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نصراهلل، مطالبه محاكمات علني و عادالنه
سعداهلل زارعي در يادداشت روز روزنامه كيهان 
نوشت: تحليل سخنان مجاهد نستوه جناب 
آيت اهلل سيدحس��ن نصراهلل، همواره روايت 
دقيق تحوالت منطقه اي و به خصوص مسائل مرتبط با لبنان است، چه 
رس��د به روايت نكات مطرح ش��ده در حين يك رخداد مهم، از اين رو 
سخنان روز جمعه دبيركل حزب اهلل كه به فاصله سه روز پس از »فاجعه 
بزرگ« انفجار »بيروت غربي« بيان شد، قطعا نزديك ترين و قوي ترين 
تحليل از اين حادثه است. حزب اهلل از لبناني ها و به طور خاص از دولت 
لبنان خواست عالوه بر رس��يدگي فوري به نيازهاي درماني و رفاهي 
آسيب ديدگان، از اين واقعه به عنوان يك فرصت براي برون رفت كشور 
از مشكالت اقتصادي استفاده كنند. واقعيت اين است كه لبنان در عين 
آنكه به داليل بين المللي و بعضي ناكارآمدي هاي داخلي با كاهش شديد 
درآمد ارزي مواجه است، در عين حال با تحريم هاي مستقيم مالي از 

سوي امريكايي ها و بعضي ديگر از دول غربي هم روبه رو مي باشد. 
سيدحسن نصراهلل با صراحت و تأكيد بسيار از مسئوالن رسيدگي كننده 
به پرونده و به خصوص ارتش كه منطق��ه را در اختيار گرفته و كميته 
تحقيق تشكيل داده است، خواست اين رسيدگي بدون مالحظه هيچ 
طرفي و كاماًل شفاف و با س��رعت الزم صورت گيرد و دادگاه آن علني 
باشد و احكام هم به  طور عادالنه و متناسب با حجم اتفاقي كه رخ داده 
صورت گيرد. سيد حتي يك گام را جلوتر گذاشت و گفت اصوال همين 
پرونده و نحوه رس��يدگي به آن، صالحيت و عدم صالحيت مسئوالن 
دولتي، رئيس جمهور، مس��ئوالن قضايي و مس��ئوالن ارتش را نشان 
مي دهد و اگر به درستي و با دقت و سرعت به آن رسيدگي نشود، اين 
مسئوالن شكايت نخواهند داشت. در واقع در اين صحنه صدها نفر از 
مردم لبنان با ندانم كاري و اهمال گروه وابسته به رژيم سعودي كشته، 
مجروح و بي خانمان شده اند و حتماً بايد پاسخگو باشند كما اينكه ارتش 
لبنان همه مس��ئوالن بخش هاي مختلف اداره غرب بيروت را تا كامل 
ش��دن تحقيق در اين پرونده، وادار به عدم خروج از منازل خود كرده 
است. در اينجا عامل ناامني مشخص است و حاال همه مي دانند كه سالح 
حزب اهلل مانع تعدي خارجي به لبنان ش��ده و براي ممانعت از تعدي 
داخلي به حريم مردم و امنيت كشور نياز به سالح ديگري است؛ سالح 
مبارزه با فساد و مفسدان، همان سالحي كه بركشيدن آن را سيدحسن 
نصراهلل از همه مسئوالن از رئيس جمهور تا دولت، تا دستگاه قضايي، تا 

ارتش و تا بقيه رهبران و احزاب خواستار شد. 
........................................................................................................................

غدير در چند پرده
علي ربيع��ي در روزنام��ه ايران نوش��ت: يكي از 
ويژگي هاي يادآوري روزها و برپايي جش��ن ها، 
بي ترديد بازگشت به چيس��تي فرد يا ماجرايي 
است كه پيرامون آن نامگذاري و نمادسازي صورت گرفته است. هرگاه 
مناسبتي با نام حضرت امير)ع( ش��كل مي گيرد، رمز جاودانگي و راز 
همبستگي جان و ذهن در فطرت انساني با وي پديدار مي شود. با نگاهي 
ساده به آنچه از كودكي در مورد »امير«مان شنيده يا خوانده ايم اگر بنا 
را بر تمرين اين آموزه ها و نهادينه كردن آن در جان و دل بگذاريم، قطعاً 

جامعه اي انساني تر و بهتر خواهيم داشت. 
از جمل��ه اين آموزه ه��اي ارزش��مند مي توان به م��وارد زير اش��اره كرد: 
خانواده مح��وري و تثبيت بنيان ه��اي آن، وفاداري مث��ال زدني حضرت 
امير)ع( به حضرت فاطمه)س( و حفظ انس��جام خانواده كه آن را تبديل 
به خاستگاهي براي كنش اجتماعي و كانون اوليه تربيت و آموزش و حتي 
كنش سياسي )با فاصله اي كوتاه از عادات دوران جاهليت اعراب( كرد به 
گونه اي كه سبب شد حضرت فاطمه)س( بتواند زن را به عنوان يك كنشگر 
اجتماعي و سياسي مطرح كند. تفكيك بين امور شخصي و امور حكومتي 
كه نمونه آن را در خاموش كردن چراغ بيت المال زماني كه طلحه و زبير براي 
انجام كاري شخصي به ديدن امام علي)ع( آمدند مي توان يافت، برقراري 
عدالت در بهره گيري از مواهب بيت المال در ماجراي برادرش عقيل به يك 
درس بزرگ تاريخي تبديل شده است. براي امام علي)ع( هيچ گاه هدف، 
وس��يله را توجيه نكرد؛ او معتقد بود حتي براي اهداف مقدس، مسير بايد 
سالم و عادالنه باشد. احترام به خرد جمعي در ماجراي بيعت ها، سايه سار 
شدن براي رشد و بالندگي ديگران و تكيه گاه بودن براي آدم هاي ضعيف 
جامعه از ديگر آموزه هاي حضرت امير)ع( اس��ت. من در اين نوش��تار به 
بخش هاي بس��يار كوچكي از رفتارهايي كه به ياد داشتم اشاره كردم. چه 

خوب است كه در نماد غدير آنچنان كه مواليمان زيست را مرور كنيم. 
........................................................................................................................

  گشايش اقتصادي و اعتمادي
 كه بايد ترميم شود

روزنامه آرمان ملي نوشت: گشايش اقتصادي 
يك بحث آني نيست كه يك شبه ظهور پيدا 
كند و انتظار داشته باشيم مشكالت اقتصادي 
و معيشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند 
بر آن فائق آيد. نويدي كه براي هفته آينده داده شده و تيم اقتصادي دولت 
هم بدان اش��اره كردند كه مردم اميدوار باش��ند و س��عي كنند فعاليت 
اقتصادي را تا موعد مقرر ب��ه تأخير بيندازند. حاال اينكه اين گش��ايش 
اقتصادي در چه زمينه اي است بايد منتظر بود و چون از سوي يك مقام 
ارشد كشور بروز پيدا كرده، اميدوار هستيم كه اين گشايش در حد رفع 
تحريم ها يا فروش نفت باش��د كه بتواند رونقي به فعاليت هاي اقتصادي 
دهد يا اينكه مراوداتي با كشورها رقم بزند كه ارز حاصل از مراودات، كشور 
را به عرصه اقتصادي بازگرداند و نفع آن را عموم مردم ببرند كه قطعا در 
نرخ ارز و بحث تورم هم اثرگذار خواهد بود اما اگر غير از اين موارد باشد و 
بحث هايي نظير آزادسازي بخشي از سهام  عدالت يا ديگر گمانه زني هايي 
كه طي روزهاي اخير شاهد آن هستيم، باشد، از جمله مواردي نيست كه 
بتوان از آن به عنوان گش��ايش اقتصادي ياد كرد و جزو م��وارد روزمره 
محسوب مي شود. آنچه تحت عنوان گشايش اقتصادي است بايد فراتر از 
مسائل جاري باشد كه در اختيار دولت است و مي تواند آن را مديريت كند. 
دولت بايد يك مقدار حتي در حد كوتاه مدت اعتماد بربادرفته را ترميم 
كند تا پروژه هايي از اين دس��ت كه در جاي خودش قابل احترام اس��ت، 

برپايه رابطه معنادار اعتماد دولت و ملت، مؤثر واقع شود. 
........................................................................................................................

يك وعده و چند نكته
روزنامه ابتكار نوشت: رئيس جمهوري چند روز قبل 
اعالم كرده بود كه  در هفته آينده قرار است گشايشي 
از لحاظ اقتصادي در كش��ور به وجود بيايد و دست 

دولت مقداري باز مي شود. 
ناگفته پيداست كه تغييرات عظيم اقتصادي در كشور نيازمند تغيير 
در فرهن��گ اقتصادي به ص��ورت تدريجي، تغيير در س��اختارهاي 
ناكارآمد و جراحي دردناك آن است كه روند محور و زمانمند خواهد 
بود، بنابراين وعده گش��ايش هاي اقتصادي در چند روز تنها ممكن 
است مانند يك تسكين دهنده موقت بر اين فشار انباشت شده باشد. 
در اين شرايط شايد بهتر اس��ت كه مجموعه حاكميت ابتدا با تغيير 
نگرش خود به اقتصاد و تبيين بي كم و كاست روند توسعه اقتصادي 
براي مردم در مسير منطقي بهبود شرايط گام بردارد. اقتصاد ايران 
نمي تواند به يك باره متحول ش��ود. چنانكه اقتصاد تركيه، مالزي و 
ساير كشور ها نيز در يك روند 10 تا 20ساله تغيير كرد اما اين تغيير 
بايد توأم با يك اعتماد عمومي نس��بت به تصميم س��ازاني باشد كه 
بارها از آنها وعده هاي پوچ شنيده شده است؛ اعتمادي كه شايد براي 
بازآفريني آن هم نياز اس��ت تا مس��ئوالن در يك بازه زماني آن را با 

عملكرد خود به افكار عمومي ثابت كنند. 

88498443سرويس  سياسي

 »غلط« های زيادی بي بي سي   
چگونه و چرا؟!

ط�ی روزه�اي اخي�ر بي بي س�ي فارس�ي 
بي�ش از ه�ر زم�ان ديگ�ري گاف مي ده�د، 
بيش�تر از هر وق�ت ديگري اخب�ار غيرموثق 
منتش�ر مي كن�د و بي پرده ت�ر از گذش�ته 
علي�ه منافع م�ردم اي�ران موض�ع مي گيرد. 
به گزارش فارس، پيش از اين درباره بي بي س��ي 
گفته مي شد آنها چند ماه راست مي گويند تا در 
يك شب خاص و يك اتفاق خاص، دروغي بگويند 
كه همه باور كنند، اما بررس��ي عملكرد چند ماه 
اخير بخش فارسي بي بي سي نشان مي دهد آنها 

دقيقاً برعكس اين رويه را درپيش گرفته اند. 
اگر در بر هه اي بي بي سي فارسي از ترفند »تركيب 
راس��ت و دروغ« يا گفتن »بخش��ي از حقيقت« 
اس��تفاده مي كرد، به تازگي به س��بك آمدنيوز 
عمل مي كن��د و تنها مدارك و اس��نادش، منابع 
ناشناس شده است. همين موضوع باعث انتقادات 
مخاطبان بي بي س��ي فارسي شده و اين شبكه را 
به غيرحرفه اي بودن مته��م مي كنند. نگاهي به 
عملكرد بي بي سي فارس��ي در روزهاي اخير نيز 

ادعاي منتقدان اين شبكه را تأييد مي كند. 
   تشكيك در آمار بيماران

آخري��ن نمونه از اقدامات بي بي س��ي فارس��ي، 
تش��كيك در آم��ار اع��الم ش��ده بيم��اران و 
درگذشتگان كرونا با اس��تناد به منابع ناشناس 
است. اين رسانه صرفاً بر اساس يك جدول مبهم 
و نامشخص كه حتي اطالعات موجود در آن نيز 
قابل راس��تي آزمايي نيس��ت و خودشان حاضر 
به تأييد جزئياتش نيس��تند، مدعي شده تعداد 
كشته شدگان كرونا در ايران، سه برابر آمار اعالم 

شده است. 
فارغ از اينكه آمارهاي ارائه ش��ده توس��ط ايران 
مطابق استانداردهاي جهاني و مورد تأييد سازمان 
بهداشت جهاني بوده، مسئوالن وزارت بهداشت 
ايران هميشه تأكيد داشته اند آمار اعالمي صرفاً 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي است. جالب 
اين است بي بي سي فارسي كه اينگونه به كشوري 
كه تحت سخت ترين شرايط تحريمي قرار دارد 
و امريكا حتي اجازه واردات تجهيزات پزشكي را 
به ايران نمي دهد، خدشه وارد مي كند كه درباره 
آمارهاي اعالم شده كشورهايي مانند انگليس و 
امريكا كه مورد ترديد بسياري از رسانه هاي مطرح 

جهان قرار دارد، سكوت مي كند. 
   گ�زارش قاض�ي منص�وري و باگ هاي 

بي بي سي
گزارش قبلي بي بي س��ي فارس��ي درباره مرگ 

قاضي منصوري و متهم ك��ردن ايران به قتل وي 
چنين رويه اي را داش��ت و پر از تناقضات بود. در 
اين گزارش آنچه خبرنگار بي بي س��ي فارسي از 
آنها به عنوان مدارك و مس��تندات ياد مي كند، 
ايرادات فاحش��ي دارد و بي��ش از آنك��ه بيانگر 
يك سناريو از س��وي ايران باش��د، نشان دهنده 
اهميت حذف فيزيكي او ن��زد گروه هاي معاند و 
سرويس هاي اطالعاتي بيگانه اس��ت، به عنوان 
مثال بي بي سي فارس��ي در عين حال كه مدعي 
عدم هم��كاري مقام��ات روماني ب��ا خبرنگاران 
است، تصوير پاس��پورت منصوري )كه در رديف 
مدارك ش��خصي و حياتي يك ف��رد در خارج از 
كشور است و طبيعتاً فقط پليس و دستگاه هاي 

 

اطالعاتي- امنيتي مي توانسته اند به آن دسترسي 
داشته باشند( را در اختيار دارد و تصاويري را كه 
لحظه به لحظه او را رصد مي كرده نشان از زيرنظر 

بودن او توسط دشمنان دارد، منتشر مي كند. 
   سنگ تمام بی بی سی براي يك تروريست 

جنايتكار و قاتل مردم ايران
شبكه بي بي س��ي فارس��ي در ادامه تالش براي 
تطهير گروه ه��اي تروريس��تي ضدايراني، بدون 
اشاره به اقدامات جنايتكارانه »جمشيد شارمهد«، 
رئيس گروهك تروريس��تي تندر كه ب��ا انفجار 
حسينيه سيدالشهداي ش��يراز منجربه شهادت 
1۴نفر و زخمي ش��دن 21۵نفر از عزاداران شد 
در گفت وگو با دختر وي، »ش��ارمهد« را انساني 
مهربان معرفي كرد كه حت��ي آزارش به مورچه 

هم نمي رسيد!
   مستندس�ازي كه دس�ت بي بي س�ي را 

روكرد
بي بي سي فارسي در مطلبي مدعي شد ۵00نفر 
از چهره هاي شناخته شده از اهالي فرهنگ و هنر 
و حقوقدانان با امضای بيانيه اي خواس��تار پايان 
دادن به بازداشت شارمين ميمندي نژاد، موسس 

جمعيت موسوم به امام علي)ع( شدند. 
در ميان امضاكنن��دگان بيانيه منتشرش��ده در 
بي بي سي فارسي، نام كامران شيردل مستندساز 
برجسته كش��ورمان ديده مي شود. اين در حالي 
است كه ش��يردل با ابراز بي اطالعي از موضوع و 
تعجب از اينكه بي بي سي فارسي چنين بيانيه اي 
منتشر كرده است، گفت: »شارمين ميمندي نژاد 
كيس��ت؟ من اصاًل اين جمعيت را نمي شناسم و 

اسم آن را هم نشنيده ام.«
   دفاع از قاتل يك مأمور

پس از اجراي حكم اعدام مصطفي صالحي معروف 

به »مصطفي َفَتل« در روزهاي اخير، بي بي س��ي 
فارسي او را تنها معترض دي ماه۹۶ معرفي كرد 
كه به دليل شركت در تظاهرات به چنين حكمي 
محكوم شده است. در حالي كه دليل حكم اعدام 
مصطفي صالحي، به قتل رساندن پاسدار شهيد 
شاه سنايي به ضرب گلوله در اغتشاشات دي ماه 
۹۶ است كه اين حكم پس از رسيدگي قضايي و 
تأييد ديوانعالي كش��ور، به درخواست اولياي دم 

به اجرا درآمد. 
   س�فر الكاظمي ب�ه ايران و يك كش�ف 

عجيب!
در ادامه سياس��ت هاي غيرحرفه اي اين رس��انه 
انگليس��ي، بي بي سي فارس��ي در جهت تخريب 
روابط اي��ران و كمرنگ كردن آثار مثبت س��فر 
نخست وزير جديد عراق به ايران مدعي شد ديدار 
الكاظمي با رهب��ر انقالب در اتاق��ي غيرمعمول 
برگزار شده اس��ت؛ موضوعي كه با واكنش هايي 

هم در فضای مجازي روبه رو شد. 
اي��ن ادع��ا در حالي اس��ت كه برخ��الف ادعاي 
بي بي سي فارسي محل ديدار نخست وزير جديد 
عراق در يكي از سالن هاي دفتر رهبري بوده كه 
پيش از اي��ن در ديدارهاي ديگ��ر از جمله ديدار 
رئيس جمه��ور و اعضاي هيئت دول��ت در تاريخ 
1۳۹۸/۵/۳0 و ديدار اعض��اي مجلس خبرگان 
رهبري در تاريخ 1۳۹۸/۷/۴ مورد استفاده قرار 

گرفته بود. 
   نق�ل قول از ف�ردي كه يك س�ال پيش 

فوت كرده
بي بي سي  فارس��ي براي داغ كردن موضوع 
آتش سوزي هاي ايران در اواسط تيرماه امسال 
به نقل از هومن قدوسي ش��هردار گرمدره از 
انفجار س��يلندر در غرب اس��تان تهران خبر 
داد، در حالي كه هومن قدوسي پارسال فوت 

كرده بود. 
   تك�رار دوب�اره ش�ايعه و عقب نش�يني 

اجباري
البته بي بي س��ي به راحتي دس��ت از اين شايعه 
برنداشت و چند هفته پيش با تكرار مجدد شايعه 
انفجار غرب استان تهران مدعي شد به تصاويری 
ماهواره اي دست يافته اس��ت كه آثار يك انفجار 
و آتش س��وزي در تأسيس��ات واق��ع در منطقه 
گرمدره را نش��ان مي ده��د اما پس از س��اعاتی 
مجبور به اعتراف خبرسازي دروغ درباره انفجار و 
آتش سوزي در منطقه گرمدره تهران شد و نوشت: 
اطالعات ماهواره اي غلط بود، آسيبي به تأسيسات 

نرسيده است!
جالب اين اس��ت بي بي س��ي فارس��ي كه براي 
ش��ايعه آتش س��وزي در غرب تهران، سه پست 
اينستاگرامي منتشر كرد، انفجار در ناو امريكايي 
»يواس اس بونهام ريچارد« را در س��اعات اوليه 
بايكوت و بعد ساعت ها تنها دو پست اينستاگرامي 

منتشر كرد. 
همچنين بررس��ي يك ماه پوش��ش رس��انه اي 
بي بي س��ي نش��ان داد آنها در حالي ۹1پس��ت 
درباره آتش س��وزي هاي ايران منتش��ر كرده اند 
كه درباره حوادث مش��ابه در س��اير نقاط جهان 
تنها هفت پس��ت منتش��ر كرده اند و انفجارها و 
آتش س��وزي هاي گس��ترده در امريكا را پوشش 
نداده اند )از اين هفت پست پنج پست آن مربوط 

به امريكاست(. 
   حمايت از تروريست هايي كه ۱۲ايراني را 

به كشتن دادند
يكي از ش��يوه هاي راي��ج رس��انه هاي معاند در 
حمايت از ترويس��ت ها، به ميان كش��يدن بحث 
دين يا قوميت اين مجرمان است. در حالي كه هر 
فردي فارغ از هر قومي��ت و ديني كه دارد بايد به 

سزاي اعمال مجرمانه اش برسد. 
بي بي س��ي فارس��ي در حالي چند روز از دياكو 
رسول زاده و صابر ش��يخ عبداهلل حمايت مي كند 
كه اين دو تروريست س��ال ۸۹ در يك عمليات 
ناجوانمردانه در ميان مردمي كه براي ديدن رژه 
نيروهاي مسلح رفته بودند، بمب منفجر و 12نفر 

را كشته و ۴0تن را زخمي كردند. 
   شايعه اي كه نماينده زن مجلس تكذيب 

كرد
در ادامه گاف هاي خود، بي بي سي فارسي ادعا كرد 
سميه محمودي، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
گفته است: »به ما گفتند زن بايد بچه داري كند 
و زنان را به هيئت رئيسه مجلس راه نمي دهند.« 
حتي آنها بر اساس اين ش��ايعه برنامه ساختند و 
مهمان تلفني دعوت كردند تا اين موضوع را داغ 
كنند. همه اينها در حالي بود كه سميه محمودي 
با انتش��ار توئيتي متن نقل ش��ده از خودش را از 
اس��اس تكذيب كرد و گفت چنين حرف هايي را 

نزده است. 
   وارونه نمايي علت مجازات يك اعدامي

بي بي س��ي فارس��ي در ادامه تالش ه��اي خود 
س��عي كرد علت اع��دام يك متهم در مش��هد را 
تنها نوش��يدن ال��كل وانمود كن��د، در حالي كه 
س��وابق فرد اعدامي نش��ان مي ده��د وي داراي 
20سابقه محكوميت كيفري قطعي بوده و عالوه 
بر مصرف و نگهداري مش��روبات الكلي اتهاماتي 
مانند آدم رباي��ي، تهديد، اعم��ال منافي عفت و 

سرقت را در پرونده اش داشته است. 
   ماله كش�ي بي بي س�ي براي پرچم هاي 

سوخته امريكا
همچنين در روزهاي پرالتهاب اياالت متحده در 
حالي كه مردم امريكا در اعتراض به سياست هاي 
نژادپرستانه كشورشان به خيابان ها آمدند و پرچم 
امريكا را به آتش كشيدند، بي بي سي فارسي در 
مطلبي در توجيه آت��ش زدن پرچم هاي امريكا 
نوش��ت: آتش زدن پرچم يكي از محترمانه ترين 
راه هاي پايان دادن به عم��ر پرچم هاي كهنه در 

امريكاست!
درباره علت اي��ن گاف ها و رفت��ار غيرحرفه اي 
بي بي سي گمانه زني هاي بس��ياري وجود دارد؛ 
برخي آن را به دليل شيوع كرونا و كمبود بودجه 
احتمالي اين بخش از بي بي سي  مي دانند، عده اي 
ديگر آن را به دلي��ل خروج نيروهاي حرفه اي تر 
از اين ش��بكه مي دانن��د. برخي ه��م معتقدند 
بي بي س��ي فارس��ي به دليل تكثر رس��انه هاي 
اپوزيسيون و براي آنكه از رقباي جدي اش عقب 
نيفتد، سعي مي كند با خبرسازي خودش را در 

فضاي رسانه اي فعال نشان دهد.

در نامه اي به آيت اهلل رئيسي مطرح شد

دادسراي رسيدگي ويژه به جرائم اقتصادي 
در حوزه مسكن تشكيل شود

رئيس كميت�ه حقوق بش�ر مجلس از ارس�ال نامه اي�ن كميته به 
رئي�س ق�وه قضائي�ه ب�راي تش�كيل دادس�راي رس�يدگي 
ويژه ب�ه جرائ�م اقتصادي در ح�وزه مس�كن و امالك خب�ر داد. 
به گزارش مهر، زهره الهيان از ارسال نامه كميته حقوق بشر مجلس به 
رئيس قوه قضائيه در مورد محتكران و اخاللگران بازار مسكن و ضرورت 
تشكيل دادسراي رسيدگي ويژه به جرائم اقتصادي در حوزه مسكن و 
امالك خبر داد. در بخش��ي از متن اين نامه آمده اس��ت: همانگونه كه 
مستحضر هستيد، يكي از اين مشكالت در حوزه مسكن است كه اخيراً 
دچار گراني بي منطق شده و وضعيت معيشت عده اي از ملت شريف ايران 
را ضيق كرده است. وضعيت كنوني مسكن به هيچ وجه قابل انطباق با 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و آرمان هاي انقالب اسالمي نيست. 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل سي و يكم داشتن مسكن 
متناس��ب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته است. اختصاص 
يكي از سياست هاي كلي نظام به »سياست كلي مسكن« نشان از پذيرش 
اهميت اين موضوع در نظام جمهوري اس��المي ايران دارد. بدون شك 
تأمين بسياري از حقوق عامه همچون حق بر امنيت، سالمت، بهداشت، 
رفاه، حريم خصوصي و حق بر تشكيل خانواده بدون بهره مندي از حق 
مسكن مناسب غيرممكن يا بسيار دش��وار خواهد بود. از همين روست 
كه اصل بيست ودوم قانون اساسي جمهوري اسالمي مسكن را همپايه 
»حيثيت« و »جان« اشخاص و مصون از تعرض دانسته است اما متأسفانه 
سودجويي عده اي موجب اخالل در نظم عمومي حاكم بر بازار مسكن 
و موجب خدشه به بهره مندي از اين حق مهم ملت شريف ايران شده 
است. سوداگران، اخاللگران و گرانفروشان بازار مسكن نظير برخي از 
صاحبان سرمايه و بنگاه هاي مسكن كه با معامالت صوري و سفته بازي، 
قيمت هاي مسكن را به صورت غيرواقعي افزايش داده اند و همچنين 
تمام افراد سودجويي كه خانه هاي خالي را خالف قانون احتكار كرده 
و به بازار مصرف عرضه نمي كنند موجب تضييع اين حق مهم شده اند، 
البته يكي ديگر از عوامل گراني و غفلت هايي كه در اين چند سال شده 
است، تصميم گيري و تصميم سازي غلط در خصوص تعطيلي پروژه هاي 
ملي توليد مسكن است، لذا عدالت اقتضا مي كند كه مسئوالن قديم و 
جديد به دليل اهمال و كم كاري در حوزه مسكن ضمن مؤاخذه قضايي 

ملزم به پاسخگويي در خصوص عملكرد خود شوند. 
همچنين از حضرتعالي انتظار مي رود دستور مقتضي را براي نظارت سازمان 
بازرسي كشور بر حسن اجراي قوانين ناظر بر مسكن نظير مديريت امور 
واگذاري تسهيالت و خريد و فروش وام مسكن صادر فرماييد. بدون شك 
نظارت بيشتر و ارائه گزارش مستمر به ملت و مجلس توسط دستگاه هاي 
نظارتي در اين حوزه گامي مؤثر در جلوگيري از فساد و رانت خواهد بود. 
در خاتمه پيشنهاد مي شود با تشكيل »دادسراي رسيدگي ويژه به جرائم 
اقتصادي در حوزه مسكن و امالك« موجبات تس��ريع در تحقق عدالت 
قضايي فراهم شود و افراد سودجو و بر هم زنندگان نظم عمومي بازار مسكن 
و تمامي عواملي كه موجبات فساد در اين حوزه را فراهم آورده اند، در دادگاه 

ويژه جرائم اقتصادي مورد محاكمه قرار گيرند. 
........................................................................................................................

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
صحبت از پذيرش FATF يك تحريف است

عضو مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام ب�ا بيان اينك�ه صحبت از 
پذيرش FATF نوعي تحريف است، گفت: اگر پذيرش FATF را 
به مصلحت كشور مي ديديم، آن را تصويب مي كرديم اما معتقديم 
FATF چيزي جز خس�ارت ب�راي ملت اي�ران به دنب�ال ندارد. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در گفت وگو با تسنيم با اشاره به برخي گمانه زني ها درباره اينكه 
گش��ايش اقتصادي موردنظر رئيس جمهور پذيرش FATF خواهد 
بود، اظهار داش��ت: گش��ايش اقتصادي ب��ا پذي��رش FATF، نمونه 
تحريف و آدرس غلط دادن به مردم اس��ت. وي افزود: موضوع پذيرش 
لوايح چهارگان��ه مرتبط با FATF ب��ه كلي منتفي اس��ت و به وعده 

رؤساي جمهور و مجلس براي گشايش اقتصادي ربطي ندارد. 
 FATF عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: اگر پذيرش
را به مصلحت كش��ور مي ديديم، آن را تصويب مي كرديم اما معتقديم 

FATF چيزي جز خسارت براي ملت ايران به دنبال ندارد. 
مصباحي مقدم با اش��اره ب��ه اينكه اكن��ون جمهوري اس��المي ايران 
فعاليت هاي اقتص��ادي خود را به گونه اي انج��ام مي دهد كه تحريم ها 
مانع آن نيستند و امريكا هم نمي تواند جلوي اين فعاليت ها را بگيرد، 
خاطرنشان كرد: س��ال گذش��ته ۴2ميليارد دالر صادرات محصوالت 
غيرنفتي داش��تيم و بيش از ۴1ميليارد دالر كاالهاي مورد نيازمان را 
وارد كرديم. همه اين كارها به صورت دور زدن تحريم بوده است و اگر 
FATF تصويب ش��ود، امكان اينكه يك دالر جنس از كشور خارج يا 
وارد كشور شود، وجود ندارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان 
كرد: آنهايي كه دلبسته FATF هستند بدانند كه اين يك دام است و 
صحبت از پذيرش آن جز تحريف قدرت جمهوري اسالمي ايران در غلبه 

بر تحريم هاي ظالمانه امريكا چيز ديگري نخواهد بود. 
........................................................................................................................

موسوي الرگاني: 
 مردم انتظار دارند مجلس انقالبی 
در زمينه اقتصاد اقدام عاجل كند

 فشار اقتصادي مردم روز به روز در حال افزايش است و اين در حالي 
اس�ت كه رئيس جمهور به طور كامل وظايف خود را رها كرده است. 
به گزارش مهر، حجت االسالم س��يدناصر موسوي الرگاني عضو هيئت رئيسه 
مجلس در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي طي تذكري شفاهي، 
گفت: فشار اقتصادي به مردم روز به روز افزايش مي يابد و انتظار مردم از مجلس 
انقالبي آن است كه در اين زمينه اقدام عاجل انجام دهند تا مشكالت اقتصادي 
مردم مرتفع شود. وي بيان كرد: گراني روزانه خودرو، مسكن و دالر باعث عدم 
امنيت اقتصادي براي مردم شده و توليدكنندگان شرايط بسيار سختي دارند. 
رئيس جمهور به طور كامل وظايف خود را رها كرده است و مي گويد مردم در 
تأمين نيازهاي اساسي خود مشكلي ندارند كه بايد گفت  اي كاش آقاي روحاني 
يك روز مانند مردم عادي زندگي مي كرد تا درك كند چه باليي سر مردم آمده 
است.  موسوي الرگاني با اش��اره به طرح سؤال از رئيس جمهور گفت: مجلس 
به دنبال مجادله با دولت نيست اما حرف ما اين است كه عملكرد دولت بسيار 
نامطلوب بوده و رئيس جمهور با عملكرد ضعيف خود باعث مشكالت زيادي 
براي مردم شده و بايد به نمايندگان پاسخگو باش��د. وي تأكيد كرد: سؤال از 
رئيس جمهور را جريان خاصي هدايت نمي كند، بلكه سؤاالت ما از وي درباره 
مسائل اقتصادي است و پيگير اين مس��ئله و احضار رئيس جمهور به مجلس 
هس��تيم. نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: 
سؤاالت نمايندگان بايد هر چه سريع تر به كميسيون هاي تخصصي ارجاع و مورد 
بررسي قرار گيرد و نمايندگان مجلس بايد با بي قانوني هاي دولت مقابله كنند. 
موسوي الرگاني درباره طرح گشايش اقتصادي گفت: انتظار ما از رئيس مجلس 
آن است كه در جلسه سران قوا از شأن مجلس دفاع كند، چراكه اين طرح ها بايد 

در مجلس به تصويب برسد، نه در شوراي عالي هماهنگي سران قوا. 
وي ضمن انتقاد از عملكرد دولت گفت: رئيس جمهور در زمان انتخابات 
وعده مي داد كه چنان رونق اقتصادي ايجاد مي كند كه مردم به يارانه 
هم احتياج نداشته باشند اما عملكرد دولت نش��ان مي دهد دولت در 

زمينه اقتصادي بسيار ضعيف بوده است.

   گزارش

آيت اهلل موحدي كرماني:

جريان تحريف برخي مسئوالن را ترسانده است
عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ب�ا بي�ان اينك�ه 
نگرش ه�اي غرب گرايان�ه  ب�راي كش�ور فاجع�ه مي آفرين�د، 
گف�ت: اي�ن نگرش ه�ا ه�ر ان�دازه در مس�ئوالن درج�ه 
باالت�ر وج�ود داش�ته باش�د، اين خط�ر بيش�تر خواهد ش�د. 
به گزارش مهر، آي��ت اهلل موحدي كرماني عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب در خصوص 
جريان تحريف و تحريم اظهار كرد: تحريمي كه امريكا شروع كرده 
است در يك صورت مي تواند مؤثر باش��د و آن عبارت است از اينكه 
مردم بترسند و خسته و تس��ليم امريكا شوند، در اين صورت امريكا 
در اين تحريم پيروز خواهد ش��د. وي با بيان اينكه طاغوت امروز ما 
امريكاست، تصريح كرد: امريكايي ها فكر مي كنند مي توانند روزي را 
ببينند كه مردم خسته شده و تسليم نظرات امريكا شده اند و در مقابل 
انقالب نيز ايستاده اند، در حالي كه اين يك تصور باطل و صرفاً رؤيايي 
براي سردمداران امريكاست. وي ادامه داد: افرادي در داخل كشور هم 
هستند كه مي گويند ما بايد با امريكا كنار بياييم و دست از مخالفت 
جدي با او برداريم و به خواسته هايش توجه كنيم. اينگونه افراد براي 
جامعه و كشور خطرناك هستند چراكه مي توانند با اين نوع نگرش ها، 
افكار عمومي را مسموم كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تصريح كرد: اگر اين افراد مس��ئوليتي، ولو جزئي پي��دا كنند و در 
مس��ئوليت قرار بگيرند، خطر بس��يار بزرگي متوجه كشور خواهد 

شد، بر همين اس��اس همواره 
به مسئوالن رده باال تأكيد شده 
كه در گزين��ش و انتخاب افراد 
زيرمجموعه خود، دقت الزم را 

به خرج دهند. 
موحدي كرماني ب��ا بيان اينكه 
اف��رادي بايد مس��ئوليت را در 
جامعه ب��ه دس��ت بگيرند كه 
واقعاً دين، قرآن و سخنان رهبر 

انقالب را باور داشته باشند، اظهار كرد: اگر اين گزينش و دقت ضعيف 
انجام شود، براي كشور فاجعه به بار مي آورد. در اين شرايط است كه 
قوه قضائيه مجبور مي شود با آنهايي كه مسئوليتي داشتند و خطايي 
مرتكب شدند و خطايشان تبعات سنگيني براي كشور و مردم به بار 

آورده است، برخورد كند. 
وي افزود: اميدوارم خداون��د قوه قضائيه را ياري كن��د تا بتواند با 
مفاسد برخورد كند، اما مهم اين اس��ت كه ما بايد در كنار برخورد 
با مفاسد، انس��ان ها را نيز بسازيم. انس��اني كه مسئوليتي برعهده 
او گذارده مي شود، بايد ساخته ش��ود. چنين انساني بايد متدين، 
دين باور، مبارز با طاغوت و امريكا باش��د اما متأس��فانه كم و بيش 
مسائلي در ميان برخي مسئوالن پيش مي آيد كه ما شاهد ورود و 

برخورد قوه قضائيه هستيم. 
   جريان تحريف، برخي مس�ئوالن را از دش�من ترسانده 

است
رئيس شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز در پاسخ به اين سؤال كه 
جريان تحريف چه اندازه توانسته در بزرگنمايي و ترس از تحريم ها 
در برخي مسئوالن كشور، تأثيرگذار باشد؟ گفت: محاسبه دقيقي در 
اين زمينه ندارم كه چقدر اين جريان توانسته مؤثر باشد و چه افرادي 
را تحت تأثير خود قرار داده است، اما مي توانم بگويم كه باالخره اين 

جريان تأثير خود را بر برخي افراد و مسئوالن گذاشته است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: جريان تحريف 
در كنار تحريم ها موجب ش��ده عده اي از افراد واقعاً بترسند و روي 
امريكا حساب باز كنند و بگويند بايد كاري كنيم تا دشمني هاي ما 
با امريكا كم شود و امريكا را در كنار خود داشته باشيم. متأسفانه اين 
نوع افكار كم و بيش در مسئوالن كشور وجود دارد. موحدي كرماني 
در پاسخ به سؤال ديگري كه مهم ترين اقدامي را كه بايد براي شكست 
جريان تحريف انجام داد چه مي دانيد؟ گف��ت: در مقابل اين قضيه 
بايد چند كار انج��ام داد. كار اول كار فرهنگي اس��ت، نه به اين معنا 
كه جزوه اي چاپ كنند و بيرون بدهند. امروز مردم ديگر خيلي حال 
مطالعه جزوه ها را ندارند بلكه بايد برنامه هايي زنده و پويا در جامعه 

عرضه كرد و مردم را با مبادي و مباني دين آشنا و متدين كرد.

   خبر


