
 طهارت اقتصادی مقامات
حکم رهبری

سیاوش کاویانی

حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقالب جمله ای 
دارن��د ک��ه فرموده اند؛ »طهارت اقتصادی، ش��رط 
مش��روعیت هم��ه ی مقامات حکوم��ت جمهوری 

اسالمی است.«
این س��خن می تواند حق مس��ئولیت را برای 
برخی از مقامات کش��ور بگیرد، در واقع مسئولینی 
که خود احساس می کنند طهارت اقتصادی ندارند، 
باید کن��ار بروند و اگر کنار نرفتند، دس��تگاه های 

ذیربط برای برکناری چنین مقاماتی اقدام کنند.
دهه پنجم انقالب اس��المی ب��ا بیانیه گام دوم 
انقالب که از س��وی رهبر معظم انقالب اس��المی 
صادر شد، وارد مرحله تازه ای شده است، مرحله ای 
که باید همراه با اصالح عیوب و تقویت نقاط قوت 

در جمهوری اسالمی ایران باشد. 
انقالب اسالمی یکی از اهداف مهم خود را در 
طول چهل سال گذشته مبارزه با فساد در هر نوع 
آن قرار داده اس��ت که فس��اد اقتصادی در اولویت 
ق��رار دارد. در اینکه فس��اد اقتصادی در جمهوری 
اس��المی ای��ران از بس��یاری از کش��ورها و حتی 
مدعیان پاکدستی و سالمت اقتصادی کمتر است، 
شکی نیست، اما همین فساد اندک نیز برای نظام 

اسالمی زیان آور است.
باید توجه داش��ت که اگر انتقاد و اعتراضی به 
وضعیت فساد از سوی مردم در جمهوری اسالمی 
می شود، نه به خاطر حجم زیاد فساد است، بلکه به 
خاطر آن است که مردم و دلسوزان انقالب اسالمی 
و آرمان های آن از وجود همین فساد اندک نیز رنج 
می برند و خواهان برچیده ش��دن مفاسدی هستند 

که دیده می شود.
اگ��ر فس��اد اقتص��ادی در کش��ور ب��ه صورت 
گس��ترده و سیس��تماتیک وجود داش��ت، هیچ گاه 
ای��ران در زمینه های پزش��کی، هس��ته ای، نظامی، 
موش��کی، س��لول های بنیادی، نانو و فناوری های 
نوین پیشرفت های چشمگیر نداشت، بلکه همچون 
دوران رژی��م پهلوی همه درآمدهای نفتی کش��ور 
صرف خاندان رژیم می شد و بخش زیادی از آن نیز 
به غارت آمری��کا می رفت، در واقع همین وضعیتی 
که برخی کشورهای عربی منطقه همچون عربستان 

سعودی دارند، در رژیم پهلوی نیز حاکم بود.
در جایی که حکومت اس��المی در ایران، الگو 
گرفت��ه از حکومت رس��ول اک��رم)ص( و حکومت 
عل��وی اس��ت، نباید حتی یک کارگزار و مس��ئول 

فاسد هر چند کم اهمیت در خود داشته باشد.
به این نکته بس��یار مهم باید با دقت بیشتری 
توجه داشت که در دوران حکومت حضرت امیر)ع( 
نیز بودند افرادی که در مناصب و مس��ئولیت هایی 
که داش��تند مرتکب فس��اد می ش��دند و حضرت 
علی)ع( نیز با ش��دت با آنها برخ��ورد می کرد، اما 
هیچ گاه س��اختار حکومت فاس��د نب��ود، مبارزه با 
فساد در حکومت اسالمی نشانه سالمت آن است.

حکومت اس��المی جای مس��ئول و مقامی که 
فساد اقتصادی یا اخالقی دارد نیست و این موضوع 
برای همگان ثابت ش��ده است که نظام اسالمی با 
هیچ یک از مس��ئولین تعارف ندارد و قطعاً قاطعانه 
با چنین مقاماتی برخورد خواهد کرد و کرده است. 
نمونه ه��ای آن در طول 40 س��ال گذش��ته وجود 
داشته و امکان بازنش��ر آن در سال های آینده نیز 
وجود دارد، اما اکن��ون با جمله ای که رهبر معظم 
انقالب در جایگاه ولی فقیه صادر کردند، مبارزه با 
فساد در مقامات و مسئولین، باید با شدت بیشتری 

ادامه یابد. 
از ای��ن پ��س باید همه ب��ه ویژه م��ردم ایران 
اسالمی و ارکان نظام برای انتخاب و انتصاب فردی 
در جایگاه مسئول دقت بیشتری داشته باشند تا از 
ورود افرادی که طهارت اقتصادی ندارند، به عرصه 
مس��ئولیت جلوگیری ش��ود، این پیگی��ری باعث 
خواهد شد تا از هزینه های وجود چنین افرادی در 

مسند مقام و مسئولیت کاسته شود.
زمانی که یک فردی بدون طهارت اقتصادی در 
مسئولیت قرار می گیرد و مدتی را در این مقام سپری 
می کند، این فرصت به او داده می ش��ود تا به فساد 
خود ادامه دهد و همین امر باعث ایجاد ناامیدی در 
میان مردم می شود، در حالی که چنین فردی اگر از 
همان ابتدا از سوی نهادها و سازمان های نظارتی با 
گزینش دقیق و سخت روبه رو شود، نمی تواند وارد 

عرصه مدیریتی کشور شود.
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خط قرمزی که باید روشن و صریح باشد؛

فهمانقالبیاشداءعلیالکفار

 چرا لوایح اف.ای.تی.اف 
نباید تصویب شود؟

 عباس فتحی

 financial( تبیی��ن اول: اف.ای.ت��ی.اف
action task force(، »نی��روی عملیات��ی 
وی��ژه در امور مالی اثرگذار« اس��ت. این طرح 
توسط آمریکا تهیه ش��ده و از طریق سازمان 
ملل در قالب 40 توصیه! ارائه ش��ده اس��ت، با 
هدف ظاهری مبارزه با پولشویی، تأمین مالی 
تروریسم و گسترش سالح های کشتار جمعی.

تبیین دوم: این طرح دارای خدش��ه ها و 
خلل های حقوقی و منطقی است که حقیقت 
آن را پنه��ان می کن��د. از جمل��ه در تعریف 
»تروریس��م« و مهمتر در کلمة »کش��ورها« 
است. منظور از کشورها، countries، که در 
هر بند چندبار تکرار شده است، هر کشور یعنی 
each country نیس��ت، بلکه کش��ورهای 
حاکم در اف.ای.تی.اف اس��ت که یکی از آنها 
ه��م آمریکا و یکی دیگر عربس��تان و دیگری 
رژیم صهیونیستی اس��ت. یعنی هر کشوری 
که عضو آن می ش��ود، به کش��ورهای عضو و 
اعضای آن اجازه می دهد که هر تجسس و هر 
عملیاتی خواس��تند در کشور مورد نظر انجام 

دهند و اختیار را از خود سلب می کند!
 تبیین س��وم: اما کلیه شئونات کشور، 
مال��ی و غیر مالی، اع��م از مذهبی، نظامی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اشخاص، اماکن 
و... را تحت اش��راف اطالعات��ی و عملیاتی 
آنها ق��رار می دهد. مثاًل در توصیة ش��مارة 
 Politically exposed( 12 ب��ا عن��وان

persons(، یعنی »اش��خاص نش��ان شدة 
سیاسی«، می نویسد: » مؤسسات مالی باید 
در رابطه با »اشخاص خارجی دارای ریسک 
سیاس��ی« )اعم از مشتری و مالک ذینفع(  
اف��زون ب��ر تدابیر معمول شناس��ایی کافی 
مشتریان   اقدامات زیر را انجام دهند: اعمال 
نظام های مدیریت ریس��ک ... اخذ تاییدیه 
مدیریت ارش��د برای برقراری روابط کاری 
... اتخ��اذ تدابیر معقول ب��رای احراز منبع 
دارایی و وج��وه؛ و... الزاماتی که در ارتباط 
با انواع اشخاص دارای ریسک سیاسی مقرر 
ش��ده اس��ت، باید در مورد اعضای خانواده 
یا بس��تگان نزدیک این گونه اش��خاص نیز 

اجرا شوند.«
در توضی��ح بانک مرکزی آمده اس��ت: 
»اش��خاص دارای ریسک سیاسی« به افراد 
دارای مناصب برجسته عمومی مانند رئیس 
دولت یا حکومت، مقامات ارش��د سیاسی، 
نظام��ی و قضای��ی، مقامات ارش��د اجرایی 
در ش��رکت های دولتی و نیز مقامات ارشد 

احزاب مهم سیاسی گفته می شود«
یعن��ی هیچ ش��خص و مقام��ی حتی 
مراجع عظام تقلید)حفظهم اهلل( و خانواده و 
بستگان آنها نیز از این جست وجو و تعقیب 
مس��تثنی نخواهند بود. هر نوع وجوهی که 
توسط ایش��ان، چه نقدی و چه الکترونیکی 
دریافت یا پرداخت می شود از جمله خمس 
و زکات، بای��د تحت اش��راف اف.ای.تی.اف 
باش��د. به عالوه حوزه ه��ای علمیة داخلی و 
خارج��ی، از جمله جامع��ة المصطفی)ص( 
و یا هر مؤسس��ه و مرکز علمی و پژوهش��ی 
داخل��ی و خارجی که تأس��یس و ی��ا اداره 
می کنند باید با اجازه و تحت نظارت و حتی 

کارگذاری اف.ای.تی.اف باشد.

فق��ط  ای��ن ط��رح  تبیی��ن چه��ارم: 
مانیتورین��گ و اش��راف اطالعاتی نیس��ت. 
بلک��ه براس��اس ای��ن ط��رح، آنه��ا اجازه 
می یابن��د ه��ر اق��دام و عملیات��ی اع��م از 
توقیف، مصادره و مس��دود نمودن اموال و 
حتی مجازات اش��خاص حقیقی و جقوقی 
را انجام دهند. این باور کردنی نیس��ت ولی 
حقیق��ت دارد! توصیة ش��مارة تحت عنوان 
»مص��ادره و اقدام��ات موق��ت« می گوید: 
»کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در 
کنوانسیون های »وین«، »پالرمو« و »تأمین 
مالی تروریس��م« مقرر شده است از جمله، 
اقداماتی در زمینه قانونگذاری  انجام دهند تا 
به موجب آن، مقامات ذیصالح آن کشورها 
بتوانند بدون تضییع حقوق اش��خاص ثالث 
دارای حسن نیت، اموال و درآمد های زیر را 

مسدود، توقیف و مصادره کنند:
الف( اموال تطهیر شده از طریق پولشویی؛

ب( عوای��د حاص��ل از پولش��ویی و یا 
جرایم منش��أ و امکاناتی که در ارتکاب این 
جرایم اس��تفاده می ش��وند و یا قصد چنین 

استفاده ای از آنها وجود دارد؛
پ( اموال��ی ک��ه حاصل تأمی��ن مالی 
تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های 
تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرن��د و یا قصد 
استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین 

جرایمی وجود دارد...«
تبیی��ن پنجم: براس��اس آن هر کس��ی 
بخواه��د ه��ر ن��وع کاری انجام ده��د اعم از 
تج��اری و تحقیقاتی و علمی نوآوری و... باید 
با کسب اجازه و اش��راف اف.ای.تی.اف باشد. 
از جمله شمارة 15 تحت عنوان »فناوری های 

جدید«:

نی��ز  و  »عرض��ه محص��والت جدی��د 
رویه های جدید مورد اس��تفاده در مشاغل 
...فناوری های جدید یا در حال توسعه، برای 
محص��والت جدید و محصوالت قبلی« باید 
»مورد شناس��ایی و ارزیابی« قرار گیرند« و 
»این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه 
محصوالت جدید، اعم��ال رویه های جدید 
کس��ب و کار و یا اس��تفاده از فناوری های 

جدید یا در حال توسعه، انجام شود«
تبیین شش��م: این طرح، اسالم و ایران 
و ایرانی را تحت س��لطة آمریکا قرار می دهد 
و اس��الم و ایران را می فروش��د به هیچ! باور 
کردنی نیست. نمی توان تصور کرد که چگونه 
یک ایرانی صادق می تواند با آن موافق باشد؟! 
این طرح مجموعه تمام طرح های استعماری 
در طول تاریخ ایران است. این طرح با اسالم 
و قانون اساس��ی و عقل و حتی حقوق بشر 
تع��ارض دارد. لرد کرزون ق��رارداد رویترز را 
اینگونه توصیف می کند: »تسلیم کامل همه 
منابع یک دولت به خارجی ها که مانند آن 

هرگز به گمان احدی نیامده است«
اما این به اصطالح توصیه ها نه »تسلیم 
کامل همة مناب��ع یک دولت به خارجی ها« 
که »تس��لیم ایران و اس��الم به خارجی ها« 
اس��ت که در تص��ور هم نمی گنج��د! ما آن 
را »تس��لیم ای��ران« یا »معاهدة شکس��ت 
را عالم��ت  نامیده ای��م و آن  همه جانب��ه« 
 Full at most treaty( اختص��اری 

failure( تلقی می کنیم.
ما گفتی��م تا انج��ام وظیفه ای باش��د 
درپیش��گاه خداوند متعال و وجود مقدس 
حضرت امام عصر)عج( و بیانی باش��د برای 
مراج��ع عظ��ام تقلید حفظه��م اهلل تعالی و 

تاریخ و ملت اسالم.«

یادداشت یک

 جنبش جلیقه زردها
وارد سومین ماه شد

فرانسه 
 میدان اعتراض 
به سرمایه داری 

گروه فرادید   ویژه دولتمردان فرانس��ه ک��ه همواره گ�زارش 
ادعای حقوق بشر س��ر می دهند در حالی همچنان بر 
اصل سرکوب در برابر مطالبات مردمی تاکید دارند که 
مردم فرانسه دیروز برای چهاردهمین هفته در اعتراض 
به حاکمیت نظام س��رمایه داری بر کشورشان بار دیگر 

به خیابان ها آمدند. 

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد
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عضو کیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

 بودجه نارضایتی عمومی
ایجاد خواهد کرد

2

رئیس کل بانک مرکزی:

 ذخایر ارزی بانک مرکزی
مطلوب است

7

ن گروه رویکرد  مراسم تشییع شهدای  ا ر ا س��د حادثه تروریس��تی زاه��دان و اصفهان با پا
ورود پیکر شهدا به اجتماع مردم تشییع کننده برگزار شد.

مردم عادی به همراه بس��یجیان ش��هر ها را برای استقبال، 
تش��ییع و وداع با ش��هدای مدافع وطن و امنی��ت آماده کردند. 
مش��اور رهبر معظم انقالب، دادستان کل کش��ور، رئیس بنیاد 
شهید کشور و جمع بسیار دیگری از مسئوالن کشوری و استانی 
در مراسم تشییع شهدا حضور دارند. حضور قومیت های مختلف 

نیز در این مراسم به چشم می خورد.
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در مراسم تشییع شهدای 
حادث��ه تروریس��تی زاهدان قاب��ل تامل بود، هر گ��روه از آنها 
پالکاردهای حاوی ش��عار در دست دارند و شهدا را تا گلستان 

شهدا بدرقه می کنند.
محمدرض��ا امی��ری یکی از پاس��داران مج��روح عملیات 
تروریس��تی زاهدان گفت: ما به تاس��ی از شهدای دفاع مقدس 
و س��االر ش��هیدان راهش��ان را ادامه می دهیم. هش��ت س��ال 
دفاع مق��دس نوجوانان و جوانانی بودند که جان خود را در کف 
اخالص گذاش��تند و اجازه ندادند ی��ک وجب از خاک مملکت 

دست بیگانگان بیفتد. ما هم با تاسی از آنها و با اقتدا به موال و 
س��رور شهیدان امام حسین)ع( آمده ایم و اگر خدا توفیق دهد 

راهشان را ادامه می دهیم. 
حجت االس��الم سیدمحمدعلی ش��هیدی دیروز در مراسم 
تشییع شهدای مدافع وطن در اصفهان پیام رهبر معظم انقالب 
درپی حادثه تروریستی حمله به نیروهای سپاه پاسداران را در 

مراسم تشییع این شهدا قرائت کرد.

 افشاگری مشاور فرمانده کل قوا
از آموزش تروریست ها ی حادثه زاهدان در پاکستان

سرلشکر س��یدیحیی صفوی دستیار و مش��اور عالی فرمانده 
معظم کل قوا در حاش��یه این مراسم گفت: اینجانب از طرف مقام 
معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای)مدظله العالی( در این مراسم باشکوه تشییع شهدای مظلوم 
پاسدار که مرزبانان جمهوری اسالمی و مدافعان امنیت مردم عزیز 

ایران اسالمی و استان سیستان و بلوچستان بودند شرکت کردم.
وی ب��ا اش��اره به ضرورت پاس��خگویی دولت پاکس��تان و 
س��ازمان اطالعاتی ISI به دولت، ملت و سپاه پاسداران انقالب 

اس��المی ایران گفت: این اش��رار جنایتکار اهل یکی از طوایف 
بلوچس��تان بودند که در کش��ور همس��ایه آم��وزش عملیات 
انتح��اری دیده بودند و کش��ور همس��ایه و س��ازمان اطالعات 
ISI بایس��تی پاس��خگوی دولت و ملت ایران و سپاه پاسداران 
باش��د که چگونه آنها از مرز این کش��ور عبور کردند و چرا این 
کشور همجوار، مأمن و محل آموزش و اعزام این گروهک های 

تروریست کافر شده است.
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: در گذشته نیز شاهد 
بودیم که مرزهای مشترک پاکستان با ایران دچار تهدید و خالء 
امنیتی بوده و از این ناحیه تروریست ها به عنوان مأمن استفاده 
می کنند. دولت پاکستان باید پاسخگوی این موضوع باشند. وی 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به ش��واهد و قرائن به دست آمده این 
گروهک ها توس��ط برخی از کش��ورهای جنوبی خلیج فارس که 
ولیعهد آنها هم اکنون در پاکس��تان است، تأمین مالی می شوند 
و آنها اهداف شوم و خباثت آمیز دیگری را برای دهه فجر انقالب 
اسالمی در سر داشتند که با هوشیاری پاسداران انقالب اسالمی 
و س��ایر نهادهای امنیتی و اطالعاتی بحمداهلل کلیه توطئه های 

آنها خنثی شد.
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 دبیرکل حزب اهلل لبنان
ضمن تأکید بر بی نتیجه بودن نشست ورشو:

کسی جرأت جنگ علیه ایران را ندارد
دبیرکل حزب اهلل ضمن اشاره به اینکه قدرت محور مقاومت 
سال به سال بیشتر می شود، اعالم کرد، ایران قوی تر از آن است 

که کسی بخواهد علیه این کشور جنگ به راه بیندازد.
سیدحس��ن نص��راهلل در مراس��م یادب��ودی که ح��زب اهلل در 
گرامیداشت فرماندهان شهید با عنوان »هداة الدرب« )هادیان راه( 
برگزار کرد )از طریق ویدئو کنفرانس( به س��خنرانی پرداخت. این 

مراسم در شهرهای »النبی شیت، جبشیت و طیردبا« برگزار شد.
نص��راهلل در ابتدا به فرماندهان ش��هید و خانواده های آنها درود 
فرستاد و افزود، رژیم صهیونیستی ادعا دارد از مجهزترین ارتش هاست 
اما فرماندهان شهید با دست خالی، این ارتش را به سخره گرفتند و 

علی رغم شرایط سخت آن زمان در مقابل دشمن ایستادند. 
نصراهلل گف��ت: آنچه ام��روز مقاومت از آن برخوردار اس��ت 
میراث فرماندهان شهید و رمز قدرت ماست، قدرت مقاومت سال 
به سال در حال افزایش است و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. 
قدرت مقاومت علی رغم تمام تحریم ها، محاصره، ترورها، کشتار و 
جنگ روانی و امثال آن بیشتر و بیشتر می شود. دبیرکل حزب اهلل  
تأکید کرد، آمریکا و رژیم صهیونیس��تی چندین دهه است برای 
نابودی مقاومت تالش می کنند اما به جایی نرسیده اند و نخواهند 
رس��ید. وی در ادامه به روند عادی سازی روابط برخی کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی و دیدار مقامات آنها با 
مقامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و ائتالف سعودی و اماراتی 

و تکفیری ها را ابزارهای پروژه آمریکا در منطقه هستند.
وی مس��أیل امروز در ونزوئال را توطئه آمریکا برای تسلط بر 
نف��ت آن خواند و برخی ادعاها مبن��ی بر حضور حزب اهلل در این 
کش��ور را به س��خره گرفت و گفت اینچنین صحبت هایی صحت 

ندارد و حزب اهلل هیچ گروهی در آمریکای التین و خارج ندارد.
نصراهلل افزود: م��ا در مقاومت روز به روز قدرت خود را برای 
مقابله با اسرائیل افزایش می دهیم و دشمن این را می داند. امروز 
در اس��رائیل، بحث و جدل های گس��ترده ای درباره عدم آمادگی 
ارتش دش��من برای جن��گ وجود دارد . دش��من اطمینان دارد 
مجاه��دان ما قادر به ورود به الجلیل هس��تند اما آنها در توانایی 
خ��ود بویژه در زمینه نیروی زمینی برای ورود به خاک ما ش��ک 
دارند. وی گفت، نگرانی امروز تل آویو، شهرک های اسرائیلی است 
نه جنوب )مرز با غزه(. این معادله بازدارنده و بس��یار مهم است. 
در س��ال 2006 در جنوب لبنان و در سال 2014 در جنگ غزه، 

نیروی زمینی ارتش اسرائیل شکست سختی خورد.
دبیرکل حزب اهلل در ادامه تصریح کرد، دش��من پس از اینکه 
در جنگ های��ش علیه مقاومت شکس��ت خ��ورده، تالش می کند 
جه��ان را برای توطئه علیه مقاومت جمع کند. آمریکا در س��ال 
2011، 140 کشور را برای ساقط کردن دولت سوریه جمع کرد 
اما شکس��ت خورد. همچنین تمام جهان در »شرم الشیخ« علیه 

مقاومت جمع شدند اما در تحقق اهداف خود شکست خوردند.
نصراهلل درباره نشست ورش��و گفت: این نشست برای حمایت 
از بنیامی��ن نتانیاه��و، محاصره ای��ران و هدف ق��رار گرفتن محور 
مقاومت برگزار شد اما هیچ دستاوردی نداشت. کنفرانس ورشو ما را 
نمی ترساند زیرا آنچه پیش از آن بوده، به مراتب بزرگتر بوده است.

دبیرکل حزب اهلل گفت: از دیگر اهداف کنفرانس ورشو پرداختن 
به مسأله فلسطین بود، اما درباره آن اصال صحبت نشد با اینکه اسرائیل 
رأس تروریسم است. در واقع هدف حقیقی نشست ورشو، عادی سازی 

روابط عربی با اسرائیل و علنی شدن روابط محرمانه مذکور بود.
نصراهلل سپس به ایران پرداخت و گفت: ایران قوی تر از آن است 
که کس��ی بخواهد با جنگ آن را ه��دف قرار بدهد.وی به برگزاری 
باشکوه تظاهرات 22 بهمن امسال علی رغم آب و هوای بد اشاره کرد 
و گفت: این حضور میلیونی پاسخ محکم ملت ایران به دشمنان بود. 
این راهپیمایی ها با وجود تمام تحریم ها و توطئه ها علیه ایران برگزار 
شد، اما برخی رسانه های حوزه خلیج فارس اصال این تظاهرات ها را 
پوشش ندادند. ایران برای تمام جهان پیام داد و اعالم کرد: نظامش 
قوی اس��ت، ملتش در میدان است و نسل هایش برای فداکاری در 
راس��تای حفظ آرمان های انقالب آماده اند. وی گفت: طرحی برای 
حل مشکل برق به ایران ارائه کردیم و آنها برای کمک اعالم آمادگی 
کردند اما مس��ئوالن س��ابق لبنانی این را نپذیرفتند. بُخل سیاسی 
مس��ئوالن سابق باعث شد لبنانی ها از س��ال 2006 تاکنون از برق 
کافی محروم باشند. این ما هستیم که به ایران نیاز داریم نه ایران به 

ما؛ مسئوالن مذکور به بهانه های واهی کمک ایران را رد کردند.

آیت اهلل آملی الریجانی:
آیا مصلحت است با رفتارهای 
 قلدرمآبانه غربی ها در اموری

همچون اف.ای.تی.اف همراهی کنیم؟

افشاگری علیه پاکستان و آل سعود
همه برای بدرقه ۲۷ شهید مدافع وطن آمدند؛


