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رویداد

خط تولید بابک! 
مریم شکرانى
روزنامه نگار

فســاد ازکجا می آيد؟ کمی به ايــن آمارها فکر 
کنيد. بانک مرکزی از ٣٠٠ ميليون حســاب بانکی 
بی هويت خبــر داد و  ســازمان تنظيــم مقررات 
ارتباطات راديويی از ٦  ميليون ســيم کارت بدون 
هويــت پرده برداری کــرد. از آن طرف پارســال 
چيزی حدود   ٦ هــزار و ٥٠٠ کارت بازرگانی برای 
تاجران ناشــناس صادر شــد. اگر تنها فساد ناشی 
از کارت های بازرگانی اجــاره ای را در نظر  بگيريم، 
بايد بگوييم که ســازمان امور مالياتی معتقد است 
کارت های بازرگانی چيزی حدود ١٢ هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتــی  دارند و اعضای کميســيون 
اقتصــاد مجلــس می گوينــد که چيــزی حدود 
٣٠ هزار ميليارد تومان قاچاق می کنند. ســازمان 
توســعه تجارت  اعالم کرده بود کــه فقط چيزی 
حدود ٨٠٠ ميليارد تومان حــق داللی کارت های 

بازرگانی در يک سال بوده است.  
حاال بد نيست گريزی بزنيم به اختالس تاريخی 
بابک زنجانی که براساس اعالم وزارت نفت حدود 
٢ميليــارد يورو بوده اســت. با  احتســاب يوروی 
١٢ هزار و ٧٠٠ تومانی اين روزهــا، بابک زنجانی 
چيزی حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان کالهبرداری 
کرده است،  اما اگر به فساد تنها يک بخش کوچک 
اقتصاد ايران يعنــی کارت هــای بازرگانی توجه 
کنيم، متوجه می شــويم که همين بخش  کوچک 

هر سال يک بابک زنجانی را تکرار می کند.  
اگر بخواهيم گردش مالی فســادآميز ميليون ها 
حســاب بانکی بی هويــت، هزاران ســيم کارت 
بی هويت، هزاران کارت ســوخت اجاره ای و کارت 
ملی اجاره ای و ... را دربياوريم، متوجه رقم درشتی 
از فســاد در اقتصاد ايران می شــويم که در سايه 
نبود شــفافيت انجام  می شــود. همين جاست که 
رسانه ها می پرسند يک پســر بيست و چند ساله، 
وثيقه ٢٠ ميليارد تومانی را از کجا آورده يا  نوزاد ٦ 
ماهه که صدها سکه طال و چمدان چمدان دالر به 
نامش خريده اند يا يک کارمند دولتی با خانه های 
ميلياردی که می  گويند متوسط حقوقش بين ٣تا 

٥ ميليون تومان است.
جالــب اســت کــه بســياری از ايــن افــراد 
پاســخ می دهنــد کــه ميــراث دار خانــواده ای 
ثروتمنــد هســتند. بعضی مديــران ثروتمند هم 
می گويند  کــه در حســاب بانکی شــان ٥٠٠ يا 
٦٠٠ هــزار تومان بيشــتر ندارند! اما چه کســی 
می خواهد ايــن ادعاهــا را راســتی آزمايی کند 
وقتــی  بخشــی از اقتصــاد ايــران در تاريکــی

مطلق می چرخد؟!  
در کشــورهای پيشــرفته يکی از کليدی ترين 
کانال های کشف فســاد را در بانک ها قرار داده اند. 
در ايــن کشــورها اگر شــهروندی  ناگهــان پول 
زيادی به حســابش واريز کنند، نهادهای امنيتی 
و نظارتی يقه اش را می گيرنــد و می خواهند که با 
ســند و مدرک  توضيح بدهد که آن همه پول را از 
کجا آورده اســت؟ در ايران چه؟! آيا شما بانکی را 
سراغ داريد که بپرسد اين حجم بزرگ از   پول های 
مشکوک از کجا می آيد؟! آيا نهادهای نظارتی اين 

استعالم را از بانک ها می خواهند؟

یادداشت

ره
چه

چطور شکوه یک دربى را
 تبدیل به تراژدى کنیم؟

ادامه از صفحه اول| بليــت خريدن  هزار مکافات 
دارد و آمدن به استاديوم  هزار مکافات ديگر. خيابان های 
اطراف ورزشــگاه بســته می شود و شــما در ترافيک 
می مانيد. خودرويتــان را بايد جايی پارک و رها کنيد و 
کيلومترها پياده برويد. موقع ورود به استاديوم به شما 
بی احترامی می شود. اگر از گيت ها رد شويد و برق شما 
را نگيرد، بايد نگران همه مشکالت بعدی باشيد. شايد 
بگوييد اينها ميراث ده ها ساله فوتبال است و کاری اش 
نمی شود کرد. اما همين فوتبال را می توانستند بگذارند 
روز تعطيــل. می توانســتند جايــگاه را ٩٠-١٠ بين 
هواداران تقسيم کنند تا هيجان باال برود. می توانستند 
ســاعت بازی را عقب بيندازند تا بازی زير نور مصنوعی 
برگزار شود. هوا خنک تر باشد. تصاوير ديدنی تر باشد. 
بازيکنان از ساعت بازی احساس بهتری داشته باشند و 
به ما احساس بهتری بدهند. تماشاچيان مجبور نباشند 
در شلوغ ترين ساعات شــبانه روز به ورزشگاه بيايند و 
بروند. اما همه اينها نياز به تصميمات درستی داشت که 
گرفته نشد. شــورای تامين که اغلب اعضايش احتماال 
کمترين نسبتی با فوتبال ندارند و احتماال عالقه ای هم به 
تماشايش ندارند، می نشينند فکر می کنند که چه کنيم 
تا زحمت برگزارکنندگان بازی کمتر شود، آن وقت بازی 
را می اندازند يکشنبه ساعت ٤ بعدازظهر. اين هم برای 
فوتبالدوستان يعنی فاجعه. يعنی خراب کردن يک بازی 
پيش از انجامش. همه توضيحات هم فقط توجيه است. 
فوتبال بايد شب برگزار شود و آخر هفته باشد تا مردم 
بروند تماشا. تا تصوير تلويزيونی کيفيت مطلوبی داشته 
باشد و سايه روشن زمين پدر بيننده را درنياورد و بازی 
را از سکه نيندازد. ما وقتی اســتاديوم مدرن و ورودی 
راحت و منظم و امکانات درست و درمانی نداريم به هوادار 
فوتبال بدهيم، وقتی دسترســی مناسبی به استاديوم 
نداريم و خيابان نداريم و پارکينگ نداريم و بلد نيستيم 
برگزاری بازی را درســت مديريت کنيم، وقتی به صد 
دليل گفته و ناگفته نصف هوادارها را که زنان باشــند، 
نمی توانيم به ورزشگاه راه بدهيم، عقل حکم می کند که 
در بقيه داستان بهتر عمل کنيم، اما نمی کنيم. تلويزيون 
نمی تواند برای اين مسابقه زمينه سازی درستی کند و 
از چند روز قبل، از اين فرصت برای ساختن پيش برنامه 
و برنامه مناسب اســتفاده کند، بهترين گزارشگرها را 
هم يا پرانده ايم يا رانده ايم، آن وقت اين هم از شــرايط و 
ساعت بازی. نمونه ای از مديريت ايرانی که حتی وقتی 
همه چيز برای ارايه يک محصول باکيفيت آمده است، 
دستی دســتی و خودآگاه همه چيز را خراب می کند. 
بدون اين که حتی شرايط بغرنجی باشد. يعنی نه شرايط 
مثل بعضی وقت ها امنيتی اســت، نه هوا بد اســت، نه 
فشاری هست.  بعد سوال هم البد اين است که چرا 
فوتبال ما به اروپا نمی رســد. چرا مردم عالقه دارند 
بازی اروپايی را ببينند. چرا آن جا همه چيز اين قدر 
خوش آب و رنگ و منظم اســت و مال ما نيســت. 
چون برای مــا خوش گذراندن تماشــاگر فوتبال و 
لذت بردنش از فوتبال، آخرين موضوعی اســت که 

بايد در نظر گرفت.  

نگاه کارشناس به کارشکنى هاى آمریکا در راه سفر هیأت ایرانى به نیویورك

با شیوه هاى حقوقى آمریکا را تحت فشار قرار دهیم

غیبت پرابهام  برادران صدرالساداتى در گفت وگوى «شهروند» با سیدمهدى صدرالساداتى

مى خواهند ما را اوت کنند، اما عقب نمى نشینیم
    بنده خبر نداشتم قرار است این بلبشو راه بیفتد؛ در طول عمرم اصال قلیان نکشیدم
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رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از موکب داران عراقی رفتار و کرامت اسالمی و عربی مردم عراق در 
ميهمان نوازی از زائران اربعين را بی نظير و برمبنای عشق حسينی دانستند و افزودند: «از صميم قلب و از 
طرف ملت ايران از همه شما موکب داران که در ايام اربعين، کرامت و مودت را در باالترين حد بروز می دهيد 
و از همه ملت بزرگ عراق و از مســئوالن دولت آن  که با تاميــن امنيت، زمينه های اين حرکت عظيم را 

فراهم می کنند و از علما و مراجع عظام عراق، تشکر می کنم.»

رهبر معظم انقالب:  

از طرف مردم ایران
 از شما متشکرم

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر اتاقى ، محل هـاى امن 
را مشـخص کنیـد  ( مثـًال زیر 
یـک میـز محکـم یـا کنـار 
یا دیوارهـاى مجاور  سـتونها 

 . ( نها آ

آمریکا هیچ شرطى
 براى آزادى دکتر سلیمانى ندارد

منصور غالمى، وزير علوم 
در ارتباط بــا آخرين وضع 
دانشمند ايرانی بازداشت شده 
در آمريکا گفت: «آمريکا هيچ 
شــرطی برای آزادی دکتر 
سليمانی ندارد.» وی درخصوص روابط ديپلماتيک با 
کشور آمريکا گفت: «ما درشرايط تحريم هيچ ارتباطی 
با آمريکا نداريم و تنها راه ارتباط ما، وزارت خارجه است 
و تنها راه وزارت خارجه، ســفارت سوييس است که 
حافظ منافع بين دوکشور است. سفارت سوييس هم 
تاکنون هيچ پاسخ مثبتی به ما نداده است، اما هنوز 

پيگير مسائل مربوط به دکتر سليمانی هستم.»

پرونده شهداى هسته اى بار دیگر باز شد 
على  ربیعى، ســخنگوی 
دولت، در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اين که «با توجه به 
مشخص شدن بروز اشتباه در 
دســتگيری قاتالن شهدای 
هســته ای و عذرخواهی از اين بازداشت شدگان، آيا 
دولت و وزارت اطالعات پيگير شناسايی و بازداشت 
قاتالن واقعی شهدای هسته ای هستند» گفت: «يکی 
از پيامدهای پذيرش خطا در دســتگيری متهمان 
پرونــده شــهدای هســته ای و عذرخواهــی از 
بازداشت شدگان، از نو بازشدن پرونده ای است که به 
ظاهر مختومه شــده بود. پرونده شهدای هسته ای از 
اهميت ويــژه ای برخوردار اســت و دســتاوردهای 
رسيدگی به آن بنا بر تشــخيص مسئوالن مربوطه، 

اطالع رسانی خواهد شد.»

شــهروند| صبح ديروز برخی شنيده ها از 
احتمال صادرنشدن ويزا برای هيأت ديپلماتيک 
ايرانی عــازم به نيويــورک حکايت داشــت. 
درحالی  که نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد از دوم مهرماه آغــاز به کار می کند 
و قرار است رئيس جمهوری ســوم مهر در اين 
مجمع سخنرانی داشــته باشد. با نزديک شدن 
به برنامه های زمان بندی شــده، صدور ويزای 
هيأت ايرانی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
وزير امورخارجه درحاشيه جلسه ديروز هيأت 
دولت سفر خود به نيويورک را قطعی ندانست 
و گفته که «فعال ويزا نداريم.» بعد از آن بود که 
اين اخبار شــکل رســمی تری به خود گرفت. 
برخی از رســانه ها در گزارشــات خود به اين 
موضوع پرداخته اند که برای انجام سفر روحانی 
و حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
ضرورت داشــت که تا روز چهارشنبه ويزا های 
هيأت مقدماتی صادر شود و بعد از آن مقدمات 
سفر او به نيويورک را فراهم کنند. يک کارشناس 
مســائل بين الملل در گفت وگو با «شهروند» با 
توجه به عدم صدور ويزا، گفت که «به احتمال 
زياد سفر رئيس جمهوری و وزير امورخارجه لغو 
خواهد شد، حتی اگر فردا اين رواديد صادر شود 
هم، عمال امکان اين سفر وجود نخواهد داشت.» 
عالوه بر اين «خبرگزاری رويتر» و «اسکای نيوز 
عربی» در توييتر خود در اين خصوص نوشتند 
که اگر واشنگتن تا ســاعات آينده ويزای ورود 
روحانی به آمريکا را صادر نکند، ممکن اســت 
رئيس جمهوری ايران نتواند در ســازمان ملل 
حضور پيدا کنــد. خبر عدم صــدور ويزا برای 
هيأت ايرانی درحالی انتشار يافته که علی ربيعی، 
سخنگوی دولت در نشست خبری روز دوشنبه 
خود، سفر روحانی را به نيويورک حتمی دانسته 
بود. با اين حال اين موضوع با واکنش سازمان ملل 

متحد همــراه بوده 
و معاون ســخنگوی 
سازمان گفته که آن 
را پيگيــری خواهد 

کرد. 
آمريکا از 
اين مسأله 

بهره سياسی 
تماميت خواهانه 
را دنبال می کند 

علــی بيگدلــی، 
مسائل  کارشــناس 
بين الملــل در مورد 
صادرنشدن ويزا برای 
هيــأت ديپلماتيک 

ايرانی عازم به نيويورک به «شــهروند» گفت: 
«اين موضوع ابعاد جدی حقوقــی دارد و ايران 
می تواند شــکايت خود را از طريق سازمان ملل 
پيگيری کند. مصونيت حقوقی و ديپلماتيک 

برای هيــأت ايرانی 
امری اجتناب ناپذير 
و قابل اثبات اســت 
و اين اقــدام آمريکا 
تخطــی از قوانين 
بين المللــی و امور 
متعــارف در قواعد 
و قوانيــن جــاری 
ملــل  ســازمان 
می شود.  محسوب 
احتمال دارد ســفر 
لغو  ايرانی  هيــأت 
شــود.» بيگدلی در 
ارزيابی خود از اين 
اقدام آمريکا اين که 
نفس آن چه می تواند باشــد، گفت: «زمانی که 
ظريف از سوی آمريکا با ادله  ناصواب و نادرست 
مشــمول تحريم قرار گرفت، استدالل آنها اين 
بود که وزير امورخارجه با سپاه همکاری می کند. 

در اين که ظريف به عنوان وزيــر امورخارجه از 
ســپاه به عنوان نيروی امنيتی کشور و حافظ 
تماميت ارضی ايران حمايت و با اين نهاد نظامی 
همکاری کند، ترديدی نيست و اتفاقا ضرورت 
به انجام آن وجــود دارد. آمريکا از اين مســأله 
سوءاستفاده و بهره سياسی تماميت خواهانه ای 
را دنبال می کند؛ به ايــن معنی که می خواهد 
وزير امورخارجه ايــران را به عنوان يک «عنصر 
نامطلوب» معرفی کند و از اين رهگذر اقدام خود 
را در عدم صــدور رواديد به هيأت ايرانی توجيه 
کند.» اين کارشناس مسائل بين الملل در پاسخ 
به اين سوال که سخنان رهبر معظم انقالب مبنی 
بر اين که هيچ مذاکره يا ديــداری (دو جانبه يا 
چندجانبه) با آمريکايی ها صورت نخواهد گرفت، 
چه انــدازه می تواند در اين اقــدام آمريکايی ها 
اثرگذار باشد، گفت که «مســلما تأثير خود را 
گذاشته اســت؛ به  هرحال ترامپ در يک ساله 
اخير به عناوين مختلف سعی در کشاندن ايران 
به پای ميز مذاکره داشته و سخنان رهبری آنها 
را نااميد کرده و طبيعی است که آمريکايی ها به 
اين مسأله فکر می کنند که سفر مقامات ايرانی 
دســتاوردی برای آنها نخواهد داشــت و از اين 
منظر که به ماجرا نگاه کرده اند، دســت به اين 
اقدام زده  اند.» بيگدلی در مورد اين که اين اقدام 
آمريکايی ها مسبوق به سابقه بوده و ايران بايد چه 
اقدامی در برابر آن انجام دهد، گفت:   «ايران نبايد 
در برابر اين اقدام منفعالنه و خنثی عمل کند، در 
اين صورت آمريکايی ها جرأت به خود می دهند 
که مشابه اين اقدامات را با گستردگی بيشتری 
انجام و ادامه دهند. پس ضرورت دارد که ايران 
با جديت  تمام اين موضوع را از مجاری قانونی و 
حقوقی بين المللی پيگيری کند تا پيش از آن که 
ما در انزوا قرار بگيريم، آمريکا را تحت فشار قرار 

دهيم.»

حسام خراسانی| چهاردهــم شهريورماه خبرهای  مبهمی 
در مورد مفقودشــدن روح اهللا  صدرالســاداتی، نماينده مجلس  
خبــرگان  رهبــری و برادرهايــش در فضای مجازی منتشــر 
شــد، اخباری که واکنش های متعددی را درپی  داشــت. ماجرا 
در روزهای پس از چهاردهــم ادامه دارد و ايــن اخبار در غياب 
اطالع رسانی شــفاف با شــايعات در فضای مجازی همراه و در 
عمل به يک بحران بدل می شود. شــروع ماجرا زمانی است که 
يکی از نزديکان خانواده صدرالساداتی در کانال تلگرامی خود از 
مفقودشدن برادران صدرالساداتی و همراهانش خبرمی دهد. در 
ميان برادران گمشده، در شبکه های اجتماعی «مهدی» از ديگر 
برادران حتی از «روح اهللا» که در مجلس خبرگان عضويت دارد، 
شناخته شده تر است؛  يکی از چهر ه های روحانی پرسروصدا که 
در ميان کاربران صفحه های فضای  مجازی با ماجرای عروســی 

پسرســفير و عکس بازنشرشــده 
شناخته شــد. صدرالســاداتی در 
يک سال  گذشــته بی پرده و بدون  
واهمــه درخصوص فســاد برخی 
مسئوالن، فرزندان، اعضای خانواده 
و نزديکان آنها افشــاگری کرده و 
معتقد است از آرمان ها و ارزش های 
انقالب حرف می زند. ســيدمهدی 
همان فــردی اســت کــه درباره 
ساخت وسازهای لواسان و ماجرای 

تخريب خانه های ده ونک  افشــاگری های بسياری داشته است، 
حتی کار صدرالساداتی در   سال٩٧ به بازداشت نيز می رسد و در 
ماجرای ده ونک دو روز و يک شب بازداشت شد. خودش می گويد: 
«با نمايش تجمل گرايی مقابله و مبارزه می کند.» «شهروند» با او 
دو مرتبه گفت وگو مفصل داشته  است؛ پس از ماجرای «سناريوی 
مفقودشدن» هم با او چند مرتبه تماس گرفتيم و پس از چند روز 
موفق به گفت وگوی کوتاهی با  او شــديم. صدرالساداتی در اين 
گفت وگو به موضوع هايی همچون سناريوی  مفقودشدن و عکس 
منتشرشده درحال خريد  زغال اشــاره کرده و پاسخ داده است. 

آن چه در ادامه می آيد شرحی از اين گفت وگو است.
  آقای صدرالساداتی، در نيمه شهريورماه خبرهايی در 
مورد مفقودشدن شما و برادرهايتان منتشر شد، صريح 

 می پرسم اصل ماجرای کياسر چه بود؟
حقيقت اين بود که به خاطر فشــارهايی که ايــن اواخر به ما 
تحميل شده بود، تصميم گرفتيم چند روزی به دور از هياهوها 
باشيم. به همين جهت گوشــی های موبايل مان را خاموش و به 
ســمت يک مکان خلوت حرکت کرديم. اما پس از ٢٤ ساعت با 
روشن کردن تلفن های همراه مان متوجه اتفاقات رخ داده شديم. 
بالفاصله فردای آن شب يکی از افراد همراه را فرستاديم تا به طور 
حضوری به خانواده هايمان اطالع بدهد. اما به خاطر جوســازی 
خطرناک و اخبار ضدونقيض همچون  بازداشت و ...  آن فرد هم 

گرفتار فشارهای رسانه ای می شود و ماجرا ادامه  دار شد.
   شــما فکر نمی کرديد اين ســفر چند روزه چنين 

بازتاب هايی داشته باشد؟
هرگز، بنده خبر نداشــتم قرار اســت اين بلبشــو راه بيفتد. 
اگر می دانستم به چنين ســفری نمی رفتيم؛ اخبار متناقض و 

وحشتناک، خانواده ما را هم بشدت مضطرب کرده بود. 
   در حين اين  اتفاقات، عکســی با اين عنوان که شما  

درحال خريد زغال هستيد، منتشر شد...
بله، عکس را ديدم. من در طول عمرم اصال قليان نکشيده ام.

   يعنی اين عکس جعلی است؟
خير، اين عکس، عکس من هست، اما من قليان نکشيدم و زغال 
نخريدم. آن خريد برای فرد ديگری است. البته اگر هم می کشيدم، 
جرم نبود. اصال عکس هم مربوط به آن زمان نيست و برای پيش از 

آن  اتفاقات است.
   بعــد از آن اتفــاق از 
شبکه   در  شما  استوری های 
اينســتاگرام  اجتماعــی 
چنين برداشــت  شــد که 
صدرالســاداتی گرفتار يک 

سرخوردگی شده است.
ببينيد، فشار بســياری روی ما 
هســت. آن لحظات هم به خاطر 
همين فشارها قصد داشتم ديگر 
بی خيال اين راه بشوم، اما وقتی ديدم گروه مقابل فشار رسانه ای را 
بيشتر کرده و به اصطالح «با دمشون گردو  شکستن» و تصور دارد 
يک نفر را اوت کرده است، حتی گفتند فالنی اوت شد و ترسيد،  
اين را صريح می گويم من تا زمانی که اين حرکت را همراه با فايده 
ببينم، ادامه خواهم داد. آن چند استوری  هم برآمده از حسی بود 

که آن فضا برای من ايجاد کرده بود.
   منظورت از «آن  فضا» اشاره به مکان خاصی است؟

نه، بيشتر منظورم شرايط خاص است که در آن قرار گرفته بودم.
   چه شرايطی؟

 دروغ پشت دروغ،  شــما ببينيد در آن وضع چند خبرگزاری 
پشت سر هم اخبار دروغ  منتشر می کنند.

  شما اين اخبار را تکذيب می کرديد؟
 تکذيبيه ها پخش نمی شود. 

  صدرالساداتی با رسانه  خاصی در ارتباط است؟
ما از آن افرادی نيستم که در جناح خاصی فعاليت داشته باشيم، 
به همين جهت رسانه های جناح اصالح طلب هيچ دليلی ندارند 
که از ما دفاع و واقعيت را پخش کنند. در مقابل هم  رسانه ها هر 
چه دروغ بود، پخش کردند. ما هم هرچه تکذيبيه منتشر کرديم، 
با بی تقوايی منتشر نشد. شــما ببينيد در آن چند روز چه حجم 
زيادی از اخبار عليه ما منتشــر شــد. البته من نمی ترسم از اين 

حاشيه سازی ها.

  شما سعی کرديد از طريق رسانه ای به اين خبرها پاسخ 
دهيد؟

تنها رسانه  ما فضای  مجازی است که سعی می کنم با توضيح در 
پيج شخصی ام به اکاذيب پاسخ بدهم.

   فعاليت هايتان را در فضای مجازی ادامه می دهيد؟
چهارشنبه شب يک مباحثه و مناظره ای با آقای شمشادی دارم، 
می خواهم صحبت کنم. من عقب نمی نشينم  و منتظرم فضا يک 
مقدار آرام بشود؛ البته اين را هم می دانم که اگر ما کنار بنشينيم، 

آنها خود را تثبيت می کنند. 
   عده ای از منتقدان اصرار بر اين دارند که مطرح کنند 

شما از دايره گفتمان جمهوری اسالمی خارج شده ايد.
بله. اين مدل تکراری انتقادناپذيــری در عرصه قدرت و ثروت 
است، هميشه اين طور بوده و هســت و خواهد بود. پشت واليت 
فقيه پنهان می شــوند، فرد مقابل را اپوزيسيون می نامند و جار 
می زنند:   فالنی ضد واليت فقيه و ضدنظام اســت. همه  اينها را 
می گويند تا  او را اوت کنند، تا صدايش شنيده نشود. در صورتی که 
ما  بارها گفته ايم اين حرف ها، حرف های ما نيست، حرف های امام 
است. اشرافيت، سم مهلکی است که ماهيت جمهوری اسالمی را از 

بين می برد، اين را امام گفته است، نه ما.
   برخی هم معتقدند که آقای صدرالساداتی هميشه نيمه 
خالی ليوان را می بينيــد و به بخش پر ليوان هيچ زمان 
اشاره نمی کند، آنها اقدامات رئيس جديد قوه قضائيه در 

زمينه مبارزه با فساد را از اين دست نمونه ها می دانند.
 من هر جا بحث مفاسد و حتی مبارزه با اشراف گری را مطرح 
کردم، به اين موضوع اشــاره کردم که مبارزه با اشــرافيت بدون 

حضور مردم ممکن نيست به پيروزی برسد.
   يعنی معتقدی فعاليت شما و رويکرد جديد دستگاه 

قضا مکمل همديگر هستند؟
بله دقيقا.  نبايد يک دوگانه درســت کــرد و يک طرف آقای 
رئيسی را قرار داد و طرف ديگر افرادی را که دم  از عدالت می زنند. 
می گويند چون آقای رئيســی آمده اينها دکانشان تعطيل شده 
است؛ مبارزه با فســاد در دستگاه قضا بدون مشــارکت مردم و 
سوت زنی امکان پذير نيســت؛ اين يک حرف عقاليی است. آمار 
دستگاه های نظارتی در چند کشور اروپايی هم به همين موضوع 
اشــاره دارد. اين آمارها می گويد سهم دســتگاه های نظارتی در 
شناسايی فساد ٢ تا ٣ درصد و سهم سوت زن ها بيش از  ٤٥ درصد 
بوده است.  اميرالمومنين(ع) واضح پيام داده: زهد برای افراد عادی 
فضيلت است و برای صاحبان قدرت واجب.  فردی که منتسب به 

حکومت است، نمی تواند ثروت اندوزی داشته باشد.
   اشاره داشتيد، به فشــارها و درگيری های روحی در 
چند روز گذشته، درحال حاضر وضع روحی و جسمی تان 

مساعد است؟
بله، الحمداهللا. فعال در قم پيش خانواده هستم و هم حال روحی 

و هم جسمی ام خوب و مساعد است.

 بارها گفته ايم اين حرف ها، حرف های ما 
نيست، حرف های امام است. اشرافيت، سم 
مهلکی است که ماهيت  جمهوری اسالمی را 

از بين می برد، اين را امام گفته است، نه ما

از طرف مردم ایران

علی بيگدلی، کارشناس مسائل 
بين الملل می گويد: ترامپ در 

يک ساله اخير به عناوين مختلف 
سعی در کشاندن ايران به پای ميز 
مذاکره داشته و سخنان رهبری 
آنها را نااميد کرده و طبيعی است 
که آمريکايی ها به اين مسأله فکر 
می کنند که سفر مقامات ايرانی 

دستاوردی برای آنها نخواهد داشت


