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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز نفهمیدیم یک ساعت و چهل دقیقه چگونه گذشت؛ از بس که با 

همه داغ دیدگی، خوب و دلنشین حرف زد. قلنبه سلنبه حرف نمی زد. 
جاری زندگی خود و فرزندش را با سادگی تمام مرور کرد. و چقدر زالل! 
می خواست عیادت بیمار برود مرد داغدار اما ما را که دید برگشت و 
گفت بفرمایید. می گفت در خانه ام بیست و چهار ساعته به روی مهمان 

باز است... بسم اهلل بفرمایید!
یعقوب قصه ما، درباره هجران یوســفش که اکنون بیست و یک 
روز شده، صبورانه و با خرسندی حرف زد. اما یکی دو جمله، البه الی 
همه شــخصیت حرف های صبورانه اش، عطر و بوی بی قراری داشت؛ 
آنجا که گفت »با  ادب بود. همیشه می گفت نوکرتم آقا. من و مادرش، 
سیر ندیدیمش«. اما نه بیش از یکی دو جمله حسرت، در حرف هایش 
بود. گفت؛ محمد علی هنوز 40 روز از نامزدی و عقدش نگذشــته بود 

که به شهادت رسید.
می گوید؛ تا تلویزیون زیرنویس کرد که سه مامور نیروی انتظامی 
در گلستان پاسداران به شهادت رسیده اند، گفتم یکی اش محمدعلی 
من است. چون چند شب بود خواب همین اتوبوس و اینها را می دیدم... 
دوستان محمد علی می گویند وقتی راننده جنایتکار با اتوبوس می تاخته 
تا آدم درو کند و همه فکر نجات خود بوده اند، محمدعلی مانده و همه 
هّم و غّمش این شده که چند نفر را عقب براند تا آسیبی به آنها نرسد.

وقتی همین صحنه آخر زندگی محمدعلی را تعریف می کند، شوق 
و حسرت البه الی کلماتش موج می زند. »و ایستاده و چند نفر رو ُهل 
داده عقب تا آسیب نبینن. آخه محمد علی ورزشکار بود، کونگ فو کار 
می کرد و بدن قدرتمندی داشت. برای همین هم توانسته چند نفر رو 
با هم ُهل  بده و نجاتشون بده... سر و مغزش آسیب دیده بود با ضربه 
اتوبــوس«. بعد هم با همان زبان نرم و مالیم می گوید »18 روز بود به 
اینها )دراویش داعشی( می گفتند بفرمایید متفرق بشید، کجای دنیا 

پلیس این طور با مالیمت برخورد میکنه؟!«.
12 سال قبل؛ نسیم شهر.... محمد علی - یوسف داستان ما- کودکی 
9 ساله است، سوم ابتدایی. زمستان است و هوا سرد. اما محمد علی 
بدون کاپشن به خانه برگشته است. کاپشنت کو؟! »همکالسی ام پدر 
ندارد، دیدم کاپشن ندارد و سردش شــده، دادم به او«. وقتی در 9 
سالگی توانستی از کاپشنت وسط سوز زمستان بگذری - در حالی که 
خودت با چسب رازی و پنبه، کتانی ات را وصله و پینه می کنی- حتما 
می توانی در 21 سالگی، جامه تن را بَکنی برای سالمت و امنیت مردم ات.
... پدر، کارمند بازنشسته نیروی هوایی است؛ 63 ساله. اما مجددا 
او را دعوت به کار کرده اند. چند بار می گوید من سواد چندانی ندارم 
اما خیلی شــهرها رفته ام در همین دوران خدمت. از حساسیتش به 
بیت المال می گوید و انجام برخی کارها که می توانست هزینه میلیاردی 
داشــته باشد اما با استفاده از ظرفیت سربازان، بی هزینه انجام شده 
است. از دوستی اش با سربازان و کادر می گوید... چگونه غذای خانواده 
یکی از زیردستان را برای مدتی تامین کرده و فرمانده که مطلع شده، 
از او خواسته جیره خشک هم به خانواده آن کادر برساند. بله ارتش 
و محیط نظامی که همه اش مقررات خشک و سخت نیست. می توان 
عاطفه را در رگ و پی آن دواند؛ عشق بخشید و عواطف را برانگیخت 

برای کار و خدمت.
... به خاطر می آورد سربازی را که برگه مرخصی در دست، ایستاده و 
از پادگان نمی رود و این پا و آن پا می کند. فالنی چرا نمی روی؟... وقتی 
می شنود که سرباز خرج تو راهی ندارد، دست در جیب می کند و 50 
هزار تومان به او می دهد... سرباز می رود اما از مرخصی که برمی گردد، 
اصرار دارد راهش را کج کند تا نگاهشان به هم نیفتد. صدایش می زند و 
می پرسد چرا دوری می کنی؟ سرباز می گوید خجالت کشیدم، اما پاسخ 
می شنود: آن پول، ناقابل است. شیرینی من بود به شما، فراموشش کن.
... رو به مهمانــان می کند و با لبخند و صفایی که از عمق جانش 
می جوشد و بر صورتش می ریزد، می گوید »چیزی از من کم شد؟ چیزی 
کم نشد که«. با همان لهجه شیرین آذری می گوید؛ متولد سراب است؛ 
حد فاصل اردبیل و تبریز. شهید محمد علی با این سبک زندگی و پای 
سفره این پدر و مادر بزرگ شده؛ مادری که پدر با شوق می گوید سیده 
اســت و به تاکید می گوید »سیده علویه«. مادر مریض احوال است و 
پدر و محمد علی، مشــتاقانه در کار خانه کمکش می کرده اند. 21 روز 
می شــود که محمد علی، کمک مادر نکرده و جایش خالی است. مادر 
هم بی شکایت، و از سر صبر و شکر حرف می زند؛ هر چند که شوق و 

حسرت جوان رعنایش در کلمات او هم زبانه می کشد.
پدر با همه صبوری که از روحیاتش می بارد، می گوید ممکن است 
روزی کم حوصله تر باشــم و کاری را در خانه از امروز به فردا موکول 
کنم، اما ســر کار مطلقا نمی توانم بی تفاوت باشم. پنج صبح از خواب 
بلند می شــوم و نمازم را می خوانم و صبحانه ام را می خورم و می روم 
سر کار. ساعت اداری تا 2 بعد از ظهر است اما من ساعت 5 زودتر، به 

خانه بر نمی گردم.
آنقدر ســاده اما شوق انگیز و دلنشین، جاری زندگی بی آالیش و 
غبطه برانگیز خود را بازگو می کند که نمی فهمی یک ساعت و چهل 
دقیقه چگونه سپری شد. بحث که گل می اندازد، از »25 دقیقه شیرین« 
یاد می کند. 25 دقیقه ای که انگار جرعه جرعه و به قناعت، ثانیه های 
شیرین و شورانگیزش را سر کشیده است؛ 25 دقیقه ای که »آقا« همین 

چند روز پیش به خانه شان آمده و مهمانشان شده است.
می گوید »آقا« که آمد، یک پارچه نور بود و با خودش امید و آرامش 
را به خانه ما آورد؛ خانه ای در محله شــهیدپرور ابوذر و فالح تهران. 
خانه ای که همسایگان شریفش، بالفاصله سنگ نوشته نام شهید را بر 
سردِر آن به افتخار زده اند، »ساختمان شهید محمد علی بایرامی«. از 
آقا انگشتری هدیه گرفته و بر دست دارد. با افتخار نشانمان می دهد؛ 
داماد خانه هم از حضرت آقا انگشــتر دیگری گرفته است. می گویند 

مثل یک رویا بود.
رهبری یک جلد کالم اهلل به خانواده شهید اهدا کرده اند. دست خط 
حضرتش، چشــم نوازی می کند. یکی از دوستان قرآن را می گشاید. 
صفحه 209 می آید؛ ســوره یونس. » إَِنّ الَِّذیَن اَل یَْرُجوَن لَِقاَءنَا َوَرُضوا 
نَْیا َواْطَمأَنُّوا بَِها َوالَِّذیَن ُهْم َعْن آیَاتَِنا َغاِفُلوَن، أُْولَـِئَک َمأَْواُهُم  بِالَْحَیاْهًِ الُدّ
الَِحاِت یَْهِدیِهْم  اُر بَِما َکانُواْ یَْکِســُبوَن. إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ الُنّ
ِعیِم... َدْعَواُهْم  َربُُّهْم بِِإیَمانِِهْم تَْجِري ِمــْن تَْحِتِهُم اْلَنَْهاُر ِفي َجَنّاِت الَنّ
ُتُهْم ِفیَها َســاَلٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْمُد  ِفیَها ُسْبَحانََک الَلُّهَمّ َوتَِحَیّ
هلل َرِبّ الَْعالَِمیَن. کســانی که به دیدار ما امید ندارند و به زندگی دنیا 
راضی شده و به آن، مطمئن شده اند، و آنان که از آیات ما بی خبرند، 
به کیفر کارهایی که می کرده اند، جایگاهشان جهنم است. همانا آنان 
که ایمان آورده و کارهای شایســته کرده اند، پروردگارشان آنها را به 
ایمان شان هدایت می کند به بهشت هایی پر نعمت، که نهرهای آب در 

زیر پایشان جاری است«.
زندگی ساده، همراه با پاکدســتی، مردمداری و خدمت گزاری و 
صبوری و خرسندی، غبطه برانگیز و شوق آفرین است. امید می بخشد 
و حرکت می آفریند. مانند درخت پاکیزه ای که آلودگی هوا را به خود 
می گیرد و هــوای معطر تنفس به پیرامون می پراکند. اینجا در محله 
فالح تهران، چراغ دیگری برافروخته شده، برای روشن کردن مسیر 
زندگی مردم و مسئوالن. این هم لطف خداست برای خانواده ای حالل 
و حرام شناس، که خوبی و خدمت را در حد وسع زندگی کرده اند و حاال 
خدا خواسته که عطر و بوی حیات طیبه آنها در شهر جاری شود. سزاوار 
است که چنین خانه و خانواده ای، چراغ افروز فضیلت و شرافت باشد، به 
اذن و اراده الهی. »ِفي بُُیوٍت أَِذَن اهلل أَْن تُْرَفَع َو یُْذَکَر ِفیَها اْسُمُه یَُسِبُّح 
لَُه ِفیها بِالُْغُدِوّ َو اْلصاِل. در خانه هایی، خداوند اذن داده تا )نام و مقام 
آنها ( باال برده شود و نام او در آنها ذکر گردد. در آن خانه ها، بامدادان 

و شامگاهان، تسبیح او می گویند«.
... بزرگواری و عظمت روح خانواده شهید سر جای خود محفوظ. 
اما آیا این پرســش همچنان ســر به ُمهر می ماند که کدام مدیران 
با رویکردهای سیاســت بازانه انحرافی و کوتاهــی در برابر عناصر 
جنایتکار، موجب می شوند قبیل فتنه انگیزی ها و اغتشاش افکنی های 
خیابان پاسداران شکل بگیرد و اوباش هم پیاله با ضد انقالب، جرأت 
معرکه گیری و ایجاد ناامنی پیدا کنند و به کشور و ملت خسارت بزنند؟ 
اگر قیامت حق است که یقینی ترین حقایق است، چنین مسئوالنی چه 
پاسخی فقط در قبال خون یک شهید نازنین مثل محمد علی بایرامی و 

والدین و نوعروس او خواهند داشت؟!

دزد پسری با كفش های كتانی

 * پیشنهاد می کنم مردم عزیز ایران اسالمی عید سال نو را با یک تأخیر جشن 
بگیرند تا حرمت روز شهادت امام هادی علیه السالم را رعایت کنند.

021---0129
* مــردم از دولت و رئیس آن کار و تــالش می خواهند با رئیس جمهوری که 

بیشتر سخنگویی و سخنرانی را دوست دارد کشور پیشرفت نخواهد کرد.
0914---9590

* قیمت تمام اجناس و خدمات چندین برابر شــده و کســی پاسخگو نیست. 
جالب اینکه آقای رئیس جمهور به جای پاسخگویی صحبت از جایگاه سخنگویی 

مردم برای خود کرده اند!
0911---0084

* نام کامل مجلس، مجلس شورای اسالمی است و نباید صدایی خارج از احکام 
اسالمی شنیده شود. آن نماینده ای که در مورد حجاب مواضعی ضددینی ادعا 
کرده اســت جایش در این مجلس نیســت و صالحیت نمایندگی در مجلس 

قانونگذاری نظام مبتنی بر شرع مقدس را ندارد.
026---5684

* واقعیت هایی که در رســانه های زنجیره ای سانسور می شود در کیهان برای 
آگاهی مردم چاپ می شود، از شما که برای دفاع از مردم از برخی آقایان مسئول 

اهانت می شنوید ولی مسیرتان را تغییر نداده اید، سپاسگزارم.
024---0442

* بعضی ها صحبت از دشــمن خارجی می کنند در حالی که دشمن در داخل 
کشور با زمینه سازی اجرای سند آموزشی 2030 از طریق برپایی برنامه هایی مثل 
 رقاصی دختران در برج میالد برنامه مقابله با ارزش های اسالمی و انقالبی توسط 

مدیران دولتی را کلید زده است.
0911---7919

* در کجــای دنیا بــه فتنه گرانی مثل تاجزاده فرصت ســخنرانی و مصاحبه 
می دهند که علیه جمهوری اســالمی بودن نظام لجن پراکنی کنند. واقعا دیگر 

شورش را درآورده ایم!
0938---1070

* در کشــوری که ما معلمان پرورشــی به دانش آموزان دختر تا کالس سوم 
آموزش می دهیم که با آمادگی کامل به سن تکلیف ورود پیدا کنند شهرداری 
دختران به ســن تکلیف رســیده را برای رقص و کار حرام روی ســن نمایش 
فرستاده است. واقعا خستگی به جانمان می نشیند و برای این همه عدم درک 

تربیتی افسوس می خوریم.
0912---4662

* مراســم مبتذل و ســخیفی که شــهرداری به نام بزرگ ترین بانوی دو دنیا 
حضرت فاطمه زهراء سالم اهلل علیها در برج میالد برگزار کرد دل هر غیرتمندی 
را به درد آورد. این اقدامات پلید برای تست کردن جامعه است تا اگر واکنشی 

نداشت بی حیایی ها را بیشتر بکنند.
0935---7221

* یکی به شــهردار تهران بگوید با تدارک و تماشای رقص و پایکوبی دختران 
مشکل شکم خالی خانواده کارکنان مترو سیر نمی شود، لطف کنید به جای این 
هزینه کردن های خالف شرع از پرداخت های مردم، حقوق کارگران شهرداری 

و مترو را پرداخت کنید.
0912---3104

* این از بی توجهی مسئوالن امر است که شهرداری شیراز به خود جرأت می دهد 
تصاویر شــهدا را از معابر و خیابان ها جمع آوری  کند و شهرداری تهران محفل 

نامشروع رقص آواز از جیب مردم و برای خود ترتیب می دهد.
0912---0530

* عوامل دولت تدبیر و امید کم کم چهره واقعی خود را نشــان می دهند. یکی 
در مجلس از واگذاری جزایر کشــور به بیگانگان ســخن می راند و یکی هم در 
شــهرداری به جای کار و تالش و گره گشایی از وضعیت نامطلوب پایتخت در 

مجلس رقص دختران و آواز زنان حضور می یابد و...!
محمودی- نودژ کرمان

* مدعیان اصالح طلبی با افتضاحی که در رقصاندن دختران مردم در برج میالد 
به وجود آوردند ماهیت درون خویش را نشان دادند و ثابت کردند برای مقدسات 

دین ارزش قائل نیستند و در خلوت، آن کار دیگر می کنند.
0912---8949

* شــهرداری تهران در سالروز میالد باســعادت حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( 
تعدادی دختر رقاصه را روی ســن نمایش برده که چه بشــود؟ از بدن بی سر 

شهید حججی خجالت بکشند و دست از این بی حیایی ها بردارند.
0913---4396

* در کشوری که هنوز پیکرهای شهدای دوران دفاع مقدس به شهرها می آید و 
تشییع می شود چگونه اصالح طلبان به خود اجازه دادند مرتکب افتضاح رقص و 

آواز زنان و دختران در برج میالد  شوند. بی چشم و رویی تا چقدر؟
0912---1512

* منافقین نوین )مدعیان اصالح طلبی( در برابر حمله به سفارت کشورمان در 
لندن مهر ســکوت بر لب زده اند ولی وقتی چند جوان معترض به آل یهود از 
سر بریدن یک عالم دینی و نیز کشتار مردم مظلوم یمن، به سفارت آن رژیم 
سفاک خشمگین شدند فریاد و سروصداهایشان به نفع عربستان به آسمان رفت!
وطن دوست
* یکی از افراد اصالح طلب و بهتر بگویم افســادطلب از حمله فرقه شیرازی ها 
به سفارت ایران در انگلستان و جسارت به پرچم جمهوری اسالمی به صورت 
تلویحی دفاع کرده و آن را با حمله به سفارت عربستان در ایران یکی دانسته 
اســت. بی شــرمی و بی حیایی یک جریان سیاسی کشور به کجا رسیده که از 
جسارت دشمن به پرچم کشورش دردش نمی آید و در مقام حمایت از انگلستان 

و مزدورانش برآمده است!
علیمردانی

* جناب آقای روحانی بدون توجه به توصیه های دلسوزان، خود را در تله برجام 
گرفتار کردند و بعد از شکست گفتند مذاکره با آمریکا دیوانگی است. این یعنی 
 ،FATF ،بی عقلی دولت را تایید کردند! ولی اگر از نظر ایشان مخالفت با برجام
پالرمو، ســند 2030، پرورش جاســوس، به کارگیری دوتابعیتی ها و سازش با 
دشمن، غارت بیت المال و... بی عقلی است، ما به این بی عقلی افتخار می کنیم!
0915---0563

* دولت پرهزینه و کم کار آقای روحانی با کشور کاری کرده که برای پرداخت 
حقوق ماهانه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی هم مشکل دارد!

0919---2470
* دادســتان کل کشور در مورد بازپس گیری اموال نامشروع مدیران گفتند به 
دلیل آنکه اطالعات ناقص اســت امکان بررسی نیست، به دادستان کل کشور 
عــرض می کنم که اگــر بحث اطالعات و عدم امکانات و... مطرح اســت پس 
چگونه اوایل انقالب اموال نامشــروع طاغوتیان حرامخــوار را مصادره کردیم 
و این کار در ســطح گســترده ای از کشور اتفاق افتاد؟ در حالی که سازوکار و 

ساختاری هم نداشتیم؟ 
0912---4580

* این حق افراد بیکار و کارگران اخراج شده است که بدانند در کجا و چگونه 
صدای خودشــان را به گوش مســئوالن برســانند و چگونه به رسیدگی آنان 

امیدی پیدا کنند.
0912---5364

* با توجه به اینکه استفاده از کارت بلیط مترو ارزان تر از خرید یک بار مصرف 
کاغذی اســت، اینجانب در تاریخ 96/12/21 از مترو شیخ الرئیس سوار و پس 
از طی یک ایستگاه)شهدا( در دروازه شمیران پیاده و با تعویض خط مجددا با 
طی یک ایســتگاه )بهارستان( در ایستگاه ملت پیاده شدم که می بایست مبلغ 
400 تومان کســر نماید ولی متاســفانه 1136 تومان کسر نمود. چرا؟! اگر با 
اتوبوس آمده بودم ارزان تر تمام می شــد در حالی که اتوبوس ها تقریبا 2 برابر 

مترو می گیرند؟!
طاهر فرخ 
* فردی را می شناسم که در ... گاوداری با 500 رأس گاو راه اندازی کرده و از 
زیرزمین 12 اینچ آب را بیرون می کشد و ریالی مالیات نمی دهد با این وصف 
از ســهام عدالت برخوردار است ولی من معلم بازنشسته از دنیا چیزی ندارم و 

شرمنده زن و بچه هستم.
0912---2665

پاسخ روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاریخ 96/12/13 با عنوان »خط ویژه 
اتوبوسرانی خاوران- آزادی محدوده ایستگاه باسکول« اعالم می دارد: طوالنی 
شــدن عملیات عمرانی زیرسازی آســفالت الین ویژه خط تندرو 2 حد فاصل 
ابتدای هاشــم آباد تا خیابان میثم، به علت عــدم تامین بودجه و موقتی بوده 
است و برابر بررســی بعمل آمده عملیات زیرسازی و آسفالت مجددا از تاریخ 

96/12/14 آغاز گردیده است.«

آمارهای گزینشی و ادعای رشد اقتصادی
که در زندگی مردم دیده نمی شود

یک روزنامه منتقد از رئیس جمهور خواست منبع آمار خود را تغییر دهد و با آمارهای 
واقعی و ملموس سخن بگوید.

روزنامه وطن امروز نوشــت: دولت همواره آمارهای مثبت را اعالم می کند اما از ارائه 
آمارهای منفی سر باز می زند. کیامرث جهانگیر، اقتصاددان درباره آمارهای اقتصادی گزینشی 
دولت، گفت: آمارهای اقتصادی باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشــد و 
تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی است، چرا نرخ ارز 
باید گران تر شود و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید 

مردم نیز افزایش نیافته است.
وی به عدم برنامه ریزی دولت برای تحرک تولید اشــاره کرد و افزود: به طور مثال در 
بخش تولید مسکن برنامه عملی آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک 

شود در دولت به چشم نمی خورد.
ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و از حامیان دولت هم با بیان اینکه 
رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص های اقتصادی در مسیر پویایی است گفت: اعالم آمارهای 
مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی 

باشد تا فعاالن اقتصادی در برنامه ریزی های خود به دولت اعتماد کنند.
نکو اظهار داشت: هرچند کاهش قدرت خرید مردم متاثر از افزایش نرخ تورم در گذشته 
اســت اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی خورد، 
چراکه میزان حقوق و مزایا به حدی نیســت که متناســب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی 

نیازهای مردم باشد.
انتقاد بهزاد نبوی از رادیکالیسم
در مجلس ششم پس از 14 سال

14 سال پس از رفتارهای رادیکال و تاختن در بن بست، بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس 
ششم می گوید از استعفا و رفتارهای تند در مجلس ششم هیچ نتیجه ای نگرفتیم.

عضو سازمان منحله مجاهدین انقالب در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره این گفته 
خبرنگار که »شما مقطعی مثل مجلس ششم را در نظر بگیرید؛ در برابر رد صالحیت های 

گسترده، اعتراض می کنید و استعفا می دهید...«، می گوید
بله؛ این راه هم می شود. ولی من هیچ نتیجه ای نگرفتم. من خودم جزء کسانی بودم که 
در آن حرکت )تحصن و استعفا( حضور داشتم. به جرأت می گویم آن حرکت هیچ نتیجه عینی 
و ملموسی نداشت؛ حتی همفکران ما که برای مجلس هفتم کاندیدا شده و رد صالحیت 
هم نشدند، در انتخاباتی که اداره آن برعهده دولت اصالحات بود، رأی نیاوردند. نتیجه چه 

شد؟ 30 کاندیدای اصولگرا )از تهران( وارد مجلس هفتم شدند.
این نشان می دهد مردم الزاماً به تندترین حرف ها رأی نمی دهند. ما هر چه را زورمان 
می رسید برای جلوگیری از انتخاباتی که حق نامزد شدن را بسیار محدود کرده و بیش از 
هفت هزار نفر در آن رد صالحیت شــده بودند، در مجلس ششم به کار بستیم. از طرفی، 
دوســتان اصالح طلبی که رد صالحیت نشده بودند، اکثراً نتوانستند رأی بیاورند و اقلیت 

کوچکی را در مجلس هفتم تشکیل دادند.
وی می افزاید: اصالح طلبان در انتخابات دور هفتم، اصالح طلبان رد صالحیت نشده که 
در رأسشان آقای کروبی بود، فهرستی 30 نفره برای تهران دادند که هیچ کدام رأی نیاوردند. 
آرای مردم را هم آقای موسوی الری که وزیر کشور بود، شمارش می کرد. ولی در انتخابات 94 
با وجود اینکه هیچ کس باقی نمانده بود و از طریق اینترنت فهرستی عمدتاً از افراد ناشناس 
تهیه شد، همه آنها رأی آوردند. شما می گویید معلوم است آن موقع )مجلس هفتم( هیچ 

کس نبود که مردم رأی بدهند! مگر آقای کروبی نامزد نبود؟ او رئیس مجلس ششم بود.
اذعان نبوی به رادیکالیســم کور پس از 14 ســال در حالی است که افراطیون مدعی 
اصالحات تا همین اواخر، از اقدامات افراطی مجلس ششم به عنوان رویکردهای پیشرو در 

اصالح طلبی یاد می کردند و به آن افتخار می کردند.
معلوم نیست چند سال دیگر باید سپری شود تا همین افراطیون بگویند رفتارهای در 

سال های 95 و 96، رادیکال و افراطی بوده است؟!
صدای همه حتی اصالح طلبان هم درآمده

روحانی پاسخگو باشد
آیا وقت آن نرسیده که آقای روحانی در ادبیات و گفتار خود تجدیدنظر کند؟

روزنامه رسالت ضمن طرح این سؤال، به ادعای رئیس جمهور مبنی بر اینکه سخنگوی 
ملت است پرداخت و نوشت: کسی که خود را سخنگوی ملت می داند، نمی تواند هر روز در 
تریبون عمومی به بخش عظیمی از ملت اهانت کند و ناسزا بگوید و نهایتاً آنها را به جهنم 

حواله بدهد تنها به صرف اینکه حکومت مسئول به بهشت فرستادن مردم نیست!
رئیس جمهور باید بداند وقتی در برابر ملت ظاهر می شود و ملت را خطاب قرار می دهد 
سوگند صیانت از اسالم، استقالل کشور، پاسداری از مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی 

را فراموش نکند.
او نمی تواند در مسند سخنگویی ملت، بخش عظیمی از ملت را که به او رأی نداده اند 
»کم عقــل« خطــاب کند. او نمی تواند به 16 میلیون نفری که در انتخابات اخیر به او رأی 
نداده اند ناسزا بگوید! او نمی تواند در برابر نقد مشفقانه علما، فقها، مراجع عظیم الشان تقلید 

و نخبگان جامعه بی اعتنا باشد و به بهانه سخنگویی از پاسخ به آنها طفره رود.
آقای  رئیس جمهور نمی تواند رأی خود را همواره به رخ ملت بکشد و اجازه نفس کشیدن 
به مردم ندهد. تا صدایی از جایی برخاست بگوید شما »کم عقل«، »کم سواد«، »افراطی«، 
»کاسب تحریم«، »جیب بر«، »بیکار«، »متوهم«، »دین نشناس«، »فاسد«، »عصر حجری«، 

»حســود«، »کودک«، »هوچی باز«، »تازه به دوران رسیده« و... هستید. کسی که خود را 
سخنگوی ملت می داند، نمی تواند هر روز در تریبون عمومی به بخش عظیمی از ملت اهانت 
کند و ناسزا بگوید و نهایتاً آنها را به جهنم حواله بدهد تنها به صرف اینکه حکومت مسئول 

به بهشت فرستادن مردم نیست!
فرض می کنیم در مسند سخنگوی ملت، رئیس جمهور در ناسزاگویی به منتقدین و 
کسانی که او را رقیب می دانند مجاز باشد. همین روزنامه های اصالح طلب و طرفدار دولت 
پر از نقد دلســوزانه در مورد رفتار و کردار دولت و رئیس جمهور در حوزه های مختلف به 
ویژه حوزه اقتصادی است. کافی است رئیس جمهور صفحه 2 روزنامه کیهان نیم تای پایین 
که اخبار ویژه را منعکس می کند، بخواند. در این اخبار نقد دوستان خود را در روزنامه های 

اصالح طلب در مورد بیکاری، مسکن، رکود اقتصادی، تورم و... مالحظه فرمایند.
نقد اقتصادی دوستان به اصطالح اصالح طلب رئیس جمهور به عملکرد دولت اگر بیشتر از 
اصولگرایان نباشد، کمتر نیست. ناسزاگویی رئیس جمهور به منتقدین، آنها را هم در بر می گیرد. 

شأن سخنگوی ملت این نیست که دامنه بی مهری را حتی به دوستان خود توسعه دهد.
آیا وقت آن نرســیده که آقای روحانی در ادبیات گفتاری خود با مردم در کســوت 
سخنگویی ملت تجدید نظر کند؟ رئیس جمهور نقد منتقدین را به »مخالفت« و »مبارزه« 
با دولت ترجمه می کند. این ترجمه صحیحی نیســت. در همین نطق اخیر واژه جدیدی 
استخراج فرموده و نقد را »ضربه به دولت« معنا کرده است! استفاده از این واژگان شایسته 

ایشان که طبق سوگندنامه باید مروج دین و اخالق باشد، نیست.
ادعای ســخنگویی ملت از زاویه ای حقوقی هم می تواند نادرست باشد. چرا که؛ کافی 
اســت رئیس جمهور اصل 113 قانون اساسی یعنی اولین اصلی که در فصل نهم در مورد 
وظایف قوه مجریه آمده را بخواند و از تفوه به این ســخن پرهیز کند. این اصل می گوید؛ 
»پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت 
اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط 

می شود، به عهده دارد.«
اصل 122 قانون اساســی می گوید: »رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که 
قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابرملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی 
مسئول است.« این دو اصل، تفسیر پذیر نیست. کافی است فقط آدم سواد خواندن داشته 
باشــد. از درون این دو اصل نه »سخنگویی ملت« درمی آید و نه به تعبیر آیت اهلل العظمی 

نوری همدانی چک سفید به منتخبان ملت!
رئیس جمهور نباید در برابر ســؤال ملت و ســؤال نمایندگان ملت و از همه مهم ترین 
نصایح رهبری مقاومت کند و به حاشیه سازی بپردازد. این متن قانون اساسی است. یکی 
دیگر از حرف های نادرست رئیس جمهور این است که اگر کسی سؤالی و نقدی مطرح کرد 
بگوید؛ مگر تو ســخنگوی ملت هستی! اصاًل چه کسی چنین ادعایی کرده که او متعرض 
وی شده است؟ نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی به دلیل اینکه رأی مستقیم از 
مردم گرفته اند همین شأن رئیس جمهور را دارند، و اال سوگند نمایندگان مجلس بی معنا 
بود. دولت به ماهو رئیس جمهور و هیئت وزیران، بخشی از حاکمیت است نه تمام حاکمیت. 
رأی مردم را نباید تجزیه و سپس بر آن تفسیر گذاشت. اصل 57 قانون اساسی تکلیف قوا 
و مدیریت آنها را در حاکمیت، دقیق مشخص کرده است. کسی که مجری قانون اساسی 

است باید حداقل این ها را بداند.
رئیس جمهور، مخالف خود و دشمن ملت را باید در غرب به ویژه آمریکا جست وجو کند. 
هیچ جناحی در داخل در صدد مخالفت و مبارزه با دولت نیست. غفلت از آمریکا و اروپا و 
دشمنی های پایان پذیر آنها، آقای روحانی را به این وادی کشانده است. قرار بود برجام، آفتاب 
تابان باشــد و به همه جا نور بیفکند و همه مشکالت را حل کند، که نکرد. االن در دولت 
همه به این واقعیت اعتراف دارند که دستاورد برجام تقریباً هیچ بوده و دشمن »دبه« کرده 
و ما را فریب داده است. لذا به فرموده امام)ره( همه فریادها را باید بر سر آمریکا بکشیم. چرا 

رئیس جمهور در این فریاد، دولت، حاکمیت و مردم را همراهی نمی کند؟
دیپلماســی تهاجمی در برابر آمریکا و مقابله به مثل در برجام، عمل به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم و از همه مهم تر ترویج وحدت 
ملی و انســجام اسالمی، راهبرد روشــن نظام برای برون رفت از مشکالت است. چرا آقای 

رئیس جمهور، این راه را که مسیر واقعی ملت است طی نمی کند؟
بدهی 350 میلیاردی شرکت وابسته 

به دختر وزیر سابق به صنعت دارو
اخباری در چند روز اخیر منتشر شده که نشان می دهد، شرکتی با نام شرکت توسعه 

دارویی [...] حدود 350 میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکار است.
به گزارش تابناک، پس از آنکه در اواخر دولت یازدهم اخباری مبنی بر قاچاق پوشاک 
توسط دختر وزیر آموزش و پرورش در رسانه ها منتشر شد، حاال اخباری در رسانه ها دست 
به دســت می چرخد که نشان می دهد، شرکت دختر یک وزیر دیگر دولت یازدهم، مبلغ 

350 میلیارد تومان به صنعت دارویی کشور بدهکار است.
در هفتم اسفندماه 1396 جلسه معارفه سرمایه گذاری شفادارو با حضور مدیران عامل 
زیرمجموعه های این هلدینگ، فعاالن بازار سرمایه و خبرنگاران برگزار شد تا این شرکت 
آماده واگذاری سهام خود در بورس شود. در این نشست، منصور سمیعی مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفادارو در پاسخ به سؤالی مبنی بر بررسی صورت های 

مالی سه شرکت اسوه، رامو فارمین و جابر و مطالبات آنها از شرکت پخش توسعه دارویی[...
] گفت: شرکت های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت های پخشی هستند که دارای 
پروانه از وزارت بهداشت باشند که شرکت پخش توسعه دارویی [...] هم در این زمره است، 
این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات 350 

میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد.
یادآور می شــود این شرکت توسط دو دختر یکی از وزرای چندهزار میلیاردی دولت 

یازدهم به ثبت رسیده است.
تأثیر منفی تصمیمات متناقض دولت

بر بازار بورس
با وجود آمارهای دولتی مبنی بر رشد و رونق اقتصادی یک روزنامه حامی دولت نوشت: 

فعاالن بورس سیاست صبر و انتظار را دنبال می کنند.
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: بازار سرمایه در چند روز گذشته شاهد افت شاخص از 
یک سود و کاهش حجم معامالت از سوی دیگر بوده است. این در حالی است که شاخص 
بــورس و اوراق بهــادار تهران در پایان معامالت دیروز نیز به روند نزولی خود ادامه داد و با 

599 واحد افت به پله 96 هزار و 28 واحدی رسید.
حمیــد میرمعینی کارشــناس بازار ســرمایه در این زمینه اظهار داشــت: »معموال 
پیش بینی بازار ســرمایه بر اساس اتفاق یا اتفاقاتی است که قرار است در آینده رخ دهند. 
اصول ارزش گذاری در بورس بر اساس تنزیل عایدات آتی شرکت هاست و با توجه به تداوم 
فعالیت شرکت ها این ارزش گذاری صورت می گیرد. بنابراین همه اتفاقاتی که در آینده به 
وقوع می پیوندد روی بازار سهام تاثیر خواهد گذاشت.« میرمعینی گفت: فعاالن بازار خیلی 
با دید بلندمدت به خرید و فروش ســهم اقدام نمی کنند و به نوعی سیاست صبر و انتظار 

را در پیش گرفته اند.
وی افزود: »یک سری عوامل اقتصادی نیز بر تصمیم گیری فعاالن بازار تاثیرگذار است 
از جمله بحث صندوق های بازنشســتگی و تأمین اجتماعی و نیز نحوه سیاستگذاری نرخ 
ســود بانکی که معلوم نیست در آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت. ما شاهد بودیم 
که در طول سال جاری، دولت دو تصمیم متفاوت و متناقض درباره سود بانکی اتخاذ کرد. 
در ابتدا ســود بانکی را به 15 درصد کاهش داد ولی در اواخر ســال، اوراق سپرده ریالی با 
نرخ 20 درصد منتشر کرد و اکنون نیز زمزمه هایی مبنی بر انتشار اوراق خزانه با نرخ 23 
درصد وجود دارد. خب این عوامل بر بازار ســرمایه و انتظارات فعاالن بازار تأثیرگذار است 

و باعث می شود که آنها تمام ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری را در نظر بگیرند.«
جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل

از تهدید شیعیان مسلح در منطقه می ترسند
یک روزنامه صهیونیستی تصریح کرد، شیعیان مسلح در منطقه به ویژه در عراق، 
بزرگترین چالش برای آمریکا هستند. جروزالم پست نوشت: »اگرچه کردهای منطقه 
حمایت کامل خود را برای به رســمیت شــناختن طرح آمریکا برای انتقال سفارت 
واشنگتن به اورشلیم )قدس( اعالم کرده اند، اما شبه نظامیان شیعه بزرگترین چالش 
در این خصوص هستند چرا که از یک سو سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
از شکل گیری انتفاضه جدید در سرزمین های فلسطینی حمایت کرد و از سوی دیگر، 
قیس الخزعلی، رهبر شبه نظامیان شیعه عصایب اهل الحق تحت حمایت ایران در عراق 
نیز به تازگی بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بر تصمیم قبلی خود برای 
تعیین اورشلیم )قدس( به عنوان پایتخت اسرائیل صحه گذاشت، روز پنجشنبه در یک 
پیام توئیتری با هشتک جدید عربی بر »پایتخت فلسطینی بودن« قدس تاکید کرد.

خزعلی در این پیام که جنبه بیانیه نیز داشت نوشت: »آمریکا بدون اجرای طرح 
عادی سازی مناسبات اعراب به سرکردگی عربستان سعودی با اسرائیل هرگز جرأت 
نمی کرد طرح انتقال پایتخت اسرائیل از تل آویو به قدس را عملی کند و سفارتش را 

نیز به این شهر منتقل سازد«.
این بیانیه در واقع مصداق بارز خشم حلقه شبه نظامیان شیعه در عراق است که 

می تواند تهدید جدی علیه ائتالف نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق نیز باشد.
خزعلی که یک بار در ســال 2007 به ســبب حمله به نیروهای آمریکایی در 
عراق زندانی و در ســال 2009 آزاد شد، به همراه نیروهای تحت امر خود نفوذش را 
گسترش داده است؛ نیروهای او بودند که نقش اساسی در آزادسازی حومه موصل از 
دست تروریست های داعش بازی کردند و هم او بود که در ماه اکتبر )دی ماه( گذشته 
در تصمیــم بغداد برای خارج کردن کنترل کرکوک از دســت حکومت خودمختار 

کردستان عراق موثر بود.
شبه نظامیان تحت امر خزعلی از سال 2016 به عنوان بخشی از جبهه شبه نظامی 
شیعه حشدالشعبی یا نیروهای بسیج مردمی عراق عمل کرده و امروزه حتی به عنوان 

بخشی از نیروهای امنیتی آن کشور عمل می کنند.
یا در همان اکتبر، زمانی که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، دولت عراق را 
وادار به خلع سالح شبه نظامیان کرده بود، خزعلی با تهدید آمریکایی ها از آنها خواسته 

بود به کشورشان باز گردند.
وی حتی روز پنجشنبه در پیام توئیتری خود نوشته بود: »تصمیم ترامپ برای 
تعیین قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی بر پایان اجرای پروژه ایجاد یک رژیم 

نژادپرست اسرائیلی است«.
او گستاخانه و با تقبیح و محکوم کردن تصمیم ترامپ، خواستار نابودی اسرائیل 
شده و از همه کشورهای خاورمیانه خواسته بود سفارتخانه های آمریکا در پایتخت های 

خود را تعطیل کنند.

گفت: یکی از پادوهای بی بی سی توئیت کرده بود؛ دختربچه هایي 
که در جشن جنجالي شهرداري در برج میالد رقصیده بودند، به دادسرا 

احضار شده اند و 10 ساعت بازجویي شده اند!
 گفتم: و نوشته بود با مادر یکی از این دختر بچه ها هم صحبت 

کرده و بازداشت آنها را تائید کرده است!
گفت: دروغ به این بزرگی؟! یعنی این کاسه لیس شبکه بی بی سی 

شعور مردم را هم مثل خودش فرض کرده است؟! 
گفتم: بی بی ســی هم بالفاصله این خبــر دروغ را با آب و 
 تاب پوشــش داده بود! اما فردای آن روز که خبر تکذیب شد، 

بی بی سی هم مجبور به تکذیب خبر شد!
گفت: مدتی اســت که خبرهای دروغ منتشــر می کنند و بعد که 
همه متوجه دروغ بودن خبر می شوند، تکذیبش می کنند! خب چرا؟!

گفتم: بی حســاب نیســت و برای انحراف افکار ملت از 
خرابکاری ها شونه. یارو گوسفند می دزدید و گوشت آن را صدقه 
می داد! پرسیدند این چه کاریه؟ گفت؛ گناه دزدی با صدقه پاک 

میشه! پوست و روده حیوون هم واسه خودم باقی میمونه!

رئیس جمهــوری آمریــکا در 
وضعیت  سه شنبه  بامداد  بیانیه ای 
اضطراری ملی علیه ایران را به مدت 

یک سال دیگر تمدید کرد.
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهور 
آمریکا بامداد سه شنبه )13 مارس/ 22 
اسفندماه( فرمان اجرایی برقراری وضعیت 
اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک 

سال دیگر تمدید کرد.
رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه 
خاطرنشان کرده که وضعیت اضطرار ملی 
درباره ایران که واشنگتن اولین بار روز 15 
مارس 1995 اعالم کرده، بایستی بعد از 
15 مارس سال 2018 نیز ادامه پیدا کند.

اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  در 
»رئیس جمهور آمریــکا روز 15 مارس 
1995، به موجب فرمان اجرایی شماره 
12957 و بــه  منظــور رســیدگی به 
تهدیدهای غیرمعمــول و فوق العاده ای 
کــه اقدامات و سیاســت های حکومت 
ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی 
و اقتصاد ایاالت متحده ایجاد می کنند، 
در ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار 

ملی اعالم کرد«.
ترامپ خاطرنشان کرده رئیس جمهور 
وقــت آمریــکا، روز 6 ماه مــه 1995، 
بــا امضای یــک فرمــان اجرایی دیگر 
تحریم های جامعــی را علیه ایران وضع 

کرده است.

این بیانیه در بخش دیگری به رفع 
تحریم های هســته ای علیه ایران ذیل 
توافق هســته ای برجام اشــاره کرده  اما 
نوشته است: »با آنکه این اقدامات به منزله 
در موضع گیری های  تغییری محسوس 
تحریمی ما به شمار می روند، تحریم های 
جامع غیرهسته ای ما علیه ایران همچنان 

پابرجا هستند«.
 ترامپ، بار دیگر ادعاهای اثبات نشده 
علیه برنامــه موشــکی و فعالیت های 
منطقه ای ایران را تکــرار و تهران را به 
»حمایت از تروریسم« متهم کرده است.
به گزارش تســنیم وی مدعی شده 
است: »اقدامات و سیاست های حکومت 
ایران، از جمله اقدام این کشور در توسعه 
موشک های بالستیک، حمایت از تروریسم 
بین المللی و نقض حقوق بشر تهدیدی 
غیرمعمول و فوق العاده علیه امنیت ملی، 
سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده 

به شمار می آیند«.
ترامپ تأکید کرده است: »به همین 
دلیل، وضعیت اضطراری اعالم شــده در 
تاریخ 15 مارس 1995 بایســتی بعد از 
15 مارس 2018 اجرا شــوند، بنابراین، 
اینجانــب طبق بنــد 202 )د( از قانون 
اضطرار ملــی، وضعیت اضطــرار ملی 
دربــاره ایران را کــه در فرمان اجرایی 
شــماره 12957 اعالم شــده برای یک 

سال تمدید می کنم«.

با دستور ترامپ

وضعیت اضطراری آمریکا 
علیه ایران تمدید شد

خواری  کارخانه  پرونده  متهم 
می گویــد، فســاد و تبعیــض و 
بی عدالتی، کشور را تهدید می کند 
و اصالح طلبــان دنبال اصالح این 

وضعیت هستند.
عبدالــه نوری گفته اســت؛ امروز 
همه تالش جریان اصالحات جلوگیری 
از اتفاقات خطرناکی است که می تواند 
برای کشور و مردم بحران آفرین باشد. 
از همین رو خواســتار انجام اصالحات 
اساسی در کشور است؛ اما بخش هایی 
با اقداماتی که انجام می دهند، یأســی 
جدی را در جامعه ایجاد می کنند. امروز 
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نجات 
کشــور از بحران های قابل پیش بینی و 
غیرقابل پیش بینی است. نگرانی جریان 
اصالحات این اســت که نــه تنها برای 
نمی شود،  کوششــی  تهدیدها  کاهش 
بلکه بسیاری از اقدام ها یا اظهارنظرها، 

تهدیدها را تشدید می کنند.
وی می افزایــد: »امروز مســائل و 
چالش های اقتصادی و معیشتی مردم 
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت؛ 
امــا اینکه همــه نقدهــای اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی به انتقاد از وضعیت 
اقتصادی و معیشتی محدود شود، برای 
کمرنگ کردن ســایر نقدها و به حاشیه 
بــردن نقد و نظارت بر عملکرد ســایر 
دســتگاه ها و نهادهایی است که عمدتاً 

نزد مردم غیرپاسخ گو هستند«.
وزیــر کشــور دولــت اصالحات 
همچنین گفته است »بی تردید فساد، 
تبعیض و بی عدالتی، به ویژه در اشکال 
اقتصادی و سیاســی آن، از بحران های 

مهمی است که کشور را تهدید می کند 
و بی اعتمادی عمومی را در پی داشــته 

است.
بخش عمده بحران هایی که کشور 
مــا در آن گرفتار اســت، زاییده تفکر 
و عملکــرد جریانی اســت که در نقاب 
ایدئولــوژی، ارزش های ملی و دینی را 
دستاویز اهداف خود کرده و منافع ملی 
را در پیشــگاه مقاصــد خویش قربانی 
کرده اســت. مع االســف اتاق فکر این 
جریان، به جای بازنگری در اندیشــه و 
عملکرد خویــش و تالش برای اصالح 
آن و همراهــی بــا خواســت اکثریت 
جامعــه، همگام با برانــدازان خارجی، 
به طراحی ســناریوهایی اقدام می کند 
که هدفی جــز بی اعتماد کردن جامعه 
نســبت به اصالحات و دلسرد کردن و 
ناامید کردن مردم از مشارکت در عرصه 

سیاسی ندارد.
وی ایــن را هــم گفته کــه وقتی 
زخمی به وجــود آمد باید برای درمان 
زخم چاره اندیشی کرد وگرنه با نسبت 
دادن هــر زخمی بــه خارجی ها، زخم 

التیام نمی یابد.
»غالمحســین  دیگــر  ســوی  از 
کرباســچی« دبیر کل حزب کارگزاران 
نیــز در واکنش به توئیت احمد توکلی 
اقتصاددان و عضو تشــخیص مصلحت 
نظام مبنی بر اینکه »اگر دولت تا پایان 
سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای 
مســئوالن را اجرا نکند، با اســتفاده از 
اختیارات دیده بان شــفافیت و عدالت، 
مــردم را به تجمع قانونــی و اعتراض 
خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم« در 

سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته است: »در 
خبرها آمده بود که بعضی از نمایندگان 
سابق که سال ها در صندلی های سبز و 
قرمز نشسته اند و بر پست های مختلف 
از جملــه وزارت تکیه زده اند، دولت را 
تهدید کرده اند. در حاشیه همه تهدیدها 
علیه دولت مظلوم جمهوری اســالمی 
ایران که وارث بدترین شرایط اقتصادی 
تاریخ ایران اســت، این تهدید از همه 
لیست  نه تنها  اینکه  است.  قابل توجه تر 
حقــوق و مزایای دولتی هــا و مدیران 
اجرایی که لیست درآمد همه مسئوالن 
در همــه ســمت های اجرایی، قضایی، 
امنیتی،  نظامی،  حاکمیتــی،  تقنینی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و مذهبی برای 
عموم مردم منتشر شود و حتی فراتر از 
آن به شرکت های عمومی، خصوصی و 
خصولتی نیز پرداخته شود و شفافیت 
همه جا را خانه ای شیشه ای می کند که 
حتی کوچک ترین شــبهه ای از فساد، 
رانت، رشــوه و حق الزحمه غیرمشروع 
وجود نداشته باشد بسیار مطلوب است 
و هیچ جای تردیدی نیست که اگر عملی 
شود و همه نهادهای حاکمیتی از جمله 
دولت بپذیرند و عمل کنند بسیاری از 
شــبهه ها مرتفع و بسیاری از خالف ها 
ریشه کن می شود اما سؤالی که مطرح 
می شود، این است که چرا اینقدر دیر به 
فکر چنین شفافیتی افتاده اند و حاال به 
فرض که دلسوزانه است و هرجا جلوی 

ضرر را بگیری منفعت است«.
سخنان عبداهلل نوری و کرباسچی 
در حالــی اســت که عملکــرد امثال 
آنها از دالئل عمده ناراضی تراشــی و 

چنان که  است؛  مردم  بی اعتمادسازی 
ایــن دو و قبه )معاون کرباســچی(، 
در ســال 82، با اســتفاده از منافذ و 
رشــت  کارخانه  قانونی،  حیله هــای 
الکتریک را با ثمن بخس مالک شدند 
و به نام همسران خود زدند. بازپرداخت 
قیمــت تقریباً هیچ خرید کارخانه )2 
میلیــارد تومان( در 13 قســط انجام 
شــد و پس از آن که کارخانه با سوء 
مدیریت به ورشکستگی کشیده شد، 
540 کارگر و خانواده های آنها به خاک 
سیاه نشستند. اخیراً خبرهایی منتشر 
شده که مالکان کزایی زمین کارخانه 
رشت الکتریک می خواهند این زمین 
مرغوب را - که اکنون داخل شهر رشت 
است- با 60 آپارتمان مجلل در شمال 

شهر پایتخت معاوضه کنند.
یادآور می شــود هنگام بازداشــت 
کرباســچی به جرم فساد در سال 79، 
عبداهلل نوری در وزارت کشــور، ستاد 
حمایت از شهردار متخلف را تشکیل داد. 
نوری آن زمان در سخنانی که تبدیل به 
تیتر یک روزنامه همشهری شد، گفته 
بود »محروم کردن کشــور از خدمات 
مدیر الیقی مثل کرباســچی، تضعیف 

نظام مدیریت کشور است«.
سال گذشــته نیز به هنگام طرح 
برخی  نجومــی  ماجــرای حقوق های 
مدیران، نوبخت ســخنگوی دولت در 
مراســم تودیع یکی از همین مدیران، 
مدیری را که 57 میلیون تومان حقوق 
)از جملــه 4 میلیون حق اوقات فراغت 
فرزنــدان!( می گرفت، ســرمایه نظام و 

کشور خوانده بود!

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه 
دولت آمریــکا عمال در حال نقض 
برجام است، گفت:  اتحادیه اروپا باید 
بدهد  آمریکایی ها  به  واضح  پیامی 
که اگــر به نقض برجام ادامه دهند 
یا درصدد تغییرش باشند با انزوای 

بین المللی مواجه خواهند شد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران که به اسالم آباد 
سفر کرده در گفت وگویی با رسانه های 
پاکستانی اظهار داشت: معتقدیم امنیت 
و ثبات کشــورهای همســایه و منطقه 
همان امنیت و ثبات جمهوری اسالمی 

ایران است.
ظریــف در بخش دیگــری از این 
گفت و گو خاطرنشان کرد: به هیچ کس 

یا گروهی اجازه اســتفاده از خاک خود 
علیه پاکستان را نخواهیم داد، همچنین 
معتقدیم که پاکستان نیز متقابال نخواهد 
گذاشــت خاک این کشور علیه ایران از 
سوی عوامل تروریســم مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی در ادامــه گفت: آمریکا به مفاد 
توافق هسته ای عمل نمی کند، زیرا که 
نمی خواهد جمهوری اســالمی ایران از 
فوائد آن بهره مند شــود بنابراین دولت 
آمریکا عمال در حال نقض برجام است.

وزیر امــور خارجــه تصریح کرد: 
معتقدیم که اتحادیــه اروپا باید پیامی 
واضــح به آمریکایی ها بدهد و آن اینکه 
اگر آنها به نقــض برجام ادامه دهند یا 
درصدد تغییر آن باشند یقینا با انزوای 

بین المللی مواجه خواهند شد.
همکاری بانکی

ظریــف در ادامــه گفت وگوهــا با 
مقامات پاکستان با ســردار ایاز صادق 
رئیس  مجلس ملی این کشــور دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیــدار رئیس  مجلس ملی 
پاکســتان با  اشــاره به مناسبات بسیار 
خوب و نزدیک دو کشور اظهار داشت: 
اجالس روسای مجالس 6 کشور بسیار 
موفــق بود و اجالس بعدی را در تهران 

برگزار خواهیم کرد.
ظریف در این دیــدار ضمن ابالغ 
سالم گرم رئیس  مجلس شورای اسالمی، 
بر افزایش مناســبات دوجانبه بویژه در 

زمینه پارلمانی تاکید کرد.

ادامــه درخصــوص  طرفیــن در 
همکاری های بانکی، امنیتی و موضوعات 
منطقه ای بویژه درخصوص سوریه و یمن 
و نیز همکاری های چندجانبه گفت وگو و 

تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه کشــورمان همچنین 
بــا »قمر جاویــد باجــوا« فرمانده کل 
ارتش پاکســتان دیــدار و درخصوص 
موضوعات دوجانبه و  منطقه ای گفت وگو 

و تبادل نظر کرد.
به گزارش فارس، ظریف در دیدار با 
مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان 
نیز خواســتار تالش مقامات اسالم آباد 
بــرای آزادی ســرباز ایرانی اســیر در 
دســت گروهک های تروریستی در این 

کشور شد.

در گفت وگو با رسانه های پاکستانی

ظریف: دولت آمریکا عمال در حال نقض برجام است

كارخانه خواران دیروز
امروز نسخه ضدفساد می پیچند!


