زدن تحریم ها 
را به آنها می دهیم و مجدداً تحریمی را 

علیه خودمان انجام دهیم.
یکی از ادعاهــای پرتکرار حامیان 
FATF این اســت که اگر شــروط این 
ســازمان در ایــران اجرا نشــود، ما به 
سرنوشت کره شــمالی دچار می شویم. 
این در حالی است که کره شمالی چندبار 
شروط FATF را پذیرفته ولی نه تنها از 
لیست سیاه خارج نشده بلکه با شرط و 
 FATF شروط های جدید و پایان ناپذیر

مواجه شده است.
گزارش آمار صرافی ها 

به آمریکا!
یکی از مصادیق شلیک از پشت در 
جنگ اقتصادی، اتفاقی است که در سال 
گذشته در ماجرای گزارش آمار صرافی ها 

به آمریکا رخ داد.
در مهرماه 97 التهــاب در بازار ارز 
تا جایی پیش رفــت که قیمت دالر به 
حدود 16 هزارتومان رسید. در آن مقطع 
خبرهایی از پشت پرده بحران ارزی کشور 
منتشر شد که تاسف آور و تامل برانگیز بود.

ماجــرا از ایــن قرار بــود که واحد 
اطالعات مالی ایران)زیرمجموعه وزارت 
اقتصاد و رابط FATF( در اقدامی عجیب 
و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست 
صرافی هایی را که به نوعی تحریم ها را دور 
می زدند به واحد اطالعات مالی طرف های 
خارجــی ارائه داد کــه این امر منجر به 
شناســایی حدود 400 صرافی  و ایجاد 

بحران ارزی در کشور شد.

کارشناســان و صاحبنظران در آن 
مقطع تاکید کردند که افشای اطالعات 
صرافی ها برای آوردن ارز به داخل کشور 
از طریق سیســتم بانکی و پرکردن فرم 
مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب 
FATF مطرح اســت منجر به مسدود 
شــدن کانال های ارزی خارج از کشور 

می شود.
الزام بانک ها به همکاری

 در اجرای تحریم
متاســفانه در ســال های اخیر و به 
دســتور دولت روحانی و در قالب اجرای 
دستورات FATF، برخی بانک های ایرانی 
فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا 

را اجرا کردند.
بــرای نمونه -8 خــرداد 96- اداره 
کل مبارزه با پولشــویی و تطبیق بانک 
کشاورزی طی ابالغیه ای اعالم کرد:»در 
راســتای الزام نهادهــای ناظر داخلی و 
بین المللــی درخصوص رعایت قوانین و 
مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریســم و به تبع آن ممنوعیت ارائه 
خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و گروه های تحریمی...طبق لیست 
بین المللی  سازمان های  ازسوی  اعالمی 
)نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت 
خارجه آمریکا، خزانــه داری آمریکا و...( 
کلیه لیست های تحریمی اعالمی ازسوی 
بانک مرکزی... برای همکاران ذی مدخل 

در واحدها قابل دسترس می باشد«.
بانــک کشــاورزی در ابالغیه فوق 
صراحتاً اعالم کرده است که طبق لیست 
تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا )اتاق 
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران( عمل 
می کند. این رویکرد خیانتکارانه در چند 

بانک دیگر نیز رخ داد. 
در حال حاضر، حدود 285 شخص، 
موسســه و شــرکت ایرانی در لیســت 
تحریم ها قــرار دارند و دولــت ایران با 
پیوســتن به FATF، متعهد به اعمال 
تحریم ها علیــه آنها در داخل کشــور 

می شود! برخی از مهم ترین این مؤسسات 
عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی 
مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص(، وزارت اطالعات، سازمان 
صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه 
صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، 
صنایــع شــهید باقری، صدا و ســیما، 
باتری سازی نیرو و... این فهرست – که 
دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین 
و مدیران کشــور نیز هست- در صورت 
همکاری باFATF مشمول تحریم های 

داخلی شده و خواهند شد.
گرا به دشمن در پوشش
 عضو تیم مذاکره کننده!

در مهرمــاه 96 عبدالرســول دری 
اصفهانی، مشــاور ارشــد بانکی و عضو 
دوتابعیتی تیم مذاکرات هسته ای دولت 
روحانی به تحمل پنج ســال حبس در 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم 

شد.
دری اصفهانی بارها با مشاور امنیتی 
اوباما-رئیس جمهور سابق آمریکا- دیدار 
داشته است. وی حقوق ثابت ماهیانه از 
انگلیس )ماهانه7500 پوند- حدود 30 

میلیون تومان( دریافت می کرده است.
تیــم مذاکره کننده،تنها  این عضو 
در یک قلم اطالعات محرمانه جلســات 
اقتصــادی در داخل کشــور را به طرف 

خارجی ارائه می داده است. 
فعالیت این جاســوس هســته ای، 
یکی از دالیلی بود که منجر به این شد 
که پــس از برجام، نه تنها تحریم ها لغو 
نشد که بیشتر هم شد! به عبارت دیگر، 
دری اصفهانی همان کسی که قرار بود با 
مشورت خودش درباره مفاد برجام در لغو 
تحریم ها به تیم مذاکره کننده جهت دهی 
کند. شاید همین شاه کلیدی باشد برای 
ضعف های ساختاری برجام درخصوص 

عدم لغو تحریم ها علیه کشورمان.
بقیه در صفحه11

احمد توکلی می گوید من به 
طرفداران پیوستن به این معاهده 
قویاً می گویم؛ اگر در شرایط فعلی 
رأی گیری شود، مجمع تشخیص 
پیوستن  با  نظام حتماً  مصلحت 

به FATF مخالفت خواهد کرد.
احمــد توکلــی در گفت وگو با 
تســنیم ضمن  اشــاره به حدس و 
گمان هایی کــه این روزهــا درباره 
تصویــب یا عدم تصویب پیوســتن 
ایران به FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت مطرح می شود اظهار داشت: 
این درســت نیســت که عده ای از 
احتمال رأی  مثبت آوردن این موضوع 

خبر می دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پاســخ این سؤال که دلیل 
 FATF فرسایشی شدن بررسی مسئله
چیست گفت: آقای روحانی اواخر سال 
پیش از طریق آقای دژپســند، وزیر 
اقتصاد، پیغام فرســتاده بود که برای 
رأی گیری بر سر FATF فعاًل دست 
نگه داریــم. همچنین آقــای مجید 
انصاری هم خواست تصمیم گیری را 
عقب بیندازیم، چون آنها می دانستند 
در صورت رأی گیری، رأی مجمع به 

این موضوع منفی خواهد بود.
توکلی همچنین ادامه داد: گروهی 
می گوینــد »اگر دولــت در اختیار 
اصولگرایان بود، تا به حال مجمع برای 

پیوستن به FATF رأی مثبت داده 
بود«، که در جواب باید گفت چنین 
برداشت هایی غلط است. من نمی دانم 
چطــور این دروغ هــا را می گویند و 
43 نفــر از اعضا را به بی دینی متهم 
می کنند. اساساًً مسئله به این مهمی 
 را نباید وارد رقابت های سیاسی کنیم 

و چنین مواضعی بگیریم.
این کارشــناس اقتصادی افزود: 
عقــب افتادن تصمیم گیری بر ســر 
FATF به این دلیل است که در برخی 
مسائل و موضوعات مراعات می کنیم و 
مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال 
باشیم. من به طرفداران پیوستن به 
این معاهده بین المللی قویاً می گویم؛ 
اگر در شرایط فعلی رأی گیری شود، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حتماً با 
 FATF پیوستن جمهوری اسالمی به

مخالفت خواهد کرد.
پایــان  در  توکلــی  احمــد 
صحبت هایش گفت: متأسفانه گروهی 
همه بحث های مهم را به سیاست و 
 FATF .سیاسی کاری ربط می دهند
موضوع بســیار مهمی  است که برای 
تصمیم گیری حتماً باید تمام جوانب 
را در نظر بگیریم و این طور نیســت 
که هر کسی به دلیل تعلقات جناحی 
و سیاســی درباره این موضوع مهم 
موضع گیری کند و مطالبه ای داشته 

باشد.

احمد توکلی:

رأی اكثریت مجمع تشخیص مصلحت
 مخالفت با پیوستن به FATF است

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم والمسلمین کاظم 
صدیقی در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته 
از ساعت 10:30 در مصالی امام خمینی)ره( آغاز می شود. پیش از خطبه ها، حسین 
شریعتمداری، مدیر مســئول روزنامه کیهان با موضوع »نگاهی دوباره به نهم دی« 
و شــاپور محمدزاده، معاون وزیر و رئیس ســازمان نهضت سواد آموزی به مناسبت 
»چهلمین سالگرد تشکیل نهضت سوادآموزی« سخنرانی خواهند داشت. حجت االسالم 
والمســلمین کاظم صدیقی نیز به ایراد خطبه ها خواهد پرداخت. درب های مصال از 

ساعت 10 باز می شود.

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

گزارش خبری تحلیلی کیهان

گرای نفوذی ها به دشمن
شلیک از پشت در جنگ اقتصادی


