
رئیس قوه قضائیه با ابالغ دســتورالعملی، دادســتانی کل 
کشــور را موظف کرد با همکاری دســتگاههای نظارتی و 
امنیتی و ســازمان های مردم نهاد هرگونه مســتنداتی که 
حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی 
یا جایگاه مدیریتی و کســب اموال نامشروع شده پیگیری 

نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه ســال 98 بود که مجلس شــورای اســالمی به 
منظور اجرایی شــدن اصل 49 قانون اساسی طرح »اعاده 

اموال نامشروع« را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده 
به دنبال آن اســت که اموال نامشــروع مسئوالن را که به 
واسطه سوء استفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب 

شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راســتا آیت اهلل رئیسی نیز در جهت اجرای همه 
جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد 
به خصوص فساد در بین مدیران و مسئوالن، دستورالعملی 
را ابالغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه 
و دادســتانی کل کشــور را موظف میکند ظرف مدت یک 
ماه با کمک ســامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئوالن، 
مقدمات اجــرای این قانون را فراهم و شناســایی اینگونه 

اموال را آغاز کنند.
بر اســاس ایــن دســتورالعمل، ســازمان بازرســی کل 

کشــور، دیوان محاســبات، دســتگاههای امنیتی، پلیس 
و ســازمان های مردم نهاد به دادســتانی کل کشــور در 
شناسایی اموال نامشــروع کمک خواهند کرد و دادستانی 
موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کالن نامشروع 
و بدون مالحظه مقام و مســئولیت فرد خاطی به تخلفات 
رسیدگی نماید. ماده 11 این دستورالعمل تصریح میکند: 
»رســیدگی به اموال موضوع قانون و اعــاده آن، منوط به 
وجــود اتهام کیفری و یــا اثبات جرم نیســت و ترتیبات 
رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی 
و رسیدگی به جرایم نمی باشد.« دستورالعمل اجرایی فوق 
الذکر دادستانها را موظف میکند، انتقال احتمالی این اموال 
نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول 
مربوطــه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد 
کنند و راه فرارهای اینچنینی را ســد نمایند. ضمن آنکه 
ردیابی پولهایی که به خارج از کشــور منتقل شــدهاند و 
اســتفاده از قابلیت های درون قوه قضاییه و دســتگاههای 
اطالعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت 
مقــررات بین المللی، برای اســترداد این امــوال نیز جزو 

وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
همچنین در این دســتورالعمل و جهت اجرای ســریع و 
عادالنه قانون، پیش بینی شــده اســت که شعبه یا شعب 

حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل شود.

در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی،  دادگاه ها 
موظف هســتند حکم به اســترداد تمامی اموال مذکور و 
عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت 

به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه 
مســئول نظارت بر حســن اجرای تکالیف دســتگاههای 
مقرر در قانون و این دســتورالعمل و دادســتان کل کشور 
مســئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه 
می باشــند. از آنجایی که اجرای بســیاری از اصول قانون 
اساســی از جمله اصل چهل و نهــم با کمک قوانین عادی 
امکانپذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال 98، طرحی 
یک فوریتی  را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس 
بردند که قانون الحاق مــوادی به قانون نحوه اجرای اصل 
چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حاصل 
آن بود. هــدف از این طرح، بازپس گیــری اموالی بود که 
برخی افراد و مقامات با ســوء استفاده از مقام و موقعیت و 
یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کســب کرده بودند و روشی 

قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.  
این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می رفت؛ چرا که 
بســیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن 
اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه 
قضا می شد . به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن 

به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق 
دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.

در دســتورالعمل قوه قضاییه به نهادهای  نظارتی تکلیف 
و از مردم خواســته شــده تا اطالعات راجع بــه اموالی را 
که مظنون  به عدم مشــروعیتند، به دادســتان کل کشور 
معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، 
اطالعات جمع آوری شــده را برای دادستان می فرستد و 
دادستان با اســتفاده از ظرفیت های قوه قضاییه، تحقیق 
درباره منشــا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها 

توسط  مظنون را آغاز می کند.

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:

بودجه  ارائه شده 
بیشترین عواید را نصیب 

دالل ها می کند

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که الیحه بودجه  
ارائه شده از سوی دولت به نحوی تنظیم شده که بیشترین 
عواید و منافع نصیب دالل ها و ســودجویان خواهد شد و 
ثمره کسری بودجه  آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین 
و گرانی افسارگســیخته نیست گفت: در سالیان گذشته به 

نام کاالهای اساسی، میلیاردها دالر ارز 4۲۰۰ تومانی برای 
کاالهای اساسی توزیع شد اما مردم همچنان شاهد گرانی 
این کاالها بودند، مجلس می خواهد این رویه نادرســت را 
اصالح کند و این یارانه کاالهای اساســی را مســتقیم در 

انتهای زنجیره به خود مصرف کننده بدهد.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود در جلسه 
علنی روز یکشــنبه، ۲1 دی ماه با اشــاره به اینکه بیانات 
حکیمانــه و مدبرانه رهبر معظم انقالب در ســالروز قیام 
تاریخی مردم قم، آینده رســیدن به ایران قوی را ترســیم 
کرد، گفت: این ســخنان به عنوان فصل الخطاب، نقشه راه 
پیگیری مطالبات مردم را برای همه ما مسئولین جمهوری 
اسالمی روشن کرد. وی ادامه داد: برای همگان آشکار شد، 
راهبرد اصلی کشــور در مواجهه با دشــمن، بی اثر کردن 
تحریم ها اســت که مقدمــه رفع تحریم ها نیز محســوب 
می شــود و برای رفع تحریم ها نیــز باید تولید قدرت کرد. 
تولید قدرتــی از جنس آنچه دانشــمندان هســته ای به 
خصوص دانشــمند عزیز و سرافراز شــهید محسن فخری 

زاده انجام دادند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: منطقی، 
درست و عقالیی دانستن قانون لغو تحریم ها از سوی ایشان، 
مهر تاییدی است بر آنکه این قانون ظرفیت مناسبی برای 
این هدف ایجاد و نظام محاسباتی دشمن را اصالح می کند 
که دوران اعمال تحریم های بی هزینه بر به پایان رســیده 
است. قالیباف اظهار کرد: جبهه  غرب باید بداند که حقوق 
ملت ایران را به رســمیت بشناســد و اگر فشاری به مردم 

ایران وارد کرد، باید خود را آماده پرداختن هزینه متناسب 
با آن کند. برجام برای ما توافقنامه ای مقدس نیســت بلکه 
با شــروطی مورد پذیرش جمهوری اسالمی قرار گرفته تا 
تحریم ها را رفع کند، لذا بازگشت آمریکا به برجام برای ما 
اهمیتی نــدارد بلکه برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل 

لمس تحریم ها موضوعیت دارد.
رئیس قوه مقننه کشــورمان تصریح کــرد: ما بدون اینکه 
بدنبال خروج از برجام باشیم، براساس مواد ۳6 و ۳7 برجام 
حق داریم در برابر اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل، تعهدات 
خودمان را اجرا نکنیم، لذا با قاطعیت اعالم می کنیم ایران 
زمانی تعهدات خود را اجــرا می کند که آن ها نیز تعهدات 
خود را عمل کنند و همه تحریم های برجامی و دســتورات 

اجرایی رئیس جمهور آمریکا را رفع کنند.
قالیباف افزود: امضای بایدن هم برای ما تضمین نیســت و 
تجربه بدعهدی دوره دولت اوباما-بایدن نشان داد که نباید 
بــه رفع حقوقی و کاغذی تحریم هــا دلخوش کرد. از نظر 
مردم ایران، زمانی تحریم ها، برداشته شده است که بتوانیم 
نفت خود را بفروشــیم و با ارز حاصل از فروش آن از طریق 
ســازوکار رسمی بانکی، نیازهای مردم ایران را تامین کنیم 
و تولیدکننــدگان و  بازرگانان ما در دنیــا تجارت کنند در 
این صورت ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل 
می کند. وی تاکید کرد: در حالی که مجلس فرصت سازی 
برای رفع تحریم ها را در دســتور کار خود قرار داده است، 
ریــل گذاری برای بی اثر کــردن تحریم ها را راهبرد اصلی 
خــود می داند که مهمترین اقدام تاکید بر اصالح ســاختار 

بودجه بعنوان ســند مالی کشور است که در آن می توان با 
کاهش و شفافیت کسری بودجه، تورم بیش از حد را کنترل 
کرد و با رویکرد ضدتبعیض و اشتغال زا، مسیر اقتصاد سال 

آینده کشور را به نفع مردم و کارآفرینان جهت داد.
وی بیان کرد: البته الیحه بودجه  ارائه شده توسط دولت به 
نحوی تنظیم شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب 
دالل ها و ســودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه  آن 
برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته 
نیست. توزیع میلیاردها دالر ارز ترجیحی، نه تنها مانع گران 
شدن کاالها نشده است که مستقیما جیب و سفرۀ مردم را 
هدف گرفته بود؛ چرا که منابع ارزی کشــور که می توانست 
مســتقیماً به بهبود معیشت مردم و پر شــدن سفرۀ آنان 
کمک کند، به نحوی توزیع شــد که دالل ها و رانت خوار ها 

را چاق تر کرد.
وی ادامه داد: بــه عنوان مثال به گفته مســئوالن دولتی 
ذی ربط، فقط با نهایی شــدن قانون مالیــات بر خانه های 
خالی برای مبارزه با محتکران مســکن، ۳۰ درصد مسکن 
بیشــتری به بازار اجاره عرضه شــد که همین امر می تواند 
موجب کنترل و مهار افزایش قیمت اجاره بها شــود. زمانی 
که اسم یک قانون، بخشی از محتکران مسکن را مجبور به 
عرضه کرده اســت، در صورت اجرایی شدن دقیق و کامل 
قانون، محتکران مسکن را مجبور به عرضه صدها هزار خانه 
خالــی به نفع مردم خواهد کرد و این خود نمونه ای اســت 
از اینکه بــا مدیریت کارآمد چگونه می توان زندگی را برای 

مردم آسانتر کرد و اثر تحریمها را کم کرد.  خانه ملت

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دگرگونی شاکله بودجه قابل 
قبول نیست

رئیس جمهور با بیان اینکه دگرگون کردن شاکله و ساختار 
بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول اســت، گفت: زمان بررســی 
بودجــه، زمان تغییــر قوانین و قواعد اصلــی فعالیت های 
اقتصادی نیســت. در یکصد و نود و پنجمین جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که روز یکشنبه به ریاست حجت 
االسالم حســن روحانی رییس جمهور تشکیل شد، رییس 
سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی الیحه بودجه سال 
14۰۰ در مجلس شــورای اسالمی ارایه کرد و مورد تبادل 
نظر قرار گرفت. روحانی پــس از ارایه این گزارش، تصریح 
کرد: الیحه بودجه ماحصل مطالعات و بررســی تفصیلی و 
همه جانبه کارشناســان خبره دولت در خصوص الزامات و 
اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه بر اساس قواعد 

و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.
رئیــس جمهور افــزود: دولت همواره از نظرات مشــورتی 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی استقبال کرده و همچنین 
پذیرای دیدگاه ها و پیشنهادهای اصالحی نمایندگان محترم 
در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، 
مطمئناً غیرقابل قبول است. وی گفت: زمان بررسی بودجه، 
زمان تغییــر قوانین و قواعد اصلــی فعالیت های اقتصادی 
نیست و نباید موجب شود که فعاالن اقتصادی که پیشران 

امور توسعه کشور به شمار می روند دچار سردرگمی شوند از 
سوی دیگر تصمیمات بودجه ای نباید به هیچ وجه معیشت 
مردم بویژه قشــرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار 
قرار دهد. در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی 
از وضعیت بازار ســرمایه ارایه کرد و رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل 
در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: بورس بستر معامالتی 
شفاف اســت و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار 
بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار 

را قاعده مندی و رعایت قانون در آن می داند.
روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، 
تاکید کرد: سیاست گذاری های آن نیز باید از طریق شورای 
عالی بورس انجام گیرد و از مداخالت غیر کارشناســی در 
بورس باید پرهیز شــود. رئیس جمهور افزود: رســالت این 
بورس، کشف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست اصولی 
دولت این اســت که قیمت گذاری کاالها بر اساس مکانیزم 
عرضــه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صــورت گیرد که این 
مســئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده 
واقعی است. وی با اشاره به برنامه های دولت برای کنترل و 
مقابله با افزایش بی دلیل قیمت برخی کاالها، تصریح کرد: 
دولت همواره بر اســاس سیاســت های اصلی خود مبنی بر 
تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تالش دارد با تسهیل 
فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به شرکت های با 
سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات 
عمل کرده انــد و همواره موجب رونــق بازارهای داخلی و 
خارجی بوده اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در 

بورس کاال را فراهم کند. 

پاسخ یک اصالح طلب به فائزه هاشمی

وضع معیشت بیشتر مردم 
مثل خاندان هاشمی نیست

به قول ننجون خودمان 
همین  در  ستونش  که 
صفحه است خواستین 
برای  مضرابــی  تــک 
فائزه  خانــم  ســرکار 
هاشــمی بزنیم گفتیم 
ارزشــش  کنیم  ولش 
را ندارد. خانم فائزه هاشــمی که مســتحضر حضور مردم 
عزیز هســت، به تازگی مصاحبه ای کرده و در آن از آرزوی 
بزرگ خود ســخن گفته است. او همزمان با چهارمین سال 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در مصاحبه ای گفته؛  
»برای ایران دوست داشــتم آقای ترامپ انتخاب شود ولی 
اگــر یک آمریکایی بودم به آقای ترامــپ رای نمی دادم. به 
خاطر همین فشــارهایی که می آورد، باالخره شــاید یک 
تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ 
ادامه پیدا می کرد، باالخره ما مجبور می شــدیم یک تغییر 
سیاست هایی را داشــته باشیم. این تغییر سیاست ها حتما 
به نفع مردم می توانســت اتفاق بیفتد. دموکرات های کمی 
ُشــل و وِل هســتند. یعنی با آمدن دموکرات ها این موضع 
خطای ما بیشتر تقویت می شود، امیدوارم نشود ولی چنین 
چشم اندازی دارد.« اولش نخواستیم بزنیم چرا که به خوبی 

می دانیم دلیل اینگونه اظهار نظران و افاضات چیست. کمبود 
دیده شــدن و مطرح شدن اســت که باعث می شود برخی 
چون ســرکار خانم فائزه هاشــمی چنین سخنان شازی را 
مطرح کند و آنگاه بنشیند و به واکنش ها بنگرد. اکنون هم 
دلمان به نوشــتن در این باره نمی رفت اما وقتی دیدیم که 
برادر بزرگتر یعنی آقای محسن هاشمی نامه ای گالیه آمیز 
به خواهر نوشــته و به او گفته که نباید تندروی می کردی 
و از مواضع ات در بــاره ترامپ عذرخواهی کن، گفتین تک 
مضرابی به قول ننجون خودمان بزنیم اما باز هم دیدیم که 
دیگــران این تک مضراب را زده اند و مواضع خود را نشــان 
داده اند. البت که آقای محسن هاشمی در نامه خود سخنان 
خواهــر را بهانه ای برای بازگو کــردن در دل های خود قرار 
داده و در نامه به همشیره، نبش قبر کرده و از انتقاداتی که 
به مرحوم هاشمی رفسنجانی می شده و می شود هم گالیه 
کرده است و البته سخنان همشیره را بهانه ای برای بازگشایی 
پرونده انتقاد از پدر دانســته است. اما سخنان سرکار خانم 
فائزه هاشــمی در فضای مجازی بازتاب و واکنش زیادی را 
به خود داشــت تا جایی که حتی محمد علی ابطحی که از 
نظر سیاسی با خاندان مرحوم هاشمی قرابت دارد نتوانست 
سکوت کند و در توئیتی نوشت؛ » سرکار خانم فائزه هاشمی! 
کاش آرزو نمی کردید ترامپ بماند برای فشار بیشتر به ایران. 
باور کنید وضع معیشت بیشتر مردم، مثل خاندان هاشمی 
نیست. رنج بردند از دوران تحریم و فشار. هیچ قوم و ملتی با 
نگاه به خارجی سربلند نشده.« از میان واکنش ها به سخنان 
خانم فائزه هاشمی همین موضع آقای ابطحی به نظر بهترین 
پاسخی بود که در میان دیگر واکنش ها دیده می شود که به 

خانم فائزه هاشمی داده شده است.

گزارش

تمرد دولت از اجرای قانون تأمین کاال های اساسی مردم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت پیرو 
اجرای قانون الزام دولت به تامین کاال های اساســی رســما از قانون تمرد 
می کند،گفت: آنچه مجلس پیرو این طرح مدنظر قرار داده مشخص است 

و دولت باید این قانون را به درستی اجرا کند.
بهروز محبی نجم آبادی با بیان اینکه مصوبات قانون فوق مشــخص کرده که 
چه مبلغی و به چه جامعه هدفی ارائه شــود، اظهار داشت: حتی در این زمینه 
عده زیادی از مردم اعتراض داشــتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری 
دریافت می کنند و یا اینکه چرا جزو مشموالن این قانون - تامین کاال های اساسی 
- نیســتند. نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت در اجــرای قانون الزام دولت به 
تامین کاال های اساسی رویه فعلی خود را پیگیری کند، مطمئنا مجلس از ابزارهای 

نظارتی خود استفاده خواهد کرد.  میزان

بازرسان آژانس سوم اسفند اخراج می شوند
نماینده کاشــمر در مجلس بر اجرای قانون راهبــردی لغو تحریم ها و 
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توســط دولت در سوم اسفندماه 
در صورت عدم لغو تحریم های مالی و نفتی از سوی آمریکا تأکید کرد.

جواد نیک بین در نشســت علنی روز یکشنبه قوه مقننه، گفت: تأکید 
داریم اگر آمریکایی ها تا ۳ اسفند تحریم های مالی و نفتی را لغو نکردند، 
دولت باید طبق قانون عمل کرده و بازرســان )یا بهتر بگوییم، جاسوســان( 
آژانس را از کشــور اخراج کند. وی ادامــه داد: البته آنها هیچ گاه تحریم ها علیه 

ایران را لغو نمی کنند تا از جمهوریت و اسالمیت نظام خود دست برداریم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید مجدد بر اجرای قانون مجلس از سوی 
دولت در ســوم اسفند ماه اظهار داشــت: از این رو تأکید داریم، همچنین طبق 

قانون باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. 

الیحه بودجه 1400 هم برجامی است و هم بایدنی!
نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه بودجه سال 

14۰۰هم برجامی است، هم بایدنی و هم مذاکره ای!
محمد جواد عسکری در نشســت علنی روز یکشنبه پارلمان در تذکر 
شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور شما با شعار 
تدبیر و امید روی کار آمدید اما افسوس که هم بی تدبیری کردید و هم 

یأس و ناامیدی ایجاد کردید.
 توصیه مــی کنم به دامن مردم بازگردید و با نگاه بــه درون، اقتصاد مقاومتی 
را وجهــه همت خود قرار دهید. نماینده مردم داراب و زرین دشــت در مجلس 
یازدهم ادامه داد: الیحه بودجه ســال 14۰۰ هم برجامی است، هم بایدنی و هم 
مذاکره ای! یقیناً مجلس در این راســتا تمهیداتی اتخاذ خواهد کرد که مشکلی 

پیش نیاید.  فارس

با ابالغ دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضائیه رقم خورد 

اموالودارایینامشروعمسئوالنشناساییوپسگرفتهمیشود
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

پیــش گیرد. به هر تقدیر ایــن تهدید برای جهان 
وجود دارد که آمریکا بخواهد از تسلیحات هسته ای 
علیه ســایر کشورها اســتفاده نماید لذا آژانس بر 
اســاس تکالیفش باید اقدامی برای پیش گیری از 

این وضعیت اجرا نماید. 
دوم آنکه آمریکا نشــان داد کــه در حوزه حقوق 
بشــر و دموکراســی در راس ناقضان قــرار دارد و 
در حوزه تروریســم نیز پدرخوانــده و محور اصلی 
تروریسم است. بر این اســاس، آمریکا را می توان 
تهدیدی بزرگ برای امنیت جهانی دانست. بر این 
اساس وظیفه ســاختارها و نهادهای بین المللی که 
به اعمال تحریم و فشــار برای تغییر رفتار آمریکا 
بپردازند. ایــن رویکرد در دو قالب می تواند صورت 
گیرد از یک سو اعمال تحریم مجازاتی علیه آمریکا 
و از سوی دیگر عدم اجرای تحریم های وضع شده 
توسط آمریکا علیه سایر کشورهاست که خود نوعی 
اعمال تحریم علیه این کشور می شود. در این میان 
ســازمان ملل و اتحادیه اروپا مسئولیتی سنگین بر 

عهده دارند.
 آنها همواره تابع آمریکا بوده و بر اســاس خواست 
آن علیه سایر کشــورها اقدام کرده که همراهی با 
تحریم های آمریکا نمودی از این رفتار اســت. اروپا 
و ســازمان ملل ضمن اعالم برائــت از همراهی با 
آمریکا، با لغو تحریم ها علیه ســایر و مشارکت در 
اعمال تحریــم علیه آمریکا ندامت عملی خود را از 
ســالها همراهی با آمریکا نشــان دهند در غیر این 
صورت جامعه جهانی آنهــا را نیز در ردیف آمریکا 
قرار داده و باید پاســخگوی همراهی خود با سران 
تروریســم پرور، ناقض دموکراســی و حقوق بشر 

آمریکایی باشند. 
اروپا نمی توانــد ادعای اقدام برای امنیت جهان را 
سر داده و خواســتار ممنوعیت فعالیت هسته ای و 
یا حذف توان موشــکی و منطقه ای کشوری مانند 
جمهوری اســالمی ایران شود در حالی که در برابر 
تهدیدات آشکار آمریکا برای جهان سکوت کرده و 

حتی به همراهی با آن می پردازد.

من سیامک انصاری هستم

طبق  دیدیم  کردیم  روشن  را  تحریریه  تلویزیون 
معمول سیامک انصاری دارد حرف می زند.

را  همین ها  دروغ  و  راست  خواباندیم.  گوش 
امروز می خواهم  انصاری هستم  شنیدیم: سیامک 
برای شما توضیح بدهم که چطور می شود کسری 
جبران  هفته  یک  فقط ظرف  را  ساله   1۰ بودجه 

کرد.
قیمت  به  را  تومانی  دوهزار  سهم  یک  ابتدا  در   
قالب  در صحنه  همیشه  ملت  به  تومان  هزار   1۰
سهم  قیمت  کاهش  از  را  آنها  بعد  و  می کنیم 
هزار   9 را  سهم  همان  ها  طفلکی  می ترسانیم. 
و  خریم  می  شیر  مثل  ما  و  فروشند  می  تومان 
چهارتا وعده می دهیم و دروغ می بافیم و باز پانصد 

تومان گرانتر به خودشان می فروشیم.
یک هفته که خرید و فروش کردیم قیمت سهم 
پنج  و  ما سی  و  می رسد  تومان  دوهزار  همان  به 
کرده ایم  خالی  را  جیبشان  تومان  میلیارد  هزار 
هستم  انصاری  سیامک  همچنان  اهلل!  برکت  علی 
و می خواهم در این بخش چند قهرمان اقتصادی 
را به شما معرفی کنم. یک تبلیغ بایایی ببینیم تا 

برگردم و این اساتید را معرفی کنم.
)رفتیم دیدیم و برگشتیم(

سیامک انصاری هستم و حاال وقت رونمایی از این 
بزرگان است.

حقوقی بازار: یک نوع زالوی بانمک که روزانه فقط 
البته  می مکد.  را  سهامداران  از خون  کمی  مقدار 
آنقدری می مکد که جان سهامدار درنرود و تا فردا 

زنده بماند که دوباره بتواند بمکد.
بازارگردان بورس: یک گونه کمیاب از عقرب سانان 
است که هر روز چهار تا نیش به سهامداران بازار 
می زند و به النه اش برمی گردد. اگر به این عقرب 

سان اعتراض کنید این بیت را برایتان می خواند:
نیش بازارگردان نه از ره کین است

اقتضای طبیعتش این است
نوسان گیر: این فعال بزرگ اقتصادی از تیره شغال 
سانان است. معموال در گوشه ای کمین می کند تا 
یک سهامدار خرد را گیر بیاورد و خودش را سیر 
بچه های  و  شغال  زن  برای  هم  لقمه  دو  و  کند 

شغالکش ببرد.
خواهش  عاجزانه  و  هستم  انصاری  سیامک  من 
می کنم کد بورسی خود را در اسرع وقت دریافت 
کنید که چشم گربه سانان، شغال سانان، عقرب 

سانان و زالوسازان به دست مهربان شماست.


