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* بعد از شوک ارزی که توسط مفسدان اقتصادی داخلی همسو با آمریکا صورت 
گرفت ترامپ گفت حاضر است با مقامات ایران گفت وگو کند بالفاصله، غرب زدگان 
پادوی مفسدان اقتصادی بار دیگر سعی کردند توهماتشان را به مردم غالب کنند 
و پیشنهاد ترامپ برای مذاکره را در بوق کردند. خفتی که این قماش به مردم 

می خواهند تحمیل کنند اهانتی نابخشودنی به ملت شریف ایران است.
کاردان - تهران

* برنامه های دولت برای کنترل بازار به کندی انجام می شود، چطور است دولت 
نمی تواند درک کند که اقتصاد کشور در اتاق مراقبت های ویژه است و تعلل در 
رســیدگی به حال بد اقتصاد کشور فرصت از دست رفته ای است که دیگر باز 

نخواهد گشت.
021---7472

* تخم مرغ شــانه ای 19 هزار تومان شد و دیگر اقالم مصرفی خانوارها هم که 
رشــدی 100 درصدی داشته است! بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی 
شــرایط اقتصادی به گونه ای شده که انسان تصور می کند دولتی برای نظارت 

در بازار وجود ندارد!
021---3152

* با توجه به شواهد کنونی کامال مشخص است که دولت توانایی اداره کشور را 
ندارد و نیروهای انقالبی و والیتمدار می توانند کمک شایسته ای به دولت برای 

رفع نگرانی های مردم بکنند.
اسماعیل خوبرو

* جوانان انقالبی در مبارزه با تروریست های اقتصادی جدی تر و مصمم تر عمل 
خواهند کرد، پیشنهاد می کنم برای رسیدگی به پرونده این تروریست ها از جوانان 
کمک گرفته شود، پیشرفت کشور مدیون ایثار و مقاومت جوانان بوده و باید این 

مسیر به دست جوانان سپرده شود.
021---9715

* آقای روحانی باید به صراحت به مردم بگوید که چه کسانی در دولت نمی خواهند 
کشور به نقشه عملیاتی اقتصاد مقاومتی وارد شود و دروازه های واردات بی رویه و 
کاالی قاچاق بسته شود؟ مردم سواالت متعددی از رئیس جمهور دارند و مجلس 

موظف است این مطالبات مردمی را پیگیری کند.
0912---2914

* آقای وزیری که دم از مقاومت مردم دهه شصت می زند حتما می داند وضع 
وزرای آن دهه چگونه بود، آنها مثل وزرای امروز اشرافی و صدها میلیاردی نبودند 
و حب دنیا هنوز در وجودشان جاگیر نشده بود و سطح زندگی آنها همانند عموم 
مردم بود نه مثل امروز که فاصله ها سر به فلک کشیده وزیر با حقوق نجومی و 

مردم و جوان های جویای کار وامانده در ضروریات زندگی؟!
0916---5308
* سؤالی که ذهن من و شاید بسیاری دیگر را به خود مشغول کرده این است 
کــه چرا روزنامه های زنجیره ای و اصالح طلبان هیچ گاه درخواســت برخورد با 
اختالس گران و قاچاقچیان و مفسدین اقتصادی را نمی کنند و آیا این مسئله با 

مصاحبه ها و تجلیل هایی که از شهرام جزایری داشتند ارتباط دارد؟
خلیل فقیری و 9363---025

* آقای روحانی و مدعیان اصالحات می گفتند هنر مذاکره با غرب را طیف مقابل 
بلد نیست و حاال هر ضربه ای که به ملت ایران وارد می شود ازسوی همان غرب 
است که دولت و حامیانش نسخه مذاکره با آن را برای ملت ایران پیچیده بودند!
0919---8997

* وزیر راه و مسکن در مصاحبه اخیر خود صحبت از در دستور کار داشتن 208 
طرح کرده است. به ایشان بفرمایید شما طرح مسکن مهر را که 90 درصد آن 
را دولت دهم عملی کرده بود توانایی تکمیلش را نداشتید. چه طور فکر کردید 

که مردم ادعای جدیدتان را بپذیرند؟
قهرمانی

* با این وضع اسف باری که بر سر کشور آورده اند به این گفته سردار حاجی زاده 
فرمانده هوافضای سپاه ایمان پیدا کرده ام که ترس ما از آمریکا نیست ترس ما 
از آقازاده ها است. البته حیف از کلمه آقازاده که درباره منسوبان زالوصفت برخی 

از مسئوالن به کار برده می شود.
7032---0939 و 1713---0915
* دادن لوح تقدیربه رئیس کل بانک مرکزی به نظرم باالترین توهین به کارمندان 
و کسانی است که خود را وقف خدمت رسانی به ملت شریف نموده اند، بود. مگر 
ایشان یکی از مقصران در وضع دالر و سکه و اقتصاد کشور نیست؟! گویا شاهد 

فرار به جلو مسببان این اوضاع و احوال کشوریم!
0912---9786

* با توجه به نقش بانک مرکزی در نابسامانی های ارزی و سکه الزم است دستگاه 
قضایی به سادگی از کنار سیف و معاونانش که بعضا برادرزاده یا وابستگان مسئوالن 

وزارت امور خارجه اند و هیچ  تجربه ای هم ندارند نگذرد.
021---4419

* چرا برجام پوچ و خسارت محض که سند تحقیر و ذلت به شمار می  رود برای 
این دولت تا این حد قداســت دارد که حاضر نیســتند از جسد مرده آن دست 
بردارند. امتیازهایی که در برجام به دشمنان داده شده )مثل بازرسی های سرزده 

از هر نقطه کشور( نابودکننده است.
0902---3107

* چگونه می توان پذیرفت که قصد فرارشهرام جزایری به خاطر فرار از مالیات 
450 میلیونی بوده ولی حاضر شده یک میلیارد تومان رشوه بدهد؟! معلوم است 

که ماجراهای بزرگ تری وجود دارد.
0220---0935 و 6712---0935

* از فرمانده محترم ناجا درخواســت می شود افرادی که در دستگیری شهرام 
جزایری نقش داشته و رشوه میلیاردی وی را نپذیرفتند مورد تشویق قرار گیرند.
0919---5954

* چند روز قبل با فرزند خود به پارک شــهدای 17 شــهریور حوالی بازار دوم 
نازی آباد رفته بودم و صحنه های تکان دهنده ای را به چشــم خود دیدم... دختر 
و پســر به راحتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی دی مستهجن و... رد و بدل 
می کردند و در چند متری آنها کودکان و نوجوانان در حال بازی بودند. ازپلیس 
و متولیان امر درخواســت می شود قبل از وقوع حادثه تدبیری نمایند مبادا به 

کودکان معصوم آسیبی برسد...!
0919---7899

* تأمین اجتماعی مابه التفاوت اضافه حقوق ماه های فروردین و اردیبهشت را به 
بازنشستگان پرداخت نکرده است. چرا مسئوالن امر درک نمی کنند که در این 

شرایط سخت باید دست مردم را بگیرند. 
0912---9438

* در ســال 77 پس از ارایه مدارک مســتدل و مستند، پس از 9 سال اعاده به 
خدمت شدم از این 9 سال مدت 8 سال را محاسبه و یک سال راترک خدمت 
تلقی و در پرونده ام درج نمودند. اما حال که زمان بازنشستگی ام فرا رسیده، سوابق 
مذکور را محاسبه نمی کنند. حدود 16 سال است که در بالتکلیفی به سر می برم! 
ازمسئوالن رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش و منطقه 11 و وزیر 

محترم آموزش و پرورش درخواست یاری دارم که این مشکل را حل نمایند.
فرهنگی 60 ساله
* چندین کارگاه غیرمجاز در زمینی در خیابان کوهســار احداث شــده که در 
طرح فضای سبز قرار دارد و طبق قوانین شهرداری دستور تخریب این واحدها 
را دادند. ولی اداره برق، برق سه فاز به آنها داده است! از مسئوالن امر درخواست 

رسیدگی دارم.
جعفری

* برای ثبت نام خواهرم که تا کالس نهم معدلش 18 بوده به دبیرستانی در یکی 
از مناطق جنوبی رفتیم. درخواست 150 هزار تومان پول کردند. گفتم نداریم... 
آنها هم پاسخ دادند پول ندارید، حق درس خواندن هم ندارید؟! مگر تحصیل در 

کشورمان برطبق قانون اساسی تا دیپلم رایگان نیست؟!
0915---8770
* مبلغ دویست میلیون در سال 95 از فردی طلب کار بودم. چک وی برگشت 
خورد و او متواری شد. بعد از رسیدگی به پرونده قاضی در اقدامی سوال برانگیز 
متهم را موظف کرد ماهیانه یک میلیون بابت چک برگشتی پرداخت کند، آیا این 
حکم قاضی عادالنه است که اموالم را یکجا  به غارت ببرند و بعدا در بازپس گیری 

باید 20 سال صبر کنم تا پولم نقد شود؟!
افشین جعفری - کازرون

* از شهرداری اسالمشهر درخواست می شود نسبت به احداث فضای سبز، فضای 
تفریح و فضای مناسب فرهنگی برای قشر نوجوان و جوان محله محدوده خیابان 

آیت ا... کاشانی و عالمه شهید مطهری اهتمام ورزد.
0912---1187

خبر ویژه
حمله کفتارهای مجازی به یک مجری تلویزیون

با خط دهی از تل آویو
به دنبال انتقاد یک مجری تلویزیون از اقدامات وطن فروشانه در 
فضای مجازی، سیاهی لشکر صهیونیست ها در فضای مجازی علیه 

وی دست به کیبورد شدند. 
پس از آنکه المیرا شریفی در صفحه شخصی خود نوشت: »شرم 
کنید. چندچندید با خودتون که میرید زیر پســتهاي توهین آمیز و 
احمقانه ترامپ و نتانیاهو خواهش و تمنا مینویسید؟!؟ ِد آخه چقدر 

وطن فروشي؟ محترمانه میگم : سکوت کن«.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار مطلبی و حمله به این 
خبرنگار صدا و ســیما، خط را به سیاهی لشکر این رژیم در فضای 

مجازی برای حمله به وی داد. 
نکته جالب تر آنکه کانال های ضدانقالب که ادعای انعکاس صدای 
مــردم در فضای مجازی را دارند، عیــن مطلب وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی را بازتاب دادند تا یک بار دیگر نشان دهند از کجا تغذیه 

می شوند و در واقع شیپورچی رژیم کودک کش اسرائیل هستند.
یکی از برنامه های روتین این سیاهی لشکر در فضای مجازی، حمله 
کفتار گونه به هر کسی است که کوچک ترین حرکتی در مخالفت و 
افشای مزدوران آمریکا و رژیم اسرائیل از وی سربزند تا به این وسیله 
افراد را به خیال خود دچار ارعاب و خودسانســوری در بیان افکار و 

اعتقادات خود کنند.
یک شبکه آمریکایی: 

ایران کابوسی برای آمریکاست
»اظهارات قاسم سلیمانی، پرنفوذترین چهره عملیاتی در خاورمیانه 
کــه اخیرا آمریکا را به جنگ تهدید کرده، صرفا تهدید به رویارویی 
مستقیم نظامی نیســت، بلکه ایران با استفاده از حمالت سایبری، 
نمایندگان خود در منطقه و همچنین قدرت موشــکی نیز ســبب 
ایجاد نگرانی های شــدیدی برای آمریکا شده است و کابوسی برای 

ایاالت متحده است.«
پایگاه سی ان بی سی در نوشتاری با  اشاره به مطلب فوق، به قدرت 
و نفــوذ ایران در منطقه و همچنین تهدیدات آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی ایران پرداخت و نوشت: ایران ابزارهایی در اختیار دارد که 
باعث شده ایاالت متحده منافع خود را در مخاطره ببیند و این موضوع 

اکنون به دغدغه شماره یک آمریکا تبدیل شده است.
این پایگاه خبری در ادامه نوشت: ایران با گسترش دادن مرزهای 
نظامی اش و در اختیار داشتن نیروهای نظامی در عراق، لبنان، سوریه 
و حتی یمن در حال تغییر قوانین بازی ای است که توسط اسرائیل و 

ایاالت متحده برای آینده خاورمیانه طراحی شده بود.
الزم به ذکر است، بعد از خروج آمریکا از برجام رسانه های آمریکایی 
و صهیونیستی سعی در القای این نکته داشتند که ایران، را در موضع 
ضعف نشان دهند؛ اما با مواضع محکم  جمهوری اسالمی ایران، اکنون 
تحلیل های این رسانه ها به سمت اقتدار و نفوذ منطقه ای ایران سوق 
پیدا کرده  و از واکنش جمهوری اسالمی ایران به تهدیدهای آمریکا، 

شدیدا ابراز نگرانی می کنند.
سکوت مدعیان اصالحات از شرمندگی است

یا فرار از مسئولیت؟!
علی شکوری راد گفته است که اصالح طلبان قادر به دفاع از دولتی 

که خودشان سر کار آورده اند، نیستند.
علی شــکوری راد، از فعاالن اصالح طلــب و دبیرکل حزب اتحاد 
ملت در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه ایران گفته است: انتظارات 
مردم ایران پس از شرکت در انتخابات و دادن رأی به نامزدهایی که 
اصالح طلبان آنان را معرفی کــرده بودند یا مورد حمایت خود قرار 
داده بودند، برآورده نشد. بنابراین محل اصلی بحث باید این باشد که 
مردم از چه چیزی ســرخورده شده اند؟ سرخوردگی مردم این بوده 
که فکر کردند نقش خود را درســت ایفا کردند و انتظار داشتند که 

خواسته های آنان برآورده شود؛ اما نشد. 
او می افزاید:  آقای روحانی با صحبت های دلگرم کننده ای در عرصه 
انتخابات ظاهر شــد و عالوه بر اصالح طلبان، خود هم توانست مردم 

را مجــاب کند که پای صنــدوق بیایند و به او رأی بدهند. حتی در 
انتخابات سال گذشته شاهد بودیم بعضی از کسانی که تا آن سال در 
انتخابات شرکت نکرده بودند امیدوارانه پای صندوق رأی آمدند. اما 
عملکرد دولت آنگونه که انتظار می رفت نبود. همین ها و برخی مسائل 
دیگر باعث شد که اعتراضات دی ماه زمینه پیدا بکند و شکل بگیرد. 
شــکوری راد در بخش دیگــری از اظهاراتــش تصریح می کند: 
اصالح طلبان در فرآیندی که بعد از اعتراضات دی ماه آغاز شــد در 
وضعیتی قرار دارند که نمی توانند دفاع الزم را از دولتی که با حمایت 
آنها بر سر کار آمده انجام دهند. به این دلیل که هم فاصله ارتباطی 
بــا آن دارند و هم عملکرد دولت برای آنان قابل توجیه نیســت. لذا 
نمی توانند مردم را هم توجیه کنند. بنابراین ما با بحران دســتاورد 

مواجه شدیم.
گفتنی اســت اصالح طلبان  همواره در هر موقعیتی که دولت در 
تنگنا قرار گرفت و عملکرد آن زیر ذره بین منتقدان رفته است، برای 
فرار از هزینه های دولت و عبور از روحانی اقدام کرده اند. این جریان 
که خود را در منافع دولت شریک کرده بود در حالی که ناکارآمدی 
تیم اقتصادی دولت روحانی طی یکسال گذشته آشکار شده، با دنبال 
کردن سناریوی »فرار از مسئولیت« با در پیش گرفتن سیاست سکوت، 
در پی واگذاری مشکالت به روحانی هستند چرا که به گفته یکی از 
همین قماش مدعی اصالحات، دولت برای این جناح سیاسی یک رحم 
اجاره ای بود. به عبارت دیگر مدعیان اصالحات با افزایش مشکالت در 
کشور، به دنبال جداکردن خرجشان از رئیس جمهور مورد حمایت خود 
هستند تا بتوانند با سیاسی کاری در ساختار قدرت شریک باشند و 
در انتخابات آینده از نمد مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری  

کاله فریب دیگری برای خود دست و پا کنند!
گفتنی است مدعیان اصالحات با وجود آنکه امروز در پست های 
مهم اجرایی حضور دارند، مشکالت کشور را با کارنامه خود بی ارتباط 

می دانند.
نگرانی شدید آل سعود و آمریکا

 از نتایج انتخابات پاکستان
رای الیوم در یادداشتی به موضوع انتخابات اخیر پاکستان و نتایج 
آن پرداخــت. ایــن روزنامه ابتدا این ســؤال را مطرح کرد که »چرا 
عربستان سعودی، امارات و آمریکا نسبت از پیروزی عمران خان در 

انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان نگرانند؟« 
رای الیوم سپس سؤاالت دیگری را به این شکل مطرح کرده است: 
»آیا وی همانگونه که یکی از شاهزادگان سعودی گفت دنباله رو ایران 
است؟ میزان درستی پیش بینی ها درباره خروج وی از ائتالف اسالمی 

در اعتراض به جنگ یمن چقدر است؟«
این نشریه در مقام پاسخ به سؤاالت طرح شده می نویسد: »مقامات 
عربستان سعودی، به علت شکست حزب متحد خود یعنی حزب نواز 
شریف »مسلم لیگ پاکستان « در انتخابات مجلس پاکستان و پیروزی 
رقیب سرسخت وی یعنی عمران خان بازیکن سابق کریکت، نگرانند. 
وی که عالقه ای به عربستان نداشت با هرگونه نقش کشورش در جنگ 

یمن مخالف بود و خواستار روابط محکم با ایران است.«
این روزنامه به مقایسه وضعیت وابستگان به آل سعود در مالزی و 
پاکستان پرداخته: »نواز شریف اکنون به اتهام فساد پشت میله های 
زندان است، کامال مانند دیگر متحد عربستان در مالزی نخست وزیر 
نجیب عبدالرزاق و اگر نخســتین تصمیمی که مهاتیر محمد پس از 
به دست گرفتن زمام امور کشورش انجام می دهد، خارج کردن تمام 
نیروهای مالزی از ائتالف عربی به رهبری عربستان در جنگ یمن باشد 
بنابراین پیش بینی می شود عمران خان همین اقدام را اتخاذ کرده و 
از ائتالف اسالمی تاسیس شده از سوی شاهزاده محمد بن سلمان در 

سال 2015 خارج شود.«
این نشریه عربی به نگرانی های غرب نیز  اشاره کرده و می نویسد: 

»اگر عربســتان و امارات متحده عربی هر دو از به قدرت رســیدن 
عمران خان نگران هستند آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی دیگر 
نیز نگرانی مشــابهی دارند زیرا این مرد کامال با سیاست های آمریکا 
در منطقه خاورمیانه مخالف است و با قدرت از فلسطین دفاع می کند 
و زمانی که در دانشــگاه آکسفورد مشغول تحصیل بود در بسیاری 
از فعالیت های سیاسی مخالف تروریسم اسرائیل شرکت کرد و پس 
از کناره گیری از ورزش و تاسیس حزب انصاف حتی همسر نخست 
وی که تبعه انگلیس بود و مسلمان شد؛ راه وی را در پیش گرفت و 
مقاالت انتقادی بسیار تندی علیه اسرائیل و تجاوز به نوار غزه نوشت 
و در روزنامه گاردین منتشر کرد. عمران خان به سخنان توهین آمیز 
ترامپ علیه کشــورش پاســخ داد و آمریکا را به سوق دادن جامعه 
پاکستان به سمت تندروی متهم کرد هنگامی که در دهه هشتاد از 
دولت این کشــور خواست گروه های جهادی را برای همکاری با سی 

آ ای تشکیل دهد.«
اشاره این یادداشت به واکنش عصبی یک شاهزاده آل سعود پس از 
پیروزی عمران خان جالب توجه است: »خالد بن عبداهلل آل سعود یکی 
از برجسته ترین کسانی بود که از نگرانی عربستان از پیروزی عمران 
خان خبر داد. وی در توئیتی عمران خان را دنباله رو ایران و نماینده 
قم در اسالم آباد معرفی کرد و سپس این توئیت خود را پاک کرد.«
چنانکه رای الیوم پیش بینی کرده مهم ترین اقدامات نخست وزیر 
جدید پاکستان در آینده چنین خواهد بود: »عمران خان اکنون تالش 
می کند دولتی ائتالفی تشکیل دهد و پیش از نیمه ماه اوت سوگند 
یاد خواهد کرد و چنانچه اوضاع بر وفق مراد او پیش رود، سیاســت 
پاکستان را کامال تغییر خواهد داد. به این ترتیب که خواستار اصالح 
روابط با هند و دیدار با رهبر این کشور به منظور حل بحران کشمیر 
و نیز همکاری با  اشرف عبدالغنی، رئیس جمهور افغانستان به منظور 
تالش برای برقراری صلح و برپایی روابط محکم حسن همجواری با 

تهران و خروج از ائتالف مبارزه تروریسم آمریکا است.«
این روزنامه در پایان نتیجه می گیرد: »عربستان سعودی، امارات و 
نیز رئیس جمهور ترامپ حق دارند نگران باشند زیرا این نخست وزیر 
جدید پاکستان مانند نخست وزیران سابق عروسک خیمه شب بازی 
نخواهد بود و چه بســا جایگاه کشــورش را به عنوان یک کشــور 
منطقه ای دارای قدرت هســته ای بازگرداند و این نقشی است که در 

سایه نخست وزیران فاسد سابق کمرنگ شده بود.«
وطن فروشی که نام خود را 

دیپلمات گذاشته است
یکی از مدیران ارشد وزارت خارجه دولت اصالحات در یک وطن 
فروشی آشکار، به دشمن پیشنهاد کرده است که فشارهای اقتصادی 

کارساز نیست و باید شوک نظامی به ایران وارد کرد!
قاسم محبعلی از مدیران وزارت امور خارجه در دولت اصالحات در 
مصاحبه با القدس العربی گفت: چرخش اساسی در سیاست خارجی 
ایران جز از طریق وارد کردن شــوک نظامی ایجاد نخواهد شــد. او 
گفت وگو بین تهران و واشنگتن را در کوتاه و میان مدت بعید دانست.

محبعلی افزود: همه قدرت های بزرگ بر ضرورت چرخش اساسی 
در سیاســت خارجی ایران تاکید دارند تا شرایط برای آغاز مذاکرات 

جدید با واشنگتن فراهم شود. 
وی در ادامه گفت: نظام ایران رفتار و سیاســت خود را صرفا زیر 

فشار تحریم های اقتصادی تغییر نخواهد داد.
مدعیــان اصالحات که گرا دادن به دشــمن بــرای تحریم های 
فلج کننــده در فتنــه 88 را در کارنامه خود دارنــد، حاال پا را فراتر 
گذاشته و در یک وطن فروشی آشکار، به دشمن پیشنهاد می کنند 
که فشــارهای اقتصادی کارساز نیست و باید شوک نظامی به ایران 

وارد کرد.
اگــر گزینه شــوک نظامی به ایــران، قابلیت اجرایی داشــت، 
واشــنگتن لحظه ای در اجرای آن تاخیر نمی کرد. مقامات ارشــد و 
فرماندهــان نظامی آمریکایی بارها اذعــان کرده اند که در مقابله با 
ایران، گزینه نظامی را روی میز ندارند. پیشنهاد خائنانه شوک نظامی 
 بــه ایران، بیش از پیش بر وطن فروشــی جماعت مدعی اصالحات

صحه گذاشت.

گفت: خانم موگرینی گفته اســت؛ اتحادیه اروپا تمایل دارد روابط 
اقتصادی و تجاری با ایران را افزایش دهد، اما این همکاری ها به دلیل 

تحریم های آمریکا دشوار است!
گفتم: یعنی چی؟!

گفت:  ای عوام! منظورش این اســت که اروپا نمی تواند تحریم های 
آمریکا را نادیده بگیرد و با ایران روابط تجاری داشته باشد.

گفتم: وقتی اروپا رســما اعالم می کند که حاضر نیست با 
ایران روابط تجاری داشــته باشد، پس دولت معطل چیست و 
چرا دست روی دست گذاشته و هنوز هم به حضور ذلت بار در 

برجام ادامه می دهد؟!
گفت: خب برای اینکه دولت طی 5 ســال گذشته همه امکانات و 
ظرفیت های کشور را از حلقوم مردم بیرون کشیده و پای برجام ریخته 
و حاال هم برای حفظ موقعیت خود، اصرار دارد سرنوشت کشور را به 
برجامی که دیگر وجود ندارد گره بزند! و به برجامی که هیچ دستاوردی 

نداشته و ندارد افتخار کند!
گفتم: یارو می گفت وقتی می گویند به افتخارش دست بزنید، 

نمی دانم افتخارش کجاست که باید بهش دست بزنم؟!

1- افزایش لجام گسیخته و لحظه به لحظه نرخ دالر و سکه با 
هیچیک از معادالت اقتصادی همخوانی نداشــته و قابل توضیح 
نیست و این پرسش آزار دهنده را در افکار عمومی پدید می آورد 
- و آورده است- که علت چیست؟! چه اتفاق غیر منتظره ای رخ 
داده است که در فاصله کوتاهی نرخ دالر از 4 هزار تومان به 11 هزار 
و چند صد تومان صعود می کند و قیمت سکه از یک میلیون تومان 
به 4 میلیون تومان می رسد؟! پاسخ این سؤال بر عهده کیست؟ 
دولت؟ مجلس؟ دستگاه قضائی؟ و...؟ آنچه بی تردید می توان گفت 
اینکه تمامی آنها در پیدایش شرایط پلشت و فاجعه بار این روزها 
مقصرند، هر چند که میزان تقصیر و یا قصور آنها می تواند متفاوت 
باشد که هست. اما روی سخن در این وجیزه با مراکز اطالعاتی و 
امنیتی کشور است که در این میان چه کرده اند؟! ناتوانی آنها در 
ریشه یابی این توطئه باورکردنی نیست، چرا که آنان از نخستین 
روزهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون، یعنی نزدیک به 
40 سال، با تمامی سرویس های اطالعاتی جهان درگیر بوده اند و 
از رهگذر ایــن درگیری بی وقفه، تجربیات گرانبهایی  اندوخته و 
ضربات خرد کننده ای بــر عوامل داخلی و بیرونی آنها زده اند به 
گونه ای که حتی فهرست ضرب   شست های آنان به سرویس های 
اطالعاتی و امنیتی دشــمن نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است. از 
این روی به وضوح می توان نتیجه گرفت که کشف اتاق عملیات 
جنگ اقتصادی دشمن در داخل کشور و زدن سرپل های بیرونی 
آنها برای نیروهای اطالعاتی به آسانی امکان پذیر است. به عنوان 
مثال- و فقط به عنوان مثال-  بهره گیری از شگرد تعقیب و مراقبت 
و شــنود مکالمات تلفنی آنها می تواند نیروهای اطالعاتی را به 
کانون اصلی توطئه برساند. نفوذ در شبکه اخاللگران اقتصادی، 
منبع یابی، اطالعات وارونه، گســتردن تور امنیتی، جابه جایی 
حلقه ها... و دهها راهکار دیگر از ابتدایی ترین روش های کشف و 
انهدام اینگونه شبکه هاست که سربازان گمنام امام زمان - ارواحنا 
له الفداء- چیره دستی مثال زدنی خود در بهره گیری از این روش ها 
را بارها نشان داده و به اثبات رسانده اند. کشف شبکه اخاللگران 
اقتصادی که پیچیده تر از شــکار هوایی عبدالمالک ریگی، نفوذ 
در شبکه جاسوسی سیا، کاشــتن نیرو در اینتلیجنت سرویس 
انگلیس، ارائه اطالعات گمراه کننده به ناو آمریکایی، شکار منبع 
در گروه های اپوزیسیون و صدها نمونه مشابه دیگر نیست. مثال 
شنود مکالمه عوامل داخلی این شبکه با دو صرافی بزرگ در امارات 
که نقش تعیین کننده ای در اخالل ارزی چند ماهه اخیر داشته اند 

می توانست گره گشا باشد و...
2- با شناختی که از تعهد انقالبی و پاکباختگی توام با کارآمدی 
و توانمندی سربازان گمنام امام زمان)عج( در دست است، حتی 
در دورترین افق ذهن هم کمترین احتمال بی توجهی آن عزیزان 
به ماجرای مورد  اشاره جایی ندارد و همین نکته است که سؤال 
یاد شده در صدر این وجیزه را پیچیده تر می کند! و به این احتمال 
دامن می زند که مبادا در مسیر انجام ماموریت آن عزیزان مانعی 
پدید آورده باشند؟! چه کسانی به عزیزان وزارت اطالعات اجازه 
پیگیری و کشف سرنخ ها را نمی دهند؟! و یا پس از کشف سرنخ ها، 
در مسیر بازداشت مفسدان اقتصادی سنگ اندازی می کنند؟! این 
احتمال با توجه به مواردی از رانت خواری ها و سوء اســتفاده های 
کالن مالی که در برخی از دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، 

قوت بیشتری می گیرد.
واردات هزاران دستگاه خودرو با دستکاری برخی از مدیران 
وزارت صنعت در سایت این وزارتخانه، پرداخت 160 میلیون دالر 
و 51 میلیون یورو از سوی بانک مرکزی به فردی که هنوز هویتش 
را فاش نکرده اند، چپاول حداقل 35 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
ظرف فقط چند هفته، ثبت شرکت های صوری در برخی کشورهای 
خارجی و سند ســازی برای خرید خارجی با ارز دولتی، در حالی 
که با خودشان معامله کرده اند! واردات 10500 گوشی تلفن همراه 
به نام کســی که مدتها قبل از دنیا رفته است! خرید 38 هزار و 
دویست سکه توسط شخصی که پادوی یک شرکت بوده است! 
واردات 600 دستگاه خودروی بنز و پورشه با کارت بازرگانی یک 
زن فقیر روســتایی و... از جمله مواردی است که به یقین از نگاه 
تیز بین عزیزان اطالعاتی پنهان نمانده است، اما چرا عالج واقعه، 
قبل از وقوع نشده است؟! کدام مانع در میان بوده است؟! همین 
چند روز قبل بود که رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس جمهور 
تاکید کردند »وقتی کسی تخلف می کند برخورد قاطع کنید. در 
همین شرکت های صوری که درست کرده اند و آمدند به عنوان اینها 

ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند«. 
3- آیا برادران عزیز اطالعات بین ســه گزاره، افزایش لجام 
گسیخته قیمت سکه و ارز که موجی از گرانی سایر کاال را نیز در 
پی داشــته است،  اظهارات هفته قبل ترامپ که گفته بود آماده 
مذاکره با رئیس جمهور ایران است و معرکه گیری پادوها و حامیان 
همان مفسدان اقتصادی برای مذاکره با ترامپ، رابطه ای نمی بینند؟! 

و این سه رخداد را جدای از هم تلقی می کنند؟! 
چه کسانی همزمان با تهدید آمریکا به تحریم بیشتر، قیمت 
ســکه و ارز را افزایش می دهند؟ اگر این افزایش از یک کانون و 
مرکز واحد مدیریت نمی شود چرا کامال هماهنگ است؟! به عنوان 
مثال، چرا یکباره نــرخ دالر فالن مقدار افزایش می یابد و مبلغ 
این افزایش در هیچ نقطه دیگر کشــور رقمی بیشتر و یا کمتر از 
آن نیست؟! افزایش قیمت سکه نیز دقیقا با همین فرمول دنبال 
می شود! اتاق فرمان این مفســدان اقتصادی کجاست؟ اگر هم 
این اتاق فرمان در خارج کشــور باشد - که هست- باالخره باید 
دستورالعمل آن از طریق یک کانال و حلقه واسط به داخل کشور 
دیکته شود. آیا شناسایی این اتاق فرمان و حلقه یا حلقه های واسط 
آن برای سربازان گمنام امام زمان- ارواحنا له الفداء- دشوار است؟ 
به یقین نیست. انگیزه قوی و مثال زدنی آن عزیزان برای مقابله با 
این جرثومه های فساد و تباهی نیز غیرقابل انکار است. پس کجای 

کار لنگ است و کدام چرخ این کالسکه نمی چرخد؟!
4- ترامپ همزمان با خروج از برجــام، اعالم کرد که ایران 
به زودی از آمریکا درخواست مذاکره خواهد کرد! اما اقدام ترامپ 
 به انــدازه ای باج خواهانه و نفرت انگیز بــود که حتی طرفداران 
»توافق به هر قیمت« نیز جرأت مذاکره نداشتند. ترامپ که پاسخ 
مورد انتظار خود را از ایران دریافت نکرده بود، حداقل 5 بار دیگر 
 هم این ادعا را تکرار کرد )19 اردیبهشــت / 25 خرداد/ 21 تیر / 
8 مرداد / 10 مرداد(. که به وضوح از نیاز جدی آمریکا به مذاکره با 

ایران حکایت می کند. اکنون 2 سؤال اساسی مطرح است. 
اول؛ آنکه اگر آمریکا به انجام این مذاکره نیاز مبرم نداشــت 
چرا ترامپ در هر فرصتی این خواسته خود را مطرح کرده است؟! 
و دوم اینکه؛ چه کسی می تواند کمترین تردیدی داشته باشد که 
استقبال کنندگان از خواسته ترامپ برای مذاکره با ایران پادو های 
آمریکا و دشمنان مردم این مرز و بوم هستند؟! چه کسانی در داخل 
کشور از مذاکره با ترامپ استقبال کردند و هنوز هم می کنند؟ این 
جماعت به خوبی می دانند که آمریکا و مخصوصا ترامپ به هیچ عهد 
و پیمانی پایبند نبوده و نیست و این واقعیت را بارها آزموده و به آن 
اعتراف نیز کرده اند. پس چرا بالفاصله بعد از اعالم آمادگی ترامپ 
برای مذاکره، زبان و قلم به اســتقبال از او می چرخانند و تنها راه 
عبور از مشکالت اقتصادی پیش روی را در مذاکره با ترامپ معرفی 
می کنند؟! آیا این واقعیت تلخ قابل انکار است که پادوهای ترامپ در 
داخل کشور، میان خود تقسیم کار کرده اند؟! عده ای نرخ ارز و سکه 
را جهش می دهند و موجی از گرانی های افسار گسیخته می آفرینند 
و عده ای دیگر در همان حال که ملت از گرانی های افسار گسیخته 
به تنگ آمده اند، آدرس مذاکره با ترامپ را می دهند و این مذاکره 

را تنها راه عبور از مشکالت معرفی می کنند! 
5- آیا مقابله با پادوهای داخلی دشمن و جریان آلوده ای که 
آشکارا برای تحمیل فشار اقتصادی و تنگی معیشت به مردم تالش 
می کند وظیفه وزارت اطالعات نیست؟! دشمن سگ های هار خود 

را رها کرده است، چرا باید سنگ ها بسته باشند؟!
 امروز دشــمن با همه توان به میدان آمده اســت و رسالت 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( بســیار خطیر و تعیین کننده 
است. اگر کسانی در مسیر حرکت شــما عزیزان سنگ اندازی 
می کنند، آنها را در هر جایگاه و مقامی که هستند به ملت معرفی 
 کنید. شــاید یکی از مصادیق آتش به اختیــار معرفی آنان به 

مردم باشد.

كدام چرخ این كالسکه نمی چرخد؟!

حسین شریعتمداری

یادداشت روز

یک  از  ترکیه ای،  روزنامه  یک 
مرکز عملیاتی آمریکا در شرق این 
کشور و در فاصله 450 کیلومتری 
مرز ایران خبر داد که از آن به شدت 
محافظت می شود و در آن، از برخی 
فرماندهان آمریکایی نیز به صورت 

سّری حفاظت به عمل می آید.
 ]Millî Gazete[ »روزنامه »ملی
چاپ ترکیه، با  اشــاره به اینکه آمریکا 
اکنون ایران را هدف قرار داده اســت، 
نوشت: »واشنگتن در حال حاضر تالش 
می کند تا با تحریم اقتصادی تهران را 
تحت فشار قرار دهد اما در این میان، 
موضع ترکیه در صورت مداخله نظامی 
احتمالی آمریــکا علیه ایران، بیش از 
پیش مهم خواهــد بود زیرا ترکیه در 
مورد تحریم اقتصادی علیه ایران نگاه 
مثبتــی ندارد اما در عین حال، وجود 
پایگاه های پیشرفته مخفی آمریکا در 
ترکیه، یکی از مسائلی است که نیاز به 

روشنگری دارد.«
در ایــن گزارش ویــژه که به قلم 
»گوکچن گوکسال« روزنامه نگار ترک 
نوشــته شــده، آمده اســت: »آمریکا 
در بودجــه ســال 2018 خود، هزینه 
ســنگینی به منظور بهبــود وضعیت 
پایگاه های نظامی این کشور در ترکیه 
اختصاص داده است که نکته قابل تأمل 

در این خصوص، درخواست بودجه در 
حوزه نیروی هوایی است.«

روزنامــه ملی فاش کرده اســت: 
»تنها داده در مورد پایگاه های مخفی 
آمریکا، وجود یک مرکز در شرق ترکیه 
در فاصله 450 کیلومتری ایران است 
اما اینکه در این مرکز، چه نوع ساختار 
نظامی برقرار است، مشخص نیست و 
در مورد جنگ افزارها و مهمات موجود 
در ایــن مرکز هم هیــچ اطالعی در 

دسترس نیست.«
از  یکــی  ندیــور«  وا »جــان 
 نویسندگان مجله دفاعی آمریکا به نام 
»Strap & Stripes« در گزارشــی 
نوشته اســت که در ترکیه پایگاه های 
نظامی پیشرفته و واحدهای عملیاتی 
آمریکا وجود دارد، اما اینکه مکان آنها در 
کجا قرار دارد و روند فعالیت آنها چگونه 
اســت، هم از خود مقامات آمریکایی و 
هم از افکار عمومی پنهان نگه داشــته 
می شود. این پایگاه ها که در سال 2018 
 درخواســت اعتبار کــرده بودند با نام 
 »Forward Operating Site«
بــه عنوان منطقه عملیاتی پیشــرفته 
مشخص شده بودند و میزان بودجه ای 
ایــن مکان هــای نامعلوم  که بــرای 
اختصــاص یافتــه بــود، 6/4 میلیون 

دالر بود.

پایگاه های  فــارس،  گــزارش  به 
پیشــرفته مخفی آمریکا که به اســم 
 »Forward Operating Site«
نام گذاری شده اند پس از سال 2004 
ایجاد شــده اند. ایــن پایگاه های برای 
اینکه جلــب توجه نکننــد، باریک و 
اما قابلیت عملیاتی  کوچک هســتند 
باالیی دارنــد و در عین حال با هدف 
حمایت اطالعاتی و لجســتیکی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند اما هیچ کسی 
در مورد این مراکــز عملیاتی، اطالع 

چندانی ندارد.
این گزارش در پایان آورده است: 
»ارتــش آمریکا به دالیــل امنیتی 
هرگونــه بحث و بررســی در مورد 
چگونگــی اختصــاص 6/4 میلیون 
دالری به این پایگاه های پیشــرفته 
را رد کرده اســت و در این در حالی 
است که سؤاالت بی پاسخ زیادی در 
مورد این پایگاه ها وجود دارد؛ اینکه 
در این مکان ها چــه نوع تجهیزات 
نظامی وجــود دارد؟ آیــا حکومت 
جمهوری ترکیه در مورد این مکان ها 
اطالعاتی در دست دارد؟ این مکان ها 
توسط چه کســی و چگونه کنترل 
می شود؟ این مکان ها علیه چه کسی 
و با چه هدفی ایجاد شده و یا ایجاد 

خواهند شد؟«

یک روزنامه ترکیه ای فاش کرد

وجود پایگاه نظامی سّری آمریکا 
نزدیک مرز تركیه با ایران

اصولگرا  نماینــدگان طیــف 
می گویند پس از اعالم وصول سؤال 
رئیس جمهور  از  نمایندگان مجلس 
در باره وضعیت اقتصادی و معیشتی 
گرفتن  پس  برای  فشــارها  مردم 
افزایش یافت و مســایلی  امضاها 
مانند سیاسی جلوه دادن این اقدام 

را دنبال کردند.
سؤال 80 تن از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلســه علنی 
روز چهارشــنبه، دهم مردادمــاه در 5 
محور عــدم ناتوانی دولــت در کنترل 
قاچاق، علت استمرار تحریم های بانکی، 
علت بیکاری و رکود شــدید اقتصادی 
در ســال های اخیر، افزایش شتابان  نرخ 
ارز در کشــور و نیز کاهش ارزش پولی 

کشور اعالم وصول شد. 
طبــق آیین نامه داخلــی پارلمان 
رئیس جمهور می بایست یک ماه از تاریخ 
اعالم وصول سؤال، برای پاسخ به سؤاالت 
نمایندگان در یکی از جلسات علنی خانه 

ملت حضور یابد.
در این میــان دو نکته قابل توجه 
وجود دارد. نخســت آنکه هیچ کدام از 
30 نماینده تهران که نمایندگان لیست 
امید هستند ســؤال از رئیس جمهور را 
امضا نکردند. دیگــر آنکه در این میان 
برخــی نماینــدگان در اقدامی حیرت 
انگیز تذکری کتبی به رئیس جمهور را 
امضا کردند که در آن به رئیس جمهور 
گفته شده بود تا جلوی برخی اظهارات 
»غیرمسئوالنه«! که باعث تداخل حوزه 
کاری افراد می شود گرفته شود. حدود 
18نماینده طیف موسوم به اصالح طلب 

این تذکر را امضا کرده اند.
آنچه باعث تکدر خاطر این نمایندگان 
شده مواضع شجاعانه سردار قاسم سلیمانی 
علیه ترامپ و در دفاع از ایران، ملت ایران 
و رئیس جمهور کشورمان بود. به راستی 
چه چیزی باعث می شود تا نمایندگانی در 
مجلس مواضع شجاعانه علیه دشمنان را 
شایسته تذکر بدانند؟ چه فاصله عجیبی 

میان امضاهای مختلف هست! 
فشار برای پس گرفتن امضا

نصراهلل پژمان فر نماینده مردم مشهد 
و کالت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با  اشاره به اعالم وصول طرح سؤال 
از رئیس جمهــور، اظهار کرد: علت عدم 
اعالم وصول سؤاالت قبلی نمایندگان از 
رئیس جمهور، تمرکز دولتمردان بر پس 
گرفتن امضا های نمایندگان مجلس بود.

وی ادامه داد: نمایندگانی که پیش از 
این امضاهایشان را پس گرفته بودند، این 

بار به شرایط کشور کامال واقف شدند و 
دریافتند که پس گرفتن امضاهایشــان 
به کشور آســیب جدی زده و مشکالت 

عدیده ای به وجود آمده است.
نماینده مردم مشهد و کالت تأکید 
کــرد: اگر این نمایندگان امضا های خود 
برای طرح سؤال از رئیس جمهور را پس 
نمی گرفتند و اجازه می دادند رئیس جمهور 
به مجلس بیاید و پاسخگوی نمایندگان 
باشــد، قطعا چنین اوضاعی برای کشور 

پیش نمی آمد.
پژمان فر با  اشــاره بــه اینکه این بار 
فشار های دولتمردان به نمایندگان مجلس 
برای پس گرفتن امضاهایشان به مراتب 
بیــش از دفعات قبلی بود، گفت: یکی از 
نمایندگان با بنــده صحبت کرد که در 
یک روز بیش از 15 نفر از مقامات استانی 
حــوزه انتخابیه اش جهــت پس گرفتن 
امضای طرح سؤال از رئیس جمهور با وی 

تماس گرفتند.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس 
بیش از هر چیز به مشــکالت معیشتی 
ملت و حل آنان توجه دارند و به همین 
دلیل علیرغم همه فشــارها، تهدید ها و 
تطمیع ها بر تصمیم خود مبنی بر طرح 
سؤال از رئیس جمهور باقی مانده و بر آن 

پافشاری کردند.
عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه 
ما برای حل مسائل کشور طرح سؤال از 
رئیس جمهور را پیگیری کردیم، گفت: از 
مشکالت  که  می خواهیم  رئیس جمهور 
کشور را هر چه سریعتر حل و فصل کند.

البی های سیاسی
حجت االسالم مجتبی ذوالنور عضو 
شــورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم از برخی البی  ها از سوی دولتی  ها 
برای انصراف نمایندگان مجلس از طرح 
ســؤال از رئیس جمهور، پرده برداشــت 
و گفت: افــرادی کــه ایــن حرف ها را 
می زنند و البی هایی برای منتفی شدن 
ســؤال از رئیس جمهور انجام می دهند، 
تالش شــان فایده ای ندارد و ســؤال در 

مجلس مطرح می شود.
وی به آیین نامه داخلی مجلس برای 
طرح ســؤال از رئیس جمهور  اشاره کرد 
و افزود: وقتــی ســؤال از رئیس جمهور 
اعالم وصول و برای وی ارســال شد، اگر 
تعداد امضاها به یک نفر هم برسد، آقای 
رئیس جمهور باید برای پاســخ به سؤال 
نمایندگان در صحن پارلمان و در یکی از 
جلسات علنی مجلس حضور یابد؛ طبق 
قانون آیین نامه داخلی مجلس، سؤال از 
رئیس جمهور باید در مجلس مطرح شود.

نماینده مردم قم در مجلس اضافه 
کرد: به عنوان مثال، اگر همه نمایندگان 
را هــم با البی هــای سیاســی از طرح 
ســؤال از رئیس جمهور منصرف شوند، 
تأثیری در روند کار ندارد. طرح سؤال از 
رئیس جمهور با امضای بنده هم به تنهایی 
مطرح می شود، به تعبیری می توان گفت 
که البی های سیاسی، مانعی برای طرح 
سؤال از آقای روحانی در مجلس نیست.

انکار مشکالت معیشتی 
از سوی اصالحات!

حجت  االسالم ذوالنور در واکنش به 
برخی اظهارنظرها مبنی بر غیرقانونی و یا 
سیاسی بودن طرح سؤال از رئیس جمهور، 
اظهار داشــت: این آقایــان بگویند که  
کدام یــک از این 5 محور ســؤالی که از 
رئیس جمهور مطرح است، سیاسی است 
و مشکل روزِ مردم نیست. معتقدم که امضا 

نکردن سؤال، سیاسی است.
وی ادامه داد: کســانی که شبهات 
سیاسی بودن ســؤال از آقای روحانی را 
مطرح می کنند، تحت هیچ شرایطی، یا 
متوجه احواالت و مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم نیستند و یا اینکه وضع 
مالی شــان به قدری خوب است که این 
مشــکالت به آنها فشــار وارد نمی کند 
و بی خیال حال مــردم و گرفتاری های 
آنها هســتند. یا اینکه ُحــّب و بغض و 
به انــدازه ای جلوی  تعصبات سیاســی 
دیدشان را گرفته که روشن ترین مشکالت 
مردم را که ُکشــنده و طاقت فرساست 

نمی بینند.
حجت االسالم ذوالنور که طرح سؤال 
از رئیس جمهور را امضا کرده اســت، با 
تأکید بر اینکــه برخی  ها به دلیل حب 
و بغض های سیاسی و جناحی در برابر 
مشــکالت اقتصادی و گرانی  ها از انواع 
مردم چشم پوشــی  کاالهای ضروری 
می کنند، افزود: نمی دانــم امروز واقعاً 
برخی در چه احواالتی ســیر و در کجا 
زندگی می کنند. چقدر با مردم فاصله 
دارند و از بطن جامعه دور هســتند که 
این مشکالت را نمی بینند؟! اینها جای 
گلــه و نگرانی دارد، چــرا باید اوضاع 

این طور باشد؟
وی تصریح کرد: امیدواریم بعضی ها 
کــه این قدر نســبت به طرح ســؤال از 
نشان  بی جا  رئیس جمهور حساســیت 
می دهند، مقداری هــم به دیده انصاف 
به مسائل و مشکالت اقتصادی کشور و 
مردم نگاه کنند، قدری میان مردم حضور 
یابند و مشکالت مردم را از نزدیک لمس 
کننــد و ببینند که امــروز مردم در چه 

گرفتاری هایی به سر می برند.

سیاست زدگان همه را 
به کیش خود پندارند!

عضو شــورای مرکزی فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلــس با طرح این 
ســؤال که اگر دولت کارش را درســت 
انجام نمی دهد و مشکالتی دارد، چه کسی 
بایــد از دولت مطالبه گری کند و به داد 
مردم برسد، گفت: ما وکیل مردم هستیم، 
وکیل دولت که نیستیم، اگر مجلس هم 
این وظیفه را انجام ندهد، یأس و ناامیدی 
بر مردم حاکم می شود و به پرخاشگری 
در جامعه می انجامد. مجلس باید وظیفه 
و رســالت نظارتی و مطالبه گری خود را 
به نحو احسن انجام دهد، البته بعضی از 
دوســتان در مجلس، نه تنها این وظیفه 
نظارتــی را انجام نمی دهند، بلکه چوب 
الی چرخ کسانی که می خواهند قدمی 

بردارند، نیز می گذارند.
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گزارش کیهان از انگ سیاسی به مشکالت اقتصادی

لیست امید از رئیس جمهور 
هیچ سؤالی ندارد!


