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صالح آبادی باز از آزادسازی منابع گفت

بست نشینی در کوچه 
وعده های تکراری و دروغین

رئیس کل بانک مرکزی برای چندمین بار در 
یک سال اخیر وعده ای تکراری را تکرار کرد . وی 
در مراسم رونمایی از چک های الکترونیک تاکید 
کرده است: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در 
حال انجام است و به محض وصول منابع جزئیات 

اعالم می شود.
خبر آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی و سایر کشورها البته برای چندمین 
بار در حال تکرار است . وی در ماه های اخیر بارها 
این خبر را به شیوه های مختلف به خورد مخاطبین 
داده است. هر از گاهی مقامات دولتی، از معاون اول 
رئیس جمهور تا رئیس کل بانک مرکزی و دیگر 
مقامات خبر آزادسازی پول های بلوکه شده ایران 

را اعالم کرده اند و البته کار بدان جا رسید که حتی 
مقامات آمریکا خبر آزادسازی پول های بلوکه شده 

را تکذیب کرند .
ایران بارها با لحن های متفاوتی از کره جنوبی 
خواسته است نسبت به آزادسازی پول های بلوکه 
شــده اقدام کند.  پیش از این همتی، رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی زبان به تهدید گشود و گفت 
که اگر کره پول های بلوکه شده ایران را آزاد نکند، 
دیگر نمی تواند در بازار ایران حضور داشته باشد . 
بعدتر گالیه کرد که وضعیت به گونه ای است که 
کره ای ها از ورود کاالهایشان به صورت غیرقانونی 
راضی اند و هیچ واکنشــی به این تهدیدها نشان 

نمی دهند...

بیانیه مجلس؛ و تکذیب ها و توجیهاتی که افکار عمومی وقعی به آنها نمی نهد؛ 
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یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: در ادوار 
گذشته، مجلس هایی بودند که به وزرای ضعیف 
رای دادند، بعــد در اســتیضاح آن وزرا گرفتار 
البی هایی شــدند که از وزرای ضعیف حمایت 
کردند. این نمایندگان باید در دنیا و آخرت جواب 
بدهند که چرا به افراد ضعیــف رای دادند. نظر 
من این اســت که ابتدا باید نمایندگان مجلس 
استیضاح شوند که با چه منطقی به افراد ضعیف 

رای دادید.
امیررضا واعظ آتشیانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به آنکه مردم 
مطالباتی درباره موضوعات مختلف دارند، تحلیل 
شما از اعتراضات امروز مردم چیست، گفت: این 
اعتراضات خلط موضوع شده و به اغتشاش تغییر 
یافت. در این اغتشاش، آمریکایی ها، اسرائیلی ها 
و اروپایی ها همه حیثیت و اعتبارشان را به میدان 
آوردند. در حقیقت به دنبال کودتای رسانه ای در 

دنیا بودند اما چیزی از این حرکت بیرون نیامد.
وی افزود: مطالبه مــردم بحث به حقی بوده 
و سرجای خود محفوظ اســت. طبیعتا در تمام 
جوامع مطالبات وجود دارد و در هیچ جامعه ای 
نیســت که مطالباتی وجود نداشته باشد. همه 
جوامع با ادبیات خاص خودشــان مطالبات را 
پیگیــری می کنند و اگر وضع موجــود را صرفا 
مطالبه گری بدانیم بی انصافی است چرا که بیشتر 
به اغتشاش شباهت دارد تا مطالبه گری. لذا بحث 
اغتشاشات جدا و مطالبه گری بحث دیگری دارد. 
ترور، کشتار، تخریب، کشته سازی مطالبه گری 
نیست. معلوم اســت که دشــمنان نظام یک 
سناریویی را تحت پوشش مطالبه آوردند سپس 
تبدیل به اغتشاش کردند و همین موضوع باعث 

می شود تا مطالبات مردم مغفول واقع شود.
واعظ آشــتیانی در ادامه گفت: دشمنان به 
ضرر مردم کار کردند. اگر می خواســتند برای 
مردم کار کنند، هیچگاه به این باور نمی رسیدند 
که 200 رسانه تصویری، صوتی و مکتوب فارسی 
زبان در دنیا برای مردم طراحی کنند. به همین 
دلیل آنان دشمن مردم و ایران هستند و دنبال 
آزادی نیستند. اگر آزادی دارند بگویند خودشان 

چه مدل آزادی دارند. در حقیقت آزادی به اسم 
قانون است اما حبس مردم در جامعه ای است که 
با اقتصاد لیبرالیسم، همه مردم به جز ثروتمندان 
به سیســتم بانکی بدهکار خواهند بود و شب تا 

صبح باید جان بکنند.
وی تصریح کرد: نظر من این اســت که اگر 
در هرجایی اتفاق خوبی می افتد نشــان دهنده 
یک تصمیم منطقی، کارشناســی و منصفانه با 
توجه به منابع موجود در کشــور است اما هرجا 
که نقص داریم نشان می دهد که ما افراد درستی 
را در سر جایشان قرار نداده ایم. یکی از اشکاالت 
اساسی ما همواره در تمام دولت ها این بوده که 
برخی در جای خودشان ننشستند و این موضوع 
صدمات جبران ناپذیری بــه نظام و انقالب وارد 
کرده و کشور را به سمتی برده که عدالت درست 

محقق نشود.
واعظ آشتیانی افزود: در قانون اساسی ما آمده 
که اقتصاد ایران، از نوع دولتی، خصوصی و تعاونی 
است. اقتصاد وســیله ای است تا انسان به لحاظ 
آسایش و رفاه در شرایطی قرار بگیرد تا زندگی 
مناسبی داشته باشند. من این مطالبه را دارم که 
افراد باید در جایگاه واقعی خودشان بنشینند و 
با توجه به لیاقت، تعهد، تخصص و تدبیرشان باید 
فردی مدیر شود. نکته دیگر این است که در دنیا 
از لحاظ رسانه ای به ما حمله می کنند که احزاب 
در ایران کارآمد نیستند تا بتوانند بخشی از مردم 
را جذب خودشان کنند. بنابراین باید به سمتی 

برویم تا تحزب را فعال کنیم.
وی در ادامه گفت: وقتی تحزب نداریم، معنا 
و مفهومش این اســت که مردم ابتدا، از مجلس 
مطالبه خود را پیگیــری می کنند و اگر مجلس 
توانایی مطالبه گری از قوه مجریه و ســایر قوا را 
نداشته باشد، مردم از مجلس عبور خواهند کرد. 
اینکه ما تحزب داشته باشیم، یعنی در حوزه ها و 
تخصص های مختلف افراد آگاه و بصیر انتخاب 
شوند تا وقتی در انتخابات پیروز شدند به دنبال 
وزارت، وزرای اجاره ای، افراد تکراری و امتحان 

پس داده نباشند.
واعظ آشــتیانی گفت: وقتی احزاب موفق 

می شوند، معنا و مفهمومش این است که هر حزب 
و تشکیالتی برای خود یک دولت دارد و این دولت 
در زمان پیروزی در انتخابــات می تواند ظهور 
و بروز کرده و خود را نشــان دهد و مردم به نگاه 
اقتصادی آن حزب و تشــکیالت رای می دهند. 
چالش بزرگ ما در کشور تحزب بوده که پاشنه 
آشیل ما محسوب می شود و دشمن همواره از آن 

استفاده کرده است.
وی تصریح کرد: نکته دوم در مطالبه گری این 
است که حداقل چهاردهه از انقالب را تجربه کردم 
و می بینم برخی افراد جای خودشان ننشستند 
و ایــن بی انصافی در حــق مــردم و آن تعهد و 
قسمی اســت که روســای جمهور یاد کردند و 
سوگندنامه هایی که نمایندگان مجلس خوردند 
تا در جهت منافع مردم اقدام کنند، این کارها را 
انجام نداده و بیشتر به بازی های سیاسی رجوع 

کردند و همین باعث شده تا ناکارآمدی هایی را در 
برخی حوزه ها شاهد باشیم. در برخی از حوزه ها 
شاهد موفقیت های چشم گیری بودیم به دلیل 
آنکه افراد شایسته در جایگاه خودشان نشسته 
بودند و تصمیمات خردمندانه گرفتند که منجر 
به موفقیت شده است. به همین دلیل موفقیت 
کشور در گرو آن است که افراد و مدیران کارآمد 

در جایگاه خودشان بنشینند.
واعظ آشــتیانی در پاســخ به این سوال که 
جامعه احساس می کند که در برخی موارد نسبت 

به خواســته هایش دهن کجی می شود. به طور 
مثال وزیری اســتعفا می دهد اما در جایی دیگر 
که نسبت به آن مخالف است رئیس می شود یا 
مسئول مذاکره برجام در گذشته مخالف برجام 
بوده چرا این اتفاقات رخ می دهد، گفت: این موارد 
در دولت های مختلف هم اتفاق افتاده است. مثال 
در دولتی داشتیم فردی که می خواستند معاون 
اول شــود به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور 
منصوب شد یا کسی که وزیر بود استیضاح و بعد 
تبدیل به سخنگوی دولت شــد. امروز اگر وزیر 
ناتوانی مدیریتی دارد و ناکارآمد است چرا به او 

مسئولیت می دهید.
وی افزود: من اعتقاد دارم که در ادوار گذشته، 
مجلس هایی بودند که بــه وزرای ضعیف رای 
دادند، بعد در استیضاح آن وزرا گرفتار البی هایی 
شــدند که از وزرای ضعیف حمایت کردند. این 
نمایندگان باید در دنیا و آخرت جواب بدهند که 
چرا به افراد ضعیف رای دادند. نظر من این است 
که ابتدا باید نمایندگان مجلس استیضاح شوند 
که با چه منطقی به افراد ضعیف رای دادید. شما 

که همه سوابق را دارید، حاال در این میان کسی 
وزیر می شود که هیچ سابقه اجرایی ندارد. یا در 
موضوع دیگر فردی با کمترین ســوابق معاون 

رئیس جمهور می شود.
واعظ آشــتیانی افزود: به همیــن دلیل این 
مطالبات مردم اســت. برخی اوقات دولت ها به 
مردم و مطالباتشان دهن کجی می کنند. مردم 
هم می گویند ما به نماینــده ای رای دادیم تا در 
مجلس بهترین قوانین و انتخــاب وزرا را انجام 
دهد اما در عمل کار دیگری انجام می دهد یا به 

رئیس جمهوری رای می دهیم که بعد از مدتی 
دهن کجی می کند. اعتقــاد دارم اگر وزیری به 
لحاظ مدیریتی شایستگی نداشته باشد، توانایی 
اداره در جای دیگری را هم نخواهد داشت و این 
دهن کجی به مردم بوده و آنان را نگران و ناراحت 
می کند. به عنوان کنشگر سیاسی می گویم که در 
دولت های گذشته و دولت فعلی تعارف نداریم و 
اگر بناست کنشگری منصفانه داشته باشیم باید 

نگاه سیاسی را حذف کنیم.
واعظ آشتیانی در پاسخ به این سوال که چقدر 
ضرورت دارد در مســائل مهمی مانند برجام و  
گشت ارشــاد به نظر مردم احترام گذاشت و به 
شکل همه پرســی یا راه های دیگری نظر آنان 
را جویا شــد، گفت: در حالتی که مردم عصبانی 
هستند، نمی شــود رفراندوم گذاشت. برخی از 
بحث رفراندوم سوءاستفاده می کنند و بخشی 
از جامعه هم عصبی هستند و نمی شود رفراندوم 
گذاشــت. چرا برای هــر موضوعــی رفراندوم 
بگذاریم؟ مجلس، دولت و قوه قضائیه چه کاره 
هســتند. اینکه بخواهیم برای هــر موضوعی 
رفراندوم بگذاریم، منطق نــدارد، بلکه باید در 
فضای مبتنی بر آرامش نســبی بحث کنیم آن 
موقع بحث منطقی و منصفانه پیش خواهد رفت.

وی تصریــح کــرد: رفراندوم در شــرایط 
عصبانیت مــردم مانند دونده ای اســت که 20 
کیلومتر از راهی که رفته باقی مانده، خسته شده 
اما حاال بخواهید یکبــاره از او مصاحبه بگیرید. 
این دونده اصال تــوان صحبت کــردن ندارد و 
تمام فکرش به راه باقی مانده است. لذا برخی از 
روی بی بصیرتی به ســمت موضوعاتی می روند 
و انگشت روی مســائلی می گذارند که می تواند 

تشنج آفرین باشد.
واعظ آشتیانی گفت: کشور دارای کمبودهایی 
است که باید برطرف شود. گماردن افراد توانمند 
و متخصص نیاز امروز کشور اســت اگر افراد در 
جایگاه خودشان نباشند، اولین کاری که دشمن 
می کند، این اســت که روی همین موضوعات 
انگشــت بگذارد و از کاه کوه بسازد. واقعیت این 
است که اتفاقات مهم و اقدامات موثر را فراموش 
نکنیم. امروز دنیا می خواهد اقتدار ما در منطقه 
را از بین ببرد و امنیت ما را تخریب کند. دشمنان 
ما، همین که حس کردند سرمایه گذاران خارجی 
می خواهند وارد کشــور شوند این ســناریو را 

ریختند و اغتشاشات را فراهم کردند تا به اقتصاد 
ما صدمه وارد کنند. آن ها به دنبال این هستند که 

آرامش اقتصادی نداشته باشیم.
واعظ آشتیانی گفت: توصیه من به مردم این 
است که اگر می خواهند کشور درست شود، پای 
صندوق رای بیایند و آدم الیق را انتخاب کنند. 
به آدم هایی که فحاشــی می کنند و از کاه کوه 
می ســازند و عوام فریب هستند رای ندهند و به 

کسانی رای بدهند که کارآمد هستند.
این فعال سیاســی اصولگرا در پاسخ به این 
سوال که مردم هم خیلی زمان ها می خواستند 
پای صندوق رای بیایند و به فرد مورد نظر خود 
رای دهند اما با ســد شــورای نگهبانی مواجه 
می شــوند که کاندیدای مورد نظر آنــان را رد 
صالحیت کرده و فرد مــورد نظری وجود ندارد 
که بــه او رای دهنــد، گفت: در تمــام دنیا این 
موضوع وجــود دارد. جالب اینجاســت همین 
شورای نگهبانی که از آن انتقاد می کنیم، مشابه 
آن در کشورهای دیگر وجود دارد. در کشورهای 
دیگر هر کســی که دلش می خواهد نمی تواند 
کاندید شود و دارای تشکیالت وفرهنگ خاص 
 خودشــان هســتند که افراد را مورد بررســی 

قرار می دهند.
وی افــزود: در شــرایط امــروز نمی توانیم 
فی البداهه گفت وگو را راه بیاندازیم. کشور باید 
آرامش پیدا کند و بعد ساز و کار آن مطرح شود. 
ما باید از آموزش و پــرورش گفت وگو کردن با 
نوجوانان را آغاز کنیم تا وقتی به جامعه و دانشگاه 
رفتند، نوع گفت وگــو و مطالبه گری را آموخته 
باشند و مطالبه گری درست انجام دهند. نه آنکه 
مانند برخی در دانشگاه با فحاشی و ادبیات چاله 
میدانی حرف بزنند اینگونه، گفت وگو شــکل 
نمی گیرد. ما باید ملتی باشیم که با توجه به دارا 
بودن فرهنگ غنی بتوانیم به مســیر پیشرفت 

ادامه دهیم.
واعظ آشتیانی تصریح کرد: بیش از هر ملتی، 
فرهنگ ما غنی بوده و با این غنای فرهنگی باید 
به سمتی برویم که مطالبه گری ما با فرهنگ مان 
هم خوان باشد. با اینکه کشته سازی کنند، اموال 
عمومی را از بین ببرند، هیچ مشــکلی برطرف 
نخواهد شد و هیچ حکومتی هم با سطل آشغال 
آتش زدن و بوق زدن عوض نشــده اســت که 

جمهوری اسالمی ایران بخواهد عوض شود.

گفت وگو
واعظ آشتیانی در گفت وگو با ایلنا:

ابتدا باید نمایندگان مجلس استیضاح شوند

 عامل افت صادرات ایران
به عراق  اعالم شد 

۱۱ نفر در دادگاه انقالب کرج 
 به افساد فی االرض 

متهم شدند

درخواست آلمان و ایسلند 
برای برگزاری نشست شورای 

حقوق بشر درباره ایران

کاهش قدرت خرید مردم، مشاغل خانگی را 
تهدید می کند

زنان سرپرست خانوار زیر بار 
سنگین دغدغه تامین معاش

نشست آ.سه.آن بدون حضور میانمار برگزار شد؛ 

چاره جویی برای مهار تنش 
چین- آمریکا در کامبوج


