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اخبار كشور
یادداشت روز

درست مثل عراق و سوریه...

جوانی اســت متولد فرانسه .ریشهاش احیانا با یک یا چند نسل فاصله
به کشــوری آسیایی یا آفریقایی بازمیگردد ،اما بعد از چند دهه زندگی در
غرب کامال غربی شده است .وقتی میخواست برای سرنگونی دولت بشار
اســد به سوریه برود ،کسی مانع از سفرش به این کشور نشد .به «راحتی»
رفت ،ســاخی کرد و متدهای آدمکشی را خوب یاد گرفت .وحشی که شد
به هر «سختی» که بود به زادگاهش اروپا برگشت .حاال تبدیل شده به یک
حیوان صفت متعصب خونخوار که مثل آب خوردن آدم میکشد ،سر میبرد
و به نوامیس تجاوز میکند .از او دلیل این همه قســاوت را که حاال مهارتی
هم در آن پیدا کرده اگر بپرســی ،در البهالی سخنان بیمغزش ،تفکرات
وهابی موج میزند« :هر کس مثل ما نباشد مهدورالدم است ...همه مشرک
و کافرند اال کسانی که مثل ما فکر میکنند ،مثل ما لباس میپوشند و مثل
ما زندگی میکنند ...ما با کشتن طفلهای شیرخواره به آنها لطف میکنیم
چون ،مانع از بزرگ شــدن آنها و تبدیل شدنشان به یک مشرک ،کافر و
مجوس و رافضی میشویم!»
این «خالصه وضعیت» تروریستهای چشم آبی است که وقتی به سوریه
یا عراق میرفتند ،کسی مانع از رفتنشان نمیشد ،چون قرار بود با قتل عام
مردم و ثبت و انتشــار تصاویر جنایاتش ،آن هم به اسم اسالم ،کاری را که
اســتعمار طی صدها سال نتوانست با اسالم مظلوم بکند ،طی چند سال به
نتیجه برسانند و با سرنگونی مقاومتی که رهبری آن در دستان ایران است،
اسرائیل را در حاشیه امن قرار دهند.
ورق اما چند ماهی است که برگشته .به برکت همت و هوشیاری مردم
در عراق ،سوریه ،لیبی و افغانســتان و به برکت بسیج مردمی و مدیریت
سردار عزیز ایرانی حاج قاسم سلیمانی ،پروژه متوهمانه خالفت هوا شده و
دیگر همچون سابق از دریدن و بریدن در جریان اشغال این شهر آن استان
در غرب آســیا و آفریقا خبری نیست .در عراق فقط یک موصل در دست
داعش باقی مانده و در ســوریه نیز با آزادسازی حلب ،کار تکفیریها تمام
است(.انشاءالله) .اینکه مدتی است حرامیهای تکفیری ،فقط روی حمالت
انتحاری و کشتار مردم متمرکز شدهاند یعنی «تغییر شرایط» آنها را مجبور
به «تغییر تاکتیک» کرده است.
اما تمرکز روی حمالت انتحاری-مانند آنچه اخیرا در بازار بغداد رخ داد
و با قتل عام  300غیرنظامی خونینترین انفجار تروریســتی تاریخ عراق را
رقم زد -تنها بخش این تغیی ِر راهبرد نیســت .کوچ داعش از غرب آسیا به
قلب اروپا بخش اصلی این تغییرات است .داعش امروز درست مثل جوالنی
که در عراق و سوریه میداد در پاریس ،نیس ،نورماندی ،بروکسل ،مونیخ،
اوهایو و ...جوالن میدهد.
حرامیهای بازگشته از عراق و سوریه عطش سیری ناپذیری برای کشتن
دارند .گویا قتلعام صدها هزار انسان بیگناه در غرب آسیا و آفریقا عطش
کشتن را در آنها خاموش نکرده است .داعش میگوید تا این لحظه  200نفر
را در پاریس 84 ،نفر را در نیس 54 ،نفر را در اورالندو 40 ،نفر را در بروکسل،
 14نفر را در ســن برناردینو 3 ،نفر را در نورماندی و  2نفر را هم در سیدنی
کشته و در دو شــهر آلمانی آنسباخ و وورتسبورگ نیز به ترتیب  23و 14
نفر را زخمی کرده است .این حمالت به شکل انتحاری ،انفجاری ،تیراندازی
بیهدف ،حمله با ساتور ،قمه و چاقو صورت گرفت ه است .درست مثل عراق
و سوریه ...داعش گفته حمالت ادامه خواهند داشت...
حمالت تروریســتی حاال در کشورهای غربی آنقدر زیاد شده که دیگر
کسی از شنیدن خبر این حمالت تعجب نکند .درست مثل سوریه و عراق.
خبر وقوع حمالت تروریستی در آمریکا و اروپا هم رفته رفته در حال تبدیل
شدن به یک خبر عادی است؛ طوری که مثال اگر در حملهای کمتر از  10نفر
کشته شوند ،خبر زیاد مهمی محسوب نمیشود .درست مثل عراق و سوریه.
تصاویر حمالت تروریستها به مردم بیگناه اروپا را که نگاه کنی ،از رفتار
پر از وحشت مردم ،به اضطراب و وحشت حاکم بر جسم و روحشان میتوانی
پی ببری .مردم با شنیدن صدای یک گلوله یا چیزی شبیه به انفجار تعجب
نمیکنند و منتظر هم نمیمانند .پا به فرار میگذارند و به دنبال جای امنی
میگردند تا پناه بگیرند ،چرا که هر لحظه احتمال وقوع حملهای تروریستی
را میدهند ...درست مثل مردم عراق و سوریه!
ماجرای تروریستهای تکفیری اما به همین جا ختم نمیشود .آنها امروز
در اروپای مدرن سرمیبرند .درست مثل ...
روز سهشنبه گذشته بود که خبر رســید ،جوان  19سالهای به کمک
دوســتانش در شهر «ســنت آتین دورووره» فرانســه و داخل کلیسای
نورماندی(منطقــهای واقع در  125کیلومتری شــمال غربی پاریس) حین
گروگانگیری ،سر کشیش نگونبخت را گوشتاگوش برید در حالی که فریاد
زد« :من یک داعشی هستم» .این خبر اما برخالف حمالت قبلی که در غرب
شده بود ،خبر عادی نبود .نکتهای که این خبر را-به رغم کم بودن تعداد تلفات
حادثه -خبر مهمی کــرد این بود که ،داعش در این حادثه ،به قول روزنامه
دیلی میل ،اقدام به سالخی قربانی خود کرده بود .کاری که قطعا هیچ مقام
غربی طی  5سال گذشته که از هیچ کمکی  -تاکید میشود هیچ کمکی -به
تروریستهای تکفیری دریغ نکردهاند ،در مخیلهشان هم نمیگنجید.
وقتی گزارش رویترز مبنی بر اینکه «تروریستها مراکز اطالعاتی غرب
را به چالش کشیدهاند» را میخوانیم و آن را در کنار اظهارات مکرر مقامات
رسمی اروپا مبنی بر این که« صدها تروریست بازگشته از عراق و سوریه در
کشورهای مختلف اروپایی حضور دارند و در حال طراحی حملهاند» کنار هم
قرار میدهیم و بالفاصله میشنویم که دولت انگلیس میگوید ،قطعا حمالت
مشابهی را در انگلیس هم شاهد خواهیم بود ،متاسفانه نتیجه این میشود
که ،باید منتظر حمالت وحشیانه دیگری در اروپا بود .غرب امروز درست مثل
عراق و سوریه دیگر ،بحرانش فقط اقتصادی نیست ،امنیتی است.
این تازه آغاز کار اســت .خدا میداند ریشهکن کردن چنین جانوران
زبان نفهمی چقدر زمان و هزینه برای غرب خواهد تراشــید .مسئلهای که
رهبر انقالب حدود  3ســال قبل و زمانی که اصال خبری از اینگونه حمالت
تروریســتی در غرب نبود ،درباره آن بارها هشدار دادند« :در آیندهای نه
چندان دور این گروهها بالی جان همان کشــورهای حامی خواهند شد و
درنهایت مجبور خواهند بــود که با هزینه زیاد ،آنها را از بین ببرند12( ».
خرداد  1393دیدار با امیر کویت)
غرب همچنین در مواجهه با این بحران خودساخته ،نمیتواند همچون
گذشــته موضوع را مدیریت کرده و با هدایت آن به سمت اسالمهراسی،
تهدید را به فرصت بدل نماید .هرگونه تالشــی جز مقابله جدی و واقعی با
همه جریانهای تروریستی تکفیری ،نتیجه عکس خواهد داد و این تهدید را
به تهدید بزرگتری تبدیل خواهد کرد .افزایش  8برابری حمالت نژادپرستانه
در کشور آلمان ،یکی از نتایج همین سیاست غلط غرب در مواجهه با بحران
ناامنی است .تالش برای بهرهبرداری سیاسی از حمالت تروریستی در جهت
گسترش اسالم هراســی از این به بعد نتیجه عکس خواهد داد و بحران را
پیچیدهتر و ناامنیها را نیز بیشتر خواهد کرد.
راه حل اما در بمباران منبج یا لشکرکشــی به لیبی و عراق هم نیست.
غرب اگر در امور این کشورها دخالت نکند ،بزرگترین کمک را به آنها کرده
است .همین بســیج مردمی و نیروهای نظامی که کشورها در اختیار دارند
برای شکست تکفیریهای باقی مانده کفایت میکند .غرب برای دور کردن
این خطر از خود ،میبایســت اول از خود شروع کند .تروریست ،خوب و بد
و سیاه و سفید ندارد و همه تروریستها سیاهند .چاره کار قطع حمایتها
و کمکها از همه تروریستهاست .تروریست با انتخاب عناوین جذاب مثل
«دوستان سوریه» یا« ارتش آزاد» هم خوب نخواهند شد .آن کودک  11ساله
و بیمار فلسطینی را که التماس میکرد ،حداقل به جای بریدن سرش ،با گلوله
جانش را بگیرند ،همین تروریستهای خوب سر بریدند.
غرب در مرحله بعد باید سراغ متحدین مرتجع خود برود .افزایش فشارها
به آلسعود و آلثانی و دیگر آلها میتواند در تضعیف بیشتر این تکفیریها
موثر باشد .جمع آوری مدارس مروج تفکرات تکفیری اقدام دیگری است
که میتواند جلوی بازتولید تروریستهای تکفیری را بگیرد .آگاهی دادن به
جوانان خداجو و تشنه معرفت در سرتاسر جهان از جمله غرب نیز میتواند
در این امر نقش ویژه و برجستهای داشته باشد ،همان اقدام خداپسندانهای که
رهبر معظم انقالب با ارسال نامه خطاب به جوانان اروپایی بر آن تاکید ورزیدند.
و اما داعش اصوال برای ماندن ساخته نشده است ،لذا دیر یا زود از بین
خواهد رفت .هدف اصلی از راه انداختن غائله داعش ،ایجاد حاشیه امن برای
رژیم صهیونیستی بود .بنابر این تا وقتی رژیم صهیونیستی هست ،بحرانهایی
مثل داعش باز هم تولید شــده و باز هم به غرب سرایت خواهند کرد .راه
نجات کشورهای غربی هم درست مثل عراق و سوریه ،نابودی اسرائیل است.

جعفر بلوری

تختروانچی :در برجام توازن و رفع تحری م هست
اما روی کاغذ!

معاون وزیر امــور خارجه
کشورمان گفت :تحریمها روی
کاغذ برداشته شده است .توازن
روی کاغذ وجــود دارد اما در
عمل با اجرایی شدن برجام با
مشکالتی روبهرو شدیم.
«مجیــد تختروانچی» معاون
وزیــر امــور خارجه و عضــو تیم
مذاکرهکننــده هســتهای گفــت:
قبــل از روز اجرای توافق ،ما تاکید
داشــتیم وقتی شــروع به اجرای
تعهدات در سایتهای نطنز ،فردو،
تعداد سانتریفیوژها یا راکتور اراک
میکنیم ،آنها نمیتوانند دست روی
دست بگذارند بلکه باید برخی کارها
را انجام دهند و قرار شــد تا شورای
امنیت قطعنامههای گذشــته را در
همان مقطع لغو کند ،تصمیمگیری
دربــاره تحریمهــای اتحادیه اروپا
انجام شــود و جلسه شــورای اروپا
تشــکیل شــود ،اما اجرای تصمیم
وقتی باشد که برجام اجرایی میشود
و همچنین درباره تحریمهای آمریکا
قرار شد تا تصمیماتشان را بگیرند
و دستورالعملهای اجرایی را لغو یا
متوقــف کنند .در حقیقت به دلیل
تفاوت در جنــس اقدامات مجبور
بودیم به این نوع رویکرد برسیم.
تختروانچی در پاســخ به این
پرسش که آنطور که انتظار داشتیم
گشایشــی در رفــع و لغو تحریمها
مشاهده نشده اســت؟ اظهار کرد:
برای همین اســت کــه میگوییم
تحریمها روی کاغذ برداشــته شده
اســت که این بحث بر میگردد به
موضوع تــوازن که در بــاال گفتم؛
یعنی تــوازن روی کاغذ وجود دارد
اما در عمل با اجرایی شــدن برجام
با مشکالتی روبهرو شدیم.

پیام مثبتی از آمریکا
دریافت نمیکنیم

ایــن مقــام وزارت امور خارجه
افزود :مقــداری از این مشــکالت
بر میگردد بــه اینکه تحریمهای
دیگری هم به جز تحریمهای مرتبط
با موضوع هستهای (تحریمهای اولیه
آمریکا) وجود دارد که باعث نگرانی
برخی موسسات مالی اروپایی میشود
که ما هم به آن منتقد هستیم و به
آمریکاییهــا هم این را گفتهایم که
آنها براساس برجام باید فضای الزم
را ایجاد کنند تا این نگرانی رفع شود

و از دید ما این کار را انجام نمیدهند.
از دید ما از واشنگتن دو پیام میآید؛
یکــی از وزارت خارجــه آمریکا که
میگویــد در انجام کارهای بانکی و
مالی با ایران هیچ مشکلی وجود ندارد
و پیام دوم از سوی اوفک میآید که
ناقض پیام اول است.
وی خاطرنشــان کرد :در تمام
جلســاتی که بعد از اجرایی شدن
برجام با آمریکاییها در سطح وزیر
و معاونان داشتیم بر این نکته تاکید
کردیم ،پیامی که از سوی آنها میآید
نه تنها یک پیام نیست بله این پیام
مثبت هم نیست.

مســایل این بانکها سرعت دهد .ما
خواهان آن هســتیم که اوفک صریح
و ســریع وارد کار شود و مشکالت و
ابهامات و سؤاالت را رفع کند تا سریع
به نتیجه برسیم.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ
به اینکه ایران انتظار دارد مشکالت
بانکهای بزرگ برای تعامل با ایران
از سوی آمریکا در چه فاصله زمانی
مشخصی رفع شود؟ با بیان اینکه
«نمیتوانــم زمــان دقیقی بگویم»
افزود :حرف ما این است که این روند
نمیتواند طوالنی و زمانبر باشد ،بلکه
باید این روند را تسریع کنند.

تختروانچی در ادامه گفت :به
طور شفاف و صریح میتوانم بگویم
که مشکل بانکهای بزرگ مربوط
به پروژههای بزرگ است .بانکهای
کوچک و متوسط از عهده پروژههای
بزرگ بر نمیآیند .اینکه چرا تا االن
مشکل بانکهای بزرگ و تعامل آنها
با ایران بعد از شــش ماه حل نشده
اســت؛ یک دلیلش ترس بانکهای
بزرگ به خاطــر تحریمهای اولیه
آمریکاست که نگرانند دوباره تنبیه
شده و مورد جریمههای سنگین از
سوی آمریکا قرار گیرند و اتفاقا ایراد
ما به آمریکاییها این است که وقتی
در دوران تحریــم آن فضای منفی
بینالمللی را علیه ایران ایجاد کردند
به طوری که حتی در زمینه معامالت
دارویی مشکل پیدا کردیم ،االن هم
موظفند این فضای منفی را بشکنند.
آنها (آمریکاییهــا) یک قولهایی
دادهاند اما ما هنوز راضی نیستیم.
وی تصریــح کرد :شــرکتها و
بانکهای خصوصی براساس مالحظاتی
که خودشان دارند تصمیم میگیرند
چه کار کنند .ما ایرادمان این اســت
که اوفک که مسئول بررسی تعامالت
موسسات و شرکتهای بینالمللی با
ایران در آمریکا است ،باید یک مجوز
جامــع ( )General Licenceبه
آنهــا بدهد و اگر نمیشــود این کار
را انجام دهد یــا نمیتواند ،باید تک
تک با بانکها تمــاس برقرار کند و
ســؤاالت و نگرانیهایشــان را پاسخ
دهد ،همچنین این روند نباید زمانبر
باشــد ،بلکه رویکرد و برخورد اوفک
برای رفع نگرانی بانکها باید به حل

به گزارش ایســنا ،تختروانچی
خاطرنشان کرد :در جلسات به طور
جدی و علنــی گفتهایم که ما باید
میوه اجرای برجام را بتوانیم بچینیم
که آن هم رفع تحریمهاســت .اگر
نتوانیم این میــوه را بچینیم توافق

مشکل بانکهای بزرگ
هنوز حل نشده

وقتی مدعیان اصالحطلبی
گندهگویی کردند و زیر بارش ماندند
«اصالحطلبــان در تلهای که خود پهن کــرده بودند گرفتار آمدند و اینک
نســبت به از دست رفتن هویت و حیثیت خود بیم دارند و بدین جهت بدون
اشاره به بزرگنماییهای رسانههای این جریان حمله به اعتدالیون را آغاز کردند».
وبسایت مشرق در تحلیلی نوشت :آب رفتن و نحیف شدن فراکسیونی که
گفته میشد تا  160و حتی بیشتر عضو داشته و خود را اکثریت نسبی مجلس
قلمداد میکرد ،حاال به آبروریزی بزرگی برای جریان اصالحات بدل شده است.
فریاد پیروزی اصالحطلبان در مجلس دهم حاال کمکم رنگ میبازد و زمزمههای
انشعاب با شکلگیری فراکسیون سوم از این فراکسیون شنیده میشود .اتفاقی
که از سوی فعالین این جریان اجتنابناپذیر توصیف میشود.
اما در واقع با نگاهی به شکستهای جریان اصالحات در رخدادهای دو ماه
اول مجلس دهم میتوان به ماهیت و وزن واقعی این جریان ورای پروپاگاندای
رسانههای زنجیرهای این جریان پیبرد .فراکسیون امید در واقع در همان اوائل
هم وزن زیادی نداشت و این موضوع در انتخابات موقت ریاست مجلس و بعدها
در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونها و ...خود را به خوبی نشان داد .حاال اما داغ
از دست رفتن حیثیت اصالحطلبان صدای «محمدرضا عارف» ،رئیس فراکسیون
امید را نیز درآورده است که چرا برای فتح تهران اصالحطلبان از هویت خود عبور
کردند .اما در واقع آنها در تلهای که خود پهن کردند گرفتار آمدند.
در همین راستا «منصور مظفری» ،مدیر مسئول روزنامه اصالحطلب آفتاب
یزد در ســرمقاله این روزنامه نوشــت« :آن روزی که آفتاب یزد تیتر زد «دفن
اخالق!» یکسری از آقایان و بانوان اصالحطلب گالیه و انتقاد کردند که چرا این
قدر عریان به موضوع پرداختید و ما را متهم به تندروی کردند .آنان حتی توصیه
نمودنــد که بروید از فالن روزنامه اصالحطلب یاد بگیرید که ماجرای انتخابات
هیئت رئیسه را کام ًال خنثی و محافظهکارانه مورد پوشش قرار داده و به گونهای
گزارش نوشته بودند که انگار همه چیز گل و بلبل است».
در همین زمینه تاجرنیا به آفتاب یزد گفته است« :همان طور که میدانید
پس از اعالم نتایج انتخابات مجلس ،اعالم شــد که بیش از  160نفر کمتر از
 100نفرشــان اصالحطلب هستند و بالغ بر  70الی  60نفر آنها از چهرههای
راست میانه و اعتدالی بودهاند که بنابر مصلحتاندیشی سیاسی در لیست امید
حضور داشتند».
تاجرنیا با فراموشی فریادهایی که اصالحطلبان سرمست از پیروزی کاذب
سر دادند گفت« :بهتر است بپذیریم که در مجلس دهم چهرههای اصالحطلب
یک سوم مجلس را در اختیار دارند و بیشتر از آن هم نیست و نباید انتظار مردم
بیشــتر از این از ما باشد .بنابراین فکر میکنم در آینده فراکسیون امید کمی
خالصتر خواهد شد و تعداد آن نسبت به آنچه در ابتدا مطرح بود ،کمتر خواهد
شد .اینکه باتوجه به تشکیل فراکسیون جدید ممکن است که ریزشهایی را از
طرف فراکسیون امید داشته باشیم ،دور از انتظار نیست».
یادآور میشود پس از بدبیاری سنگین مدعیان اصالحطلبی دستور پایین
کشیدن فتیله دعاوی گذشته این طیف درباره پیروزی در انتخابات صادر شده
است.
سخنگوی دولت باید غصه فریدون را بخورد
یا بیتالمال را؟!
سخنگوی دولت در اظهاراتی مظلوممابانه و توأم با فرافکنی گفته است دیدید
با حسین فریدون چه کردند؟
نوبخت در جمع خبرنگاران و در پاســخ به سؤالی درباره دستیار ویژه رئیس
جمهور و هجمهای که نســبت به او صورت گرفته است ،تصریح کرد :فقط ایشان
مشمول عنایات برخی منتقدان نیستند بلکه همه ما مشمول هستیم .البته انتقاد
حق رسانههاســت اما در جاهایی که تهمت باشــد ما خود را موظف میدانیم که
جواب بدهیم .به همین دلیل در یکی از همین مسائل من بالفاصله به قوه قضائیه
شــکایت کردم ،هر چند روحیه ما ماجراجویی و دعوا نیست .نوبخت اضافه کرد:
عمده مباحث این روزها بحثهای ادامه تحصیل آقای فریدون اســت که وزارت
علــوم خود را موظف به دادن بیانیه میداند .مراجع نظارتی ،قضائی و امنیتی هم
مسائل را کنترل میکنند و اگر موضوعی باشد صراحتاً اعالم خواهد شد .اما دیدیم
وقتی چند روز ایشان به خاطر همین تحصیالت در انظار نبودند چه داستانی به پا
شد و بعدا ً مشخص شد که نادرست بوده است .بهتر است تشویش اذهان نکنیم و
لکهای را به کسی نچسبانیم .چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص میشود
بســیاری از آنها که خبر اولیه را شــنیده بودند تکذیب را نمیشنوند و این کارها
غیراخالقی اســت و با آموزههای اسالمی که برخی از همین رسانهها آن را فریاد
میزنند ،خیلی فاصله دارد.

اگر تحریمها رفع نشود
برجام موفقیتآمیز نبوده

موفقیتآمیز اجرا نشــده است .این
خیلی روشــن اســت و وقتی این
مسئله را در جلســات و مالقاتها
مطرح میکنیم آنها این را به چالش
نمیکشند و نمیگویند شما (ایران)
اشتباه میکنید .فقط میگویند که ما
داریم روی این مسئله کار میکنیم،
اما ایــن کار زمان میبرد و در حال
رایزنی هستند .بنا بر این حرف ما این
است که الزم است اوفک به میدان
بیاید و خیلی صریح و سریع فضای
منفی بینالمللی را بشکند.
گفتنی است پیش از این برخی
دیگر از دولتمردان نیز تاکید کرده
بودنــد که تحریمها فقــط بر روی
کاغذ برداشته شده است .برای نمونه
عراقچــی چندی پیش گفت :آنچه
که در برجام تعیین شــده و بر روی
کاغذ بوده لغو شده است و به تعهدات
خود بر روی کاغذ عمل کردند اما در
صحنه عمل این تحریمها برداشته
نشده است.

به جای گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

آقای آسمانی من

در آستانه سالروز شهادت موالی بزرگوارمان ،حضرت امام جعفر
صادق علیهالســام که جهان اسالم مدیون گسترش علوم از جانب
آن امام همام اســت ،این ستون را به سروده زیبایی از شاعره متعهد
کشورمان ،سرکار خانم وحیده افضلی اختصاص میدهیم؛
***

دوست دارم برایتان امشب ،غزلی عاشقانه بنویسم

در شب بیست و پنجم شوال ،از شما بیبهانه بنویسم

آه آقای آســمانی من ...جعفربــن محمد صادق...

سر به زیر آمدم! دعایم کن ،ساده و خاضعانه بنویسم

مکتب جعفری چشمانت ...سالها پیش شاعرم کرده

حال با این همه تعلل ،من! آمدم شــاعرانه بنویسم

حرفها دارم و نخواهم زد ،تو زبان اشــاره میدانی

همه را با نگاه می فهمی ...نه که من دانه دانه بنویسم

اگر از رنجهای کهنه تو ...میشود شعر جاودانی ساخت

رو کن آن زخمهای پنهان را ...گرچه من ناشیانه بنویسم

حتم دارم که خوب میدانی ،ای امام صبور و صادق من...

من قسم خوردهام که تا هستم از شما صادقانه بنویسم

سند رسمی سیاستگذاری حزب دموکرات آمریکا:

تحریمها تشدید میشود ،با برنامه موشکی ایران مقابله میکنیم

سند سیاستگذاری حزب
دموکرات آمریکا علیرغم تأکید
بر تشــدید تحریمها ،استفاده
از گزینــه نظامــی و مقابله با
برنامه موشکی تهران ،خواستار
گســترش مبادالت فرهنگی با
مردم ایران است.
حــزب دموکــرات آمریکا در
اولین جلسه گردهمایی چهار روزه
برای معرفی «هیالری کلینتون»
به عنــوان نامزد ایــن حزب در
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
سند جامع سیاستگذاری خود را
تصویب کرد.
طبــق گزارش مجلــه تایم ،در
روزهای گذشته  187نفر از اعضای
کمیته بررسی این سند برای تنظیم

لحــن و محتــوای آن بــا یکدیگر
بحث و تبادل نظر کردهاند .رهبران
حزب دموکرات ،روز دوشنبه ،سند
تصویبشده را «پیشرفتگرا» خوانده
و آن را «چشــماندازی جسورانه»
برای آینده آمریکا در چهار ســال
آینده دانستند.
ســند حــزب دموکــرات،
خطمشــیهای این حزب در قبال
کشــورهای مختلف از جمله ایران
و سوریه را نیز مشخص کرده است.
در بخــش مربوط به ایران ،ادعا
شده اســت :ما از توافق هستهای با
ایران حمایت میکنیم ،چرا که (این
توافق) همانطور که با قدرت اجرا
و اعمال میشود ،تمامی مسیرهای
ایران به سمت بمب را بدون توسل

اقامه نماز جمعه تهران
به امامت حجتاالسالم صدیقی

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجتاالســام کاظم
صدیقی در مصالی امام خمینی(ره) اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه ،مراســم نماز جمعه این
هفته تهران از ساعت  11:54در مصالی امام خمینی(ره) آغاز میشود و
حجتاالسالم کاظم صدیقی به ایراد خطبهها خواهند پرداخت.

خبر ویژه
این ســخنان در حالی است که اوالً تخلف فریدون در ماجرای تحصیل در دوره
دکتری دانشگاه شهید بهشتی محرز شده است .ثانیاً مسئله آقای فریدون فراتر از این
یک قلم تخلف ،اصرار و فشــار بر انتصاب علی صدقی به ریاســت بانک رفاه (دریافت
کننده حقوق و پاداش  734میلیونی) در حالی اســت که ســازمان بازرسی رسماً و
مســتندا ً به فریدون خبر داده بود صدقی در زمان مدیریت بانک ملی دارای تخلفات
سنگین و عدیده بوده است.
با این اوصاف به نظر میرسد دولتمردانی که مدعی شدند در برخورد با حقوقهای
نامشروع و مفاسد دیگر با هیچ کس عقد اخوت نبستهاند ،صرفاً تعارف کردند و اتفاقاً
اخوتها و رفاقتهای محکمی در میان است.

شگرد عیادت و ایجاد حاشیه امن
برای دستیار متخلف
حسین فریدون با وجود نقشآفرینی منفی در انتصاب مدیر متخلف و معزول بانک
رفاه ،همچنان با عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور» مشغول مانور رسانهای است.
وی اخیرا ً به بهانه عیادت سراغ حجج اسالم طباطبایی و محمدیان رفت و سپس
تصاویر این عیادتها را تحت عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور» به واسطه رسانههای
دولتی مانند خبرگزاری ایرنا منتشر کرد .این در حالی است که در برخی محافل گفته
میشد رئیس جمهور او را از حضور در جلسات دولت منع کرده است.
نام فریدون پس از اوجگیری اعتراضات رســانهای و عمومی نســبت به مدیران
دریافتکننده حقوق و پاداشهای نجومی ،بیشتر شنیده شد .وی پیش از این با علی
صدقی سابقه شراکت در تأســیس شرکت صرافی در اوج بحران اقتصادی سالهای
 90-91و به هم ریختگی بازار ارز را داشت اما این پیوند در ماجرای انتشار فیشهای
حقوقــی صدقی در بانک رفاه کارگران با ارقام حقوق و پاداش  234و  500میلیونی،
بیشــتر مورد حساسیت قرار گرفت؛ چرا که قاضی رئیس سازمان بازرسی کل کشور
یک ماه پیش ( 8تیر  )1395دخالت و فشــار حســین فریدون در انتصاب صدقی را
مطابق اسناد فاش کرد.
قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضائیه در رابطه با موضوع
فیشهای حقوقی گفت :اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد.
زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود ،پرونده ســنگینی داشــت که
پرونده وی هنوز هم در دادســرا مطرح است .همان زمان آقای حسین فریدون اصرار
کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی
پرونده سنگینی دارد ،ولی متأسفانه با اصرار و البی ایشان ،وی رئیس بانک رفاه شد.
وی گفــت :درباره موضــوع مدیر عامل بانک رفاه که اخیرا ً نیز فیش حقوقی وی
جنجالساز شــده است ،گزارش تخلف کالن وی در زمان تصدیگری در بانک ملی
را نیز داشــتیم ولی با فشــار آقای حسین فریدون و البیگری وی این فرد در سمت
مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر
رئیس جمهور به شــما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه انتصاب
شود ،گفت :بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار
شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی
قرار گیرد مشکلآفرین خواهد بود .به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری
از قوه قضائیه برمیآید؟
یادآور میشــود نام فریدون در ماجرای ثبت غیرقانونی دوره دکتری دانشــگاه
شهید بهشتی نیز به میان آمده است که البته موضوع حاشیهای است و اصل ماجرا،
فشار وی در انتصاب یک مدیر متخلف با وجود مطلع شدن از اسناد تخلفات آن مدیر
اســت .به همین دلیل این توجیه که کاری از قوه قضائیه برنمیآید مسموع نیست و
این دستگاه باید با متخلف به ویژه اگر متنفذ باشد برخورد کند؛ به ویژه اینکه مقامات
دولتی مدام تکرار میکنند در برخورد با تخلف و فساد ،با کسی عقد اخوت نبستهاند.
رئیس دادگاه انقالب تهران اخیرا ً در گفتوگو با خبرگزاری بسیج گفته بود :رئیس
جمهور باید حکمی سنگین در حد حبس ابد برای برادر خود درخواست میکرد.
شکست معنادار عارف
راز انحالل شورای سیاستگذاری اصالحات
برخی اصالحطلبان میگویند شورای سیاستگذاری اصالحات باید منحل شود.
روزنامه آرمان در این زمینه نوشت :محمدرضا عارف چند روز پیش از «تعصب به
هویت» سخن گفت و تأکید کرد که جریان اصالحات در مسیر ترجیح منافع ملی بر
منافع جناحی ،در جریان انتخابات مجلس دهم از هویت خود گذشت! عارف زودتر از
اینها باید به این موضوع اشــاره میکرد .عارف میداند که اجتماع احزاب اصالحطلب
در شورای عالی سیاستگذاری ،نیازمند آسیبشناسی جدی است .شرایط اقتضا میکند

به جنگ از بین میبرد.
ســند سیاســتگذاری حزب
دموکرات ،به عالوه تصریح میکند
با دیدگاه دونالد ترامپ ،نامزد حزب
جمهوریخواه مبنــی بر ترک میز
مذاکراتی که برنامه هستهای ایران
را برمیچیند ،مخالف است.
اعضای حزب دموکرات ،تصریح
کردهاند بــا «نقش مخرب ایران در
منطقه » ]منظورشان حضور قدرتمند
ایــران در نبرد با تروریســتهای
تکفیری و مخالفــت با موجودیت
رژیم کودککش صهیونیستی است[
مقابلــه خواهند کرد .این ســند،
همچنین به استفاده از تحریمها در
برابر ایران اذعان کرده است.
«تحریمهای غیرهستهای را با
قوت اعمال و در صورت لزوم آنها را
تشدید خواهیم کرد».
به گزارش فارس ،اعضای حزب
دموکرات ،ایران را «کشــور پیشرو
در حمایــت از تروریســم» خوانده
و تهــران را به نقض حقوق بشــر
متهم کردهاند .این ســند همچنین
تصریح میکند ایران هولوکاست را
انکار کرده و برای نابودی اســرائیل

تالش میکنــد .دموکراتها عالوه
بر ایــن ادعاکردهاند «رد پای ایران
در تمامــی درگیریهای خاورمیانه
دیده میشود».
بخــش دیگــری از ســند
سیاســتگذاری دموکراتها تأکید
میکند« :دموکراتها از فعالیتهای
ثباتزدای ایران در منطقه از جمله
پشتیبانی این کشــور از گروههای
تروریستی مانند حزباهلل و حماس
جلوگیری کرده ،با برنامه موشــکی
ایران مقابله میکنند؛ (دموکراتها)
توانمندیهای شــریکان در خلیج
(فارس) را تقویت و اطمینان حاصل
خواهند کرد که اســرائیل همواره
توانایی دفاع از خــودش را خواهد
داشت».
پیش از این نیز ســند رسمی
سیاســتگذاری جمهوریخواهان
منتشــر شــد که در آن ،برجام را
توافقی شــخصی بین دولت اوباما
بــا ایران دانســت و تاکید کرد که
باید همه گزینههــا را برای مقابله
با وضعیتی که امنیت ،منافع و بقاء
دوستان آمریکا را به صورت جدی
تهدید کند ،زنده نگاه داشت.

که اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان بار دیگر دور یک میز بنشینند
و تصمیم بگیرند .نخستین تصمیم این باشد که آیا این شورا به کار خود ادامه دهد
یا ندهد! چرا که کم نیستند اصالحطلبانی که وجود این شورا را نوعی موازیکاری
با دیگر نهادهای اصالحطلبانه قلمداد میکنند .اگر رأی همگان به ادامه کار شورای
عالی سیاستگذاری بود ،در گام بعدی ،اعضا باید تصمیم بگیرند که آینده را با چه
راهبردی ســپری کنند .اینکه هر اصالحطلبی بکوشــد تا ساز خود را در این میان
کوک کند ،راه به جایی نخواهد برد.اصالحطلبان باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند
بار دیگر از «تعصب به هویت» خود بگذرند یا اینکه شرایط را به گونهای میبینند
که چارهای دیگر برایشان باقی نمیماند؟
آرمــان همچنیــن از قول عبداهلل ناصری از اعضای شــورای سیاســتگذاری
اصالحطلبان نوشت :بدیهی است که تصمیم نهایی در شورای مشورتی اصالحطلبان
گرفته خواهد شد .همچنان که شکلگیری شورای عالی سیاستگذاری نیز مصوبه
شورای مشورتی بود .آنچه اتفاق افتاد و موجب شد آقای عارف بحث «عبور از هویت»
را مطرح کند ،دو اتفاق بود نخست اینکه بعضی از دوستانی که با لیست امید وارد
مجلس شدند ،از فراکسیون امید کنارهگیری کردند .نکته دوم که مهمتر بود ،شکست
آقای عارف در انتخابات ریاست مجلس و فاصله معناداری بود که بین رأی دو رقیب
ایجاد شــد .با وجود قرار اولیه ،هواداران دولت در روزهای پایانی حساب خود را از
لیســت و فراکســیون امید جدا کردند و به سمت آقای الریجانی رفتند .البته این
انتقادی بود که هم به شخص آقای روحانی و هم بسیاری از دولتمردان مطرح شد.
ما این اشکال را بیشتر به کسانی وارد میدانیم که پشت اصالحطلبان را خالی کردند.

خزانه دولت خالی بود
که مخارجش را بیشتر کرد؟!
ولخرجیهای دولت پایانی ندارد طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشــد
بدهی دولت به بانکهای داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شده است.
رجانیوز نوشــت :طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به
بانکهای داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه
مدت نیز  2/3میلیارد دالر بیشتر شد .دولتی که میبایست با اصال ح الگوی مصرف،
پیــاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار میداد؛ بر هزینههای جاری خود
ی که بخش عمده آن به حقوقهای مدیران دولت یازدهم
افزود .هزینههای جاریا 
و ولخرجیها و ریختو پاشهای آنان اختصاص یافت.
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در اردیبهشت ماه امسال باز هم
بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به  128هزار و  300میلیارد تومان رسیده
اســت .در سه سال دولت یازدهم با دو برابر شدن بدهی دولت به بانکها ،افزایش
 66645میلیارد تومانی بدهی دولت به بانکها را شاهدیم که به طور میانگین ساالنه
 22215میلیارد تومان به بدهی دولت به بانکها افزوده شده است.
رجانیوز میافزاید :افزایش عجیب هزینههای جاری دولت در  3ســال اخیر در
حالی است که مسئوالن بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش
درآمد نفتی ابراز گالیه کردهاند .کســی منکر وجود مشکالت متعدد اقتصادی در
ســالهای پایانی دولت دهم نیست( ،حال این مشــکالت ناشی از تحریم باشد یا
سوءمدیریت) ولی آنچه در سه سال اخیر دیده شده این است که برای اصال ح ابرو،
چشمها را کور کردهاند .در حالی که کشور با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم
میکند؛ دولت دست به دو اقدام زد .در مرحله اول بودجه عمرانی کشور را کاهش
داد و در عــوض بــر مخارج جاری خود افزود و پــس از اینکه درآمدهایش کفاف
ولخرجیها و برداشــتهای غیرقانونی را نمیداد به استقراض از بانکهای داخلی
روی آورد و در ادامه در ســال  ،94بیش از یک و نیم میلیارد دالر (بیش از  5هزار
و  500میلیارد تومان) بدهی کوتاه مدت خارجی را به کشور تحمیل کرد تا دولت
ث بدهیهای دولت تدبیر و امید باشد.
بعدی وار 
دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به
ی بانک مرکزی ،تامین مالی مورد نیاز
بانــک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارج 
خود را انجام داده اســت و در این حالی اســت که روحانی در مناظرات انتخاباتی
ســال  1392با مورد توجه قراردادن مقوله افزایش هزینههای جاری دولت ،گفته
بود :دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود ،میفروخت و برای
بودجههای جاری خرج میکرد .در سال  151 ،91هزار و 396میلیارد از سهام برای
مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد.
دولت از سرمایههای ملی برای هزینههای جاری صرف میکند و حجم دولت
نیز مرتبا افزایش پیدا میکند.
به عبارتــی دیگر ،دولت یازدهم به جای اصالح الگــوی مصرف ،به ولخرجی
و ریخــت و پاش روی آورده و مدیرانش با ســوء اســتفاده از خألهای قانونی به
برداشتهای غیرقانونی در قالب حقوق و ...روی آوردند و با افزایش هزینهها ،دولت
در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهیهای داخلی و خارجیش گردید.
با این وصف معلوم نیست که ترمز اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی چه زمانی در
دولت کشیده خواهد گردید.
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* در حالی که رتبه اول راهسازی در منطقه غرب آسیا مربوط به کشور ما
ایران است دولت اقدام به عقد قرارداد چند میلیاردی برای ساخت چند هزار
کیلومتر راه با یک شرکت ایتالیایی کرده است .این اقدام کامال در تضاد با
اقتصاد مقاومتی است .از مجلس و نمایندگان میخواهیم بیتفاوت نباشند.
0913---1911
* نظام اقتصادی کشور را کارگزاران به هم ریختهاند و تا ریل عوض نشود
اقتصاد کشورمان اصالح نخواهد شد .تداوم این روند جز نابودی کامل اقتصاد
کشــور چیز دیگری نیست .فعال باید کسانی را که آن را به هم ریختهاند
واداشت تا برای اصالح آن قدم بردارند.
ماشاءاهلل رضا سلطانی
* آموزش و پرورش در مورد انتخاب رشته بیشتر شبیه یک بنگاه داللی
شده است .اگر دانشآموزی با معدل باال برای انتخاب رشته توان مالی خوبی
برای گذراندن دوره تحصیل نداشته باشد باید رشتههایی برخالف تمایل
و استعداد خود را که هزینه کمتری دارد انتخاب کند .این رفتار آموزش و
پرورش یک اقدام علیه محرومین جامعه در حوزه تحصیل فرزندان است
که معایب آن چند سال دیگر در سطح علمی کشور خود را نشان خواهد
داد و جبرانناپذیر خواهد بود.
021---0901
* آقای جهانگیری حمایت از بانکها را برای دولت یک اولویت دانستند،
آیا منظور از این حمایت رفع موانع مســکن مهر یا پرداخت وام ازدواج به
جوانان اســت؟ البته آنچه که مشاهده میشود پرداخت وامهای چندصد
میلیونی به افرادی خاص و یا دریافتیهای نجومی و مدیران بانکها بوده
است .تخلفات بانکها هیچگاه در این دولت به شکل جدی بررسی نشد،
کاش آقــای جهانگیری به بنگاهداری بانک ابتدا پایان دهند و بعد به فکر
یاری بانکها باشند.
021---9826
* آنچه که امروز دولت آن را رواج داده ،سبک زندگی اشرافی برای گروهی
خاص بوده اســت و ضعف مدیریتی در اکثر بخشهای دولتی یک چالش
به حساب میآید ،ریشــه تمام ناکامیهای این دولت مربوط به مدیریت
اشرافی است تا زمانی که برای یک سازمان مدیری کارآمد و دلسوز انتخاب
نشود مشکلی حل نخواهد شد.
021---7364
* بنــده به عنوان یک ایرانی به اندازه ســهمی که از بیتالمال برخوردار
هستم حاضر نیستم یک ریال از بیتالمال بابت آتشسوزی سفارت آلسعود
جنایتکار در ایران پرداخت شود.
0919---7902
* من پایاننامه کارشناســی ارشــد خود را در دانشگاه تهران به بررسی
نگرش دانشــجویان به نتایج و اهداف حکومت دینی اختصاص دادم .در
این تحقیق دانشگاهی هزار صفحهای نتیجهای که بدست آمد این بود که
 80درصد دانشــجویان دانشگاهها موافق حکومت دینی هستند .با چنین
نتیجهای معلوم است که خانم فائزه هاشمی از فرط ناراحتی با بهاییها و
منافقین طرح دوستی میریزد و با اصل حکومت دینی مخالفت میکند.
اخوان
* وزیر بهداشت و درمان این دولت مگر چه پروژه بهداشتی و درمانی را کلید
زده و یا به پایان رسانده است که اینگونه مغرورانه موضعگیری میکند؟
جعفری -شاهرود
* آقای روحانی در تقویم شما آیا هنوز موعد  100روزه فرا نرسیده است؟
تا انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده است.
0912---4810
* جناب آقای صالحی صاحب قسمهای جالله! در پروژه بازطراحی راکتور
اراک کدام کشور با شما همکاری کرد؟ چه شد آن وعده و وعیدها؟ چهقدر
دلسوزان شما را به پیام قرآن توصیه کردند که «کفار به هیچ پیمانی وفادار
نیستند» مگر رهبری نفرمودند« :به مذاکرات خوشبین نیستم» چرا نگرانی
دلســوزان نظام را به سخره گرفتید؟ در پیشگاه خدا و شهدا چه پاسخی
دارید؟ بیش از این توجیه نکنید.
سعیدی -قم
* این چه دولت تدبیری اســت که اول میگویند برجام فتحالفتوح است.
بعد از گذشت مدتی که مردم متوجه حقیقت شدهاند میگویند فتحالفتوح
نیست .ملت را بازیچه خود قرار دادهاند؟
0912---4001
* چرا مسئولین دولتی با خدعهها و بدعهدیهای شیطان بزرگ با سستی
برخورد میکنند .چرا فقط با ایما و اشاره میگویند که برجام آنطور که
ف ما اجرا شده
باید و شاید اجرا نشده است؟! البته فوق تصور شیطان از طر 
ولی از ســوی استکبار فقط بر روی کاغذ! چرا همهشان جرئت و جسارت
حقگویی را ندارند که با صراحت اعالم کنند که در برجام هیچ چیزی به
دست نیاوردیم .جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید فایده است.
سینکی
* بالی جان تولیدکننده داخلی کاالی قاچاق اســت .آیا واقعا ریشــهکن
کردن ورود کاالی قاچاق کار دشــواری اســت و یا نیاز به تصویب قانونی
دارد؟ تعلل مسئوالن در جلوگیری از ورود کاالی قاچاق منطقی نیست و
جای هیچ توجیهی باقی نمیگذارد.
 021---5060و 021---3522
* در کودتای شکســتخورده اخیر ترکیه رئیسجمهور این کشور دست
به تصفیه کامل در تمام دستگاهها زده است و سران کودتا در نوبت اعدام
هستند ولی در کودتای نافرجام سال  88فتنهگران در ایران نه تنها تصفیهای
صورت نگرفت بلکه بعضی از فتنهگران در دولت و قدرت نفوذ کرده و به
توطئه مشغول هستند .واقعا این نظام چهقدر مظلوم است!
0915---1653
* چــه امیدی به عزل ،اخراج ،توبیخ ،محاکمــه و مجازات و زندان برای
دریافتکنندگان حقوقهای نجومی داشــته باشیم در حالی که بعد از 7
سال هنوز همه فتنهگران آمریکایی ،اسرائیلی و انگلیسی سال  88محاکمه
نشــدهاند و طرفداران پروپاقرص آنها در زیر چتر اعتدال مانع رسیدگی و
محاکمه انقالبی میشوند...
0939---8416
* در ماجرای خرید هواپیمای ایرباس به جای اینکه دولت بر سر خارجیها
منت بگــذارد بیگانگان منــت میگذارند و مرتب بــرای دولت ما بازی
درمیآورند .چرا اینطور شده؟
0912---3104
* قرار است ایران چند بار از فرانسه حامی منافقین تروریست گزیده شود؟
چرا دولت سادگی میکند؟ تا کی باید هزینه خوشباوری به غرب از جیب
ملت پرداخت شود؟
0912---8949
* دولت همان گونه که در رابطه با دریافت یارانه توســط مردم به مراجع
مراجعه و نظر این بزرگان را خواســت که فتوی به عدم دریافت یارانه در
صورت عدم نیاز بدهند .آیا نمیتوانست در مورد پرداخت حقوقهای نجومی
به مدیران و مسئوالن نظر مراجع را بخواهد؟
0938---2148
* آقای هاشــمی در مورد کوچکترین حوادث و مسائل مصاحبه و اظهار
نظر میکردند پس چرا درباره پرداخت حقوقهای نجومی دولت به مدیران
و مسئوالن سکوت اختیار کرده و چیزی نمیگویند؟
0911---7289
* با انفعالی که دولت در مقابل عربستان وهابی و دولتهای میکروسکوپی
نشان داده و با هزینههای سنگینی که در برجام بدفرجام تحمیل بر کشور
و ملت شــده آقای روحانی چگونه میخواهــد در انتخابات آتی با مردم
حرف بزند؟
0990---2292
* هر روزنامه یا شخصی که دریافت حقوقهای نجومی را توجیه میکند اوال
باید در دیدگاه خود و پولی که به خانه میبرد شک کند ثانیا بداند او نیز به
عنوان توجیهکننده گناه ،شریک جرم دریافتکننده حقوق نجومی است.
0910---8194
* تنها وزیر دولت یازدهم که وارد بازیهای سیاســی و موضعگیریهای
مغرضانه نشده بود وزیر بهداشت بود که ایشان را هم آلوده به این پلشتیها
و سیاسیکاریها کردند .بنویسید قبل از دولت فعلی صادرات سرم داشتیم
ولی در دولت کنونی کار به واردات سرم از کشورهای همسایه مثل ترکیه
رسیده است.
دکتر طوسیزاده
* واردات بیرویه و قاچاق کاال بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشــور وارد
کرده و میکند به طوری که هر روز کارگاههای تولیدی یکی پس از دیگری
تعطیل و روزبهروز به صف بیکاران اضافه میشود.
0916---2943

