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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* دالر 3200 تومانی به مرز 8000  و سکه 1/200/000 تومانی به سه میلیون 
رسید... مردم مظلوم و خونگرم خوزستان مشکل آب آشامیدنی دارند، فقر، بیکاری، 
رکود، تورم و گرانی کمر بسیاری را خم کرده است آقایان با پیراهن نیم میلیون 
تومانــی برای تفریح به توچال رفته اند؟! با لطایف الحیل رأی مردم را گرفتند و 

اکنون در چنین بزنگاهی مشغول تفریح اند!
بوربور- ورامین
* در وضعیت کنونی بازار ارز، ســکه، خودرو، مسکن و... ظاهرا رئیس جمهور به 
وعده های انتخاباتی خود جامه عمل پوشانده و برای هواخوری با وزیر بهداشت 
به تفریحگاه توچال تشــریف برده اند. البته الزم بود با رساندن دالر به 3200 و 
سکه به 1/200 و رفع مشکالت بیکاری، رکود، گرانی و... کمی از خستگی مفرط 

خود بکاهند!
021---0426

* لباس ورزشی آقای روحانی در زمان حضور در مکان تفریحی توچال برندی 
آمریکایی و کالهی که برسر ایشان بود برندی اروپایی داشت. چگونه می توان از 

چنین دولتی انتظار داشت که برای تولید داخلی برنامه ای داشته باشد؟
0919---3767

* قرار بود آقای رئیس جمهور چنان رونقی در کشور ایجاد کند که مردم از دریافت 
یارانه بی نیاز بشوند ولی قیمت مسکن 40 درصد، قیمت سکه 100 درصد افزایش 
یافته و قیمت دالر از 3 هزار تومان به 8 هزار تومان رسیده است خالصه چرخ 

سانتریفیوژها که نچرخید هیچ چرخ اقتصاد کشور هم متوقف شد.
0916---4958
* این چه طرز کشورداری است جناب رئیس جمهور حقوق دان و کاربلد؟! سکه 
به 3 میلیون تومان رسید؟ اجاره مسکن کمر مستأجرین را خرد کرد؟ مسکن 

اجتماعی شما چه شد؟! محض رضای خدا امور کشور را به اهلش بسپارید؟
2805---0916 و 2842---0910
* این وضعیت که هر روز قیمت ها افزایش پیدا کند و دولت کاری انجام ندهد 
و با بی اعتنایی درد مردم را بیشتر بکند قابل تحمل نیست. به بی کفایتی دولت 

و دولتی ها باید رسیدگی شود.
0912---2770

* وزیر امور خارجه به اطاق بازرگانی می رود )97/4/3( و فردی از اطاق بازرگانی 
توصیه هایی به دکتر ظریف می کند که اگر نام گوینده را ندانید تصور می کنید 
که خواســته یکی از مشاوران ترامپ یا ســیا یا وزارت خارجه آمریکا از ظریف 
است! مثال گفته است که تا زمانی که روابط بین الملل ما حل نشود انتقال پول 
نفت ما با مشکل روبروست! باید این مشکل را حل کنید و راه آن مذاکره است 
باید بزرگان نظام را قانع کنید!! یعنی کشــور را در مقابل گرگ گرســنه آمریکا 
بی سالح و بی دفاع کنید. تا مشکل خوردن و پوشیدن اقشار فزون طلب برطرف 
شود!! زمانی که چنین انسان هایی اختیاردار نظام اقتصادی ما باشند باید منتظر 

روزهای بدتری برای آن باشیم. 
طاهری و بیگ زاده و طاهایی

* یادداشت روز 97/4/3 کیهان واقعا حرف دل بسیاری از مردم امروز ماست ولی 
کو گوش شنوا؟! مشکالت بیکاری، تورم، افزایش قیمت های سرسام آور ارز، سکه، 
مسکن، خودرو و... بسیاری  را کالفه کرده آن وقت حضرات به حاشیه سازی ها 
مشــغولند؟! ورود خانم ها به استادیوم های ورزشی مردانه و... دغدغه مسئوالن 

می شود؟!
0912---8068

* ضمن تشکر از یادداشت روز 97/4/3 از رئیس رسانه ملی درخواست می شود 
سؤاالت این یادداشت را در یک برنامه زنده تلویزیونی با حضور رئیس جمهور از 
او بپرسند و از سؤاالت کلیشه ای جدا پرهیز نمایند. البته سؤاالت را قبال به سمع 

مبارکشان برسانند!
نیکنام- قم
* بزرگ ترین خألیی که امروز در کشــور احساس می شود نبود عزم و اراده ای 
جهادی در برخی مسئوالن است، جوانان می توانند با توجه به توانایی هایشان این 

خأل را پر کنند و انقالبی حرکت کنند.
031---0883

* رسانه های حامی دولت نه دیگر تیتری از سفر مقامات اروپایی به کشور می زنند 
و نه از ثمرات برجام مطلبی چاپ می کنند و این رفتار نشریات مزبور توهین به 
شعور 80 میلیون ایرانی است. آیا فکر می کنند مردم این قدر فراموشکار هستند؟
فیضی
* این روزها که در چاه ویل برجام افتاده ایم کاسبان برجام از انسجام و همگرایی، 
زیاد غزل می سرایند. اگرچه همگرایی امر بسیار مطلوبی است ولی اوال همگرایی 
حول محور غرب پرستی معنی ندارد، ثانیا باید دید چه گروهی ساز ناکوک نواخته اند 
و برخالف جهت مطالبات ملی و رهبری و والیت حرکت کردند و کشــور را به 
این وضعیت کشــاندند! انسجام ملی فقط در زیر لوای اطاعت عملی از منویات 

رهبری امکان پذیر است.
دوالبی
* درحالی که مردم از گرانی و تورم رنج می برند و با مشکالت اقتصادی دست و 
پنجه نرم می کنند، معاون اول رئیس جمهور که سال گذشته در تبلیغات انتخاباتی 
سینه چاک می کرد و به داشتن برنامه اقتصادی برای حل مشکالت می نازید این 

روزها زیاد آفتابی نمی شود.
سوری
* وقتی برای دیدن تماشــای بازی ایران - اســپانیا به ورزشگاه آزادی رفتم با 
صحنه های شرم آوری روبرو شدم، اختالط دختر و پسر، کشف حجاب و ... گویا 
عده ای برای ولنگاری و خودنمایی و خودآرایی به بهانه تماشای بازی خود را به 
ورزشگاه رسانده بودند کســانی که سینه چاک می کنند برای ورود خانم ها به 

ورزشگاه های مردانه چنین مقصودی دارند؟!
عسگری
* دولت برای تنظیم بازار آهن آالت به اندازه تنظیم بازار قیمت تخم مرغ ارزش 

قائل بشود و جلوی افزایش سرسام آور قیمت آهن را بگیرد.
0913---1227
* صاحب منصبان فعلی قوه مجریه در روزگار دولت سابق مسخره می کردند که 
مردم شــب می خوابند صبح که از خواب بیدار می شوند قیمت ها افزایش یافته 
ولی امروز که خودشان مسئولیت دارند قیمت ها ساعت به ساعت افزایش پیدا 

می کند و آقایان گویا روز هم در خوابند.
0915---1648

* طبق گزارش تهیه شده توسط مجلس بیشتر روستاهای کشور خالی از سکنه 
شده اند. بنویسید مبادا دولت و دولتی ها نگران شوند. مشغول سرگرم کردن ملت 

با حاشیه سازی ها با محوریت اقشار خاص و بی درد باشند.
0919---2470

* فتنه 88 بر پایه دروغ آغاز شــد و فتنه گران با انحراف افکار عمومی سعی در 
براندازی نظام را داشتند و نفوذی هایی که امروز در بدنه دولت قرار گرفته اند، و 
مــدام به مردم دروغ می گویند با همان خلق وخو و درجهت اهداف همان فتنه 
عمل می کنند. اما مردم ایران اسالمی آماده می شوند با بصیرتی آگاهانه حماسه 

9 دی دیگری را رقم بزنند.
021---9019

* یکی از وزیران این دولت گفته مردم خوزســتان در قضیه پدیده ریزگردهای 
منطقه صبور باشند. عرض می کنیم در دیزی باز است حیای گربه کجا رفته. کار 
دولتمردان رهنمود اخالقی دادن به مردم است یا اینکه به عنوان نوکر مردم باید 

برای حل مشکالت آنان به خودشان تکانی بدهند؟
0919---2470

* رئیس مجلس شــورای اســالمی باید در رأس امور بودن این قوه را در جواب 
دندان شکن دادن به خارجی ها در قضیه FATF نشان بدهد. الزم است ایشان 
در رفتار و گفتار خود تجدید نظر داشــته باشند. باید مواظب باشند که دشمن 

به طمع نیفتد.
تورانی
* بازی های ارزشمند تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی روسیه باعث غرور 
و وحدت ملی ایرانیان شده است. ما می توانیم در فرهنگ و اقتصاد هم پیشرفت 
داشته باشیم و موجب سربلندی ایران بشویم. مشروط به اینکه دولت و مسئولین 

از الک دفاعی بیرون بیایند و بیگانگان را غول حساب نکنند.
0916---9570

* بنده برعکس دیگران که امضاءکنندگان نامه پیشــنهاد مذاکره با آمریکا و از 
جمله دبیر کل حزب دولتی کارگزاران را مورد شــماتت قرار می دهند معتقدم 
باید از آنان تشکر کرد چرا که با این کار ماهیت خود را برای همه افراد از جمله 

افراد ساده لوح جامعه رو کردند.
0935---7150
* اگر حکم قاتل 3 نفر بی گناه در خیابان پاســداران با ســرعت و به موقع اجرا 
می شد شاهد این همه ضجه و مویه و مظلوم نمایی اهل نفاق در داخل کشور و 

شیاطین خارج کشور نبودیم.
دشتی

استقبال گسترده از تیتر کیهان
اعدام مفسدان جواب می دهد

تاکید دیروز روزنامه کیهان بر لزوم اعدام و مصادره اموال تروریســت های 
اقتصادی که خون مردم را در شیشــه می کنند، با استقبال طیف های مختلف 

مردم روبرو شده است.
شــهروندان بســیاری ضمن تماس و ارتباط از طرق مختلف، گزارش تیتر 
اول دیروز کیهان تحت عنــوان »اعدام و مصادره اموال، راه حل فوری مقابله با 
تروریست های اقتصادی« را حرف دل خود و بسیاری از توده های مردم دانستند.

در همین حال مخاطبان سایت های حامی دولت نیز واکنش های خواندنی 
به این تیتر از خود نشان داده اند.

ســایت فرارو از سایت های حامی دولت ضمن انتشــار تصویر صفحه اول 
کیهان نظر مخاطبان خود را جویا شد که گزیده ای از این نظرات را می خوانید؛

- این یه بار باهات هستم. اوکی
- بسیار حرف خوبی زدید ولی به شرطی که هیچ کسی حتی بعضی از مسئوالن 

در امان نباشند...
- این حرف درستیه قانون هم هست طبق قانون اخالل گر را اعدام کنید.

- بهترین راه حل.
- در این مورد راســت میگه!  چــون کاری که دالالن و اخاللگران اقتصادی با 

زندگی مردم کردند در حد یک جنایت و نسل کشی است!
- تنها موردی که با اعدام موافقم، اعدام اخاللگران اقتصادیه.

- این اعدام شامل اصول چی ها هم می شود یا فقط اصالحات چی ها در لیستند 
)کیهان: مفســد اقتصادی، نه اصولگرای واقعی است و نه اصالح طلب حقیقی. 

مفسد، مفسد است(.
- مخالف اعدامیم اما مصادره اموال را فکر کنم همه مردم موافقند.

- اگه یه بار حرف حساب زده باشی، این دفعه بود.
- ما که دوست داریم اعدام بشن.

- آدمی که با ارز 4200 به طور خیلی شیک و مجلسی جنس شو وارد می کنه 
و با وقاحت تمام با ارز 8000 می فروشه به نظرتون باید چیکارش کرد؟ ای بابا 
قوه قضائیه بدون مصلحت اندیشــی چند بار سخت برخورد کنه تا بقیه حساب 

دستشون بیاد.
- فکر کنم این اولین بار باشد که 100٪ با نظر روزنامه کیهان موافقم.

- با اعدام موافقم  برای تمام کســانی که به منافع ملی خســارت وارد کرده و 
می کنند.

- گل گفتی کیهان جونم.
- بــا اینکه خیلی مواضع کیهان را قبول ندارم ولی این بار خداییش درســت 
گفته. کسایی که سواستفاده مالی دارند و مشکالت اقتصادی برای مردم ایجاد 
می کنند و مردم را به خاک سیاه مینشونن چی کارشون باید کرد؟ حتی اعدام 

هم برای اینها کمه.
- حرف درستی زده.

به نظرم فقط محتکرین و سوداگران از این پیشنهاد کیهان ناراحت می شوند.
- درست گفته. ولی االن اصالح طلبان و کارگزارانیها که ژن خوبهایشان مشغول 

کاسبی اند فریاد و شانتاژ می کنند علیه این پیشنهاد عالی.
- اگر اینکار قبال شده بود و چنتا جنایتکار اقتصادی اعدام شده بودن االن کمر 

ملت اینجوری نشکسته بود. بدبختمون کردن و گردنشونم کلفتر شده!
- واقعیت رو گفته. نباید دست رو دست گذاشت.

- موافقم. اعدامشون کنند.
- برای اولین بار با کیهان موافقم. کسانی که به خاطر نفع شخصی با سرنوشت یک 
ملت بازی می کنند خائن به وطن هستند و اعدام کمترین مجازات برای این افراده.
در همیــن حال مخاطبان ســایت عصر ایران دیگر ســایت حامی دولت نیز 
کامنت های قابل تأملی درباره لزوم برخورد قاطع با عناصر سودجو و زالوصفت 

گذاشته اند.
- وظیفه دولتمردان افشاگری نیست، پیگرد و برخورد با متخلفان است.

- لیست کسانی که ماشین وارد کردند را منتشر کنند.
- انتشــار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی، افتخار نیست، نشانه ضعف 

است آقای جهرمی.
- آفرین آقای جهرمی وزیر شجاع کابینه.

- کیهان راست می گه اینا رو باید اعدام کرد کسایی که وضع اقتصاد رو اینجوری 
کردن باید اعدام بشن مفسدان اقتصادی.

- با اون کسی که گفته مفسیدن رو اعدام کنیم موافقم.
- آقا بیاریدشون وسط میدونای شهر آفتابه بندازین گردنشون آبروشون بره.

- اینایی که این کارها رو می کنن تروریست اقتصادی هستند وباید مثل داعشی ها 
اعدام بشن چون هیچ فرقی با اونا ندارن.

- از شــجاعت و برخورد قاطع وزیر جوان تشکر و قدردانی می شود و ضمنا در 
همه حوزه ها نیاز به شفاف ســازی و برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه همراه با 

اطالع رسانی از نتیجه آن به مردم ضروری می باشد.
- بگیرنشون خب، فقط اعدام جواب میده و الغیر.

موج سواری سودجویان اقتصادی
روی ندانم کاری برخی مدیران دولتی

تیم اقتصادی دولت دچار بی برنامگی اســت؛ وقتی رئیس بانک مرکزی بگوید 
نمی داند چه تصمیمی بگیرد معلوم است یک نفر می تواند 38 هزار سکه بخرد.

روزنامه آرمان از روزنامه های حامی دولت در یادداشتی نوشت: دادستان تهران آقای 
جعفری دولت آبادی در نشســت خبری خود از تعیین تکلیف چند پرونده اقتصادی 
صحبت کردند و در ضمن سخنان خود به مطلبی اشاره کردند که این روزها نقل مجالس 
است. به گفته ایشان انحصار حجم سکه فروخته شده با منطق عدالت ناهمخوان است. 
دولت برای جذب نقدینگی در مدت اخیر اقدام به فروش سکه در سطح گسترده کرد 
و خریدار اول 38 هزار ســکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نیز چهار هزار و اندی 
سکه خریداری کرده است. وقتی تیم اقتصادی دولت همانند حجره نشین های دوره 
قاجاریه طرح و برنامه اقتصادی دارد، آیا امیدی به برون رفت از وضع موجود می رود؟

تیم اقتصادی دولت در حوادث ارزی اخیر با کدام کارت بازی کردند و چگونه 
صندوق ارزی بانک مرکزی را چند قفله کردند که ارز نزدیک به 4 هزار تومانی در 
کوتاه مدتی به هشت هزار تومان رسید و خنده دار به بهانه جمع آوری نقدینگی از 
بازار بیش از 7 میلیون سکه بهار آزادی به قیمت زیر دو میلیون تومان فروختند و 
امروز قیمت سکه به مرز 3 میلیون تومان رسید یعنی خریداران سکه که به گفته 
دادستان محترم تهران یک نفر 38 هزار سکه خرید در یک معامله هر سکه سودی 

یک میلیون تومانی بردند. 
آیا توقع دارید من کشاورز باز هم طاقت بیاورم و با بانک و تأمین اجتماعی 
و اداره کار و اداره دارایی سر و کله بزنم و سرپا بمانم یا مانند دوستم با فروش 
امالک آباء و اجدادی در صف خرید ســکه و ارز دعاگوی از ما بهتران باشــم. 
از قــول رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز در فضاهای مجازی خواندیم که 
او نمی دانــد چه کار کند. وقتی رئیــس بانک مرکزی نمی داند چگونه تصمیم 
بگیرد طبیعی اســت که تصمیماتی از این دســت گرفته می شود که یک نفر 
بتواند 38 هزار ســکه خریداری کند و ســودی معادل حقوق هزاران کارگر را 

یک شبه به جیب بزند.
چه کسانی صدای تروریست ها را

جای صدای مردم جا می زنند
مشاور فرهنگی رئیس جمهور می گوید باید بیشتر تامل کرد تا صدای کاسبکاران 

دالل با صدای تهیدستان نگران اشتباه گرفته نشود.
حسام الدین  آشنا در کانال تلگرامی خود به برخی تحرکات در بازار اشاره کرد 
و نوشت: صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید. اولی صدای مردم است اما باید 
در تشخیص صدای دوم و سوم بیشتر تامل کرد تا صدای کاسبکاران دالل با صدای 

تهیدستان نگران اشتباه گرفته نشود.
درباره این دغدغه  درســت آقای مشــاور گفتنی است عدم همراهی با منطق 
درست ساماندهی و قانونمندی فضای مجاری از سوی برخی مدیران دولت به ویژه 
آقــای روحانی، فضایی را ایجاد کــرده که مرز مردم و مطالبات اقتصادی بازاریان با 
موج ســواری فرصت طلبان سیاسی و تروریست های اقتصادی قابل تشخیص نباشد 
و نفوذی ها و عناصر وابسته به دشمن و اتاق جنگ اقتصادی آن بتوانند در پوشش 

مطالبات و گالیه های مردم، اقدام به ایجاد بی ثباتی و ناآرامی   کنند.
دی ماه گذشته پس از تحرکات برخی محافل و رسانه های ضدانقالب که منجر 
به جنایت علیه شهروندان بی گناه و مأموران خدوم نیروی انتظامی، آتش زدن اموال 
عمومی و مردم، حمله به حســینیه ها و مساجد و حتی آتش زدن پرچم  جمهوری 
اسالمی شد، وزیر ارتباطات به درستی به مدیر کانال تلگرام اعتراض کرد که برخی 
از کانال ها رسما آموزش ساخت بمب و ترور و جنایت را می دهند اما مدیر تلگرام در 
قبال انسداد برخی از همین کانال ها مقاومت کرد و ایستادن کنار تروریست ها را بر 

40  میلیون کاربر تلگرام ترجیح داد.
پس از این اتفاقات با وجود تاکید منطقی نظام بر همراهی تلگرام یا انسداد  آن، 
برخی مدیران دولتی حاضر نشــدند در مقابل نفوذطلبی سرویس های جاسوسی و 
گروهک ها از این معبر قاطعیت نشان دهند و حتی شنیده می شود که با ایجاد پیام 
رســان  هایی مانند تلگرام و هاتگرام، سعی کردند انسداد تلگرام را دور بزنند و حتی 

مشکل فیلتر بودن آن را نیز حل کنند!!
عجیب تر اینکه طی یکی دو ماه گذشته از وزیر اقتصاد و رئیس  بانک مرکزی 
گرفته تا ســخنگوی دولت و... بارها بر نقش آفرینی فضای مجازی به ویژه تلگرام 
در ایجاد التهاب در بازار و ایجاد تورم انتظاری و به هم ریختن بازارهای ســکه و 
ارز تاکید کردند اما با این همه دولت هنوز تصمیم راسخی درباره ساماندهی این 
فضا نگرفته و آخرین بار دیروز عناصر سودجو و تروریست های اقتصادی و سیاسی 
از طریق همین فضای به حال خود رها شده، اقدام به موج سواری روی گالیه های 
بازاریان و تهدید و ارعاب برای به تعطیلی کشاندن بازار کردند؛ نوعی خود تحریمی 
که دود آن قبل از همه به چشم کسبه زحمتکش و مردم و اقتصاد کشور می رود.

ترامپ یک ماه است از برجام خارج شده
اما گرانی ها از یک سال پیش کلید خورد

یک سایت حق العمل کار مدعی شد وقتی برجام رفت، دانستیم چه بود.
سایت عصر ایران نوشت: برجام به کما رفته است؛ این جمله سیدعباس عراقچی 
است، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای. از وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
زیر میز برجام زده، اوضاع اقتصاد ایران به طور کاماًل ملموسی دچار آشفتگی شده 
است. دالر که در قریب به 5 سال نخست ریاست جمهوری روحانی، دارای ثبات نسبی 
بود، ناگهان افســار پاره کرده و بی آنکه حد و مرزی برای خود قائل باشد، همچنان 
پیش می تازد، ســکه و طال نیز در این رقابت کم از ارز ندارند. ثبات در بازار مسکن 
نیز به هم خورده است، قیمت خودروها، لحظه ای شده، روند فرار سرمایه ها از کشور 
افزایش یافته، شرکت های خارجی یکی پس از دیگری از ایران خارج می شوند. امنیت 

روانی مردم دچار اختالل جدی شده است و...
مدیر این سایت می افزاید: »این وضعیت اسفناک، نشان می دهد که برجام، چقدر 
برای مردم ایران مفید بوده است و حاال که در حال فروپاشی است، عموم مردم با تمام 
وجود آثار رفتن برجام را حس می کنند. ای کاش وقتی برجام سرپا بود و به کما نرفته 
بود، با تدبیر بیشتری از آن مراقبت می شد تا چنین به کما نرود و جامعه را این گونه 
شوک زده و مضطرب نکند. دیر نیست که مخالفان برجام و آنان که می گفتند برجام 

برای ما چه کرده است، با چراغ گردسوز، دور بیفتند و دنبال برجام بگردند.«
مغالطه نویســنده در حالی است که ترامپ یک ماه است از برجام خارج شده اما 
روند شتابان افزایش قیمت ها از یک سال پیش آغاز شد؛ چنان که دالر بهمن و اسفند 
به مرز 6 هزار تومان صعود کرد. سکه نیز بهار و تابستان سال گذشته 900 هزار تا 1/2 
میلیون تومان معامله می شد اما اواخر سال به 1/9 میلیون تومان صعود کرد. همین 
طور است قیمت خودرو و مسکن که جهش قیمتی آن از میانه سال گذشته آغاز شد.
در حقیقت عامل مهم تر در چالش اقتصادی فعلی، نگه داشتن اقتصاد کشور و 
تولیدکنندگان و مدیران در حالت بی عملی و تعلیق و انتظار طی 5 سال گذشته است 
که عماًل موجب ضعیف شدن بنیه اقتصاد ملی و کاهش تولید و قدرت اقتصادی شد 
و بیش از آن که اراده کند روی پای خود بایستد، به امید بیگانگان به انتظار نشست. 
در حقیقت دولت به جای اینکه آسیب تکانه های خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی 
را کم کند، به واسطه برجام زدگی حاد، موجب وابستگی ذهنی به تحوالت خارجی 

شد. در اینجا نیز یک ظلم و اجحاف بزرگ صورت گرفته است.
اما درباره ســایت مورد اشاره باید یادآور شد که همین سایت تا مدت ها دولت 
ماقبل روحانی را تبلیغ و از این طریق کاسبی می کرد اما به مرور ریل عوض کرد و 

با تغییر دولت، به حامیان دولت جدید پیوست!!
سودجویان اقتصادی

زبان مجازات را می فهمند نه سخنرانی
یک سایت حامی دولت خواستار تنگ کردن عرصه برای سودجویان اقتصادی 

و به قول عامیانه، انداختن افراد متخلف در تنور شد.
عصر ایران نوشت: » برخی حرف ها و استدالل ها برای مردم باورپذیر نیست. مردم 
نمی خواهند مسئوالنشان از حباب و یا واقعی نبودن قیمت ها حرف بزنند آن هم در 

حالی که همین حباب قیمت ها زندگی مردم را سخت کرده است.
مردم زیر فشار اقتصادی هستند و حرف زدن از حباب برای آنها قابل قبول نیست. 

حباب برای آنها سنگی است که جلوی زندگی شان افتاده است.
حاال که آمریکا حلقه فشــار بر ایران را تنگ کرده، بهتر اســت دولت هم حلقه 

فشار به سودجویان اقتصادی را تنگ کند.«
این سایت با  اشــاره به ماجرای ضرب المثل شده انداختن یک نانوای متخلف در 
تنور توسط ظل السلطان می نویسد: نقل نسل به نسل این ماجرا توسط مردم، از انتظار 

برخورد با سودجویان خبر می دهد.
 همان گونه که با جان مردم نمی شود بازی کرد با نان مردم نیز نمی توان. و از این رو 
تا عادی شدن اوضاع که فراتر از اقتصاد و در عرصه سیاست باید اتفاق بیفتد مردم انتظار 
دارند دولت با کمک قوای دیگر وارد میدان عمل شود و با این سودجوها برخورد کند.
امروز افزایش قیمت ها زندگی مردم را سخت کرده است و تنها حرف زدن برخی 

مسئوالن این سختی را دو چندان کرده است.
عصر ایران ادامه می دهد: مشــخص نیســت چرا رئیس جمهور در مورد شرایط 
اقتصادی کشــور و دالیل گرانی و راه های مقابله با آن با مردم حرف نمی زند؟ البته 
اگر قرار است در این گفت وگو همان حرف های تکراری گذشته زده شود بهتر است 
اصال حرفی زده نشود. مردم حرف ها را بشنوند و بدانند راهکار دولت چیست قطعا 
با آن همراه خواهند شــد. واقعا االن هیچکس نمی داند چه خبر است. دالر با چند 
قیمت مختلف در کشــور عرضه می شود. قیمت کاالها ساعتی تغییر پیدا می کند و 

مردم به سختی زندگی می کنند.
نویسنده تاکید کرد: حاال وقت اقتدار است. اقتدار با کسانی که در حال سوءاستفاده 

هستند و می خواهند از شانه های مردم باال بروند. 
شگفتی و حیرت وقتی بیشتر می شود که پدران ما دهه 60 را به یاد دارند که 
کشــور با شرایط بسیار دشوارتر و درآمد بسیار کمتر اداره می شد و سودجویان این 

همه تاخت و تاز نمی کردند.
یادآور می شود کیهان اخیرا در گزارشی خواستار مجازات شدید و مصادره اموال 

عناصر سودجو و تروریست های اقتصادی شده بود.

گفت: رژیم صهیونیســتی از بادبادک هــای آتش زای مبارزان غزه 
بد جوری به وحشت افتاده اند.

گفتم: روزنامه هاآرتص از قول یکی از صهیونیســت های 
 اشــغالگر نقل کرده که گفته اســت؛ صبح که از خواب بیدار 
می شویم نمی دانیم چند ســاعت دیگر کدام یک از خانه ها و 

مزرعه هایمان به آتش کشیده می شود!
گفت:  آمریکایی ها هم از آغاز حمله موفق ارتش سوریه و نیروهای 
مقاومت به جنوب ســوریه و قلع و قمع باقیمانده تروریست ها کالفه 

شده اند.
گفتم: بی حســاب نیست که دیروز عده ای با سوء استفاده 
از گالیه های اقتصادی کســبه بازار، علیه مدافعان حرم شعار 

داده بودند.
گفت: ولی خیلی زود با اعتراض شــدید کسبه روبرو شده و زیپ 

دهانشان را کشیدند.      
گفتم: عرصه را با محافل مخفی صهیونیست ها  اشتباه گرفته 
بودند! یارو می خواست مین منفجر کنه انگشتش رو توی گوشش 

کرد و محکم پاشو گذاشت روی مین!

طی  مجلس  نماینــدگان 
نامــه ای به علــی الریجانی 
خواســتار این شدند که وی 
رئیس مجلس ضمن  عنوان  به 
پیگیری برگزاری نشست قوای 
بررسی  ویژه  کمیته  سه گانه، 
را  قوا  اقتصادی سه  مشکالت 

تشکیل دهد.
جمعــی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای خطاب 
به علی الریجانــی رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواستار برگزاری  
نشست قوای ســه گانه و تشکیل 
کمیتــه ویژه برای رســیدگی به 
مشکالت اقتصادی مردم و نوسانات 

ارزی شدند. 
در همین زمینــه، حمیدرضا 
حاجی بابایی نماینده مردم همدان 
و رئیس فراکســیون نماینــدگان 
والیــی مجلــس در گفت وگو با 
تایید  ضمن  فــارس،  خبرگزاری 
این خبــر گفت: در ایــن نامه از 
رئیس مجلس خواســته ایم هرچه 
سریعتر نشست سران قوا با حضور 
وزرا ، نمایندگان مجلس و مقامات 
قضایی در صحن خانه ملت برگزار 

شود. 
وی ادامــه داد: امــروز زمان 
آن اســت که قوای سه گانه مانند 
بســیاری از دوران ها با وحدت بر 
ســر یک میز نشسته و برای رفع 
مشکالت مردم بکوشند. دیگر امروز 
عدم فعالیت مقام و مسئولی قابل 

توجیه نیست. 
حاجــی بابایی بــا بیان اینکه 
نشســت قوای ســه گانه باید به 
صورت علنی و شفاف برگزار شود 
خاطرنشــان کرد: مردم محرم ما 
هســتند و نباید چیزی را از آنها 
پنهان کنیم، ملت باید بدانند که 

چه مسائلی در کشور وجود دارد.
نماینده مــردم همدان با ابراز 
انتقــاد از عملکرد برخی از وزرای 
دولت، گفت: برخی وزرا کســل و 
خسته اند و طوری رفتار می کنند 
که گویی شکست خورده اند، در این 
شرایط بهتر اســت آقای روحانی 
قبل از آنکه مجلس بخواهد وزیری 
را استیضاح کند، آن فرد را برکنار 

کند. 
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه 
وکالی ملــت در مجلــس ضمن 

حمایت از دولت و سایر نهادهای 
کشور بر روی عملکرد آنها نظارت 
می کنند تصریح کرد: امروز زمان 
آن اســت کــه رئیس مجلس به 
وظیفــه قانونی خود عمل کرده و 
همان طوری کــه رهبری گفتند 
طوری مســائل را تنظیم کند که 
مجلس در راس امور باشد، مجلس 
بدون گل زدن نمی تواند در راس 

امور باشد. 
وی در بیــان جزئیات دیگری 
از نامه نمایندگان مجلس به علی 
الریجانــی گفت: مجلــس خانه 
ملت اســت به همین دلیل ما در 
نامه نوشته ایم که تمامی مقامات  
دست اندرکار  و حتی کارشناسان 
را زیر ســقف خانه ملت گردآوری 
کرده و در نشستی یک روزه و حتی 
بیشتر مسائل اقتصادی و مشکالت 

مردم را پیگیری کنیم. 
رئیس فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس اعالم کرد: عملکرد 
به خصوص  مجلس  هیئت رئیسه 
رئیس پارلمان مطلوب نیســت و 
باید تحرک بیشتری از خود نشان 

دهند.

2درخواست نمایندگان مجلس در نامه به علی الریجانی:

برگزاری نشست قوای سه گانه در مجلس 
و تشکیل كمیته ویژه بررسی »گرانی«

از  نفر  از 15 هــزار  بیش  
نخبگان اصولگرا و اصالح طلب 
بیانیه ای  حوزه و دانشگاه در 
طرفداران  از  تعــدادی  نامه 
بدون  مذاکره  پیرامون  غرب 
قید و شــرط بــا آمریکا را 

محکوم کردند.
در ایــن بیانیه کــه به همت 
مؤسســه مطالعات و بررسی های 
راهبردی بعثت تهیه شــده آمده 
اســت : » نامه ســخیف و خفت 
بار 100 نفر از مدعیان اصالحات 
و منحرفیــن از مســیر انقالب و 
اپوزیســیون خارج نشــین برای 
مذاکره مســتقیم و بدون قید و 
شرط با آمریکا، این روزها انزجار 
عمومی را برانگیخته اســت. چرا 
کــه بدعهدی و نقــض تعهدات 
آمریکایی ها  توســط  بین المللی 
تبدیل به رویه ای معمول شــده 
و نه فقط ملت ایران بلکه ســایر 
ملت هــای دنیا نیز طعم تلخ این 

پیمان شکنی را تجربه کرده اند.
این بیانیــه در ادامه با تاکید 
افکار عمومی  اینکه پرســش  بر 
بعد از شکســت برجام این است 
که هــدف از نوشــتن نامه ای با 
تِِم تســلیم توســط چند مهره 
سوخته در فضای کنونی چیست 
و برای ملت چه خوابی دیده اند؟ 
تصریح کــرده اســت: »این در 
اصرارکنندگان  که  اســت  حالی  

دیروز بــرای مذاکره بــا آمریکا 
امروز خود به یکی از جدی ترین 
تبدیل  دلواپســان  و  منتقــدان 
شده اند بطوری که مقامات دولتی 
نیز این اقدام را بی عقلی سیاسی 
محض دانســته و بــر مقاومت و 
می ورزند؛  تأکید  کشور  استقالل 
چرا که طشت مذاکره از بام افتاده 
و رسوایی آن برای همگان روشن 

گردیده است.«
و  اصالح طلــب  نخبــگان 
اصولگرای حوزه و دانشــگاه در 
بیانیه خود تاکید کردند: »از یاد 
نبرده ایــم نامه جــام زهر برخی 
نماینــدگان خودفروخته مجلس 
ششــم و همچنین زمانی را که 
ملت ایران بعد از فتنه آمریکایی 
صهیونیستی سال 88 با تحریم ها 
و مشــکالت اقتصادی دســت و 
پنجه نــرم می کرد، افــرادی از 
همین قماش با التماس از کنگره 
آمریکا و پارلمان اروپا خواســتار 
افزایش تحریم ها برای فشــار به 
ملت ایران شــدند. آیا غیر از این 
اســت که نامه کنونــی آنها نیز 
از قبل طراحی  تکمیل برنامه ای 
شده و محصول یک پروژه توافقی 
میان بازیگران داخلی و خارجی 

است؟«
ابــن بیانیــه می افزاید: »در 
حالیکــه ایران در تجربه نافرجام 
برجام بارها بــا آمریکا مذاکرات 

مســتقیم کرد، تنهــا نتیجه آن 
بی شــرمانه ترین نقــض عهد از 
سوی آن شــد. حال این جریان 
تهدیدات  بزرگ نمایــی  درصدد 
آمریکا، خالی بودن دست ایران و 
در نهایت بازگشت به میز مذاکره 

است.«
امضــا کنندگان ایــن بیانیه 
ضمــن ابراز انزجــار و تنفر خود 
از این خائنان شــبه روشنفکر از 
قوای سه گانه و مسئوالن مربوطه 

خواستند: 
1ـ  در حالــی کــه مســائل 
اقتصادی و معیشتی مردم دغدغه 
اصلی رهبر معظم انقالب بوده و 
ایشان اتاق جنگ آمریکا را وزارت 
خزانه داری آن می دانند، با اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و با تکیه بر توان داخلی به تقویت 
اقتصاد کشور پرداخته و راه نفوذ 

و توطئه دشمن را سد نمایند.
2 ـ در شــرایطی کــه ملت 
ایران با مشکالت فراوان اقتصادی 
روبروســت، نامه خائنانه عده ای 
وطــن فروش بر خــالف مصالح 
ملــی و مبانــی نظام اســالمی 
بوده و تکمیل کننده نقشــه های 
انقالب می باشد و قابل  دشمنان 
مسئوالن  از  نیست،  چشم پوشی 
قضایی خواستار رسیدگی سریع 

و صریح به این موضوع هستیم.
3 ـ اکنون که مســئوالن ما 

در آزمون بــزرگ حفظ عزت و 
اقتدار ملی قرار گرفته اند شایسته 
اســت تا با حفظ روحیه انقالبی 
از دســتاوردهای امام و شهدا و 
پیشرفت های هسته ای و موشکی 
صیانت کرده و تمام تالش خود 
را در اعتالی استقالل و پایداری 
نظام مقدس جمهوری اســالمی 

به کار گیرند.
ایــن بیانیه در پایــان تاکید 
می کند: »دشــمنان بدانند ملت 
بصیــر ایران در راســتای تحقق 
اهداف و آرمان های انقالب، هرگز 
در برابر توطئه ها و دسیســه های 
آنان تسلیم نشده و پشتیبانی خود 
را از امام خامنه ای و مســئوالن 

دلسوز نظام اعالم می دارد.«

بیانیه 15 هزار نخبه اصولگرا و اصالح طلب
در محکومیت نامه مذاكره با آمریکا

1- »کسانی که شما را تهدید کردند می شناسید؟ همان ها 
که می گفتند اگر مغازه تان را نبندید، شیشه هایش را می شکنند 
و مغازه را به آتش می کشــند«؟ این پرسشی بود که از چند 
مغازه دار در بازار تهران، خیابان الله زار و برخی از مغازه داران 
پاساژ عالءالدین پرسیده شــد. پاسخ همه آنان به این سؤال 
منفی بود و اظهار می داشتند که تهدید کنندگان را نمی شناسند 
و آنان را پیش از این ندیده بودند. سؤال بعدی این بود که مگر 
تهدید کنندگان از اهالی صنف شــما نبودند؟ جواب دادند؛ که 
اگر از صنف خودمان بودند که حتما آنها را می شناختیم. یکی 
از مغازه داران منطقه بازار که کرکره مغازه اش را نیمه باز گذاشته 
بود گفت: آقای عزیز! اگر از صنف ما باشند که می دانند شناخته 
می شوند و فردا که غائله خوابید باید پاسخگو باشند... نه آقا، 
غریبه و سنگ به دست آماده حمله بودند و ما از ترس به آتش 
کشیدن اموالمان ناچاراً مغازه را می بستیم... گرانی ها و افزایش 
ساعت به ساعت قیمت ارز کسب و کارمان را کساد کرده و ما 
هم به  اندازه سایر مردم و مشتریانمان از این وضعیت به شدت 
ناراضی هستیم اما چاره کار را در بستن محل کسب و کارمان 
نمی دانیم و معلوم نیســت یک عده از کجا مثل قوم یأجوج و 
مأجوج به بازار سرازیر شدند و با تهدید به آتش زدن مغازه ها، 
وادارمان کردند مغازه هایمان را ببندیم! ما دست مردم چک و 
سفته داریم که باید پاس کنیم و با بستن مغازه، کسب و کارمان 
از این هم که هست بدتر می شود. آقا بنویسید که نیروی انتظامی 
عامالن اصلی را بازداشت کند و به این غائله خاتمه بدهد. در این 
مدت دو کلمه حرف حساب از دولت نشنیده ایم! آقا بنویسید بر 
پدر برجام لعنت، بر جد و آباد برجام لعنت! دولت تا کی می خواهد 
همه مشکالت را با برجام حل کند؟! تا کی می خواهد مملکت را 
اینطوری که می بینید به حال خود رها کند؟! این جوان 31 ساله 
از کدام جهنم دره ای آمده است که یکجا 38 هزار سکه می خرد؟ 
 این کدام بی ... ی اســت که ظرف چنــد روز قیمت دالر را به 
8 هزار و 9 هزارتومان می رساند؟! چه کسانی چند هزار دستگاه 
ماشــین گرانقیمت خارجی وارد می کنند؟! چند هزار کانتینر 
قاچاق چطوری وارد کشور می شود و کسب و کار ما را به لجن 
می کشــد و چند میلیون نفر را بیکار می کند؟! شهر هرت که 
نیست! اینها به کجا وصل هستند؟! ماموران امنیتی و نظارتی 

کجا هستند که کاری به کار آنها ندارند؟!
آنچه در ســطرهای باال آمده است چکیده ای از مجموع 
اظهار نظر مغازه داران است که با خبرنگاران در میان گذاشته اند. 
نکته درخور توجه آنکه تمامی آنان با بستن مغازه ها مخالف 
بوده اند و ضمن گالیه های جدی از نابســامانی های اقتصادی 
ابراز می داشتند که چاره کار را در بستن مغازه ها نمی دانند و 
غائله آفرینی را به سود دشمنان ارزیابی می کردند و به شدت 
نیز از مســئوالن اقتصادی، امنیتی و اطالعاتی گله داشتند 
که چرا با بی توجهی خود کار را به اینجا کشــانده و دســت 
آشوبگران را برای سوء استفاده از بلبشوی اقتصادی موجود 

باز گذاشته اند!
2- ماجرا از قبل قابل پیش بینی بود و متاسفانه باید پذیرفت 
که مســئوالن برنامه ریز و تصمیم ساز در عرصه اقتصادی و 
 نیز دست اندرکاران امور نظارتی و اطالعاتی کشور، کوتاهی
غیر قابل توجیهی مرتکب شده اند و مردم و کسبه و صاحبان 
مشاغل شرافتمندانه را در چنگال تروریست های اقتصادی تنها 
گذاشته اند! ماجرای دیروز پیش از وقوع نیز قابل پیش بینی بود 
و از مدتها قبل در فضای مجازی و حتی در اظهارات مقامات 
بلند پایه آمریکایی و صهیونیستی به آن  اشاره شده بود. بدیهی 
است که قشر عظیم و زحمت کش کسبه، بخشی جدا نشدنی از 
همین ملت هستند و آنگونه که خود در گفت و گو با خبرنگاران 
مطرح کرده اند، نظام را با همه ابعاد پیرامونی آن جزئی از وجود 
خود می دانند و بارها نشــان داده اند که هرگز حاضر نبوده و 
نیستند که دشــمنان تابلودار مردم این مرزو بوم روی موج 
انتقادات و گالیه های آنها سوار شده و غائله آفرینی کنند. اکنون 
اگرچه دیر هنگام، ولی وقت آن است که مسئوالن دست اندرکار 
و سیاست پرداز و تصمیم ساز نظام، دستی به قاطعیت از آستین 
همت بیرون آورند و تروریست های اقتصادی و پادوهای مزدور 
آنان را بدون کمترین مالحظه ای قلع و قمع کنند. شناسایی 
تروریست های اقتصادی نه فقط دشوار نیست بلکه به سادگی 
نیز امکان پذیر است. چه کسانی قیمت دالر را ساعت به ساعت 
باال برده و به مرز 9 هزار تومان رسانده اند؟ چه کسانی در یک 
فاصله کوتاه تعداد 4 میلیون و700 هزار ســکه را خریداری 
کرده و بهای آن را در هر قطعه به نزدیک 3 میلیون تومان رقم 
زده اند؟ چه کسانی با کارت بازرگانی فالن خانم روستایی و فقیر 
فقط در یک فقره تعداد 600 دستگاه خودروی بنز و پورشه وارد 
کرده اند؟ آن جوان 31 ساله پول خرید 38 هزار سکه را از کجا 
آورده و سکه ها اکنون در اختیار کیست؟! چه کسانی با هک 
سایت وزارت صنعت توانسته اند مجوز ورود چند هزار دستگاه 
خودروی لوکس را جعل کنند و این خودروها را بی دغدغه وارد 
کشور کنند؟! چرا باید تعداد اندکی در حدود 108نفر، بتوانند 
منابع کالن و نجومی چندصدهزار میلیارد تومانی را به عنوان 

وام دریافت کرده و از بازگرداندن آن خودداری ورزند؟! و...
3- برخی از شــعارهای هنجار شکن نشــان می داد که 
ســردمداران ماجرا از اقشار کسبه شــریف و زحمت کش 
کشــورمان نیســتند و غائله را با اهدافی دیگر که بیرون از 
حوزه اقتصاد است آفریده اند. شعار علیه شهدای مدافع حرم 
اگرچه بالفاصله با اعتراض تجمع کنندگان روبرو شد ولی به 
وضوح حاکی از آن بود که عوامل اصلی بیرون از دایره مردم 

و کسبه هستند.
گفتنی است که تعداد شهدای مدافع حرم از میان بازاریان 
و سایر کسبه کم نبوده و نیستند و شعار علیه مدافعان حرم 
تنها می تواند از دهان آلوده وکثیف کســانی بیرون بیاید که 
مردم مظلوم این مرز و بوم را با پیکرهای غلتیده به خون، زیر 

پای تروریست های داعشی می پسندند.
4- و باالخره ذکر این خاطره از شــهید نصرالهی فرمانده 
سپاه بانه خالی از عبرت نیست. ایشان در مراجعه به یکی از 
روستاهای بانه و در جمع اهالی روستا خطاب به آنان می گفت؛ 
چرا با وجود تذکر قبلی، به تروریست های کومله که دیشب 
به روستای شما آمده بودند کمک مالی کردید؟ پیرمردی که 
در میان جمع بود برخاست و گفت؛ برادر سپاهی! برای اینکه 
شما برادران سپاه و جهاد نجابت دارید و خدا و پیامبر سرتان 
می شود و اگر به حرف شما گوش نکنیم، به ما تذکر می دهید 
ولی اگر به درخواست کومله توجه نکنیم، اسلحه به رویمان 
می ِکشــند و زنان و دخترانمان را به اســارت با خود به کوه 
می برند. به این علت وقتی می آیند یارمتی )پول و کاالیی که 
کومله و حزب دموکرات کردستان به بهانه مالیات! و به زور از 
روســتائیان مظلوم و فقیر می ستاندند( می گیرند! پیرمرد به 
شهید نصرالهی پیشنهادی کرد که می تواند امروزه برای حفظ 
امنیت مردم و کسبه به کار آید. پیرمرد پیشنهاد کرد که یکی 
دو تن از نیروهای سپاه به طور نامحسوس مراقب روستا باشند 
و در صورت مشاهده تروریست های کومله و دموکرات پایگاه 
ســپاه بانه را با خبر کنند که جان و مال و ناموس ما تا نابودی 

کامل تروریست ها در امان باشد.

آستین خالی از دست همت!

برای  ترامــپ  همچنان 
مقابله با تهــران یک برنامه 
دقیــق و منســجم ندارد و 
جالب تر از این، باید گفت که 
خود اســرائیل نیز فاقد این 

برنامه است.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
در گزارشــی نوشــت: همچنان 
ترامپ برای مقابله با تهران یک 
برنامه دقیق و منســجم ندارد و 
جالب تر از این، باید گفت که خود 
اسرائیل نیز فاقد این برنامه است.
به گزارش پایگاه خبری جام؛ 

ایــن روزنامــه در ادامــه افزود: 
شاید رئیس جمهور آمریکا بدون 
انداختن حتی یک بمب توانست  
تهدیــد کره شــمالی را متوقف 
کند اما اسرائیل نمی تواند چنین 
ریسکی را در قبال  ایران بپذیرد 
و اجازه دهد آمریکا با تهران وارد 
مذاکره شود از طرفی نیز اسرائیل 
نمی تواند با ایران وارد جنگ شود 
و چنین ریســک بزرگی را انجام 
دهد و این دقیقا همان بن بست 

اسرائیل در مقابل تهران است.
هاآرتــص در ادامه نوشــت: 

نکته مهم اینجاست که با وجود 
اینکه بیش از یک ماه می شــود 
که آمریــکا از توافق برجام کنار 
کشــیده اســت، امــا همچنان 
اســتراتژی آمریکا برای مقابله با 
برنامه هســته ای ایران و حضور 
ایران در منطقه مشخص نیست. 
برای  آمریکا  اقدامات  بســیاری 
متوقف کردن ایران در منطقه را 
موثــر نمی دانند. البته باید گفت 
خود اســرائیل نیز از نداشــتن 
برنامه مســنجمی برای مقابله با 

تهران رنج می برد.

هاآرتص گزارش داد

بی برنامگی ترامپ و اسرائیل در قبال تهران

یادداشت روز

حسین شریعتمداری


