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دیروز براساس بند 6قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسالمی

متوقفشد
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«وطنامروز» از همراستایی استانداردهای FATF
با سیاستهای تحریمی آمریکا گزارش میدهد

اوفک
اتاقفرمانFATF
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محمد مخبر در سیسخت
ستاد عالوه برتأمین مواد غذایی
و اعطای کمک هزینه ساخت مسکن زلزلهزدگان
در حال تأمین کانکس مورد نیاز آنهاست

کمک ستاد اجرایی
به زلزله زدگان
صفحه 4

عضو شورای شهر تهران درباره جزئیات اتهامات
شهرداران مناطق  2و  8خبر داد

اعتراف شهردار
به دریافت رشوه

شهردار یکی از مناطق تهران که  ۲ماه پیش
بازداش��ت شده ،به دریافت مبالغ خارج از قاعده
اعترافکرد.رئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعی
شورای اسالمی شهر تهران درباره آخرین وضعیت
 2ش��هردار بازداشت ش��ده ،گفت :در نخستین
ساعاتی که خبر بازداشت شهرداران مناطق  ۲و
 ۸منتشر شد ،جلسه فوقالعادهای با حضور شهردار
تهران برگزار کردیم تا آخرین خبرها و اطالعات
شهردار در اختیار شورا قرار گیرد.
محمدج��واد حقش��ناس در گفتوگ��و با
تهرانپ��رس ،گفت :چندین جلس��ه بهصورت
مجازی به عل��ت محدودیتهای ویروس کرونا
برگ��زار کردیم ک��ه در نهایت مقرر ش��د آقای
محسن هاشمی ،رئیس ش��ورای شهر تهران و
آقای حناچی ،شهردار تهران با آقای علوی ،وزیر
اطالعات جلسهای داشته باشند و از کم و کیف
پرونده این  ۲شهردار مطلع شوند و بررسی کنند
که ابعاد ماجرا چه بوده است.
وی با اش��اره به اینکه مهمترین مساله ،آگاه
ش��دن اعضای شورای ش��هر تهران از ابعاد این
مساله بود ،تصریح کرد :فردای آن روز جلسه با
وزیر اطالعات با حضور مسؤوالن پرونده برگزار
ش��د .در این جلسه با گزارشهای ارائه شده به
این نتیجه رسیدند که از بازپرس پرونده خواسته
شود شهردار نشستی با ایشان و مقامات قضایی
ذیصالح پرونده داشته باشد ،پساز این دیدار
شهردار تهران با حضور مس��ؤوالن پرونده با ۲
شهردار بازداشتشده نیز دیدار داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اس�لامی شهر تهران گفت :پیگیریهای بعدی
حکایت از این داشت که شهردار پیگیر آخرین
وضعیت پرونده قضایی این  ۲شهردار است .بر
اساس مش��اهدات اولیهای که در پرونده وجود
دارد و گزارش��ی که ش��هردار تهران به آن ورود
کرده اس��ت ،تخلف وجود داش��ته است و یکی
از ش��هرداران پذیرفته و اعتراف به اخذ مبالغ و
وجوهی خارج از قاعده کرده است .وی افزود :ما
اکنون منتظر بازرسی مقامات قضایی هستیم تا
رسیدگی دقیق و منطبق بر قانون صورت گیرد
که حق شهر و مردم در اولویت مورد بررسی قرار
گیرد و همچنین ابعاد این ماجرا برای شورای شهر
مشخص شود .حقشناس در ادامه بیان کرد :با
توجه به اینکه انتصاب این شهردارها در ماههای
اخیر صورت گرفته و یکی از آنها بهعنوان شهردار
نمونه مورد تشویق قرارگرفته است ،با اتفاقاتی که
اخیرا افتاده است ،همخوانی ندارد و شورای شهر
تهران نسبت به عملکرد شهرداری نگران است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اس�لامی شهر تهران خاطرنش��ان کرد :اکنون
ش��ورای شهر تهران از شهرداری این پرسش را
دارد که آیا ش��هرداری از وضعیت این  ۲همکار
خود اطالع داشته است یا خیر ،اگر اطالع داشته
است چرا ارتقا صورت گرفته و اگر اطالع نداشته
است نیز نشاندهنده عدم اشراف و عدم اطالع
از زیرمجموعه و عدم کارکرد نهادهای نظارتی آن
است ،و به نظر میرسد در بازرسی این مجموعه
کمکاری آشکار صورت گرفته است و شهرداری
نسبت به این موضوع باید پاسخ دقیق دهد.

میالد با سعادت مولیالموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیهالسالم را به عموم مسلمانان تبریک میگوییم

از نخستین دقایق بامداد دیروز همه نظارتها و دسترسیهای
فراپادمانی آژانس در ایران متوقف شد

تسویهحساب

بیانیه طلبکارانه وزرای خارجه 3کشور اروپایی :توقف اجرای
پروتکل الحاقی ،اقدامی خطرناک و ناقض برجام است
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است

وزارت دارایی کرهجنوبی از آزادسازی داراییهای بلوک ه ایران

پس از رایزنی با آمریکا خبر داد

صفحه 2

به حواشی انتخاباتی مشکوکیم!
محمدکاظ�م انبارلوی�ی :ایام
یادداشت
انتخابات ،ایامی است که مردم
باید کارنامه  ۴یا  ۸ساله دولت
را بررس��ی کنند تا ببینند آیا
مشیای که در دوره مسؤولیت
در اداره کشور به کار گرفته شده
است موفق یا ناکام بوده است؛
پس نوع رقابت در حقیقت بررس��ی کارنامه دولت در
حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ است.
اما فریب یا انحراف وجود دارد و آن اینکه ذهن مردم
را از بررسی عملکرد دولت به جایی ببرند که پرداختن
به آن فایدهای ندارد.
اخی��را در فض��ای مج��ازی اس��امی وزرای برخی
کاندیداهای احتمالی منتش��ر شده است؛ در حقیقت
قصد دارند فضا را به س��متی ببرند که چه کسانی در
دول��ت آینده به کابینه راه خواهند یافت ،در حالی که
در شرایط کنونی پرداختن به این مسائل فایده چندانی
برای مردم و آینده کشور ندارد.
برخی میخواهند نقد دولت را به سمت صفر و صد
و یا س��فید و س��یاه ببرند ،در حالی که در نقد چنین

رویک��ردی وجود ندارد .دول��ت ،دولت منتخب مردم
بوده و از س��وی رهبر حکیم انقالب تنفیذ شده است؛
هم خدماتی داشته و هم صدماتی که باید خدمات را
تجلیل کرد و صدمات را نقد تا عبرتی برای دولتهای
آینده باشد.
اگر رئیسجمهور در مقاطعی به منتقدان اهانت کرده
است ،این دلیل نمیشود که منتقدان هم اهانت کنند که
الحمدهلل هیچ اهانتی از سوی منتقدان نداریم.
اخیرا مقام معظم رهبری نیز نقد را جایز دانستند و
البته بدزبانی و اهانت را جایز ندانستند ،زیرا در این روش
فایدهای برای مردم و کشور وجود ندارد.
مثال به اتفاقی که در راهپیمایی 22بهمن در اصفهان
رخ داد مشکوک هستیم .اتفاقی که در اصفهان رخ داد یا
از سوی فریبخوردگان منافقین بود یا خودشان منافق
بودند؛ در نقد دولت «مرگ بر» و «درود بر» نداریم .باید
بدانیم زندهباد و مردهباد در انتخابات یعنی انتخاباتی مثل
انتخابات آمریکا ،انتخاباتی مثل انتخابات سال  88ایران،
که گروهی امنیت ملی ،جمهوریت نظام و منافع ملت
را به خطر انداختند.
یک نفر رای آورده و رئیسجمهور قانونی کشور شده

است ،نباید اینگونه شعارها را برتابید .نهتنها این شعارها
بلکه هر گونه بدگویی و بددهانی را نباید برتابید.
ی��ک منتقد منصف هیچگاه زب��ان و دهان خود را
آلوده به اهانت و تحقیر نمیکند .اما نقد مش��فقانه و
بررسی وعدههایی که داده شده امری معقول است .به
نظر میرس��د اصالحطلبان افراطی فضا را طوری مهیا
میکنند تا کارنامه دولت و ارتباط اصالحطلبان با دولت
و حمایت آنها از دولت بررسی نشود .اینها میخواهند
خرابکاریهای اصالحات در دولت بررس��ی نش��ده و
سرپوشی روی آن گذاشته شود به همین خاطر فضای
منتهی به انتخابات  1400را صفر و صدی میکنند و
شعار زندهباد و مردهباد سر میدهند.
منتقدان دولت این فضا را به رسمیت نمیشناسند
و هرگز وارد آن نمیش��وند .جمهوری اس�لامی ایران
ی��ک نظام مردمی و الهی اس��ت که سرنوش��ت آن را
م��ردم پای صندوق رای تعیین میکنند و نخس��تین
خواسته ما مشارکت سطح باالست که مشروعیت نظام
را به نمایش خواهد گذاش��ت و در نهایت هر کسی از
صندوقهای رای بیرون آمد نماینده مردم است و باید
مورد احترام قرار گیرد.

او مقید به قانون اساسی و ملتزم عملی به والیت فقیه
است و هر زمان پای خود را از حریم قانونی درازتر کند
با نهادهای نظارتی و بصیرت مردم مواجه خواهد شد.
در انتخابات آینده باید به فکر مشارکت حداکثری
باشیم و به منتخب مردم احترام بگذاریم.
البته من به عنوان یک منتقد دولت متاسفانه مواجه
شدم با اهانتهایی که از سوی رئیسجمهور در انتخابات
و بعد از آن بویژه در حوزه سیاست خارجی مطرح شد.
متاس��فانه بر اس��اس لیس��تی ک��ه از اهانتهای
رئیسجمه��ور به منتقدان تهیه ش��ده اس��ت ،آقای
روحانی بیش از  50عبارت موهن نس��بت به منتقدان
استفاده کردهاند اما منتقدان رئیسجمهور به هیچوجه
به این اهانتها پاسخ نداده و از آن عبور کردند و این را
یک خط انحرافی و غیراخالقی دانستند.
منتق��دان ،انتق��ادات خ��ود را مط��رح و احت��رام
رئیسجمهور را نیز حفظ کردند و در سایه همین نقد
منصفانه در جامعه روشنگری عمومی ایجاد کردند؛ مردم
فهمیدند حق با کیست و چه کسی درست میگفت.
منتق��دان میگفتند به آمری��کا اعتماد نکنید ،اگر
تعهدی میدهید همزمان تعهدی هم بگیرید ،اگر قولی

میدهید مطمئن ش��وید آنها ه��م به قول خود عمل
میکنند؛ متاس��فانه دولت به سخنان منتقدان توجه
نک��رد و همه تعهدات خود را عملی کرد ،در حالی که
طرف مقابل نهتنها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه بر
تهدیدها و تحریمها هم اضافه کرد.
بعد از ای��ن همه زمان ،مقامات دولت��ی آمدهاند و
میگویند برجام دستاوردی نداشته است ،ما هم از اول
همینرامیگفتیمکهاگراینگونهعملکنیدبهنتیجهای
نخواهید رسید ولی فقط و فقط توهین شنیدیم!
ما باید به آینده فکر کنیم ،مجلس مصوبهای قوی
ب��رای احقاق حقوق ملت دارد که یک بخش بس��یار
مهم و حیاتی آن یعنی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی از دیروز اجرا شد که به بدعهدیهای آمریکا در
برجام پاسخ قاطعی میدهد ،دولت ،ملت و مجلس همه
یکصدا هستند تا این مصوبه اجرا شود و چندان درگیر
اهانتهای رئیسجمهور یا عدهای اندک نیس��تند .ما
منتقدان نباید اجازه دهیم کسی به رئیسجمهور اهانت
کند ،زیرا رئیسجمهور متعلق به یک طیف خاص نیست
و طبق قانون اساسی رئیسجمهور همه ملت ایران است
ولو اینکه احترام بخشی از ملت را رعایت نکرده باشد.
در شبکههای اجتماعی
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