
پیوستن به FATF به زیان کشور است

راهبردی  مســائل  تحلیلگر 
با بیان این که پیوســتن به 
FATF تأثیــری در رفــع 
تحریم هــا نــدارد و صد در 
صد به زیان کشورمان است 
گفت: اگر بناســت ما به این 
ســاز و کارها عمــل کنیم 

خیلی ابلهانه است.
محمد جواد الریجانی موضوع خرید واکســن کرونا 
به ویژه واکســن های تولیدی در امریکا را طرحی 
برای به زانو درآوردن کشــورمان دانســت و گفت: 
این مساله، یکی از برنامه های اتاق فرماندهی امریکا 

علیه جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود: تلقین می کنند که واکسن غیرامریکایی 
نزنید، واکســن بخرید و حتماً هم واکسن فایزر یا 
مادرنا باشــد درحالی که باید بابت خرید آن دالر 
بپردازیم و چــون امریکایی ها قبول نمی کنند پس 
می گوینــد باید زانو بزنیم و کرنــش کنیم تا به ما 

چندتا واکسن عرضه کنند.
رئیس پژوهشــگاه دانش های بنیادی گفت: این در 
حالی اســت که واکســن های تولیدی متخصصان 
ایرانــی از نظــر علمی چیزی کم نــدارد و علمای 

پزشکی خودمان بر تولید آن نظارت می کنند.
تحلیلگر ارشد مسائل راهبردی تأکید کرد: پیوستن 
به اف ای تی اف تأثیــری در رفع تحریم ها ندارد و 

صد در صد به زیان کشورمان است.
محمدجــواد الریجانــی گفــت: اکنــون در دنیا، 
کشــورهای عضو اف ای تی اف، بزرگترین حامیان 
تروریســم هســتند؛ به عنوان نمونه، عربستان به 
عنوان عضــو اف ای تی اف، آیــا از نظر بودجه ای 
که برای حمایت از داعــش هزینه کرد، رکورددار 

نیست؟
وی افزود: آیا فرانســه یا امریــکا در حمایت همه 
جانبــه از گروهــک منافقین و دیگــر گروه های 

تروریستی رکورددار نیستند؟
الریجانــی گفــت: پس، اف ای تی اف، ســاز و کار 
مسخره ای اســت که ایجاد کردند تا روی دیگران 
 fatf پیاده کننــد. وی افزود: می گویند مــا عضو
می شــویم و تمام تراکنش های مالــی را که آنان 
بخواهند گــزارش می دهیم؛ اگر می خواهید به این 
شــکل بچه خوبی باشید پیوستن به اف ای تی اف، 
صد در صد به زیان ماست و هیچ تأثیری هم بر رفع 
تحریم ها ندارد. الریجانی در پاســخ به این ادعا که 
به علت نپیوستن به اف ای تی اف از خرید واکسن 
کرونا محروم شدیم تأکید کرد: این به علت تحریم 
هاســت تحریم هایی که خودشــان علیه ما اعمال 
کردند و اگر اف ای تی اف هم مطرح نباشــد، بهانه 

دیگری می آورند.  تسنیم

اخبار

اســتاد رحیــم پور ازغدی در ســومین بخــش از یادکرد 
چهلمین ســالگرد تأســیس شــورای انقالب فرهنگی به 
خطوط کج و بــه بحران ســازان درون وبیرون حاکمیت 
پرداخته و چندنمونه مشــخص از بالتکلیفی چند مسئول 

رده باالی حاکمیتی نیز مثال میزند.
س( چه کسانی چه ابهاماتی متوجه جایگاه شورا به لحاظ 

ساختاری می کنند؟
 ج( از ابتدای تاســیس هم هیچ اشــکال و ابهام ساختاری 
وجود نداشــت. بهانــه، غیــر از ابهام اســت. منبع همه 
ســاختارهای حاکمیتی، یکی اســت و اگر مــو الی درز 

مشروعیت یکی برود، الی درز بقیه هم میرود.
شورا در عالی ترین ســطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی 
بنیانگذار و رهبری، تشریع شد و سپس بارها بر الزام آوری 
آن تاکید شــد و ریشــه در دهها اصل قانون اساسی دارد. 
مصداقــی از وظیفــه »تنظیم روابط قوا« توســط رهبری 
سیســتم در حــوزه آمــوزش و فرهنگ اســت، در راس 
وظائف هر ســه قوه حاکمیتــی در عرصه فرهنگ و تعلیم 
و تربیت در چندین و چند اصل قانون اساســی اســت، و 
از اختیارات رهبری نظام در قانون اساســی جهت توزیع و 
تفویض بخشی از وظایف خود به نهادهای حاکمیتی است 
و مشــروعیت قانونی را از همان جایــی می آورد که  همه 

نهادهای حاکمیت، مشروعیت خود را مدیون آنند.

از همان آغاز، سبک مغزانی پچ پچ فرمودند کلمه »ارشاد« 
را از وزارت ارشــاد و کلمه »انقالب« را از عنوان این شورا 
برداریم. تا هم اکنون تیپ مسلمان نمایی کنار ما نشسته اند 
که بدون شرمندگی، تعبیر صریح امام را موضوع طنز قرار 
میدهند که میگفت حکومت، موظف اســت به گســترش 
فرهنــگ اســالمی، اعتــالی فرهنگ عمومی و مســئول 
پاکســازی محیط های علمی از افکار مادی اســت و باید 
حاکمیــت را از مظاهر غربزدگی، تطهیر کند. تک تک این 

عبارات، فلسفه تاسیس شورا در دستخط امام است.
من معتقدم شورا باید نخست فرهنگ درون خود و سپس 
درون حکومت را مهندســی کند و نهادها و ســاختارهای 
حاکمیتی و دولتی را در راستای رسالت انقالبی و فرهنگی، 
به خط کند و ویروس منحوس غرب زدگی درون حکومت 
را قرنطینه و مهار کند. ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل 
در هویت غربگرا، مادی و غیر انقالبی عناصری درون رژیم 
اســت، کالهبردارانی که هر مشــکلی در هر حوزه ای را به 
اصل ســاختارها یا عیب قانون اساســی ارجاع می دهند. 
تاکید میکنم که به لحاظ ســاختاری و قانونی، مشکلی به 
نام »حاکمیت دوگانه« نداشــته ایم و نداریم. همه قوا طبق 
قانون اساســی باید منســجم و تحت نظارت رهبری امت 
باشند. مشکل در بیماری هویتی آدم ها و آسیبهای جریان 

شناسی درون حکومت است.
آری، همواره رویکرد دوگانــه »انقالب_ انفعال«، »مبارزه 
_ تســلیم«، »تولید_ ترجمه« و »جهاد_ یا انگلوارگی« را 
میان خود داشــته ایم، داریم و خواهیم داشت، اما ساختار 

قانونی دوگانه ای در کار نیست. 
عیــب کار نــه در قانون اساســی، بلکــه در »وادادگی و 
واماندگی« در پشــت جبهه است و این مشکل نه تنها در 

شورای عالی بلکه در کل سیستم وجود دارد.
ویروس، نه در ســاختار نظام، بلکه در شخصیت بخشی از 
تصمیم ســازان ماست. مشــکل در بازتولید ارواح مردگان 
و اشــباح سرگردان درگذشــتگان دهه ۶۰ است که درون 
حاکمیت، امام را نصیحت میکردند که شعار افراطی ندهید 

و جزئی از شبکه گوسفندان جهان و اردوگاه »سربه راهان« 
باشید. مشکل اصلی، نه »مشروعیت دوگانه« و نه »تناقض 
در ساختار« که دو دروغ »تکرار شدهاند«، بلکه در بازتولید 
»خط قعود« محافظه کاران و فروپاشی درونی پیرشدگان 
و بازتولید لیبرالیزم مذهبی در سیســتم است، خطر زنده 
شــدن دوباره خزندگان باستانی در برابر آفتاب »آزادی« و 

تخم گذاری و تولد نسل جدید دایناسورها است.
فتنه »ســلب مسئولیت« بلکه »ســلب اختیار« از شورای 
عالی انقــالب فرهنگی، دائما توأم با بحــران آفرینی بوده 
اســت. ابتدا با ابهام آفرینی در حکم امام، کوشیدند شورا 
را با »بحران موجودیت« مواجه کنند و تاریخ همه شوراها 
و نهادهــای انقالبی را بهانه تبدیــل »نهضت« به »نظام«، 

منقضی اعالم کنند.
ســپس نوبت به ادعای»بحران مشروعیت« رسید و نسبت 
شــورا با قوای ســه گانه را تیره و تار خواندند، حال آنکه 
کنترل ساختار شورا اساساً در اختیار سران قوا بویژه رئیس 

دولت بوده و هست.
آنگاه نوبت به القاء »بحران هویت« رســید و سواالت بنی 
اســرائیلی و سپس حمالت صریح اسرائیلی به اصل مفهوم  
»انقــالب فرهنگــی« و تحریف معنای »سیاســتگذاری« 
و تردیــد در معنای »مدیریت فرهنگی« و انکار هندســه 
برای »فرهنگ عمومی« )تا قابل مهندســی باشد( و نهایتاً 
»بحــران اختیارات و قدرت« و بازی با وقت و اعصاب ملت 
و البی گری برای مدیریت آراء اعضای شــورا و اردوکشــی 
سیاســی و همه بحران ها، دروغ و بی مبنا و همه ساختگی 

و سیاسی است.
کجا عیب برداشته؟ به شما میگویم...

در شورا و در حاکمیت به شمول هرسه قوه، خط ارتجاع و 
غربزدگی و فکر »عدول از اصول« و دنیازدگی در برابر خط 
»انقالب و تکامل«، همچون دهه ۶۰ دوباره فعال اســت و 

البته آدمهایش عوض شده اند.
درآستانه ۱۴۰۰، تنها دوگانگی در حاکمیت، نه در ساختار 
یا مشــروعیت و یا قانون، بلکه در هویت ها و رویکردها در 

میادین فرهنگ و اقتصاد و سیاست خارجی است. عیب در 
ساختار نیســت بلکه بوضوح، ما دو جبهه ایم. و این ربطی 
به دو جناح مشهور ندارد. طبقه بندی دیگری است که آن 
جناح بندی ها را نســخ و از آن عبور کرده و چپ و راست، 

سرش نمیشود و از هر دو یارگیری کرده است.
آیا نمی شنوید صدای مدیرانی که می گویند از نسل جوان 
ما تنها آبگوشت بزباش بر می آید؟ و آن دیگری که می گوید 
مگــر دین، ربطی به مبارزه بــا آمریکا دارد؟ و آن یکی که 
پیش از آمدن، گفت مشکالت کشور ربطی به تحریم ندارد 
و ضعف مدیریت اســت و پس از سوار شدن بر کار، گفت 

حل مشکل آب خوردن ما هم به دست کدخداست؟
رئیــس جمهور معمم دیگری را می شناســم که در دوران 
حاکمیت خود در ســالهای پایانی دهــه هفتاد در همین 
شورا، عدالتخواهی را سوسیالیسم خواند و به صراحت گفت 
این آیات و روایات »عدالت خواهی« که در حوزه و دانشگاه 
می خوانــی تنها به درد انقالب »کردن« می خورد و به درد 
»حکومت کردن« نمی خورد و در چشــمان من نگریست و 
گفت باید بپذیریم که شــاید سکوالریسم، تقدیر عصر ما و 
مشیت الهی باشــد و پایان تاریخ شاید همین نظام لیبرال 
دموکراسی و سرمایه داری است و مقاومت، بیفایده است، 
منتها ما بکوشیم کمی از فسادش بکاهیم و دوز »معنویت« 
آن را در حریم شــخصی کمی باالتــر بریم، از امام تجلیل 
کرد و سپس تبصره زد که ریشه استبداد دینی در دیدگاه 
خود امام اســت و وقتی مراد امام از والیت مطلقه را برای 
او توضیح دادم با لبخند گفت با این تقریر روشنفکرانه که 

تو کردی، قبول!!
مشــکل در تفکری است که بنام راست و چپ، اشرافیگری 
را موجه کرده و دهه ۶۰ را دهه افراطی گری و چپ زدگی 
می خواند و وســعت تهاجم دشــمنان درون و بیرون برای 
پایین کشــیدن درفش مقدس امــام خمینی را می بیند و 
لبخنــد می زند و ماندن خــودش را اصل و بقای انقالب را 
مســئله فرعی می داند و رجالی از چپ و راســت را اینک 

همسفره کرده است.

رئیــس قوه قضاییه با گالیــه از وقفه ۱۰ســاله در اجرای 
پروژه  های مســکن در خراسان شــمالی، بر لزوم پایبندی 
دســتگاه های اجرایی به تعهدات شان در قبال مردم تأکید 
کرد. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان 
سفر یک روزه اش به خراسان شمالی گفت که در این سفر 
عملکرد و وضعیت دادگستری و سازمان های تابعه دستگاه 

قضایی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس قــوه قضاییــه  در همین راســتا از تخصیص 8۰۰ 
میلیارد ریــال از بودجه های قوه قضاییه و منابع اســتانی 
برای رفع مشکالت و نیازهای فوری قضایی استان خراسان 
شــمالی خبر داد. رئیسی با اشــاره به مسائل مطرح شده 
از ســوی نخبگان و نمایندگان اقشــار مختلف استان یکی 
از عمده ترین مشــکالت را بی توجهی دستگاه های اجرایی 
به تعهدات شــان در انجام پروژه ها در مرکز استان و برخی 

شهرستان ها عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه یکی از این پروژه  ها را ســاخت مســکن 
بــرای مردم ذکــر کرد که بــه دلیل مســئولیت ناپذیری  
دســتگاه های دولتی و خصوصی بیش از ۱۰ سال است بر 
زمین مانده اســت. وی با بیان این که هر کســی به مردم 
تعهد داده باید به آن پایبند باشــد، خواستار انجام تکالیف 
دســتگاه های اداری و شهرداری ها و شرکت های وابسته به 
بانک ها در این زمینه شــد. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر 

این که اهمال دستگاه ها در انجام تعهدات شان قابل گذشت 
نیست، رئیس دادگســتری استان خراسان شمالی را ملزم   
کرد که اجرای تعهدات دستگاه ها را با جدیت از آنها مطالبه  
نماید. رئیســی گفت: بسیاری از گره ها با همت مدیران به 
ســرعت قابل گشایش اســت و امکانات و تدبیر آن نیز در 
داخل قرار دارد و تهدید و تحریم و مســائل خارجی در آن 
تأثیر گذار نیست. رئیس قوه قضاییه  گفت: مجموعه مطالب 
ارائه شده از ســوی مدیران استان هم نشانگر  آن  است که 
هرجــا مدیری مصمم و پای کار بود و از اعتبارات اســتان 

درست و به موقع استفاده کرد، اتفاق جدی افتاد.
وی افــزود: هر جا که مدیران بــا احتیاط و محافظه کاری 
عمل کردند و کارها مشــمول مرور زمان شد، کارها پیش 

نرفت و برای مردم هم مشکل به وجود آمد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این  که خسارت برخی ترک فعل 
هــا و تاخیر در انجام وظیفه بیشــتر از انجام فعل ها بوده 
است، ابراز امیدواری کرد مسئوالن اجرایی استان خراسان 

شمالی با همت مضاعف به امور مردم رسیدگی کنند.
رئیسی از تامین معیشت مردم و مقابله با کرونا و آسیب های 
ناشی از آن به ویژه در حوزه کسب وکار به عنوان دو مسئله 
مهم امروز کشــور یاد کرد و از همه مدیران خواست تمام 
تالش خود را برای حل این مسائل و رفع نگرانی های مردم 

به کار گیرند. 

نقوی حسینی:

نباید همه مسائل را به 
FATFگره زد

امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
ملی در مجلس دهم با بیان 
اینکه اولویت اول رفع تحریم 
 ،FATF هاســت نه تصویب
گفت: مســئوالن نباید تهیه 
کاالهای  تامیــن  واکســن, 
 FATF را به ... اساســی و 
بهره برداری  بزننــد و  گــره 

سیاسی کنند.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم با اشاره به اخبار 
منتشر شده پیرامون بررسی مجدد گروه ویژه اقدام مالی   
»FATF« گفت: همــه ما میدانیم که FATF مقررات 
مالی اســت که کشــورها در صورت داشــتن مراودات 
مالــی بین المللی، بایــد متعهد به رعایت آنها شــوند. 
ســوال این اســت که در حال حاضر علــت عدم امکان 
مراودات مالی جمهوری اسالمی با کشورها عدم تصویب 

»FATF« است یا تحریمها، فشارها، جرایم و تهدیدات 
آمریکایی هاست؟

وی در همین راســتا افزود: به عبارت دیگر االن نه تنها 
کشــورهای اروپایی بلکه عراق، چین و روسیه به کدام 
دلیــل با ایــران کار مالی انجام نمیدهنــد؟ تحریمها یا 
FATF ؟ پاسخ مشخص است، به دلیل تحریم ها حاضر 

به انجام کارهای مالی با ما نیستند.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی در مجلس دهم با 
بیان اینکــه اولویت و ضرورت اول رفع تحریم هاســت 
نه تصویــب FATF، ادامه داد: در حال حاضر چه عضو 
FATF باشــیم یا نباشیم، در لیست سیاه آنها باشیم یا 
نباشیم تاثیری بر مراودات مالی و پولی ما نمی گذارد و 

تسهیلی ایجاد نمی کند.
نقوی حسینی تصریح کرد: مسئوالن نباید تهیه واکسن، 
 FATF تامین کاالهای اساســی، مواد اولیه و غیره را به

گره بزنند و بهره برداری سیاسی کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز مجوز بررســی مجدد 
»FATF« را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده اند 
تــا رفتارهای بعدی طرف مقابــل را ببینیم. این  رفتار 
بازگشــت بدون شــرط آمریکا به برجــام و آغاز انجام 
تعهدات طرفین است، بعد از آن بحث »FATF« مطرح 
می شود و به اقتضاء باید تصمیم گیری شود.  تسنیم

ربیعی:

مجوز انتقال پول برای خرید 
 واکسن کرونا از طریق یک 

بانک صادر شد
گفت:  دولــت  ســخنگوی 
پیگیــری دولت،  باالخــره 
به خصــوص تالش بی وقفه 
بانک مرکزی به ثمرنشست 
پنجشــنبه  بامداد  یــک  و 
برای  پــول  انتقال  مجــوز 
خرید  واکسن کرونا از طریق 

یک بانک صادر شد.
علی ربیعی ســخنگوی دولت در صفحه شــخصی خود 
در توئیتر نوشــت: در این مرحله دویست میلیون یورو 

اختصــاص یافته و بانک مرکزی بــه هر میزان که الزم 
باشــد منابع ارزی بــرای خرید واکســن کرونا تامین 

می کند.
ربیعــی افزود:  دولت از اولین روزها و هفته های شــیوع 
 کووید _۱۹ راهبرد تولید و  خرید واکســن را در دستور 
کار خود داشــت و به رغم موانع متعدد ضمن حمایت 
از تولیــد داخلــی، برای خریــد از خــارج و از راه ها و 
منابــع مختلف تالش کرد. امروز در هــر دو زمینه، به 

موفقیت های امیدبخشی رسیده ایم.
وی تاکید کرد:  در دفاع از معیشت و  سالمت مردم کوتاه 
نخواهیــم آمد و اطمینان داریم که فشــار حداکثری و 
 تحریم در برابر اراده مردم و همت دولت به زانو خواهد 

افتاد.
پیش از این علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری هفته گذشته با خبرنگاران مانع خرید واکسن را 
نپیوســتن ایران به اف ای تی اف اعالم کرده بود که با 

واکنش های زیادی روبرو شد. 

یادداشت

کسانی که برای تحقق سند ۲۰۳۰ تالش می کنند
 عامالن نفوذی هستند

قدیری ابیانه مدیریت اســتراتژیک گفت: کســانی که برای تحقق ســند 
۲۰۳۰ تالش می کنند عامالن نفوذی بیگانه در دســتگاه حکومتی هستند 

که به خود جرئت می دهند چنین ردیفی را در بودجه قرار دهند.
وی ضمن محکوم کردن سند ۲۰۳۰ بیان کرد: قرار دادن بودجه برای تحقق 
سند ۲۰۳۰ نه از روی غفلت بلکه از روی برنامه بوده است و انتقاد از این اقدام 
و حذف ردیف بودجه در مجلس کفایت نمی کند باید کســانی که چنین ردیفی را 

در بودجه قرار داده اند شناسایی و محاکمه کرد.
قدیری ابیانه گفت: کســانی که عکس دختران محجبه و قرآن را از کتب درســی 
حذف می کنند و در نقاشی ها حجاب از سر آنان برمی دارند عامدانه دست به چنین 

کاری می زنند. این ها مظاهر اشکار نفوذ است.  میزان

جلسه بودجه ای فراکسیون جبهه نیروهای انقالب اسالمی
نایب رئیس فراکسیون جبهه نیروهای انقالب اسالمی مجلس از نشست 

این فراکسیون برای بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
حجت االســالم محمدرضا میر تاج الدینی از جلســه فراکسیون جبهه 

نیروهای انقالب اسالمی در هفته جاری خبر داد.
وی در همین راســتا، افزود: قرار است در این جلسه، الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ با حضور کارشناسان این حوزه بررسی و نظر نهایی کمیسیون درباره 
آن اعالم شود. نایب رئیس فراکســیون جبهه نیروهای انقالب خاطرنشان کرد: 
این جلســه احتماال صبح روز سه شــنبه نهم دی ماه در محل صحن علنی و در 
سطح مجمع عمومی برگزار می شــود. جلسه فراکسیون جبهه نیروهای انقالب 
درباره تصمیم گیری و اعالم نظر درباره الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، قرار بود سه 

شنبه هفته گذشته برگزار شود که به هفته آینده موکول شد.  تسنیم

سیاستمداران و دیپلمات ها با پذیرش FATF ایران را ذلیل نکنند
رئیس بسیج اساتید اظهار داشت: ایرانی ها از شکست، کربالی ۵ ساختند 
و آنجــا را کردنــد اول دنیا! کاش دیپلمات و سیاســتمدار ما FATF و 

شورای امنیت را آخر دنیا جا نزنند و ایران را ذلیل نکنند!
مجتبی زارعی رئیس بسیج اساتید کشور با اشاره به پیروزی رزمندگان در 
عملیات کربالی ۵ نوشــت: ایرانی ها از شکست، کربالی ۵ ساختند و آنجا 
را کردند اول دنیا! کاش دیپلمات و سیاستمدار ما FATF و  شورای امنیت را 
آخر دنیا جا نزنند و ایران  را ذلیل نکنند! زارعی در توئیتی نوشت: »دیشب و امروز 
۳۴ سال قبل در ام الرصاص قیامتی بود؛ برای ایرانی ها شده بود آخر دنیا! ایرانی 
ها اما از شکست، کربالی ۵ ساختند و آنجا را کردند اول دنیا!  ای کاش دیپلمات 
و سیاســتمدار ما FATF و  شورای امنیت را آخر دنیا جا نزنند و ایران  را ذلیل 

نکنند! دولت کربالی ۵ و خط شکنم آرزوست!«  فارس

روزنامه سیاست روز »ننجون« 
جدید استخدام می کند

روزنامه سیاست روز در راستای اعتقاد به شایسته 
ساالری و جانشین پروری و همچنین احترام به 

استعدادهای جوان قصد دارد انتخابات آزاد را برای 
انتخاب »ننجون« جدید برگزار کند.

شرایط الزم برای استخدام ننجون از سوی شورای 
سیاستگذاری روزنامه به این شرح اعالم شده است.

الف( سن باالی چهل سال
ب( سابقه دوستی حداقل باالی۱۰ سال در روزنامه 

سیاست روز به خصوص ستون ننجون
ج( سابقه معاشرت با عمه رهبر کره شمالی

د( داشتن الاقل۱۰ متر شیلنگ برای ریختن آب به 
آسیاب استکبار جهانی

ه( ارتباط تنگاتنگ با سران فتنه
و( ارتباط تنگاتنگ با جریان انحرافی

ز( بــه همراه داشــتن مقادیر زیــادی چوب برای 
گذاشتن الی چرخ مسئوالن دولت

ح( روحیه باالی ددمشینانه...ددمناشی... ددمنشانه
ط( داشتن الاقل ۱۰ پارتی گردن کلفت در روزنامه 

سیاست روز
ی( داشتن سر سبز و زبان سرخ به میزان کافی
ک( ایرانی االصل و زاده شمال و ساکن تهران

ل( تلفظ صحیح عبارت ای تی اف تی... اف ای تی 
تی ... تی اف ای تف ... ای اف تی اف

م( رعایــت خطوط قرمز رســانه ای غیــر از مورد 
برادران الریجانی

ن( عالقه شدید به قرمه سبزی
پیشاپیش برای تمامی داوطلبان این انتخابات آزاد 

آرزوی موفقیت داریم
مدیرمسئول روزنامه سیاست روز

باید ویروس منحوس غرب زدگی را قرنطینه و مهار کرد
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حسن رحیم پور ازغدی

رئیسی : 

هر کسی به مردم تعهد داده باید
 به تعهدش عمل کند


