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سرويس سياسي 88498443

«دوتابعيتيه�ا» از
گزارش یک
چالشهايي است كه با
محمد اسماعیلی
روي كارآمدن دولت
يازدهم گستره نگرانيهاي جامعه را افزايش داد
و آن را ب�ه يكي از مباحث ثابت س�خنرانيهاي
مسئوالن حتي در قوه قضائيه تبديل كرده است.

در آخرين نمونه از اظهارات مسئوالن در اين رابطه
ميتوان به سخنان اخير دادستان كل كشور اشاره
كرد كه با ابراز نگراني از وضعي��ت دوتابعيتيها در
دولت بيان ميكند« :خبر داريم برخي از مسئوالن
دوتابعيتي هس��تند و اين خالف قانون است .دولت
اعالم كرد كه آنها را از كار بركنار ميكند اما اين كار
را نكرد .دوتابعيتي به اين معناست كه در صورت بروز
جرم ،ميتواند از كشور فرار كند .خبر داريم كه بيشتر
دوتابعيتيها انگليسي و كانادايي هستند و بخشي از
فساد كشور و بانكها ريشه در خارج دارد .چرا دولت
با مسئوالن دوتابعيتي برخورد نميكند؟»
اين نخستين بار نيست كه يكي از مسئوالن نسبت به
نفوذ در دستگاههاي دولتي به واسطه افراد دوتابعيتي
هشدار ميدهد كما اينكه كميسيون امنيت ملی و
سياس��ت خارجی مجلس نيز بارها با همين عنوان
جلس��اتي را تش��كيل داده از جمله سيدحس��ين
نقويحسيني س��خنگوي كميس��يون به برگزاري
جلسهاي با همين عنوان خبر ميدهد و بيان ميكند:
«در اين جلس��ه مطرح ش��د كه نمونههاي مختلف
بهكارگرفتهشده در پروژه نفوذ ،داراي تابعيت مضاعف
هستند .در همين راستا اش��اره شد كه فردي كه در
جريان مذاكرات هستهاي به اتهام جاسوسي بازداشت
شده داراي تابعيت مضاعف است».
پروژه نفوذ با دوتابعیتیها
بعد از جلسه ديگري كه كميس��يون امنيت تشكيل
ميدهد نقويحس��يني از پروژه نفوذ امريكاييها در
داخل كشور به واسطه حضور افراد دوتابعيتي اينگونه
اظهار نظر ميكند« :در اين جلسه اشاره شد كساني
كه در حوزه تابعيت مضاعف ي��ا اقامت يا گرينكارت
هستند ،آنها در اين زمينه بيشتر مورد توجه هستند
و به كار گرفته ميش��وند .با توضيحاتي كه ارائه شد
حساسيت و گستردگي موضوع مورد توجه قرار گرفت.
مث ً
ال در حوزه اقتصادي يكي از شعارهايي كه «پروژه
نفوذ» دنبال ميكند اين شعار است كه ما بايد از اقتصاد
مقاومتي يك پوسته حفظ ولي مغز آن را تهي كنيم،
يعني فقط شعار اقتصاد مقاومتي باقي بماند».
نگرانيهاي دادستان كشور و كميسيون امنيت ملي
مجلس در شرايطي اس��ت كه وزير اطالعات اصل
موضوع را كام ً
ال منكر شده و اساس چنين مسئلهاي
را بياس��اس ميداند آن هم در حالي كه اس��ناد و
همچنين مصاديق مبرهني دراين رابطه وجود دارد.

دولت بايد سخنان دادستان کشور درباره مديران دوتابعيتي را جدي بگيرد

نفوذ پايدار با دوتابعيتيهاي نشاندار

به عنوان نمونه مردادماه امسال جعفريدولتآبادي
دادستان تهران با اعالم خبر دستگيري و بازداشت
يك متهم ايراني دوتابعيتي در تهران و ارتباط اين
متهم با سرويس جاسوسي انگليس ميگويد« :اين
متهم در حوزه اقتص��ادي و مرتبط با ايران فعاليت
ميكرده است».
به گزارش ميزان ،يكي از عناوين اتهامياش دريافت
حقوق از مؤسسات امريكايي و انگليسي در ازاي ارائه
اطالعات مهم مالي و اقتصادي جمهوري اس�لامي
است .وي در ازاي ارائه اطالعات گوناگون داخلي (كه
به جهت حضور در سطوح عالي مديريتي اطالعات
مهمي را در اختيار داشته) از مؤسسات تأثيرگذار بر
تحريمها ،مبلغي حدود ماهانه  7هزار و  500پوند
(حدود  30ميليون تومان) دريافت ميكرده است.

المانيتور نيز در همين باره مينويس��د « :جاسوس
دستگيرشده تيم هس��تهاي ايران دقيقاً در بخش
به مشكل خورده برجام مس��ئوليت داشت ،يعني
همان تحريمها .اين رس��انه امريكايي با بيان اينكه
عبدالرسول درياصفهاني مسئوليت امور بانكي را
در جريان گفتوگوهاي هستهاي بر عهده داشت،
نوشت :اين همان ناحيهاي است كه مشكالت توافق
ايران با امريكا هنوز پابرجا ماندهاند».
در نمونهاي ديگ��ر وزير اطالع��ات در گفتوگوي
ديگري كه آبان ماه امس��ال انجام ميدهد ،به يكي
از مديران دوتابعيتي در دولت اشاره و بيان ميكند:
«فقط يك مدير دوتابعيتي داشتيم كه دو روز گذشته
در مصاحبهاي به آن اش��اره كردم و گفتم قرار است
استعفا كند .بعدا ًمطلع شدم اين فرد دو هفته پيش از

صحبتی از نامزدهای ضربهگیر نشده است

نايبرئيس فراكس�يون امي�د مجلس گفت :عقل سياس�ي
ايجاب ميكن�د كه س�ناريوهاي مختلف�ي ب�راي انتخابات
 96تدوين كني�م ،اما تاكن�ون هي�چ بحثي درب�اره نامزدي
«ضربهگيره�ا» در جم�ع م�ا مط�رح نش�ده اس�ت.

است آقاي روحاني خس��ته باشد و
نيايد يا اينكه نتوان��د بيايد كه ما در
مورد هيچكدام به بحث ننشستهايم
و صحبتي نداشتهايم چراكه ساختار
كل��ي كار خود را چيدهاي��م و تصور
ميكنم كه در هفتهه��اي آتي وارد
مصاديق نيز بشويم.
نايبرئيس فراكسيون اميد مجلس افزود :بهطور قطع و يقين ما به
دنبال حضور با يك كانديدا در انتخابات سال  96هستيم ،اما عقل
سياسي ايجاب ميكند كه سناريوهاي مختلفي براي خود تدوين
كنيم ،اما تاكنون هيچ بحثي درباره نامزدي «ضربهگيرها» در جمع
ما مطرح نشده است.

عبدالكريم حسينزاده در گفتوگو با فارس ،با رد هرگونه بحثي در
شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان مبني بر معرفي نامزدهايي
براي انتخابات رياست جمهوري سال  96با هدف «ضربهگير بودن»
براي حسن روحاني گفت :چه در شوراي عالي و چه در فراكسيون
اميد و چه در س��اير مجامعي كه مبن��اي كار در آنها خرد جمعي
است ،چنين موضوعي مطرح نشده و هر مطلبي در اين باره منتشر
شده موضعگيري يا پيشنهاد شخصي دوستان ما بوده است .وي
افزود :دو موضوعي ك��ه بعضي مطرح كردند اي��ن بود كه ممكن

چهره ها

سمت خود استعفا كرده است».
وزير اطالعات همچنين روز گذش��ته در پاسخ به
اظهارات اخير دادس��تان كش��ور مبني بر حضور
مديران دوتابعيت��ي در دولت يازده��م ميگويد:
«اعالم كرده بودم كه ما در بين مس��ئوالن كشور
شخصي را كه داراي دوتابعيت باشد ،نميشناسيم.
همانجا هم بيان كردم كه اگر كسي چنين شخص
يا اشخاصي را ميشناسد به ما معرفي كند تا وزارت
اطالعات دس��تگاههايي كه اين فرد يا افراد در آن
ش��اغل هس��تند ،اعالم كند تا آنان را از مسئوليت
كنار بگذارند».
تمام اينها در حالي است كه آنچه مهم است اينکه
يكي از مصاديق مهم غرب براي نفوذ در نهادهاي
جمهوري اس�لامي مديران دوتابعيتي هس��تند؛
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افرادي كه تعهد دارند منافع و مصالح جهان غرب
را در هر شرايط و موقعيتي حفظ كنند و در مسير
تأمين منافع امريكاييها قدم بردارند.
جلوگيري از نفوذ دوتابعيتيها در قانون
جلوگيري از نفوذ در قوانين داخلي نيز پيشبيني
ش��ده اس��ت ،به گونهاي كه برخي از اصول قانون
اساسي به همين مسئله اختصاص پيدا كرده است.
اصل 145در همين رابطه بيان ميكند« :هيچ فرد
خارجي به عضويت در ارت��ش و نيروهاي انتظامي
كشور پذيرفته نميشود» و اصل  82بيان ميكند:
«اس��تخدام كارشناس��ان خارجي از طرف دولت
ممنوع اس��ت ،مگر در م��وارد ض��رورت با تصويب
مجلس شوراي اسالمي».
اص��ل ۱۱۵ني��ز در همين رابط��ه بي��ان ميكند:
«رئيسجمه��ور باي��د از مي��ان رج��ال مذهبي و
سياسي كه واجد ش��رايط زير باشند ،انتخاب شود:
ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراي حسن
س��ابقه و امانت و تقوي ،مؤمن و معتق��د به مباني
جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور».
فرد دوتابعيتي نميتواند هم��گام با منافع و مصالح
انقالب و مردم اي��ران جهتگيري كن��د چراكه به
كش��ور صاحب پرچم تعهد داده آن هم بر اس��اس
س��وگندي كه فرد ياد كرده اس��ت تا منافع كشور
متبوع را ارجح برمنافع ساير كشورها بداند ،به همين
دليل صالحيت عمومي و اختصاصي مدير ش��دن
در كش��ورمان را ندارند .در اصل مديران دوتابعيتي
اصرار دارند تا به منافع ملي و جمعي در جامعه ايراني
پشت پا زنند تا جايي كه متعارض بودن سوگند فرد
دوتابعيتي با مطالبات جامعه ايراني را قانونگذار در
اصل 115براي مهمترين مقام اجرايي كشور وضع
كرده است .قانونگذار همين مؤلفه را بر اساس قاعده
نفي سبيل براي س��اير مديران جمهوري اسالمي
ايران نيز قابل تعميم دانس��ته چراكه گماردن افراد
دوتابعيت��ي نتيجهاش تمهيد ش��رايط براي تأمين
منافع مادي و معنوي دشمنان در داخل كشور است
آن هم به واسطه عناصر نفوذي آنها ،به همين دليل
فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد و ديگر
آنكه تابعيت يك پايدار نيس��ت و با سيستم خون و
خاك قابل تغييرات جدي است.
ماده  989نيز تأكيد ميكن��د« :هر تبعه ايراني كه
بدون رعايت مقررات قانوني بع��د از تاريخ 1280
شمسي تابعيت خارجي تحصيلكرده باشد ...تمامي
اموال غيرمنقوله او با نظ��ارت مدعيالعموم محل
بهفروش رسيده ...از اش��تغال به وزارت و معاونت
وزارت و عضوي��ت مجالس مقنن��ه و انجمنهاي
ايالتي و واليتي و بلدي و هرگونه مش��اغل دولتي
محروم خواهد بود».

با طرح فراكسيون اميد هركس سؤالي بپرسد ،بازداشت میشود

نماينده س�ابق م�ردم ته�ران در مجلس ش�وراي اسلامي
گفت :طبق طرح دوفوريتي اگر فرد س�ؤالكننده س�خنران
اصالحطل�ب را تمجيد و تحس�ين كرد ،بس�يار عالي اس�ت
اما اگ�ر انتق�اد و اعتراضي ك�رد ميخواهن�د با اي�ن قانون
دهان�ش را ببندن�د و تحوي�ل ني�روي انتظام�ي دهن�د.

مخاطره روبهرو كنند اما در سال 92
كه به نتيجه دلخواه رسيدند ،گفتند
اين بهترين انتخابات بوده است.
نماينده سابق مردم تهران در مجلس
شوراي اسالمي ادامه داد :در فرايند
طرح دوفوريتي بحثشان اين است
كه اگر فرد س��ؤالكننده سخنران
اصالحطلب را تمجيد و تحسين كرد ،بسيار عالي است اما اگر انتقاد
و اعتراضي كرد ميخواهند با اين قانون دهانش را ببندند و تحويل
نيروي انتظامي دهند تا ديگر جرئت نكند در جلسه اصالحطلبان
حرفي بزند .اين ش��يوهاي اس��ت كه طرفداران دول��ت در پيش
گرفتهاند و دولت به دنبال مبهم كردن فضاست.

محمد سليماني در گفتوگو با فارس ،با اشاره به طرح دوفوريتي
فراكس��يون اميد براي منع س��ؤال در مراس��مها اظهار داش��ت:
متأسفانه عملكرد اصالحطلبان در شعار تأكيد بر آزادي بيان و در
عمل اجراي ديكتاتوري است.
سليماني با بيان اينكه اين اتفاق براي اولين بار نيست كه صورت
ميگيرد به وقايع سال  88اشاره كرد و افزود :در سال  88كه نتيجه
انتخابات به نفع اصالحطلبان نبود ،آنها حاضر ش��دند كشور را با

دفاعی

فرمانده نيروي زميني سپاه در نشست خبري:

امریکاییها عاقل باشند ،ایران را تهدید نمیکنند

رزمایش پیامبر اعظم(ص) 11از فردا در  2مرحله در منطقه مرکزی و شمال شرق کشور آغاز میشود
فرمانده نيروي زميني سپاه پاس�داران انقالب اسالمي در
نشستي خبري به سؤاالتي پيرامون امنيت مرزها ،مبارزه
با داعش ،طرحهاي محروميتزدايي مناطق محروم توسط
سپاه ،تشكيل هوافضاي س�پاه ،رزمايشها و ...پاسخ داد.

به گزارش فارس ،سردار محمد پاكپور طي سخناني در نشست
خبري كه صبح ديروز برگزار شد ،درخصوص اقدامات اين نيرو
در حراست از مرزهاي كشور ،اظهار داشت :نيروي زميني سپاه
از سالهاي گذشته مس��ئوليت ايجاد امنيت در شمالغرب و
غرب را داشت و از سال  ٨٨جنوب شرق نيز به اين نيرو واگذار
شد .پاكپور افزود :سالهاي گذشته از  ٨٥تا  ٨٩در شمالغرب
اقدامات ضدامنيتي فراواني داش��تيم چ��ون در اين مناطق،
پايگاه و پاسگاه و جاده وجود نداشت و ضدانقالب از آن سوي
مرز به داخل برخي از مناطق نفوذ كرده بود .از اواخر سال ٨٩
اقدامات اساسي و زيرس��اختي ،امنيتي و اشراف اطالعاتي را
شروع كرديم و در سال  ٩٠درگيريهاي زيادي با ضدانقالب
در مناطق غرب و شمالغرب مثل منطقه جاسوسان داشتيم و
ارتفاعات زيادي را از آنها بازپس گرفتيم.
امنيت جنوب شرق مرهون اقدامات مردمي است
فرمانده نيروي زميني س��پاه ب��ا تأكيد بر اش��راف كامل روي
ضدانقالب خاطرنش��ان كرد :در جنوب شرق كشور زماني كه
مأموريت به نزسا واگذار شد ،عمق عمليات آنها به 2٠٠ -3٠٠
كيلومتري داخل كشور كشانده شده بود.
پاكپور تصريح كرد :به دنبال اين اقدامات ،محروميتزدايي و
ايجاد امنيت توسط مردم بومي منطقه نيز در دستور كار قرار
گرفت و ما اين اقدامات را از جنوب ش��رق آغاز كرديم .ما اكثر
مس��ائل امنيتي را به مردم منطقه س��پرديم و االن ٧٠درصد
امنيت منطقه ،بومي است و توسط خود مردم ايجاد ميشود.
امنيتي كه االن در منطقه وجود دارد مرهون اقدامات مردمي
در منطقه است .وي اظهار داشت :امسال در جنوب شرق كشور
طرحهاي معيش��تي و محروميتزدايي زيادي (حدود  4هزار
و  35طرح) صورت گرفته و بيمارس��تانهاي صحرايي نيز در

جنوب شرق و شمالغرب توسط نزسا برپا شده كه يك نمونه
آن ،بيمارستان صحرايي در راسك سيستان است.
در سيستان بيمارستان ساختهايم
ولي پزشكان نميروند!
فرمان��ده نيروي زمين��ي س��پاه در ادامه اين نشس��ت گفت:
كمكهاي زيادي توسط قرارگاه قدس در سيل اخير در جنوب
ش��رق صورت گرفت و چون در شمال ش��رق هم سيل آمده،
نفربرهايي كه قرار است در رزمايش شركت كنند ،االن مشغول
امدادرساني هستند .پاكپور با بيان اينكه دولت و پزشكان بايد
براي كمك به مردم ،در مناطق محروم حاضر ش��وند ،تصريح
كرد :در راسك سيستان بيمارستان ساخته شده ولي پزشكي
به آنجا نميرود.
تشكيل هوانيروز از اقدامات مهم سال  95است
پاكپور در بخش ديگري از سخنان خود ،تشكيل هوانيروز را از
اقدامات مهم امسال سپاه دانست و اظهار داشت :توان هوافضا
در اين حوزه به نزسا منتقل شده است .ايجاد پايگاههاي مقدم
و ارتقاي پايگاههاي ثابت آغاز شده و روي سيستمهاي ناوبري
بالگردها نيز كار ميكنيم .تجهيزات مورد نياز نيز توسط سازمان
جهاد خودكفايي نزسا توليد ميشود.
فرمانده نيروي زميني سپاه تصريح كرد :باتوجه به مأموريتهاي
نيروي زميني و نياز اساس��ي به كارگيري هواپيماهاي بدون
سرنشين ،امروزه تمام مأموريتهاي نزسا چه در حوزه شناسايي
و چه رزمي توسط سازمان پهپادي انجام ميگيرد كه شامل انواع
پهپادها ازجمله پهپادهاي انتحاري نيز ميشود.
گروههاي ضدانقالب مجددا ً وارد فاز نظامي شدهاند
وي ادامه داد :گروههاي ضدانقالبي كه س��الهاي س��ال از فاز
نظامي دور ش��ده بودند ،توسط س��ازمانهاي فرامنطقهاي و
برخي كشورهاي حوزه خليجفارس دوباره اعالم كردند كه وارد
فاز نظامي شدهاند و اقدامات خود را از اول امسال شروع كردند
و اولين درگيري نيز در اشنويه توسط يك تيم  12نفره بود كه
هالك شدند و همينطور تيمهاي ديگر .فرمانده نيروي زميني

سپاه بر برخورد سخت با اين گونه اقدامات تأكيد كرد.
وي با بيان اينكه ما در س��ال  ٩٥چند رزمايش عمده داشتيم،
افزود :اولين رزمايش در جنوب شرق کش��ورمان با نام پيامبر
اعظم  ١٠بود و ديگري هم رزمايش امام علي(ع) در غرب كشور
و ارتفاعات داالهو و قصر شيرين ،چندين رزمايش اطالعاتي،
جنگال و تمرينات تاكتيكي هم در سطح تيپها داشتيم.
پاكپ��ور تصريح كرد :رزماي��ش پيامبر اعظ��م  11هم كه يك
رزمايش دفاعي امنيتي است ،در منطقه مركزي و شمال شرق
كشور در دو مرحله از دوم اسفندماه آغاز ميشود كه راكتهاي
پيشرفته و مدرن و دقيق طي آن در منطقه مركزي كشور تست
خواهد شد چراكه راكتهاي جديد در نزس��ا حضور دارد .در
اين رزمايش ،دفاع از كوي و برزن و رزمايش توپخانه برد بلند و
پدافند ارتفاع پست نيز صورت خواهد گرفت و مرحله آخر آن
در حوزه بالگرد و پهپاد است.
امريكاييها عاقل باشند ايران را تهديد نكنند
فرمانده نيروي زميني سپاه در خصوص تهديد امريكاييها مبني
بر حمله به ايران خاطرنشان كرد :دولتمردان امريكا بايد خيلي
عاقل باشند و دست به تهديد ايران نزنند ،چون همه دنيا اذعان
دارند كه امريكاييها نميتوانند چنين كاري كنند و بعيد است
بخواهند اين اقدام را انجام دهند ،چون غيرعقالني است.

وي درباره تحريم س��پاه نيز گفت :س��پاه در بسياري موارد
تحريم ب��وده ولي اگر بخواهند س��پاه را تحري��م كنند ،كار
غيرعاقالنهاي انجام دادهاند.
داع�ش از ح�د و ح�دودي ك�ه مق�رر كردهاي�م
نميتواند جلوتر بيايد
پاكپور در ادامه اين نشست ،درخصوص اوضاع اطراف ايران در
كشورهايي نظير عراق نيز گفت :در ش��مال عراق تا سردشت
با عناصر غيردولتي عراق طرف هس��تيم و حاكميتي از سوي
دولت عراق در اين مناطق وجود ندارد ،البته ما در مناطق مرزي
خودمان مستقر شديم و اشراف اطالعاتي حتي از آن سوي مرز
داريم و حدود  70درصد اشراف اطالعاتي نسبت به قبل افزايش
يافته و روي عناصر تروريستي آن سوي مرزها مسلط هستيم.
وي گفت :س��مت و س��وي همه اتفاقات پيرامون ما به سمت
جمهوري اسالمي اس��ت اما اينكه به مرزهاي ما نميرسند ،به
دليل توان نيروهاي ماس��ت .در مرزهاي جنوب ش��رق هرروز
درگيريم و عناصر ضدانقالب هرروز ميآيند اما به دليل استحكام
مرزها و حضور نيروهاي ما راه ورود پيدا نميكنند .در شمال غرب
كشور و در آن سوي مرزها ،كنسولگريهاي زيادي ايجاد شده
تا گروهكهاي مرده را زنده و عليه ما بشورانند .فرمانده نيروي
زميني سپاه ادامه داد :حتماً داعش دوست دارد كشور ما را هم
ناامن كند اما از حد و حدودي كه مقرر كرديم جلوتر نميآيند و
اگر بيايند منهدم ميشوند ،همانطور كه در سال گذشته و امسال
آمدند و منهدم و حتي برخي نيز بازداشت شدند.
درخواست كمك مستشاري از سوي برخي كشورها
از قبل وجود داشت
پاكپور درخصوص كمكهاي مستشاري ايران به برخي كشورها
نيز گفت :ما با كشورهاي مختلفي ارتباط داريم و برخي درخواست
كمكهاي مستشاري دارند كه اين موارد از گذشته بوده و االن هم
ادامه دارد .وي با اشاره به برخي درگيريها در كشورهاي عضو محور
مقاومت تصريح كرد :اين درگيريها زميني است و حتماً از نيروي
زميني نيز افرادي براي كمك مستشاري به آنجا رفتهاند.

اميرعلي صفا

ناراضيتراشی فراکسیون امید
به اسم اقتصاد مقاومتي!

در حالي كه بيشتر از هشت استان کشورمان درگير مشكالت عديده مثل سيل،
گردوخاك ،قطعي برق ،برف و  ...هس��تند ،محمود صادقي نماينده مجلس در
توئيتر خود خبر از «پيش��نهاد حذف جدول  17پيوس��ت اليحه بودجه  ،96به
استناد سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» را در مجلس داده است .از اينكه يك
نمايند ه مجلس ،وظيف ه مهم قانونگذاري و شأنيت آن را با متلكپراكنيهاي كف
توئيتر اشتباه گرفته و از اين فرصت مهم بهجاي خدمت به مردم و رسيدگي به
مسائل و مشكالت براي جلب توجه اس��تفاده ميكند بگذريم ،البد قرار است از
فردا هركس به ايشان انتقاد كرد با اين پاسخ روبهرو شود كه با او مخالف هستيد
چون ميخواسته بودج ه شما را قطع كند!
اما اجازه دهيد نگاهي به جدول  17پيوست اليح ه بودج ه  96بيندازيم .اين جدول
ي است كه دانشگاه امام
حاوي رديف بودجههاي كمك به  50مؤسس��ه غيردولت 
صادق ،دانشگاه باقرالعلوم ،دانشگاه مطهري ،دانش��گاه مفيد ،سازمان تبليغات
اسالمي ،هيئت رزمندگان اسالم ،مركز اسناد انقالب اسالمي و بسيج دانشآموزي
تا كمك به اقليتهاي ديني ،موزه مغز و اعصاب ،فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي،
شهر كتاب ،فدراسيون كشتي چوخه ،بيمارستان سپير (بزرگترين مركز خيريه
اقليتهاي ديني مربوط به يهوديان ايران) ،اتاق تعاون ،اتحاديه جهاني آشوريان،
پژوهشكده علوم شناختي و بنياد پروفسور حسابي را شامل ميشود كه در صورت
تخصيص كل رقم آن حدود  170ميليارد تومان ميشود.
آقايان صادقي ،نعمتي ،كواكبيان و خانم پروانه سلحشوري در حالي ذيل اين
طرح را با عنوان سياستهاي اقتصاد مقاومتي امضا كردهاند كه در تمامي روزها
و ماههاي گذش��ته كه مزين به اين نام بوده مشغول سياس��تبازي بودهاند و
هيچگونه طرحي براي بهبود شرايط معيشتي و اقدام و عمل در راستاي اقتصاد
مقاومت��ي ارائهنكردهاند .جالبتر اينكه حذف بودجه  50مؤسس��ه مختلف را
كه در آنها اقليتهاي ديني و مراكز بيمارس��تاني هم وجود دارد ،در راستاي
صرفهجويي مطرح كردهاند اما همزمان در برابر افزايش ش��ش برابري بودجه
مؤسس ه حفظ و نشر آثار امام خميني (تحت مديريت سيدحسن خميني) كه به
تنهايي بيش از  70ميليارد تومان است ،سكوت ميكنند .يقيناً اقتصاد مقاومتي
در سايه سياسيكاري و جناحبندي به نتيجه نخواهد رسيد.
دليلي ندارد دولت و مجلس ب��ه بهانه اقتصاد مقاومتي بودج��ه مراكز خيريه
اقليتهاي ديني را كه مورد استفاده عموم مردم جنوب تهران است ،قطع كنند
و با اين كار يك موج منفي در رابطه حكومت و اقليتهاي ديني ايران كه همواره
با آرامش و اعتماد بوده ايجاد كنند .متأسفانه نمايندگان تهران چنين طرحي را
دادهاند و اين يعني از وضعيت مردم جنوب پايتخت بيخبر هستند .حال تأثير
بياعتنايي نمايندگان تهران به مراكز آموزشي پايتخت در این پیشنهاد يا اينكه
اين مبلغ در بودجه كل كشور چقدر مؤثر است ،بماند.

ميدان جنگ را اشتباه نگيريم
روزنامه حمايت در مطلبي با اشاره به شواهد جنگ اقتصادي غرب
عليه ايران مينويسد« :طرح گزينه نظامي با هدف منحرف كردن
تمركز نهاده��اي ذيربط اقتص��ادي ،مورد اجم��اع همه احزاب
امريكايي است و اگر نگوييم كه انكار اين حقيقت از سوي برخي از
جريانهاي داخلي خيانت است ،يقيناً امري شگفتآور به شمار ميآيد ...تكرار
گزينه نظامي در ايام جنگ اقتصادي به اين منظور است كه ما را نه تنها از جنگ
اصلي غافل كند بلكه به بهانه گزينهاي غيرواقعي ،امتيازاتي در جنگ اصلي كه
جنگ اقتصادي است ،به دشمن واگذار كنيم .در اين ميان ،برخي در همان پازلي
بازي ميكنند كه دشمن ميخواهد .ادعاي غرب مبني بر مدخليت برجام در رفع
سايه جنگ را تكرار ميكنند ،كوتاهي در اجراي اقتصاد مقاومتي به علت كمبود
منابع را به تحريمها گره ميزنن��د و اينگونه نتيجهگيري ميكنند كه براي در
امان ماندن از حمله نظامي و اجراي اقتص��اد مقاومتي ،چارهاي جز گفتوگو و
تعامل با غرب نداريم .منسوبين به اين تفكر بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه اگر
رابطه با غرب براي كشور چارهساز بود ،چرا در دوران ستمشاهي كه قله ارتباط
خاندان پهلوي با امريكا و نظام سلطه محسوب ميش��د ،روزبهروز دامنه فقر و
عقبماندن كشور از قافله علم ،گستردهترش��د و چرا در آن دوران فالكتبار،
خبري از تهديد نظامي آن رژيم سرسپرده نبود؟!
امام هم آشتي نكرد

وطن امروز در يادداشتي آورده است :اين روزها سالگرد
صدور نامه مهم امام خميني(ره) در آخرين ماههاي عمر
پربركتشان خطاب به روحانيت و حوزههاي علميه در
سوم اسفند  1367است .اين پيام را بايد سند آشتيناپذيري امام(ره) با خيانتكاران
به انق�لاب ناميد؛ آش��تيناپذيري ب��ا :س��رمايهداران زالوصف��ت  /تحجرگرايان و
مقدسنمايان احمق  /قائالن به جدايي دين از سياست  /پشتيبانيكنندگان فتنهگران
و براندازان نظام (فتنه قم و تبريز و فتن ه كودتاى نوژه با عامليت يك مرجع بيبصيرت
با هماهنگى چپيها و سلطنتطلبان و تجزيهطلبان كردستان و / ) . . .تحليلگراني كه
بركات جنگ تحميلي را زير سؤال ميبرند و القا ميكنند در كنار خسارتها موفقيت
نداشتهايم/ .ليبرالها و كساني كه در ابتداي انقالب براي اداره كشور به آنها اعتماد
شد /.كساني كه شعار مرگ بر امريكا را زير سؤال ميبرند /.كساني كه اجراي حكم
خدا درباره منافقين را زير سؤال ميبرند/.طلبكاران از انقالب /كساني كه اجراي حكم
اعدام سلمان رشدي را خالف اصول و قوانين ديپلماسى تفسير ميكنند و كساني كه
معتقدند دشمني دشمنان با انقالب به خاطر موضعگيريهاي انقالبي ما بود ه است.
اين روزها كه بحث آشتي ملي مورد توجه برخي سياس��يون و اصحاب رسانه قرار
گرفته ،مناسب است مدعيان آشتي ملي به پشت سر خود نگاه كنند و ببينند چه
گروههايي را پشت سر خود ميبينند و آنها امام چه كسانياند؟
چه كساني و از چه جرياني ش��يطان را مالك امر خود گرفتند و آغوش باز خود
را محل تخمگذاري ش��يطان كردند؟ ش��يطان چگونه توانس��ت حلقوم آنها را
بلندگوي خود قرار دهد و از زب��ان آنها حرف خود را بزند؟ امروز س��رمايهداران
زالوصفت و مرفهين بيدرد پشت سر چه جرياني هستند؟ امروز چه جرياني خود
را مقبول كساني كه نسبتي با انقالب اس�لامي برقرار نميكنند ،ميداند؟ امروز
صهيونيسم بينالملل و سياستمداران نظام سلطه جهاني و استكبار از چه جرياني
حمايت ميكنند و دل به چه كساني بستهاند و آنها عناصر چه جرياني را سرمايه
باارزش خود تلقي ميكنند؟ امروز جريان تشيع انگليسي به عنوان نماد تحجر و
مقدسنمايي از چه جرياني حمايت ميكند و چه هدف مشتركي با آن جريان براي
خود تعريف كرده است؟ امروز ليبرالها و بهائيها پشت سر چه جرياني هستند؟
ت آزاديها با چه جرياني سر س��فره نشستهاند؟ سران و عناصر چه جرياني
نهض 
سردمدار بازگشت به نهضت آزادي هستند و به اين افتخار ميكنند؟ چه جرياني با
معتقدان به «جدايي دين از سياست» پيوند برقرار كردند و بر خالف مشي و مرام
حضرت امام خميني(ره) به دنبال تئوريزه كردن آن برآمدند؟ چه جرياني از عناصر
مطرود امام راحل(ره) كه كمر امام را شكستند ،حمايت ميكند و آنها نيز حاميان
چه جرياني هستند؟ تروريستها اعم از منافقين ،پژاك ،گروه عبدالمالك ريگي و...
در فتنه  88پشت سر چه جرياني ايستادند و اكنون حاميان كدام جريان هستند؟
شعار «مرگ بر اصل واليت فقيه» از حلقوم حاميان چه جرياني بيرون آمد؟ چه
كساني و چه جرياني تالش كردند با شعار «مرگ بر روسيه» ،به قول حضرت امام
خميني(ره) شعار «مرگ بر امريكا» را منس��ي كنند؟ چه جرياني اجراي احكام
خدا درباره منافقين را زير سؤال برده است و مقابل سيل هجوم دشمنان انقالب
اسالمي به س��احت مقدس حضرت امام خميني(ره) مهر س��كوت بر لب زدند و
جفاي كينهورزان و وابستگان مطرودان امام را به ايشان ديدند و دم برنياوردند؟
در رس��انههاي چه جرياني از مراجع تقليد بيبصيرت و مطرود امام خميني(ره)
چهرهسازي ميشود و آراي فقهي و سياسي آنها تبليغ و نه نقد ميشود؟
آري! اگر امام خميني(ره) بود همچنان با اينها سر آشتي نداشت همچنان كه
خلف شايسته او نيز با صالبت از آش��تيناپذيري انقالب و مردم انقالبي با آنان
ياد ميكنند .جرياني كه به دنبال آشتي ملي است بايد تكليف خود را با حاميان
رنگارنگش مشخص و مرزبندي خود را با دشمنان پررنگ كند و از اقداماتي كه
منجر به بسيج آنها عليه انقالب مظلوم اسالمي در فتنه  88شده است عذرخواهي
كند و به وفاداران به امام خميني(ره) و امام خامنهاي بپيوندد.

