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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ایــن بــار نوبت مردم بود کــه با حضور در پــای صندوق های رای، 
موشــک باران پایگاه هــای داخلی آمریکایی را رقــم بزنند و خوب هم 

رقم زدند.
0919----9858
 * به برکت  رسانه های جهادی و صادق مثل روزنامه کیهان مردم فهیم و 
با بصیرت با انتخاب افراد اصلح به وظیفه انقالبی خود عمل کردند و بر 
ادامه کارهای استحاله شــدگان نقطه پایان نهادند. ان شاءا... نمایندگان 

مجلس یازدهم عقب افتادگی های این چند سال را جبران نمایند.
8902---0914 و 2842---0910 و 7250--- 0919
*  حمد و ثنای الهی را به جای می آوریم و جبین شکر و سپاس خداوند 
بر خاک می ســاییم که ملت وظیفه خود را روز جمعه انجام داد. حال 
نوبت نمایندگان اســت که به شعارها و وعده های خود عمل نمایند و 
ان شــاءا... با اصالحاتی که انجام می دهند در سال 1400 دولت درخور 
شأن مردم روی کار آید و گام های محکمی برای گام دوم انقالب اسالمی 

ایجاد تمدن نوین اسالمی برداشته شود.
طاهری

* دولتمردان پس از 41 ســال ددمنشی و دشمنی سرسخت شیطان 
بزرگ با جمهوری اســالمی دیگر باید احساس کرده باشند که تا این 
خبیث آدم نشود ارتباط با او به ضرر این مردم و کشور است. همان طور 
که رهبــر معظم انقالب امام خامنه ای فرمودند باید آنقدر قوی شــد 
که آمریکا متوجه شــود دیگر هیچ غلطــی نمی تواند بکند این محقق 
نمی شــود مگر اینکه باور کنیم که ما می توانیم. دل بســتن به دشمن 

دور از تدبیر است.
0915----6196
*  مگر تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم مسئوالن در انتخابات جرم نیست؟ 
پس چرا آقای واعظی مســئول دفتر رئیس جمهور به صراحت از یکی 

از لیست ها حمایت کرد.
7215---0915 و 6455----0910

* آقای زیباکالم از اصالح طلبان تعریف و تمجیدهای گذشــته خود از 
دولــت آقای روحانی را کنار گذاشــته و انتقاد از آقای رئیس جمهور و 
دولتش را شــروع کرده است! عرض می کنیم چرا و با چه اهدافی ملت 
را به انتخاب یک دولت ناتوان و ناکارآمد واداشتید تا در مدت این هفت 

سال این خسارات بزرگ به کشور و مردم وارد شود.
0933----9277
* آقای عارف گفته فراکسیون امید مجلس را هماهنگ ترین فراکسیون 
سیاسی در دوره های دهگانه مجلس می داند بنده هم با نظر ایشان موافق 

هستم چرا که ماله کش دولت بوده اند.
0916----6043
* امیــدوارم اعضای جبهه مقاومت هرگاه ســفیر و وزیری از آمریکای 
تروریست را در کشورشان دیدند بدون فوت وقت برای انهدام خودروی او 
وارد عمل شوند و این اقدام را برای گرفتن انتقام خون مقدس شهیدان 
ســردار دل ها حاج آقا سلیمانی و ابوالمهدی المهندس و همراهانشان 

انجام دهند.
0912----2907
* اوقاف و تولیت آســتان های مقدس برای امامزادگان و بقاع متبرکه 
شــماره حسابی افتتاح کنند تا در هر استان و شهرستان مردم بتوانند 

به  راحتی کمک های نقدی خود را به آن حساب ها واریز نمایند.
7461---0917 و 3649---0918

* دولــت برای قیمت گاز مایع نرخ مشــخصی اعالم نکرده و برخی از 
جایگاه های ســوخت گاز مایع را تا ســه برابر قیمت عرضه می کنند. 
 ایــن چــه روش اداره جامعه اســت که هرکس هــرکاری می خواهد

انجام می دهد؟
0919---1121
* طبق اعالم کانون بازنشســتگان شعبه 2 ســازمان تامین اجتماعی 
اصفهان، کلیه بازنشســتگان بیمه تامین اجتماعی برای ثبت نام بیمه 
تکمیلی و استفاده از مزایای آن، فقط سه ماه آذر، دی و بهمن فرصت 
دارنــد - در ماه های دیگر نمی توانند!- این موضــوع موجب ناراحتی 
و نارضایتی بازنشســتگان و تحمیل هزینه هــای زیادی برای درمان و 
کارهای مراجعات در مرکز پزشکی به صورت آزاد، به این قشر کم درآمد 
و ســالخورده می شود. درخواست می شود امکان پذیرش ثبت نام بیمه 

تکمیلی در طول سال مهیا شود.
محمود بلیغیان - اصفهان

* 8 سال پیش مســکن مهر خود را در شهرک ابریشم مهرشهر کرج 
با سند تحویل گرفتم. پس از تحویل سه میلیون تومان دیگر طلبیدند 
که به علت ناتوانی در پرداخت در ســال 97 این مبلغ به ســی میلیون 
تومان رســید! با کمال تأســف علی رغم اینکه سند به نام من است آن 
را بدون نظر من به کس دیگری واگذار کرده اند. با توجه به ســن 62 
ســالگی ام، و نداشــتن هیچ ملک و این که با رانندگی تأمین معیشت 
می کنم چگونه قادر خواهم بود که صاحب مســکن شوم؟! از مسئولین 

امر درخواست رسیدگی دارم.
صمد تسلیمیان

* پلیس راهــور تهران بزرگ همه روزه تعداد زیادی خودرو را توقیف 
و به دورترین پارکینگ ها منتقل می نماید که برای تحویل آنها باید به 
ســتاد ترخیص مراجعه و تصاویر کلیه اوراق هویتی مالک ارائه شود. با 
این همه پیشــرفت و دولت الکترونیک این همه هزینه کپی اوراق چه 
ضرورتی دارد؟ اگر پلیس به سامانه الکترونیکی روزآمد مجهز شود هم 
بــه اجرای منویات حضرت آقــا در باب اقتصاد مقاومتی کمک کرده و 

هم از هدر رفت میلیونها تومان هزینه اوراق و... جلوگیری می نماید.
0912---0441

* خودروی پرایدم را برای سرویس اولیه به تعمیرگاه شماره یک سایپا 
بردم. غربیلک فرمان و کاسه چراغش خراب است. گفتند قطعات فالن 
تولید کننده است و قابل تعویض نیست! چرا مشتری باید تاوان اشتباه 

تولید کننده قطعات معیوب خودرو را بدهد؟!
کاظمی

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران )مترو(
»در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، یکشنبه مورخ 1398/11/27 
صفحه 2 با مضمون: تصاویر تبلیغاتی در ایستگاه های مترو، ضمن تشکر 
از این مســافر محترم به اطالع می رساند طبق مصوبه شورای اسالمی 
شهر تهران، تبلیغات در فضاهای مترو به سازمان زیباسازی شهر تهران 
واگذار شده و تمامی طرح ها پس از بررسی و تایید توسط آن سازمان 

در قطارها و ایستگاه های مترو نصب می شود.«
پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران )مترو(

»در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، دوشنبه مورخ 1398/11/28 
صفحه 2 با عنوان: ایســتگاه مترو محمدیه، ضمن تشکر از این مسافر 
گرامی، به اطالع می رساند درخصوص جلوگیری از ورود بارهای حجیم 
به ایستگاه های مترو، پرسنل ایستگاه  میدان محمدیه و سایر ایستگاه ها 
برابر دستورالعمل های تعیین شــده اقدام می نمایند که به منظور باال 
بردن سطح ایمنی مسافران و همچنین جلوگیری از ورود دستفروشان 
و بساط گســترها که اغلب از طرف کارکنان ایستگاه شناسایی شده اند، 
انجام می پذیرد. تالش تمامی کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه ارائه خدمات هرچه بهتر و باال بردن ســطح امنیت و ســالمت 

مسافران می باشد.«
پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 5 تهران

»در پاسخ به پیام مردمی مندرج در روزنامه کیهان با موضوع نصب صداگیر 
در محدوده شهرداری منطقه 5 به تاریخ 98/11/20 به آگاهی می رساند: 
 با توجه به آیین نامه موجود درخصوص نصب صداگیر در کنار بزرگراه و

بر اساس نظر معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران انجام می گیرد 
و عمال این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد.«

علی رغم هیاهوی پر حجم آمریکا و متحدانش و عملیات روانی گسترده ای که 
از طریق صدها رسانه مکتوب، صوتی و تصویری برای پیشگیری از حضور مردم 
در انتخابات مجلس شورای اســامی تدارک دیده و به میدان آورده بودند، این 
انتخابات با حضور پرشــمار مردم و در میان رقابت همه جانبه گرو ه ها و جریانات 
سیاســی صورت پذیرفت و مردم ایران در سراسر کشور نامزدهای مورد نظر و 

عاقه خود را برگزیدند.
و اما، اگرچه هنوز نتیجه نهایی اعام نشده است ولی گزارش های رسیده از 
استان ها و نتایج به دست آمده از شمارش آراء در تهران نشان می دهد نامزدهایی 
که مقابله با فســاد اقتصادی، ضدیت با آمریکا، حمایت از محرومان و تاکید بر 
عدالت اجتماعی اصلی ترین شــاخصه آنهاست، اکثریت قاطع مجلس آینده را 
در اختیار دارند. این خبر نه فقط برای آمریکا و متحدانش و برخی از دنباله های 
داخلی آنها خبری ناگوار اســت بلکه خوابی که برای مجلس یازدهم دیده بودند 
را به کابوســی هولناک بدل کرده است. از این روی قابل پیش بینی بوده و هست 
که ریل جدیدی برای ماشین تبلیغاتی خود برگزینند و هجوم تبلیغاتی خود را از 
تقا برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات و تاش برای دوری از گزینه های 
ضد آمریکایی و طرفداران عدالت اقتصادی و اجتماعی، به تخطئه انتخاب مردم 
و آینده مجلس پیش روی تغییر دهند که از هم اکنون نیز حرکت در این مسیر را 

آغاز کرده اند و در این باره گفتنی هایی هست، بخوانید!
1- ظاهراً و بر اساس شــواهد و قرائن موجود، حدس زده می شود که میزان 
مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسامی نسبت به دوره 
قبل، چند درصد کمتر باشد. درصد بیشتر مشارکت اگرچه اهمیت قابل توجهی 
دارد ولی نوسان در میزان مشارکت نیز طبیعی است و عوامل متعددی می تواند در 
افزایش یا کاهش مشارکت نقش داشته باشد که طی 41 سال گذشته و در جریان 
برگزاری 10 دوره از انتخابات مجلس شورای اسامی شاهد این نوسانات بوده ایم. 
و اما، دشمنان بیرونی و برخی از دنباله های داخلی آنها اصرار دارند این کاهش چند 
امیدی مردم از انقاب و نظام بنویسند که باید گفت؛ درصدی مشارکت را به حساب نا 

2- طی چند سال اخیر )از انتخابات دوره دهم مجلس در سال  1394 تاکنون( 
شاهد رخدادهای فراوانی بوده ایم که از آن میان چند رخداد از اهمیت بیشتری 

برخوردار بوده و نقش تعیین کننده و مثال زدنی داشته اند.
 مردم، سردار سلیمانی را فدایی اسام و انقاب می دانستند و از راه و روش 
و خصوصیات آن شهید بزرگوار با خبر بودند. حضور چند ده میلیونی و بی نظیر 
مردم از همه اقشار اجتماعی در تشییع پیکر پاک و مطهر سردار و مراسم یادبود 
آن عزیز، بدون کمترین تردید و شائبه ای نه فقط از اعتقاد قلبی، بلکه از دلباختگی 
مردم به اسام و انقاب و نظام و مقاومت و... حکایت می کرد. از این روی، بی آنکه 
پای شــعار و اغراق در میان باشد به جرأت و با اطمینانی بدون کمترین خدشه، 
می توان نتیجه گرفت که مردم به اســام و انقاب و نظام وفادار بوده و هستند. 
امیدی مردم از اسام و  درصدی مشارکت به نا بنابراین نسبت دادن کاهش چند 
انقاب و نظام عاوه بر آنکه یک دروغ شاخدار است، اهانت به توده های چند ده 

میلیونی مردم نیز هست. آیا می تواند غیر از این باشد؟! 
اکنون سؤال این است که اگر ناامیدی مردم از نظام! علت کاهش چند درصدی 

مشارکت نبوده است، پس این کاهش چه علتی داشته است؟! 
 3- نیم نگاهــی به عملکرد دولــت مدعی اصاحات و تدبیــر بیندازید. 
 غیر از تحمیل ده ها و حتی صدها مشکل به مردم و کشاندن معیشت ملت به مرز 
توجهی داشته است؟! گرانی لجام گسیخته کاال و  فلج شــدن چه دستاورد قابل 
خدمات به گونه ای که همه روزه شــاهد افزایش نجومی و سرسام آور آن بوده اند، 
 تورم باالی 43 درصد، تعطیلی ده ها کارخانه بزرگ و صدها مرکز تولید، افزایش

106 درصدی قیمت مسکن فقط طی یک ســال، افزایش نقدینگی از 470 هزار 
هنگام تحویل دولت- به 2هــزار هزار میلیارد تومان، افزایش  میلیارد تومان -
 نــرخ بیکاری و اضافه شــدن انبوهی از جوانان جویای کار بــه خیل بیکاران، 
فساد اقتصادی هزاران میلیارد تومانی و نه فقط بی توجهی دولت به آن بلکه در 
مواردی حمایت از مفسدان، کاهش غیر قابل تصور ارزش پول ملی، افزایش قیمت 
دالر از 3200 تومان به 14 هزار تومان، برباد دادن تاسیســات هسته ای و خروج 
شماری از دانشمندان هسته ای از کشــور، هزینه کردن امکانات و ظرفیت های 
6 ســاله کشور در مذاکرات هسته ای با هدف اعام شده لغو تحریم ها که نه فقط 
هیچ دستاوردی نداشت بلکه فاجعه برجام را به ملت و نظام تحمیل کرد، و ده ها 
تحریم دیگر نیز به بار آورد، درپیش گرفتن دیپلماسی التماسی و بازی با حیثیت 
ملی در عرصه بین المللــی، دهن کجی به مردم با پرداخت حقوق های نجومی به 
 نورچشــمی ها و ذخیره نظام! نامیدن آنها و... باعث دلســردی مردم و پاشیدن 

بذر نا امیدی در میان آنها نبوده است؟!
4- بی توجهی دولت به نقد خیر خواهانه و مستند دلسوزان نظام و سرازیر کردن 
انواع ناسزا ها و تهمت ها به آنان نظیر »بی سواد، بی شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم ، 
فکری، بیکار،  کودک صفت، حسود، بزدل، ترســو، جیب بر، بی قانون، مستضعف  
متوهم، غوطه ور در فساد، سوءاســتفاده گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران 
حجری، هوچی باز، منفی باف، یأس آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند«!  رسیده، عصر 
و... اخیرا انقابیون نفهم!، یک مشت الت!... و ده ها نمونه دیگر که فقط شرم آور 
است.! و این همه در حالی است که تمامی پیش بینی های آنها به حقیقت پیوست 
ولی آقایان هنوز هم دنبال آب و صابون برای منتقدان هستند که صورت خود را 
بشویند! به این فهرست باید   صدها وعده بر زمین مانده و خاف گویی های آشکار را 
نیز اضافه کرد و از حضرات پرسید آیا جایی برای امیدواری مردم باقی گذاشته اید؟!

5- رئیس جمهور محترم کشــورمان که خود 10 بار، با رای مردم و در همین 
ساز و کار انتخاباتی به مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان راه یافته است، 
طی چند هفته نزدیک به انتخابات از انتخابات مهندسی شده و انتصابات به جای 
انتخابات سخن گفت! و -انشاءاهلل- بی آنکه متوجه باشد، به عملیات روانی دشمنان 
علیه انتخابات مجلس یازدهم دامن زد! آیا این اقدام ایشان را نمی توان در کاهش 

چند درصدی مشارکت موثر دانست؟!
6- مجلس دهم با حضور اکثریت مدعیان اصاحات که حامیان ســینه چاک 
دولت بوده اند اگرچه برخی از اقدامات شایســته و مفید نیز داشته است ولی در 
مجموع نه فقط خروجی قابل قبولی نداشته است بلکه با حمایت های بی چون و 
چرا از اقدامات خســارت آفرین دولت و رها کردن وظیفه نظارتی و تقنینی خود 
آسیب های بعضاً غیر قابل جبرانی هم به مردم تحمیل کرده است. تصویب برجام 
فاجعه بار آنهم بی اعتنا به ده ها روز بررســی دقیق و کارشناسانه کمیسیون ویژه 
با مدیریت برادر کارشــناس و متعهدمان آقای دکتر زاکانی که بعدها معلوم شد 
بسیاری از انتقادات آن کمیسیون بجا بوده است، ظاهر شدن برخی از نمایندگان 
در نقش وکیل الدوله و بی توجه به ســوگندی که برای حمایت از نظام و مردم یاد 
کرده بودند، که به عنوان یک نمونه -و فقط یک نمونه- می توان از اســتیضاح 
وزرای ناکارآمد از ســوی نمایندگان متعهد و باز گرداندن آنها به پست وزارت با 
البی های وکیل الدوله ها یاد کرد! ماجرای اســتیضاح وزیر مسکن سابق یکی از 
آن نمونه هاست! ایشــان بعد از آنکه به میل خود -و نه وظیفه شناسی مجلس 
دهم- کنار رفت، با صراحت گفت افتخارم آن است که یک مسکن هم نساختم! 
و نمایندگان مدعی اصاحات و تدبیر! نه برای تائید قبلی او توجیهی داشــتند و 
نه به روی خود آوردند که با این بینش و منش چرا چند ســال وزیر مسکن! بوده 
است؟! آیا تعجب آور است که عملکرد اکثریت مجلس کنونی باعث دلزدگی مردم 

و کاهش چند درصدی مشارکت آنان شده باشد؟!
7- در جریان بررسی صاحیت نمایندگان کنونی مجلس، معلوم شد که 75 تن 
از آنها به علت آلودگی به فساد اقتصادی رد صاحیت شده اند. یعنی 25 درصد از 
290 نماینده مجلس. به آسانی می توان حدس زد که این 75 نماینده می توانسته اند 
چه نقش مخربی در مواضع و عملکرد مجلس کنونی داشته باشند؟! این وضعیت 

پلشت نمی تواند در کاهش میزان مشارکت موثر بوده باشد؟!
 8- دقیقاً 48 ساعت مانده به روز رای گیری به ناگاه برخی از مقامات مسئول 
درباره خطر شــیوع ویروس کرونا ســخن می گویند! و روزنامه های زنجیره ای 
 و رســانه های بیرونی وابسته به دشــمن که گویی منتظر صدور فرمان بوده اند،
به جوســنگین و بزرگنمایی شــده ای پیرامون خطر هولناک این ویروس دامن 
می زنند و ترجیع بند همه این فضا ســازی ها به این نقطه ختم می شود که حضور 
 مردم در پای صندوق های رای خطر ابتای آنان به ویروس کرونا را در پی دارد!...

آیا این فضا سازی کاذب بی حساب بوده است؟!
9- حاال کاه خود را قاضی کنیم. حضور توده های چند ده میلیونی در شهادت 
سردار بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی به وضوح از اعتقاد راسخ مردم به اسام 
و انقاب و نظام که از ویژگی های بارز ســردار سلیمانی بوده است خبر می دهد، 
بنابراین کاهش چند در صدی مشــارکت اگرچه بســیار طبیعی و متداول است 
ولی چنانچه بخشــی از آن را ناشی از دلسردی برخی از مردم بدانیم، با توجه به 
موارد یاد شده، این دلسردی! برخاف اصرار دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی 
 آنها، از عملکرد ناهنجار، شــماری از دولتیان و برخی از مجلس نشینان کنونی 

ریشه می گیرد که ترکیب مجلس آینده باطل السحر آن است. 

بخوانید و كاله خود را 
قاضی كنید!

یادداشت روز

حسین شریعتمداری
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خبر ویژه
ارگانکارگزاران:اصالحطلبان
بهکارنامهخودشانباختند

سردبیر روزنامه حزبی  کارگزاران تصریح کرد: ما اصالح طلبان نه به اصولگرایان بلکه 
به کارنامه خود می بازیم.

محمد قوچانی در روزنامه ســازندگی نوشت: هفته گذشته برای من و همفکرانم 
هفته متفاوتی بود. روزهایی که این ســخن سعدی ذکرم بود: »به راه بادیه رفتن به از 
نشستن باطل، و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم« که شکست از انفعال بهتر است، که 
انسان به مبارزه زنده است و از همین رو هفته هیجان انگیزی را سپری کردیم چه در 
روزنامه )که می گفتند دوران روزنامه نگاری پایان یافته است(، چه در حزب )که می گفتند 
دیگر هویتی ندارد( این گونه بود که در اوج ناامیدی، از امید گفتیم و بیش از پیروزی 
سیاســی در فکر احیای»برند سازندگی« و بازگشت به »گفتمان توسعه« بودیم که با 
 بیانیه، شعارها و حتی نام فهرست»یاران هاشمی« اندکی از انحالل در دوقطبی نادرست 
»حاکمیت/ اپوزیســیون« رهایی یافتیم. برای شخص من از اول روشن بود که در این 
نبرد نابرابر با یاران ناموافق و حریفان سازمان یافته و بی فرصتی برای گفت وگو با بدنه 
به  حق معترض اصالحات و ملت خشمگین و فسرده از کارنامه ناکام ما و ناامید از امید، 
چشم اندازی از پیروزی متصور نیست. سقف پیروزی ما به پنجاه کرسی هم نمی رسد. 
هرچند هنوز ناامید نیســتم و ممکن اســت دستی از آستین خلق برآید و کاری کند. 
دوستان عیب جو که در اوج رادیکالیسم قهر و طعنه و تحقیر پیشه کرده بودند و حریف 
اصول گرا هم اول ما را جدی نگرفت اما از وسط هفته که دید له و علیه »یاران هاشمی« 
و کارگزاران سازندگی بیش از هر نام و نشان انتخاباتی گفت وگو می شود، در حمله به 
کارگزاران تردید نکرد و صالی وحدت سر داد و به زور قالیباف و پایداری را آشتی داد و 
این نشان داد که ما به هدف خود برای شکستن انحصارطلبی راست و چپ موفق شده ایم 
حتی اگر در قهر هدایت شده بدنه اصالحات، حریف برنده بازی شود. ما از اصولگرایان 
شکست نمی خوریم، ما به خود می بازیم. به کارنامه »امید« و به قهر »مشارکت«  اما چه 
نسبتاً توفیق یابیم چه مطلقاً شکست بخوریم، این تازه آغاز داستان است برای بازسازی 
جبهه اصالحات که دیگر نمی تواند در میانه بوروکرات های راست و رادیکال های چپ 
له شود. باید شورای عالی اصالحات که نتوانست تنها وظیفه خود را انجام دهد بازسازی 
شــود. دوران مدیریت »عارف«ان پایان یابد و تکلیف احزابی که بدل و بدیل و ســایه 
احزاب دیگرند، روشن شود و در تبارشناسی و گفتمان و راهبرد اصالحات با دوستان 
چپ گفت وگوهای راهبردی انجام شود و از خود )حتی کارگزاران( انتقاد شود، باید از نو 
عالمی ساخت و آدمی و جبهه ای. اصالحات ملک شخصی نیست که هر وقت بخواهند 
درش را بگشایند یا ببندند. اصالحات زنده است حتی اگر اصالح طلبان شکست بخورند.

FATFدستپاچگیگردانندگانغربی
ازتغییراحتمالیدرجهتگیریمجلس

کارگــروه ویژه اقدام مالی دیروز همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، ایران را در 
فهرست سیاه خود قرار داد.

FATF نهاد مدعی مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریســم و جرائم مالی 
سازمان یافته می داند و این در حالی است که آمریکا و اروپا و کانادا به عنوان میزبانان 
76 درصد پولشویی های بزرگ دنیا و همچنین تامین کنندگان اصلی تروریسم در دنیا، 
خود گرداننده FATF و معاف از تحریم و تهدید ها و لیست سیاه این کارگروه هستند.

روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شده تصمیم FATF تراکنش های مالی با ایران 
را زیر ذره بین بیشتر قرار خواهد داد و فشارها را بر بانک ها و شرکت های انگشت شماری 

که هنوز در حال همکاری با ایران هستند افزایش خواهد داد. 
این در حالی است که اکثر بانک های کشورهای غربی صرفنظر از همکاری های ایران 
با FATF از بیم تحریم های آمریکا از انجام تراکنش های مرتبط با ایران خودداری کرده اند.

در بیانیه FATF آمده است: »اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهده های 
»پالرمو« و »تأمین مالی تروریسم« مطابق با معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به 
طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی دارد و از اعضایش می خواهد اقدامات تقابلی 

موثر را مطابق با توصیه های مندرج در بند 19 اجرا کنند.« 
FATF در بخــش دیگری از این بیانیه خاطرنشــان کــرده در صورتی که ایران 
معاهده های پالرمو و تأمین مالی تروریســم را به تصویب برساند این نهاد درخصوص 

گام های بعد و من جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم گیری خواهد کرد.
به نظر می رسد ناامیدی و نگرانی آمریکا و برخی دولت های غربی از نتایج انتخابات 
ایران، موجب ارتکاب رفتار اخیر درست در روز انتخابات پارلمانی ایران شده است. محافل 
رسانه ای و سیاسی غرب ظرف چند ماه اخیر از تغییر ریل سیاستگذاری ایران با تغییر 
ترکیب مجلس و انتخاب نمایندگان انقالبی به جای برخی نمایندگان منفعل نسبت به 

غرب ابراز نگرانی کرده بودند.
رفتارزیگزاگاصالحطلبان

درچهاردورهانتخاباتمجلس
یک روزنامه اصالح طلب می گوید این طیف هر بار درباره انتخابات به شکل زیگزاگ 

رفتار می کنند و موجب سردرگمی می شوند.
آفتاب یزد در تیتری با عنوان »پایان سردرگمی؛ فراز و نشیب های جریان اصالحات 
از لزوم بازطراحی نقشه راه در فردای انتخابات حکایت دارد« نوشت: واقعیت این است که 
رد صالحیت اصالح طلبان موضوع تازه ای نیست اما هربار اصالح طلبان به طور زیگزاگی 

با این موضوع برخورد می کنند. مجلس هفتم اصالح طلبان گفتند رد صالحیت ها زیاد 
است، مشارکت فعال نداریم، مجلس هشتم اگرچه روند تایید صالحیت ها فرقی نکرد 
اصالح طلبان فعال شدند، انتخابات مجلس نهم را سوت و کور پیش بردند، برای دور دهم 
با سروصدا و »لیست امید« آمدند. حاال نوبت به یازدهمین دوره رسیده و این بار از اساس 
سردرگمی را می توان دید، یکی گفت لیست نمی دهیم، دیگری گفت لیست می دهیم و 
به بقیه هم صفت عافیت طلبی داد! یکی گفت 90 درصد کاندیداهای اصـــــالح طلبان 
رد صالحیت شده و دیگری گفت حیف است وقتی 7000 نفر کاندیدا وجود دارد لیست 
ندهیم. مثال عبداهلل ناصری با  اشاره به اینکه اصالح طلبان در این دوره از انتخابات مجلس 
نباید فهرست مشترک بدهند، مدعی شد که مجموعه ای از نمایندگان »منفعل و یا نسبتاً 
خنثی« وارد مجلس یازدهم می شوند. غالمحسین کرباسچی از طرفی دیگر گفت: »ما 
نمی توانیم مردم را دعوت به حضور در انتخابات کنیم ولی علی رغم تایید صالحیت حدود 
7000 نفر از واجدین شرایط به  دالیل مختلف در عرصه انتخابات حضور نداشته باشیم.«

این انتخابات نشان می دهد اصالح طلبان با چالش های مبنایی و روشی مواجه شده اند. 
در همین زمینه صادق زیباکالم با بیان اینکه اصالح طلبان فاقد هویت روشن و مشخص 
هستند، گفت: »مشخص نیست در این جریان تصمیم نهایی را چه شخصی یا گروهی 
می گیرد. اصالح طلبان نظرات یکدیگر را هم قبول ندارند و نمی توانند به یک جمع بندی 
واحد برسند. این نقیصه باعث می شود که نتوانند در هیچ زمینه ای موضع گیری کنند؛ 
آنها نه درباره دولت، نه درباره سیاست خارجی و نه حتی در موضوع افزایش قیمت بنزین 
هیچ موضع منسجمی نداشتند. این مشکالت که به اصولگرایان مربوط نیست و کامال 
به درون اصالح طلبان باز می گردد«. عبداهلل مومنی دیگر فعال سیاسی اصالح طلب نیز 
گفته »متاسفانه اصالح طلبان در حال حاضر از سرمایه اجتماعی الزم برای پیروزی در 

انتخابات برخوردار نیستند.«
چرابایدازجنگباایرانگریخت؟
نشریهآمریکاییتوضیحمیدهد

تحلیلگر نظامی نشریه نشنال اینترست تاکید کرد براساس نتایج شبیه سازی جنگ 
با ایران، آمریکا هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید وارد درگیری نظامی با ایران شود.

دیوید اکس نوشت: با توجه به تنش های چند وقت اخیر در خاورمیانه شاید ارزشش 
را داشته باشد که به بازی شبیه سازی شده ای که پنتاگون در سال 2002 از جنگ با ایران 
ساخته بود نگاهی دوباره بیندازیم. در آن شبیه سازی یک ژنرال دریایی مامور شد که در 
نقش رهبر نیروهای ایرانی ظاهر شود و علیه ارتش آمریکا بجنگد. در جریان آن بازی 
نیروهای درهم و برهم ژنرال پل ون رایپر و تسلیحات هوایی و زمینی او براساس داشته های 

نظامی ایران شبیه سازی شده بود. نام آن نبرد چالش هزاره 2002 گذاشته شده بود.
ژنرال رایپر با اســتفاده از قایق های تندرو )مانند آنچه نیروی دریایی ســپاه دارد( 
موشک های کروز و هواپیماهای قاتلی که در ارتفاع کم پرواز می کردند تنها ظرف 10 
دقیقه موفق می شود ناوگان دریایی آمریکا را که از نقطه بدون بازگشت عبور کرده و به 

سمت ایران در حرکت بودند منهدم کند و فاتح این جنگ شود.
اما این شکست برای آمریکایی ها به قدری گران آمد که حتی برای فرار از شکست 
دســت به تغییر قواعد برنامه شبیه سازی شده زدند تا جایی که ژنرال  ون رایپر فردی 
که در برنامه شبیه سازی نقش نیروهای ایرانی را بازی می کرد، در اعتراض به این اقدام 

از سمت خود استعفا داد.
اما در یک نبرد واقعی کسی نمی تواند به منظور حفظ برتری آمریکا قواعد بازی را 
تغییر دهد. اگر ایران واقعا بخواهد تاکتیک های موثر و مهلک سرلشکر ون رایپر را پیاده 
کند، حتی ممکن است خسارات به مراتب بیشتر از خساراتی که نیروهای رایپر در این 
جنگ شبیه سازی وارد کردند،  به نیروهای آمریکایی وارد کنند. در آن نبرد شبیه سازی 
شده ژنرال سه ستاره »ون رایپر« که قوای شبیه سازی شده ایران را فرماندهی می کرد 
و از »دکترین بوش« که یکی از مهم ترین اجزای آن حمله پیش دستانه است به خوبی 
آگاه بود،  به ســختی و با شدت تمام حمله کرد. واحدهای موشک های زمین به زمین 
و هواپیماهایــی که در ارتفاع پایین پرواز می کردند و همچنین قایق های تندرو که پر 
از مواد منفجره بودند با استفاده از تاکتیک های انتحاری، ناوگان نیروی دریایی آمریکا 

را منهدم کردند.
وقتیمتهماولگرانیمسکن
الفحکمرانیخوبمیزند!

وزیر راه و شهرسازی قبلی در دولت روحانی در حالی از حکمرانی اقتصادی درست 
سخن می گوید که رکوردهای نجومی در تورم قیمت مسکن و تحمیل فشار سنگین 

بر مردم برجای گذاشته است.
به گزارش وطن امروز، عباس آخوندی اخیرا در اظهاراتی انتقادی نسبت به وضع 
موجود گفته اســت: »حکمرانی اقتصادی یعنی اینکه قاعــده بازار را بپذیرید، بخش 
خصوصی را قبول کنید و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. وقتی دولت در همه چیز 
دخالت می کند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را قیمت گذاری می کند، زمینه فساد ایجاد 

می شود و یک عده سوءاستفاده خواهند کرد«. 

جالب اینجاست که در 4 دهه گذشته همین ادبیات در مدیریت اجرایی کشور حاکم 
بوده و تنها در برهه زمانی کوتاه این تفکر در سطح کالن تعدیل شد. چرا آخوندی با 
نقدهای کلی به شرایط اقتصادی، از پاسخ به عملکرد خودش در وزارت راه  و  شهرسازی 
فرار می کند؟ چرا شــخصی که تا چندین ماه پیش وزیر دولت تدبیر بود کارنامه دوره 
قبل از خودش را که در حوزه مسکن سیاست تعدیل تفکرات بازار باز آنها را پیگیری 
کرد، بررسی نمی کند؟ در واقع حکمرانی اقتصادی از منظر آخوندی یعنی سخنوری و 
ایده پردازی انتزاعی برای اقتصاد، بدون هیچ اقدام اجرایی. باید به او یادآوری کرد که در 
دوره وی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بیش از 100 درصد رشد کرد. طرح مسکن 
مهر مزخرف خوانده شد و هیچ توفیقی در آن حاصل نشد. یک واحد مسکن اجتماعی 
که خودش مطرح کننده آن بود ساخته نشد. طرح مقاوم سازی مسکن روستایی متوقف 
و موجب شد تعداد زیادی از هموطنان مان در زلزله و سیل بیشترین آسیب های ممکن 
را ببینند. آیا همین موارد گفته شده، جز نتیجه تفکرات آخوندی در وزارت راه است؟ 
آقای آخوندی! مردم هنوز در حال پرداخت کردن هزینه ناکارآمدی شما هستند، با چه 

رویی دست به نقد می زنید؟ 
آقای آخوندی! حاال که سخن از اقتصاد آزاد می زنید ولی در عین حال مالیات را 
برای شــرایط کنونی کشور کار عبث می دانید، در کدام کشور توسعه یافته ای وزیر راه 
 و  شهرســازی با مالیات از عایدی سرمایه و خانه های خالی مخالفت کرده است؟ کدام 
کشور توســعه یافته ای قوانین مترقی و ضدسوداگری مانند مالیات از خانه های خالی، 
عایدی سرمایه و خانه های لوکس را وتو کرده است؟ آقای آخوندی شما حتی در کابینه 
لیبرال ترین دولت های خارجی هیچ جایگاهی ندارید. آخوندی برای نخستین بار از سال 
72 تا 76 ســکان هدایت وزارت مســکن را برعهده گرفت. در دوره وزارت آخوندی در 

دولت هاشمی رفسنجانی، شاهد افزایش قیمت 5/3 برابری در بازار مسکن بودیم. 
دوره دوم وزارت آخوندی در بین سال های 1392 تا 1397 و در دولت تدبیر و امید 
بود. پیش از حضور آخوندی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن  مهر، 
بسیاری از مردم و کارشناسان حوزه مسکن را به آینده این بازار امیدوار کرده بود. پس 
از روی کار آمدن آخوندی، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی 
شد؛ نوساناتی که آخوندی را به متهم ردیف اول اوضاع مسکن بدل می کند. در حالی 
که متوســط قیمت هر متر مربع مسکن در سال 1391 از رقم 2 میلیون و 964 هزار 
تومان تجاوز نمی کرد، آخوندی در پایان دوره وزارت خود، رکوردی بی نظیر از خود برجا 
گذاشــت و پس از رســیدن قیمت هر متر مربع مسکن به رقم 7 میلیون و 400 هزار 

تومان از سمت خود استعفا کرد. 
بیاعتناییدولتبهکارشناسان

لوایحبودجهراازهدفمندیدورکردهاست
یک روزنامه حامی دولت معتقد است الیحه بودجه 99، عقبگرد در برنامه نویسی 

و بودجه نویسی است.
روزنامه آرمان می نویسد: الیحه بودجه سال 99 و حتی بودجه های سال 98، 97 
و 96 را که نگاه کنیم بودجه هدفمندی نبوده اند. بودجه 99 تا حدی که اطالعات آن 
بیرون آمده، حاکی از سردرگمی است که اعضای کمیسیون تلفیق یا به عبارتی مجلس 
و دولت در آن گرفتار شده اند. اصوال بودجه برای این نوشته نمی شود که جیب مردم را 
خالی کنند بلکه اهدافی را در بودجه می نویسند که بتوانند به آن هدف برسند. به راستی 
هدف کیفی بودجه 99 چیست و مردم به کجای آن بودجه دلخوش بوده و آن را حامی 
خود بدانند؟ در زمینه آموزش و پرورش، بهداشــت و سالمت، فعالیت های زیربنایی، 
حمل و نقل، جاده، ارتقای ســطح علمی و پژوهشی کشور؟ متاسفانه با قدم برداشتن 
طی زمان به لحاظ چارچوب های بودجه نویسی عقبگرد داریم. یعنی به همان تناسب 
زمان که یکسال جلو می رویم شاید به اندازه 10 سال از مواضعی که در بودجه نویسی 
داشتیم، عقب نشینی می کنیم. بودجه به برابر دانستن درآمد و هزینه تقلیل یافته اما 
در دنیای فعلی اسم برابری هزینه و درآمد بودجه نیست. جهت گیری ما برای حل ده ها 
مشکلی که داریم، چیست؟ آیا اینکه بیاییم و تحت عنوان مالیات ها و عوارض  مختلف 
برای مردم برنامه ریزی کنیم نامش بودجه اســت؟ بودجه باید در چارچوب برنامه های 
توســعه شکل بگیرد که بتواند آن را تحقق بخشد. اگر کارشناسان دلسوز راهکارهای 
مختلفی را ارائه داده اند، آیا مورد توجه دولت قرار گرفته است؟ پاسخ منفی است. اکنون 
در فضا و موقعیتی هستیم که گوش شنوایی برای راهکارهای ارائه شده، وجود ندارد. 
در این شرایط اقتصادی تالش بانک مرکزی این است که بتواند انقباض پولی را برقرار 
کند. همان بحثی که طی دو سال گذشته به دکتر روحانی پیشنهاد تغییر تیم اقتصادی 
را می دادیم که بتوانند اثر داشته باشند. ما االن این حرکت را در وزارت اقتصاد و دارایی 
و سازمان برنامه و بودجه نمی بینیم که بتواند با حرکت هایی جسورانه در جهت اصالح 
برنامه های اقتصادی تغییراتی دهد. در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند یک برنامه خاص 
و ویژه ای هستیم. دغدغه تعدادی از اقتصاددانان این است که در این شرایط باید برنامه 
معطوف به توسعه داشته باشیم و باید مردم را هم در جریان بگذاریم تا همه برای تحقق 
برنامه ها تالش کنند. اینکه کانون های اصلی ایجاد درآمد را کنار بگذاریم و کمتر مورد 
توجه قرار دهیم و مردم را خطاب قرار دهیم و از مردم کســری بودجه را تامین کنیم 
همان نکته ای است که در این شرایط اهمیت بیشتری می یابد. بحث این نیست که در 
میان مردم پول پاشــی کنند بحث این است که مردم بدانند با اجرای بودجه وضعیت 
نگهداشت نیروی انسانی و تولید و برنامه توسعه ای را که بنگاه ها می توانند داشته باشند، 

در قالب بودجه ببینند. 

ُپر رو!
 گفــت: یکی از مدعیان اصالحات گفته اســت مشــارکت 41 درصدی
 در انتخابــات اخیر مجلس از همه دوره ها کمتر اســت بنابراین نمایندگان

این دوره منتخب اقلیت مردم هستند!
گفتم: اوالً اگر منتخب اقلیت هستند چرا اکثریت آراء را آورده اند؟ 
ثانیاً مدعیان اصاحات با 5 لیست آمده بودند و رای نیاوردند، بنابراین 

شما و حزبتان زیر همین اقلیت بوده اید.
گفت: نگاهی به میزان مشارکت ها نشان می دهد هر وقت اصالح طلبان 
اکثریت مجلس را در اختیار داشــته اند، آنچنان مردم را نا امید کرده اند که 

مشارکت مجلس بعدی خیلی کاهش داشته است.
گفتم: با عملکرد فاجعه باری که مدعیان اصاحات طی 6 ســال 
اخیر در مجلس و دولت داشــته اند باید هم میزان مشارکت کاهش 
 پیدا می کرد و مردم خســارت های مجلس و دولت کنونی را برای

هفت پشت خود هم کافی بدانند!
گفــت: حاال اگر آن 59 درصد هم می آمدند آنچه مســلم بود اینکه به 
اصالح طلبان رای نمی دادند کما اینکه به هیچیک از 5 لیست آنها رای ندادند. 
گفتم: یارو جست زد بپره روی زین اسب ولی محکم افتاد و نقش 
زمین شد وقتی بلند شد دید یک عده دارند نگاهش می کنند، پرسید 
از پرشم خوشتون اومده یا از جسارتم؟! گفتند از روی زیادی که داری!

با استقبال از پیوستن ایران به لیست سیاه صورت گرفت 

تقالی آمریکا 
FATF برای بزرگنمایی اقدام نمایشی

سرویس سیاسی- 
وزارت خارجــه آمریکا 
از اقدام نمایشــی کارگروه 
ویژه اقــدام مالی در قرار 
دادن نام ایران در فهرست 
 ســیاه اســتقبال کــرد.

اورتاگــوس،  مــورگان 
ســخنگوی وزارت امــور 
اقدام  به  آمریــکا  خارجه 
»کارگروه ویژه اقدام مالی«، 
قرار  FATF  در  به  معروف 
دادن نام ایران در فهرستی 
که اصطاحًا و البته به غلط، 
»لیســت  عنوان  با  آن  از 
ســیاه« نام برده می شود، 

واکنش نشان داد.
اورتاگــوس گفت: کارگروه 
ویژه اقدام مالی اقدام صحیحی 
را بــرای حراســت از نظــام 
اقتصــادی بین المللی در برابر 
اقدامات اقتصادی سهل انگارانه 
ایران انجام داده که طی آن از 
اعضا خواسته تا اقدامات متقابل 

را علیه ایران اعمال کنند.
امــور  وزارت  ســخنگوی 
خارجه آمریــکا اضافه کرد: ما 
تصمیــم کارگروه ویــژه اقدام 
مالی در اتخاذ اقدام قاطعانه را 

تحسین می کنیم.
خبرگزاری رویترز نوشــته 
FATF علی رغــم قــرار دادن 
نام ایران در فهرست سیاه، در 
بخشی از بیانیه اش تالش کرده 
 تــا حدی درها را بــرای ایران

باز نگاه دارد.
FATF سیاسی کارِی

موســوی  عبــاس  ســید 
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در اظهاراتی درباره قرار گرفتن 
 FATF ایران در فهرست سیاه
گفت: یک سال و اندی بود ایران 
همه قوانین و مقررات مربوط به 
پولشویی و تامین مالی تروریسم 

را اجرا می کرد.
موســوی بــا بیــان اینکه 
لمللــی  بین ا ســازوکارهای 
خاصیت هــای خوبــی دارند و 
خاصیت های بدتری هم دارند، 
اظهار داشــت: بردن ایران در 
لیست ســیاه FATF علی رغم 

همه تالش ها در داخل کشور و 
همه قوانین و مقرراتی که سعی 
کردیم مراعــات کنیم، صورت 

گرفته است.
وی بیــان کرد: به هر حال 
انگ پولشویی و انگ تامین مالی 
تروریسم وصله نچسبی است که 
قطعا به جمهوری اسالمی ایران 

نمی چسبد.
خارجه  وزارت  ســخنگوی 
این  خاطرنشان کرد: متاسفانه 
هم از سیاسی کاری هایی است 
که در مکانیسم های بین المللی 
وجود دارد و کشــورهایی مثل 
آمریکا و رژیم عربستان سعودی 
و حتــی رژیم صهیونیســتی 
بــا توجه بــه نفوذهایی که در 
مکانیسم ها دارند، سعی می کنند 
با سیاسی گری جهت دهی کرده 

و این اتفاقات بیفتد.
موسوی افزود: عربستان به 
عنوان بانک مرکزی تروریســم 
عنوان  به  رژیم صهیونیستی  و 
تروریســت دولتــی بدتریــن 
جنایات و اقدامات و حمایت ها 
را از ســازمان ها و گروه هــای 
تروریســتی سراســر جهــان 
انجام می دهند، ولی شــاهدید 
در شــرایطی قرار گرفته اند که 
ایــران را که نهایــت همکاری 
را در این زمینه ها و شــفافیت 
 فوق العاده ای دارد، در لیســت 

قرار می دهند.
تقای آمریکا

آمریکا در پی آن است تا در 
یک عملیات روانی، با بزرگنمایی 
اقدام نمایشی FATF، ایران را 
خســارت بار  لوایح  تصویب  به 
پالرمو و سی اف تی ترغیب کند.

در هفته های گذشته، مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفته 
بود: ایــران بایــد همین حاال 
کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون 
تأمین مالی تروریسم)CFT(  را 

تصویب کند. 
ایــن اولیــن بار نبــود که 
مقامات ارشــد آمریکایی برای 
 FATF تصویب لوایح مرتبط با

در ایران، تقال می  کردند.
مایــک پمپئو، وزیر خارجه 

آمریــکا- مهــر 98- از عــدم 
تصویب لوایح FATF توســط 
ایران به شــدت انتقــاد کرد و 
مدعی شــد که اقدامات ایران 
تهدیدی برای امنیت جهانی به 

شمار می آید.
حامیان FATF بارها مدعی 
شــده اند که مقامات آمریکایی 
مخالف پیوستن ایران به گروه 

ویژه اقدام مالی هستند.
برخالف این ادعا و بر اساس 
مستندات متعدد، واشنگتن در 
پی تصویب لوایح خســارت بار 
مرتبط با FATF در ایران است، 
یک روز با تاکید بر پیوســتن 
ایران و روز دیگر با بزرگنمایی 

.FATF اقدامات نمایشی
آمریکا  تقــالی  با  همزمان 
برای بزرگنمایی اقدام نمایشی 
زنجیره ای  رسانه های   ،FATF
نیــز این اقــدام نمایشــی را 
خسارت بزرگ جا زده و با کاخ 

سفید همصدا شده اند. 
الزم بــه ذکــر اســت که 
عبدالناصــر همتــی، رئیــس 
کل بانک مرکــزی در واکنش 
بــه قــرار گرفتــن ایــران در 
لیســت ســیاه FATF  گفته 
مشــکلی  وقایعی،  چنین  بود: 
بــرای تجارت خارجــی ایران 
ایجــاد  ارز  نــرخ  ثبــات   و 

نخواهد کرد.

طرح سنای آمریکا برای تحمیل برجام جدید به ایران
سنای  مجلس  نمایندگان 
آمریکا با معرفی طرحی جدید 
نقشه راه  کردن  به مشــخص 
مذاکرات هســته ای جدید با 

ایران پرداخته اند.
ســنای  مجلس  نماینــدگان 
آمریکا طرحــی را معرفی کرده اند 
که خواستار حل و فصل دیپلماتیک 
مســائل مربوط به برنامه هسته ای 
ایران اســت. این طرح که عنوان 
آن »قانون دیپلماسی ایران« است 
هشــت روز پیش به کمیته روابط 
خارجــی مجلس ســنای آمریکا 
معرفی شــده است. ســناتورهای 
»بیــان  بخــش  در  آمریکایــی 
سیاست ها« در این طرح به تشریح 
نقشــه راه خود برای رســیدن به 
توافقی جدید با ایران پرداخته اند. 

آنها تصریح کرده اند: »رسیدن 
به یک راه حل دیپلماتیک بر ســر 
برنامه هســته ای ایران از آن نوعی 
که ایاالت متحــده قبل از خروج 
یکجانبه ترامپ از برجام داشــت 
گامی معنادار بــرای جلوگیری از 
درگیری مســلحانه میــان ایاالت 

متحده و ایران خواهد بود.«
در ادامه این طرح آمده است: 
»در حالی که ایاالت متحده دیگر 
جایگاهی در کمیســیون مشترک 
یا مکانیســم حل و فصل اختالف 
که توسط سه کشــور اروپایی در 
14 ژانویه 2020 فعال شده ندارد 
باید از تالش ها برای دســتیابی به 

 یکی از دو رویداد زیر حمایت کند:
1( بازگردانــدن همــه طرف ها با 
پایبنــدی کامل به تعهداتشــان 
ذیل برجــام و جلوگیری از اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه فرانسه، 
آلمان یــا انگلیس و 2( مذاکره بر 
سر توافقی موقت برای ارائه تخفیف 
اقتصادی موقت و متناسب به ایران 
در ازای گام های قابل راستی آزمایی 
از ســوی این کشور برای به عقب 

برگرداندن گام های برجامی.«
ســنای  مجلس  نماینــدگان 
آمریکا تصریح کرده اند در صورتی 
که ایران به نحو قابل  راستی آزمایی 
تعهداتش در برجام را به طور کامل 
اجرا کند، ایــاالت متحده و گروه 
1+5 باید قبل از سال 2023 وارد 
مذاکرات با ایران برای رسیدن به 
»توافقی جامع« با این کشور شود. 
سناتورها تصریح کرده اند ایاالت 
متحده باید فضایی ایجاد کند که در 
آن نهادها و موسسات مالی بتوانند 
از معافیت هــای تحریمی موجود 
برای فروش کاالهای کشــاورزی، 
غــذا، دارو و کاالهای پزشــکی به 

ایران استفاده کنند.
همه بخش های مالی ایران را 

باید تحریم کنیم
این درحالی است که تد کروز 
سناتور تندروی جمهوری خواه بعد 
از تصمیم سازمان اقدام مالی درباره 
گنجاندن ایران در لیست سیاه خود 
با انتشار یک بیانیه از این تصمیم 

استقبال کرد. 
کــروز در بیانیــه خود مدعی 
شده است: »توافق هسته ای فاجعه 
بار باراک اوباما، ایران را به سیستم 
مالی بین المللی دوباره مرتبط کرد 
و میلیاردهــا دالر پول به ســمت 
حکومت ایران سرازیر کرد و به آنها 
هرچیزی که می خواســتند، هدیه 
داد تا صرف حمایت از تروریسم و 

تکثیر سالح کنند.
من از مدت ها پیش از کارگروه 
اقدام مالی درخواســت کرده بودم 
که اقدامــات متقابل علیه ایران را 
اعمــال کند، چرا که برای حمایت 
از سیستم مالی جهانی از اقدامات 
غیرقانونــی ایران الزم اســت و از 
دولــت دونالــد ترامپ بــه خاطر 
استفاده از نفوذ خود برای دستیابی 

به این هدف قدردانی می کنم.«
ادعا  ادامــه همچنین  وی در 
کرده است: »تصمیم جدید کارگروه 
اقدام مالی نیاز به تحریم کل بخش 
مالــی ایران را بــرای محافظت از 
بانک های آســیب پذیر در سراسر 
جهان تقویت کرده اســت. من از 
سالها پیش برای تحریم ایران تالش 
کرده ام و قصد دارم با همکارانم در 
کنگره و دولت آمریکا برای اجرای 

این تحریم ها کار کنم.«
ممانعت از تحصیل

سه دانشجوی ایرانی
در آمریکا

از ســوی دیگر در ادامه رفتار 

ضدایرانی  رویکــرد  و  نامناســب 
دولت واشــنگتن در قبــال اتباع 
ایرانــی، منابع خبــری آمریکایی 
شــکایت ز  ا شــنبه   بامــداد 
سه دانشجوی ایرانی به دلیل ممانعت 
 از ورود بــه خاک ایــاالت متحده 

خبر دادند.
خبرگــزاری  نوشــته  بــه 
»آسوشــیتدپرس«، اخیــرا ســه 
دانشجوی ایرانی که برای تحصیل 
در دانشــگاه های آمریــکا به این 
کشور سفر کرده بودند، از برخورد 
غیرقانونی و منــع ورود به ایاالت 
متحده، بــه وزارت امنیت داخلی 

این کشور شکایت کردند.
نکته مشترک شکایت این سه 
دانشــجوی ایرانی، داشتن روادید 
معتبر تحصیلی برای سفر به ایاالت 
متحده و غیرقانونــی بودن اقدام 
مأمــوران آمریکایی در ممانعت از 
ورود آنها به این کشــور اســت به 
سخنگوی  آسوشیتدپرس،  نوشته 
وزارت امنیــت داخلــی آمریــکا 
هنوز به ســؤاالت درباره مشــکل 
 و شــکایت این دانشجویان ایرانی 

پاسخ نداده است.
بــر این اســاس، تاکنون پنج 
دانشجوی ایرانی به دلیل بازداشت 
چند ساعته، بازجویی های سخت و 
ممانعــت از ورود به آمریکا و ادامه 
تحصیل توسط مأموران فدرال به 
وزارت امنیت داخلی این کشــور 

شکایت کرده اند.


