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اخبار كشور
گزارش خبری تحلیلی کیهان

یادداشت روز

از مذاکره با ترامپ
تا آن  5هواپیمای ملخی!

آرامش«نسبی» که با اقدامات خوب اما ناکافی قوه قضائیه و بسته جدید
ارزی دولت بر بازار ســکه و ارز حاکم شده چقدر دوام خواهد آورد؟ آیا این
آرامش جشن گرفتن دارد؟ اگه «نه» چرا برخی اصالحاتچیها جشن گرفتهاند؟
استیضاح آقای ربیعی حرکتی انحرافی بود یا واقعا با هدف مقابله با فساد و
بهبود اوضاع اقتصادی صورت گرفت؟ اصال چرا بازار ارز و سکه افسار پاره
کرد و چه کسانی مقصرند؟ به وعدههای اروپاییها چقدر میتوان امیدوار
بود؟ به مذاکره مجدد با آمریکا چطور؟
در میهمانیها ،مترو ،اتوبوس ،خانه و ...اینها از جمله سؤالهایی هستند
که این روزها زیاد پرسیده میشوند و ذهن بسیاری از مردم کشورمان را به
خود مشغول کرده اســت .در این وجیزه تالش میکنیم برای این سؤالها
پاسخ قانعکنندهای بیابیم...
قطعا بسته جدید ارزی دولت که با برخوردهای بهموقع و قاطع قوه قضائیه
با متخلفان و محتکران همراه شد ،در بازگشت ولو نسبی آرامش به بازار سکه
و ارز موثر بود و هیچ کس ،جز همان تروریستهای اقتصادی ،از اینکه قیمت
ارز و سکه بهخاطر این دو عامل چند هزار تومانی سقوط کرد ،ناراحت نیست.
این آرامش نسبی بنا به دالیلی که در ادامه توضیح خواهیم داد ،خوشحالی
دارد اما جشن گرفتن هرگز!
این بسته تنها یک « ُمسکن» بود .کار مسکن هم ،درمان بیماری نیست،
تســکین موقت و چند ساعته درد است .اثر ُمســکن که تمام شود ،درد
دوباره برمیگردد .آیا عوامل رشد تورم هم با عرضه این بسته از بین رفته
است؟پاسخ روشن است .عوامل رشد قیمتها را اگر سرمایههای سرگردان
و افزایش نقدینگی ،مدیریت غلط ،تحریمها ،تروریستهای اقتصادی داخلی
و خارجی و صدالبته عامل روانی بدانیم ،میتوان گفت ،تنها یک یا حداکثر دو
عامل از عوامل فوق «تا حدودی» از بین رفته یا ضعیف شده است؛ برخورد
قوه قضائیه با تروریستهای اقتصادی و عامل روانی همراه آن به بهبود این
شرایط کمی کمک کرد .اعالم بسته جدید ارزی و سخنرانی کم حاشیه آقای
روحانی که با زمان بازگشت تحریمهای آمریکا همراه شد ،توانست تا حدودی،
عامل روانی را کنترل کرده و اوضاع را تا حدودی کنترل کند .الباقی عوامل اما
هنوز هستند .دولت به کمک کارشناسان اقتصادی و عزل و نصبهای واقعی(نه
سیاسی) باید سایر عوامل را هم مهار کند .در غیر این صورت باید دیر یا زود،
منتظر موج تازه از تورم و رکود و فساد و ...بود .اثر ُمسکن که تمام شود ،آش
ن آش و کاسه همان کاسه خواهد بود .قوه قضائیه نیز برای حفظ بیشتر
هما 
این «آرامش» باید برخورد با مفسدان اقتصادی ،محتکران و تروریستهای
اقتصادی را سرعت بخشد .آنقدر که مردم از فساد اقتصادی ناراضیاند ،از
مشکل اقتصادی نیستند .قوه قضائیه با برخورد قاطع و سریع با متخلفان به
رضایتمندی مردم کمک زیادی میکند.
اینکه چرا برخی روزنامههای زنجیرهای طی دو روز گذشته برای چنین
وضعی(بازگشت آرامش نسبی و موقت به بازار) جشن گرفتهاند ،بازمیگردد
اول ،به ماهیت آنها بعد به عملکرد افتضاحشــان در  5سال گذشته .آنها
«عامل» وضع موجودند .همینها بودند کــه با دادن آدرس غلط ،دولت را
به این روز انداختند .جشن گرفتنشان برای فریب افکار عمومی است .آنها
باختهاند بنابراین باید دستاوردهای ناچیز را بزرگ جلوه دهند تا بزرگ به نظر
برسند .مگر برجام را «فتحالفتوح» نمینامیدند؟! مگر تیتر نزدند «تحریمها
فرو پاشید)!(».
اینکه وسط یک افتضاح اقتصادی تمام عیار بیانیه میدهند و تیتر میزنند:
«اصالحطلبان به میــدان آمدند» هم یعنی ،مثال «ما تاکنون بیرون میدان
بودیم و وضعیت موجود هیچ ارتباطی به ما ندارد!» یعنی« وضعیت موجود
تقصیر آقای روحانی است و ما هیچ نقشی در بهوجود آمدن آن نداریم)!(».
در حالی که متهمان ردیف اول وضع موجود ،همینها هستند .این طیف که
متاسفانه دولت هنوز هم فاصله خود را با آنها کم نکرده اگر ،تمام تخممرغها
را در سبد برجام نگذاشته بودند و بهجای بزک آمریکا ،برای چنین روزی یک
راهکار جایگزین ـ و به اصطالح  PLAN Bـ پیشبینی کرده بودند ،امروز
قطعا وضع بهگونهای دیگر بود.
اگر استیضاح علی ربیعی بهخاطر در حاشیه امن قرار گرفتن برخی از
وزرای اقتصادی بود ،این استیضاح کمک زیادی به بهبود شرایط اقتصادی
نخواهد کرد .همه میدانیم وزارت کار و رفاه بیاشکال نبود اما ریشه مشکالت
نبود .دولت باید با ترمیم تیم اقتصادی ،جابهجایی آن چند وزیر ،کم کردن
امید به بیرون و افزایش اعتماد به درون و از همه مهمتر ،تغییر ریل و نقشه
راه ،به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن برود.
اروپاییها اما ،اختالف رفتار و عملشان اندازه عددی به بزرگی  180درجه
است .رهبران اتحادیه اروپا طی یکی دو روز گذشته حرفهای بسیار خوب
و دلگرمکنندهای دربــاره مقابله با تحریمهای آمریکا زدهاند .حتی گفتند
شــرکتهایی را که به تحریمهای آمریکا «عمل» کنند ،خودشان تحریم
میکنند .اما کنار «حرفهای خوب» مقامات اروپایی خبر «اقدامات بد» اروپایی
هم از راه میرسند که ،فالن شرکت اروپایی اعالم کرده ،از ترس تحریمهای
آمریکا دیگر قادر نیست در ایران فعالیت کند! به قول نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم جنایتکار صهیونیســتی «مهم این نیست اروپاییها درباره ایران چه
میگویند ،مهم این است که شرکتهایشان در حال خروج از ایران هستند».
ممکن است عدهای به آن 5هواپیمای ملخی که درست همزمان با بازگشت
تحریمهای آمریکا! تحویل ایران شداشاره کرده و بگویند ،هنوز به اروپاییها
میتوان امیدوار بود .این  5هواپیمای ملخی بخشــی از آن  200هواپیمایی
اســت که اروپاییها« ،موظف» به دادن آنها به ما بودند .پول این هواپیماها
نقدا پرداخت شده اما فرانسه زیر تعهداتش زده و آنها را با تاخیر و به صورت
قطره چکانی به ما تحویل میدهد! کدام ذلت از این باالتر که فروشنده ،پول
کاالیی را تمام و کمال از شما بگیرد ،کاال را نه بهموقع بلکه با تاخیر و منت و
به صورت قطره چکانی تحویل دهد و خریدار کف و صوتزنان ،مارش پیروزی
بنوازد و تیتر بزند« :پرواز هواپیماها بر آسمان برجام»(!) فروشنده با دیدن
ذوقمرگ شدن ما از تحویل آنچنانی هواپیماها ،به چه نتیجهای خواهد رسید؟
آیا به انجام درســت و بهموقع تعهداتش ،ترغیب خواهد شد یا ادامه خلف
وعده و تحویل با تحقیر کاالها؟ عدهای در این کشور دوست دارند به آبروی
ایران چوب حراج بزنند چون ایرانی نیستند .فقط بلدند فارسی حرف بزنند.
شاید  -تاکید میکنیم -شاید ،علت تحویل آن  5هواپیما با بازگشت
تحریمهای آمریکا ( 15مرداد) بیارتباط نباشــد .خــروج ایران از برجام
بزرگترین کابوس اروپا و حتی آمریکاســت .ایــن را میتوان از رفتار و
گفتارهایشان فهمید .موگرینی در آن ایامی که به ایران آمد و برخی نمایندگان
مشغول گرفتن عکس سلفی حقارت شدند گفت ،به ایران آمده تا مطمئن شود،
تهران از برجام خارج نخواهد شد! اظهارات دلگرمکننده این روزهای اروپاییان
نیز با همین هدف صورت میگیرد .شاید اگر ترامپ بازگشت تحریمها را امضاء
نمیکرد ،از این هواپیماها هم خبری نبود .فرانسه احتماال با دادن این 5هواپیما
به گوشه کوچکی از تعهداتش عمل کرد تا مبادا دولت ،از برجام خارج شود.
اگر این تحلیل درست باشد ،تکلیف ما با اروپاییها هم معلوم است.
اگر نتوان به اروپاییها زیاد اعتماد کــرد ،بالتبع به آمریکاییها اصال
نمیتوان اعتماد کرد .با این وجود با کمال تعجب عدهای از همان زنجیرهایها
با آوردن چند کلمه «عزت» و «موضع برابر» و «اقتدار» بین جمالتشــان،
آدرس مذاکره مجدد با آمریکا را میدهند! مذاکره با ترامپ! متاســفانه از
میان صحبتهای تلویزیونی اخیر رئیسجمهور محترم نیز میشد ،اثر چنین
«تمایلی» را دید .چهار جمله ،آمریکا اگر داراییهای ما را آزاد کند ،رفراندوم
چه ایرادی دارد ،آمریکا اول کارد را از شانه ما در بیاورد بعد از مذاکره بگوید
و از همه مهمتر جمله ،پیش شرطی برای مذاکره ندارم یعنی ،آقای روحانی
با احتیاط و تلویح نزدیک به تصریح به ترامپ برای مذاکره چراغ سبز نشان
داد! ترامپ وقتی علیه کشورمان رجز میخواند و با غرور زیر تعهداتش میزند
و همزمان از مذاکره میگوید یعنی به دنبال تحقیر است .بزرگترین آرزوی
ترامپ قمارباز این است که کنار رئیسجمهور کشورمان بایستد و یک عکس
یادگاری بگیرد تا به دنیا اعالم کند« :این هم از ایران!» در چنین شرایطی
نباید به درخواست مذاکره حریف پاسخ مثبت داد .چشم خیلیها در بیرون
توگوی آن شب رئیسجمهور محترم بود .شاید بهتر بود
از این کشور به گف 
آقای رئیسجمهور کمی از موضع قدرت به حریف پیام میداد و بخشی از
آن فریادهایی که بعضا بر سر منتقدان میکشد ،بر سر حریف میکشید.
ایران در منطقه به گفته دوســت و دشمن در اوج اقتدار است .کمر
داعش را شکسته ،عراق و سوریه را به صاحبانش بازگردانده و آمریکا،
رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب را در منطقه تحقیر و ذلیل کرده است.
در مذاکره با ترامپ ،برسر برنامههای اتمی و موشکی آمریکا که مذاکره
توگویی
نخواهد شد .بر سر حضور یا عدم حضور آمریکا در منطقه نیز گف 
نخواهد شد .موضوع مذاکره با ترامپ را ایشان ،چندی پیش اعالم کرده
و اطرافیانش نیز هر روز تکرار میکنند .موضوع مذاکره ،موشکهای ما
خواهد بود .اقتدار منطقهای ایران خواهد بود .سپاه و حشد الشعبی و...
خواهد بود .خواهند گفت خلع ســاح شوید تا تحریمهای اقتصادی را
برداریم .کدام احمقی در میانه جنگ و در اوج اقتدار سالحش را زمین
میگذارد آن هم برای مذاکره با شخصیتی با مختصات ترامپ که هیچ کس
حتی خانوادهاش به او اعتماد ندارند؟!

جعفر بلوری

وضعیت موجود دستپخت مدعیان اصالحات است
فرار نکنند پاسخگو باشند!

سرویس سیاسی -
مدعیان اصالحــات در به وجود
آمدن وضعیت فعلی و مشکالت عدیده
اقتصادی و معیشتی نقش فعالی داشته
و همچنان دارند .در روزها و ماههای
گذشته با مشــخص شدن نشانهها
و شکست سیاســتها ،خود را به
کناری کشیده و سعی دارند حساب
و سفره خود را از دولت جدا سازند.
درواقع وضعیت موجود دســتپخت
اصالحطلبان بوده و آنان بایستی به
جای فرار به جلو و ارائه راهکار برای
این وضع ،پاسخگوی نقش خود باشند.
در روزهای گذشته مدعیان اصالحات
و بخصوص رئیسدولت اصالحات به میانه
میدان آمده و برای نجات خود به انتقاد از
دولت و ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت
عدیده اقتصادی موجود پرداختهاند بیآنکه
بگویند این مشکالت ناشی از حمایتها و
حضور تفکر جریان آنــان در بدنه دولت
بوده و امروز به جای آنکه ایناشــخاص،
جریانها و گروهها الف ارائه راهکار بزنند،
بایستی ضمن عذرخواهی ،پاسخگوی نقش
خود باشند.
س دولت اصالحات
به عنوان نمونه رئی 
در دیــدار اخیر خود بــا نمایندگان ادوار
مجلس بــا تأکید بر اینکه «مشــکالت
اقتصــادی ما ریشــههای تاریخــی دارد
کهاشکاالت ساختاری و عملکردی هم بر
آن افزوده است» اظهار کرد :این مشکالت
را بایــد جدی بگیریم چون واقعاً امنیت و
آرامش زندگی مردم را از میان برده است
و بخشهای بسیار گســتردهای از مردم
امروز از مشکالت نفسگیر اقتصادی بهتنگ
آمدهاند .با وجود تمام اقدامات دولت آقای
روحانــی ،وضعیت اقتصادی در جامعه ما
ی است.
وخی م و بحران 
وی بااشــاره به بیاعتمادی موجود
افزوده است :تداوم این بیاعتمادی امید را
از میان خواهد برد و در نبود امید ،هر چه
امکانات داشته باشید ،نخواهید توانست از
آن بهره بگیرید .ایران از ابتدای انقالب تا
به امروز انواع مشکالت را تجربه کرده ،اما
هرگز با بیاعتمادی گسترده مواجه نبودهایم
و اعتماد مردم و مسئوالن به هم کارساز بود،
وگرنه در جنگ نمیتوانستیم دوام بیاوریم.
این اعتماد امروز لطمه دیده و باید چارهای
اندیشید و در این مقطع نقش اصالحطلبان
کلیدی است و باید با ایثار و فداکاری و برای
پیشرفت مردم و کشور و حل مشکالت از
هیچ کوششی فروگذار نکنند.
رئیسدولت اصالحات به مشــکالت
موجوداشاره و در فرار به جلو این مشکالت
را دارای ریشــه تاریخی خوانده است و با

این وجود بیاعتمــادی کنونی به دولت
را یک بیاعتمادی بیســابقه خوانده که
هرگز هیچ یــک از دولتها با این حجم
از بیاعتمــادی روبرو نبودهاند ،خاتمی در
ادامه نقش اصالحطلبان در این مرحله را
کلیدی خوانده است بیآنکه به نقش خود
در به وجود آمدن وضعیت کنونی کوچک
تریناشارهای داشته باشد.
این دولت گیج و کرخت
مال ما نیست!
دیگر مدعیــان اصالحــات نیز این
روزها حال و روز خوشــی ندارند« ،سعید
حجاریان» فعال سیاســی اصالحطلب در
توگو بــا روزنامه شــرق دولت را در
گف 
وضعیت تعلیق در تعلیق دانسته و اظهار
داشته است :دولت گیج و کرخت است و
میشود اصالحطلبان بگویند دولت روحانی
دولت ما نیست.
از ســوی دیگر گروهــی از مدعیان
اصالحــات از جمله بهــزاد نبوي ،محمد
سالمتي ،محسن آرمين ،مصطفي تاجزاده،
فيضاهلل عربسرخي ،محمد کيانوشراد،
عبداهلل ناصري ،جواد امام ،صادق نوروزي،
علي باقري و ...با صــدور بيانيهاي ضمن
مروري بر وضع موجود به ارائه راهکارهايي
براي برونرفت کشــور از شرايط موجود
پرداخته اند!
در بخشهایی از متن این بیانیه با طرح
اين سؤال که «چه بايد کرد؟» خاطرنشان
شده است :امروز کشور و جامعه با مشکالتي
مواجه است ،که هيچ دولت و حزب و جريان
و جنــاح و جبههاي بهتنهايي قادر به حل
آنها نيست .حل مشــکالت ملي نيازمند
نــگاه و رويکرد ملي اســت و نميتوان با
رويکردهاي حزبي و جناحي به توفيق در
اين مســير اميد بست .در اين ميان آنچه
موجب اميدواري است همگرايي و وحدت
نظر بخش وسيعي از نيروهاي سياسي و
اجتماعي از اصالحطلبان گرفته تا اعتداليون
و اصولگرايان معتدل (که بخش وسيعي از
اين طيف را تشــکيل ميدهند) و تا همه
نيروهاي منتقد معتقد به استقالل ،تماميت
ارضي کشــور و روشهاي مسالمتآميز و
قانوني در ارزيابي وضعيت بحراني کنوني و
ضرورت گفتوگو و همبستگي ملي براي
عبور از آن است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است:
از ايــنرو در صورت رهايي از مجامالت و
بدهبستانهاي موجود در سطح مناسبات
قدرت ميتوان به همگرايي و وحدت نظر
نيروهاي سياسي و اجتماعي بر سر راههاي
برونرفت از وضعيــت بحرانخيز کنوني
اميدوار بود .يکي از لوازم چنين رويکردي،
نگاه به آينده بهجاي ماندن در گذشــته و

جناب وزیر! دوتابعیتیها
برای خیانت سوگند خوردهاند
وزارت علــوم گویــا متوجــه علــت مخالفــت بــا بهکارگیــری افــراد
دوتابعیتی نیست.
داریوش ســجادی همکار سابق نشــریات اصالحطلب با طرح این موضوع
نوشت :پیرو اعالم وصول طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دوتابعیتی
در مجلس «منصور غالمی» وزیر علوم خواســتار ممنوع نبودن اســتفاده از
ایرانیان دوتابعیتی در فضاهای علمی و تحقیقاتی کشور شد و گفته :بهکارگیری
دوتابعیتیها ،یکی به معنای ســپردن مسئولیت و مدیریت است و دیگری در
مســائل علمی و تحقیقاتی مطرح اســت که اگر اینهــا را تفکیک کنیم برای
توسعه علمی مشکلی پیش نمیآید.
آقای غالمی ظاهرا متوجه اصل ماجرا نیســت! صورت بدون روتوش قضیه
در ماجــرای دوتابعیتیها «خیانت» اســت! الاقل برای ایرانی -آمریکاییها این
اتهام محرز اســت .مطابق قانون مهاجرت آمریکا شرط تفویض تابعیت آمریکا به
مهاجرین ،شــرکت در مراسم رسمی ســوگند در دادگاه فدرال و ادای شهادت
قانونی در مقابل قاضی مبنی بر نفی دلبستگی به خاستگاه ملی و اعالم وفاداری
به ایاالت متحده تا حد جنگیدن برای این کشــور است.
جناب غالمی! در هر عرف حقوقــی یا حقیقی چنین اقدامی خیانت اطالق
میشــود و متاسفانه برخی ایرانیان مقیم آمریکا در بیشرمانهترین شکل ممکن
تن به این خیانت دادهاند.
خائــن را اگر تأدیب نمیکنید الاقل دیگر تحبیباش نکنید!
اطمینان داشته باشید علیرغم همه خاصهخرجیکردنها برای این ناالیقان
ارزنی از جوار ایشــان توان بهرهوری به نفع کشور نخواهید برد.
روحانی باید از مردم
عذرخواهی میکرد و نکرد
کمترین انتظاری که مردم از گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور داشتند
این بود که عذرخواهی کند.
وبســایت تابناک با درج این مطلب نوشت :آقای روحانی از طریق یک
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم ســخن گفت؛ ســخنانی که از مذاکره با
ترامپ تا تالش آمریکاییها برای ایجاد اختالف در داخل کشــور را شــامل
میشــد و البته حاوی نکاتی در خصوص نرخ ارز ،برنامه دولت برای کنترل
قیمتهــا ،لزوم اطمینان خاطر مردم برای عــدم افزایش قیمت حاملهای
انرژی ،اعتراضات دی ماه و  ...بود ،اما در کنار همه اینها مردم چشم انتظار
شــنیدن کلمات و جمالت دیگری از «حسن روحانی» بودند.
بســیاری از مردم با شــنیدن خبر گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور
پای ســخنان روحانی نشســتند تا ببینند در این اوضاع و احوال نامســاعد
اقتصادی ،رئیس دولت تدبیر ،چه تدابیری برای رفع مشــکالت مردم و آرام
ســاختن وضعیت کشــور اندیشیده و میخواهد در روزها و ماه های بعد آن
را به کار ببندد؛ اما مردم تقریبا هرچه روحانی گفت ،میدانستند و سخنان
او حاوی نکته و موضوع جدیدی نبود.
حسن روحانی در مورد ریشه اعتراضات و دالیل افزایش قیمت ها به ویژه
نرخ دالر سخن گفت و بسیاری از این نوسانات را مربوط به تحرکات داخلی
دانست؛ البته او در این میان سخنی از ناکارآمدی تیم اقتصادی کابینهاش و
درخواست هایی که برای تغییر این افراد از سوی رسانه ها ،مردم ،کارشناسان
و  ...می شــود ،هیچ اشــاره ای نکرد .انگار که رئیس جمهور خود و دولتش
را مبــرا از خطا و همه تقصیرات را متوجه مخالفان دولتش و مردم میداند.
وقتی خبر گفتوگوی رئیس جمهور با مردم از طریق تلویزیون اعالم شد،
بســیاری گمان میکردند ،یکی از رویکردها و اقداماتی که «حسن روحانی»
در گفت و گوی مستقیم با مردم در پیش خواهد گرفت ،این است که برای
آرامــش جامعه تالش کنــد و در جریان این گفت و گو حداقل به خاطر بی
تدبیری دولتش در ایجاد شــرایط اقتصــادی نامطلوب از مردم عذرخواهی
کرده و ســپس وعده بهبود اوضاع و شرایط را بدهد.
امــا هرچه مردم ســخنان رئیس جمهور را گوش فــرا دادند ،خبری از
عذرخواهــی روحانی نبود! گویا او هر آنچه بر مردم رفته ،درســت میداند
و اعتقــاد دارد ،دولتش قصوری در ایجاد این وضعیت به هم ریخته ندارد!
مطمئنا اگر او به عنوان رئیس جمهور چنین روحیه ای داشــت ،ســایر
دولتمــردان هم چنین می کردند و به خاطــر کوچکترین قصور و کوتاهی
خــود از مردم عذرخواهی میکردند .آقــای روحانی! مردم منتظر بودند که
از شــما واژه عذرخواهی را بشنوند؛ شــما که به خاطر کوتاهی دولتتان در
عرض ســه ماه ،ارزش دارایی ها و اموال مردم را به یک سوم کاهش دادید!
در همیــن حال غالمعلــی جعفرزاده از نماینــدگان حامی دولت ،در
گفتوگــو با عصر ایران تصریح کرد :انتظار داشــتیم رئیسجمهور به خاطر
وضعیت کشــور به ویژه در زمینه بازار ارز از مردم عذرخواهی کند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه ادامه داد :شرایط گل و بلبل نیست که
روحانی اینگونه صحبت میکند.
وی خاطر نشان کرد :آیا دولت نمیتوانست زودتر از اینها کاری کند که

منازعه و مناقشه بر سر شناسايي و محاکمه
مقصر و نيز اجتناب اکيد از درگيريهاي
جنجالبرانگيز جناحي و گروهي است که
نتيجه آن عمدهشدن مسائل فرعي و غفلت
از مشکالت اصلي جامعه و کشور است.
حرفهایی که زده بودید را
این بار هم تَکرار کنید!
اشخاص و جریاناتی که نامشان برده
س دولت اصالحات سخنان
شد از جمله رئی 
دیروز خــود را فرامــوش کردهاند ،روزی
که آنان برای پیــروزی فرد و جریانی در
انتخابات بیانیههای پر از تَکرار منتشر و از
مردم خواسته بودند به آنچه آنان میگویند
رای دهند.
 24اردیبهشت سال گذشته خاتمی با
انتشار پیغامی ویدئویی که در تلگرام منتشر
شد ،بر حمایت خود از روحانی در انتخابات
تاکید کرده و از مردم ایران خواســت که
دوباره به روحانی رای بدهند.
رئیسدولت اصالحــات در این پیام
تصریح کرده بود« :این بار این شمایید که
باید تکرار کنید ،تکرار رای به روحانی عزیز
برای تقویت امید به آیندهای بهتر».
خاتمی در این پیام ضمن ستایش از
دولت برای موفقیت در آنچه که او کنترل
تورم خوانده بود ،اظهــار امیدواری کرده
بــود که روحانی در صورت انتخاب مجدد
بتواند مشکل رکود در اقتصاد ایران را نیز
برطرف کند.
وی پیشبینی کرده بود که در صورت
پیروزی دوباره روحانی «دولت روحانی و
کابینه آینده او منســجمتر و کارآمدتر و
همسوتر با شــعارهای او و خواست ملت
تشکیل خواهد شد».
س دولت اصالحات
البته این تنها رئی 
نبود که به حمایت از روحانی و درخواست
از مردم برای رای مجدد به وی پرداخته بود
که دیگر مدعیان اصالحات نیز در چنین
موقعیتی بودهاند.
به عنوان نمونــه جناح اصالحطلبان
ایران ،مجمــع روحانیون مبــارز ،حزب
اعتدال و توســعه ،حزب اتحاد ملت ایران
اســامی ،حزب اراده ملت ایران ،نهضت
آزادی ،شورای هماهنگی اصالحات ،حزب
اسالمی کار ،خانه کارگر ،انجمن اسالمی
مدرسین دانشگاهها و...از تشکلها و احزاب
نزدیک به جریان اصالحات در انتخابات 29
اردیبهشت 1396طی بیانیههایی از روحانی
حمایت کرده بودند.
از شــخصیتهای مدعی اصالحات
نیز به افرادی از جملــه صادق زیباکالم،
غالمحسین کرباسچی ،سعید حجاریان،
مصطفی تاجزاده ،فاطمه دانشور ،محسن
هاشمی ،زهرا اشراقی ،مصطفی ملکیان،

عمادالدیــن باقــی ،احمــد حکیمیپور،
محمدرضا خاتمی ،علی شکوری راد ،فائزه
هاشمی ،فاطمه راکعی ،شهربانوی امانی،
محسن رهامی ،سهیال جلودارزاده ،رسول
منتجبنیا ،حمیدرضا جالییپور ،عبداهلل
نوری ،مصطفی معین ،حسین کمالی و ...
میتواناشاره کرد که در جریان انتخابات
با ورود به میانه میدان از روحانی حمایت
و آیندهای درخشــان برای ملت ایران در
صورت پیروزی وی را تصویر گر شدند.
به عنوان نمونه علی شــکوریراد در
جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری
گفته بود« :دولت روحانی در آستانه جهش
اقتصادی است و به همین دلیل کسانی که
منفعت ملی را درنظر میگیرند باید به این
فکر بکنند که این دولت ادامه پیدا بکند».
حمیدرضا جالییپور نیز اظهار داشته
بــود« :به یاد دارم قبل از انتخابات  ۹۲که
میخواستم جاروبرقی خانه را عوض کنم
فروشنده موقع قیمت دادن به دنبال قیمت
دالر در بازار بود .ولی االن میتوانید بروید
و خرید کنید».
مصطفی تاجزاده نیز گفته بود« :اگر
نرخ دالر با همان رشد  ۴۰۰درصدی زمان
احمدینژاد افزایش مییافت هر دالر االن
۱۲هزار تومان بود و سکه سه چهار میلیون
تومان شده بود».
به جای فرار به جلو
پاسخگو باشید!
چنانچــه ذکر آن رفــت اصالحطلبان
در روزهای گذشــته سفره خود را از دولت
جــدا کرده و خود را در موقعیت حلکننده
مشکالت با ارائه راهکارهایی که در بیانیهها و
مصاحبههای آنان ذکر شده است قرار دادهاند.
سخن اینجا است که مدعیان اصالحات
بایستی به سخنان و مواضع یک سال پیش
خود مروری مجدد کرده و به جای فرار به
جلو ضمن پوزش و عذرخواهی از ملت که
با تخریب رقیب و همچنین ارائه تصویری
غیرواقعی از آینده زمینهساز رای به نامزد
مطلوب خود شــدهاند در پیشــگاه ملت
پاسخگو باشند.
اصالحطلبان میگویند دولت روحانی
دولت ما نیست ولی بررسیها نشان میدهد
که اکثریت مدیران میانی و سطح باال در
دولت کنونی از جریان اصالحات انتخاب
شدهاند و در نتیجه این جریان نقش اصلی
در وضعیت کنونی داشته و دارد.
از این روی میتوان گفت که مدعیان
اصالحات بایســتی به جــای فرار به جلو
پاســخگوی نقش خود در به وجود آمدن
وضعیت کنونی باشــند ،وضعیتی که به
گفته رئیسدولت اصالحات بیاعتمادی
بیسابقهای را به دولت به وجود آورده است.

خبر ویژه
قیمت ارز و سکه سقوط کند؟
این نماینده مجلس افزود :کســی که سواد اقتصادی ندارد هم میداند
که دولت میتوانســت این اقدامها را زودتر انجام دهد .واقعا مســئوالن چه
جوابی دارند که به مردم بدهند؟
روحانی باید از بابت خسارتهایی که به مردم زده شده از آنها عذرخواهی
میکرد .من به عنوان یک نماینده مجلس از حرفهای روحانی لذت نبردم.

کاش امثال علی مطهری
ادبیات اقتصاد را میفهمیدند
امثــال علی مطهری اگر به جای سیاســتزدگی و لجبازی ،اندکی هم
از کارشناســان اقتصادی میشنیدند و یاد میگرفتند ،مجبور نمیشدند در
اوهام و توهمات بنشینند.
روزنامه وطن امروز در یادداشــتی نوشت :علی مطهری ،در اظهارنظری
مقصر وضعیت کنونی ریال را سپاه پاسداران به جرم موشکپراکنی به سمت
داعش و ســایر دلواپســان و منتقدان برجام معرفی کرده است .این نماینده
محترم مردم که در فراکسیونی متشکل از میوههای درخت «تَکرار» حضور
دارند با عملکرد خود در جریان نابســامانیهای اقتصادی و اجتماعی اخیر،
معنای جدیدی به مفهوم وکیلالدوله در ایران امروز بخشــیده است.
اقتصاددانان ایران با همه تمایزاتی که دارند ،در زمینه جهش نرخ
ارز بر این مســئله اتفاقنظر دارند که محرک اصلی این وضعیت حجم
بســیار بزرگ نقدینگی در کشور است .عدهای از سیاسیون در کشور
هــم همین نظر را پذیرفتهاند اما عده دیگری که در رأس آنها اعضای
«فراکســیون امیــد» ،بخش بزرگی از «اصالحطلبــان» و «حامیان و
اعضــای دولت محترم تدبیر و امید» قرار دارند ،کماکان به قرائتهای
مختلــف در حال تکرار همان چیزی هســتند که جناب علی مطهری
بیان داشته است.
یک تصور غلط و یک فراواقعیت در افکار عمومی با تبلیغات انتخاباتی
دولت تدبیر و امید در اذهان عدهای از مردم شــکل گرفته بود که مشکل
اساسی کشور ما بعضی رویکردهای سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی
اســت که در ســطح بینالمللی غیرقابلقبول و تنشزا هستند .برنامهای
که با برجام به حد اعالی خود رسید و الاقل مهمترین چالش قدرتهای
خارجی با ایران را به واســطه انهدام تقریبا کامل برنامه هستهای ایران از
میان برداشــت اما حاصل همان تقریبا هیچی بود که رئیسســابق بانک
مرکزی به آن اعتراف کرد .علی مطهری ،هنوز متوجه نشده آنچه در ایام
انتخابــات دورههای یازدهم و دوازدهم ریاســتجمهوری به خورد افکار
عمومی داده شــد ،یکسری ادعاهای پوچ و بیاســاس بیش نبوده است.
جناب ایشان تمام این تبلیغات را کماکان باور دارند و نمیخواهند بپذیرند
مشــکل کنونی ،ناکارآمدی و ضعف بنیادین امثال ایشان است؛ ضعفی که
بهترین بینه آن مقاومت شــدید ایشان به فهمیدن واقعیت مسائل کشور
است .کســی که غول یکهزار و  600هزار میلیارد تومانی نقدینگی را که
 70درصد آن در  5ســال اخیر و به واســطه سیاســتهای انقباض مالی
دولت تدبیر و امید و سیاســت سالمســازی نقدینگی تیم اقتصادی دولت
شکل گرفته است ،در جریان تنش ارزی اخیر که کماکان در جریان است
بیاثر میداند ،بیش از آنکه ناآگاه باشــد ،ناتوان است؛ ناتوان از ایجاد یک
تصویر کلی و صحیح از آنچه در کشــور در حال روی دادن است .ناتوانی
در فهم مسئله ،در کنار فلج مغزی که به ایجاد توهمات کودکانه و بسیار
سست و بیپایه درباره دالیل استمرار و تقویت فشار آمریکا بر ایران پس
از برجام منجر شــده اســت ،این بزرگواران را به تولید شطحیات واداشته
اســت .متهم کردن سپاه و نیروهای مسلح کشور و مقصر دانستن آنها در
سرکوب داعش و اســتفاده از موشک برای انهدام مواضع آن فقط و فقط
از فلج مغزان متوهم برمیآید.
دولت با تجربه  6ماه گذشته
تدبیر را در اولویت قرار دهد
یک کارشــناس اقتصادی ،از دولت خواســت از تجربه  6ماه بیتدبیری
درس بیاندوزد و به اولویتهای تدبیر اقتصادی بپردازد.
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با فرارو اظهار داشت :آمریکا به دنبال
جنگ اقتصادی است.
اقتصاد مقاومتی در حرف گفته شــد اما به آن عمل نشد.
اقتصاد شکننده ماند و شکنندگی آن در برخی حوزهها بیشتر شد .مثال در
حوزههای بانک ،صندوقهای بازنشستگی ،وابستگی به اقتصاد نفتی ،مبارزه
با فســاد ،ارتقای شفافیت و رقابت پذیری اقتصاد ایران ،بهبود فضای کسب
و کار ،تکمیل طرح جامع مالیاتی و اتصال بانکهای اطالعاتی و سامانههای

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

کولر!

گفت :رئیسدولت اصالحات شدیدا ً به دولت روحانی اعتراض کرده
و آن را ناتوان و ناکارآمد معرفی کرده است!
گفتم :مگر یادش رفته که همه توان و امکانات خود را برای
انتخاب آقای روحانی به کار گرفتــه بود و همهجا جار میزد
«تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آیندهای بهتر»!
گفت :روزنامه شــرق هم با تیتر درشــت از قول مرکزیت سازمان
مجاهدین انقالب نوشته است «اصالحطلبان به میدان آمدند»!
گفتم :تا حاال که فقط مدعیان اصالحات در میدان بودند و
دولت را تر و خشک میکردند! چی شده حاال که ناکارآمدیشان
برمال شده ،حضور  ۵ساله خود را انکار میکنند و میگویند تازه
قرار است بیایند؟!
گفت :یادشان رفته که میگفتند «دولت روحانی در آستانه جهش
اقتصادی است و باید به آن رأی داد تا ادامه یابد»! و ادعا میکردند «اگر
به روحانی رأی ندهید دالر  ۱۲هزار تومان میشود»! و...
گفتم :یارو خیلی ادعای عشق و عاشقی میکرد ،اما وقتی
کار بیخ پیدا کرد دبه درآورد .بهش گفتند؛ مگر نمیگفتی هر
چقدر هم که ســردتر رفتار کند بیشتر دوستش داری؟ گفت؛
منظورم کولر خونهمون بود!

پاسخ وزارت اطالعات
به یادداشت کیهان

وزارت اطالعــات در پاســخ بــه یادداشــت روز کیهان یکشــنبه
 14مرداد با عنوان «کدام چرخ این کالسکه نمیچرخد» جوابیهای ارسال کرده
است که متن کامل آن از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
جناب آقای شریعتمداری مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان
سالم علیکم
عطف به سرمقاله روزنامه کیهان در مورخه  97/5/14نکات اجمالی زیر را مزید اطالع
و درج در آن روزنامه برابر قانون مطبوعات به آگاهی میرساند:
 -1ضمن تشــکر از ذکر تعهد انقالبی و پاکباختگی توأم با کارآمدی و توانمندی
سربازان گمنام امام زمان(عج) در سرمقاله موصوف ،از شائبهآفرینی مبنی بر احتمال
عدم اجازه پیگیری و سنگاندازی و مانعتراشی در مسیر پرافتخار عزیزان وزارت اطالعات
گالیهمندیم ،مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) با هدف شناسایی منافذ
و گلوگاههای بروز فساد اقتصادی ،مبارزه جدی و همه جانبه با مفاسد اقتصادی ،تالش برای
پایداری امنیت اقتصادی ،مقابله با پدیده قاچاق کاال و ارز ،مقابله با پدیده زمینخواری،
پیشگیری و مدیریت بحرانها و نارضایتیهای اقتصاد پایه ،کمک به ارتقای سالمت اداری
در کشور و ...با بهرهگیری از دانش و ابزار اطالعاتی و تجربه بینظیر برای مقابله و برخورد
با پدیدههای متنوع و مخل امنیت اقتصادی مستمرا ً در حال اجرا و انجام است کما اینکه
پیگیری ،مستندسازی و معرفی متهمان به مراجع قضایی در موضوعات مختلف از جمله
اختالس ،ارتشــاء ،تبانی و تضییع حقوق بیتالمال صرفا در سال  96مشتمل بر 130
فقره پرونده مفاسد کالن در سراسر کشور و بازداشت  180متهم و تحقیق اطالعاتی و
قضایی از  360نفر با هزاران میلیارد تومان ارزش تخلفات تحت بررسی ،نشانگر اقدامات
و تواناییهای بیبدیل عزیزان سختکوش وزارت اطالعات است .همچنین مزید آگاهی
و در راستای کمک به مدیریت چالش ارزی کشور شناسایی و برخورد و محدودسازی
سوداگران و متخلفان ،وزارت اطالعات نقش بینظیر و البته خاموش و بیادعا داشته و
دارد و بنابر مالحظات حرفهای معموال از رسانهای کردن اقدامات خود اجتناب مینماید.
شناسایی و بازداشت دهها سوداگر و فعال غیرمجاز بازار ارز ،جلوگیری از فعالیت بیش
از دهها صراف غیرمجاز و مسدود و ممنوعسازی زمینه فعالیت آنها با ابتکارات بدیع و
ویژه و ضربه به شــبکههای فعال ارزی در استانهای جدار مرز از جمله آخرین آن در
آذربایجانغربی و کرمانشاه با دستگیری متهمان نمونههایی از این قبیل اقدامات است.
همچنین ضربه به شبکه شرکتهای کاغذی در پنج استان کشور و دستگیری عوامل
اخذ ارز و عدم ورود کاال در سطحی وسیع بالغ بر یکصد میلیون دالر از دیگر نمونههای
مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) میباشد.
بقیه در صفحه ۱۰
ده گانه به ســازمان مالیاتی نتوانستیم آنچنانکه باید و شاید عمل کنیم .به
همین دلیل االن در یک آشــفته بازار اقتصادی به ســر میبریم .نتوانستیم
اقتصادمان را درونزا کنیم .به اعتقاد شــقاقی شهری ،اگر فقط طرح جامع
مالیاتی تکمیل شده بود و  ۱۰سامانه مالیاتی شامل سامانههای ثبت اسناد،
ثبت احوال ،ســامانه بانکها ،دفترخانهها را میتوانســتیم به صورت آنالین
به نظام مالیاتی وصل کنیم ،اکنون کامال جلوی ســوداگری گرفته میشــد.
میتوانســتیم به راحتی پایههای مالیاتی که مانع سوداگری باشند را تعریف
کنیم و اجازه ندهیم که سوداگری ارز ،سکه ،مسکن یا خودرو راه بیفتد .این
 ۱۰سامانه کامال به ارتقای شــفافیت اطالعات منجر میشد و میتوانستیم
پایههای مالیاتی مثل مالیات بر مجموعه ثروت ،مالیات بر عایدی ســرمایه،
مالیات بر کاالهای لوکس ،مالیات بر اضافه واردات ،مالیات بر خانههای خالی
و مالیات بر ثروت مهاجرین را تعریف کنیم .این اقتصاددان معتقد اســت در
شــرایط کنونی تنها دو ســناریو پیش روی ماست :اول آنکه اقتصاد خود را
درونزا کرده و تصمیمات سخت را اجرا کنیم و دیگر آنکه با طی کردن وضع
موجــود ادامه پیدا کند و در نتیجه آن اقتصاد درگیر بحرانهایی شــدیدتر
شــود .آن گونه که یکی از مطلعین سازمان مالیاتی میگفت :اگر عزم جدی
نظام وجود داشــته باشد از شش ماه تا یک سال میتوانیم  ۱۰سامانه را به
صورت آنالیــن به نظام مالیاتی وصل کنیم .این کار باعث میشــود ضمن
آنکه درآمد مالیاتی افزایش پیدا میکند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کنیم.
همچنین جلوی سفته بازی هم گرفته میشود.
او ادامه میدهد :فشــار اقتصادی بر روی ایران در شش ماه گذشته آغاز
شــد .ما در این مدت بیتدبیری کردیم .در حوزه سیاســتهای ارزی یک
نظام فکری نداشــتیم .به طور مکرر قوانین ،مقررات ،رویهها و سیاستهای
خــود را تغییــر دادیم و مدام به اعتماد ملی ضربه زدیم .در این شــش ماه
تصمیمــی که واقعا بــر اعتماد ملت اضافه کند ،بتواند شــفافیت را افزایش
دهد و ساختار را اصالح کند مشاهده نکردیم .در حالی که در شرایط جنگ
اقتصادی نباید تصمیمات عادی گرفت .در این شــش ماه ارزش پول ملی ما
 ۱۰۰درصد کاهش پیدا کرد .دالر از چهار هزار تومان در آذرماه گذشته به
باالی ده هزار تومان رســید؛ لذا در شرایط جنگ اقتصادی نباید شرایط ما
عادی باشــد .ما باید مقابله و شرایط ویژه داشته باشیم.
این اقتصاددان معتقد اســت اکنون ،اولویت در چند چیز اســت :اصالح
نظام ارزی ،آزادســازی ارز ،در کنار آن اصالح نظــام مالیاتی برای مقابله با
ســوداگری ،و افزایش یارانهها برای دهکهای پاییــن جامعه .اصالح نظام
مالیاتی از نان شــب واجبتر اســت .با اصالح نظام مالیاتی میتوانیم جلوی
خروج ســرمایه از اقتصاد ایران را بگیریم .این کار هم به شفافیت میانجامد
و هم مردم را مطمئنتر میکند.

ادعای تذکر به مشاوران روحانی
و انفعال درباره عملکرد وزیران
یک نماینده مجلس از فراکســیون دولتی امید میگوید بارها نسبت به
عملکرد حلقه مشاوران روحانی تذکر دادیم.
این روزها اولین ســالگرد تشکیل دولت دوازدهم ،حمیده زرآبادی عضو
فراکســیون امید به روزنامــه آرمان میگوید :قبل از اینکه بحث ســؤال از
رئیسجمهور مطرح بشــود ،آقای روحانی میبایست با مردم سخن میگفت
و اوضاع کشــور را برای مردم تشریح میکرد .تصور میکنم دولت به برخی
از مســائل با کندی پاســخ میدهد .یعنی زمانی در مقام پاسخ برمیآید که
موضوع از ارزش و جایگاه خود افتاده اســت .درباره سؤال هم رئیسجمهور
میتوانســت زودتــر بــرای پاســخگویی در مجلس حاضر شــوند یا حتی
میتوانستند از طریق صدا و سیما یا دیگر رسانهها با مردم صحبت و اوضاع
اقتصادی کشور را تبیین کنند.
وی در پاســخ این ســؤال که «برخی مدعی شدند که حسامالدین آشنا
مشاور رئیسجمهوری ،ایشان را از حضور در تلویزیون و گفتوگوی زنده با
مردم منصرف کرده که البته آقای آشــنا تکذیب کرد .به عنوان یک نماینده
اصالحطلب ،حلقه نزدیکان و مشــاوران آقای روحانی درعدم توجه مناسب
ایشــان به افکار عمومــی را چگونه ارزیابی میکنیــد؟» میگوید :عملکرد
این حلقه مشــاوران آقای روحانی بســیار ضعیف بوده اســت .این افراد در
نابســامانیها و همچنین افت جایگاه و پایگاه اجتماعی ایشان موثر بودهاند،
اما به لحاظ قانونی انتخاب این افراد بخشی از اختیارات رئیسجمهور است.
البته میتوانیم درباره عملکرد آنها نظر و یا تذکر بدهیم که این کار را بارها
انجام دادهایم ،اما به لحاظ اجرایی تصمیمگیرنده رئیسجمهور اســت.
این نماینده عضو فراکسیون امید توضیح نداده که آیا وظیفه نمایندگان
مجلس ،تذکر درباره مشــاوران رئیسجمهور اســت یا سوال و استیضاح
وزیران و حتی رئيسجمهور درباره ســوءمدیریتهای انجام شده؟ و اگر
وظیفه اصلی ،این شــق دوم اســت چرا فراکســیون وکیلالدوله امید ،به
این مســئولیت خود عمل نکرده است؟! یادآور میشود نمایندگان همسو
با دولت ،یک ســال قبل با وجود هشــدار کارشناسان درباره ضعف مفرط
برخی وزرای پیشنهادی ،رأی دربست و یکجا به تمام وزرا دادند .اما اکنون
ژست انتقادی میگیرند.

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* پیام مرا به پدر و مادر شهید محسن حججی در سالگرد شهادتش برسانید .از راه دور
دستشان را میبوسیم و بر این بوسه افتخار میکنیم.
 0902---9961و 0919---7250
* جا دارد از تالش نیروهای جان بر کف انتظامی در ایجاد امنیت در کشور و بزرگراههای
تهران تشــکر کنم .چون عدهای بیهویت به دنبال ناامن کردن جامعه و محل زندگی
مردم هستند .ایکاش دیگر مجریان امور و دولتمردان هم به اندازه این نیروهای خدوم
به تالش و کوشش و گرهگشایی از مشکالت مردم اقدام میکردند!
شکیبا
* برجام با وارد کردن میلیاردها دالر خسارت به کشور همه رشتههای چند ساله ملت را
پنبه کرد! اکنون نیز رئیسجمهور قمارباز شیطا ن بزرگ ،تحریمهای جدیدی بر کشورمان
امضا کرد و اروپاییها با سیاست چماق و هویج با ما برخورد میکنند .حاال که کشتی
برجام شکسته عدهای غربگرا همه را دعوت میکنند که بیایید همگی سوار آن شویم!!
کریمی
* تا قبل از ســخنرانی تلویزیونی رئیسجمهور تصورمان این بود که استخوانهایمان
زیر بار گرانی و فشار اقتصادی خرد میشود! اما با سخنرانی رئیسجمهور متوجه شدیم
اشتباه میکنیم .خدا را شکر متوجه شدیم اندک فشاری بیش نیست که البته آن هم
مهم نیست ،تحملش میکنیم! خداوند به دولتمردان ما طول عمر عنایت کند که همه
مشکالت را حل میکنند!!!
0915---1713
* رئیسجمهور خوب بود به جای ســخنان کلیشــهای ،به نظرات خود درمورد دولت
نهم و دهم میپرداخت که علت مشکالتش را بیمدیریتی و بیمسئولیتی میدانست و
معتقد بود که تحریمها تنها  20تا  30درصد تاثیرگذار بوده است و سپس پاسخ میداد
که چرا دالر  3هزار تومانی را به باالی  10هزار تومان رســاندند و ما مردم را به دالر
8هزار تومانی راضی کنند؟ چرا سکه یک میلیونی را به چهار میلیون تومان رساندند؟
0935---7354
* رئیسجمهور نگفتند با رشد صددرصدی و بعضا بیشتر قیمت بسیاری از مواد ضروری
مردم و افزایش ده درصدی حقوق کارمندان ،چگونه میتوان گذران زندگی کرد؟! ایشان
فقط لبخند زدند و گفتند خبر دارم!
0991---2253
* بعد از مدتها انتظار ،رئیسجمهور به رسانه ملی تشریف بردند تا بفرمایند الحمدهلل
همه جا گل و بلبل است! گویا ایشان در کشور ما زندگی نمیکنند و از فشاری که با
این افسارگســیختگی ارز و سکه دامن ملت را گرفته خبر ندارند و به سخنان تکراری
بســنده کردند! همه تالش این بود که جنازه فرســوده برجام را احیا کنند و به همه
بباورانند که هیچ ضرری برای کشور نداشته است! دریغ از یک عذرخواهی از ملت به
خاطر نابسامانیهای اقتصادی و بیتدبیری مجریان دولتی!
دکتر طوسی
* آقای روحانی یک طرفه صحبت میکنند .بهتر بود سخنان هنگام تبلیغات انتخابات
 92و  96و قســمهای جالله ایشان را پخش میکردند و درباره همان قولی که ایشان
دادند و عملی نشده سؤال میکردند.
0912---8068
* رئیسجمهور محترم در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب  97/5/15اظهار داشتند همه
با هم باشیم! عرض میکنم همه ملت الحمدهلل با همند و این مسئوالن هستند که در
مناطق اشرافنشین و درخانههای دهها میلیاردی رحل اقامت افکندهاند و با حقوقهای
نجومی و زندگی اشرافی صف خود را از ملت جدا کردهاند!
طورانی  -جانباز
* روزنامه همشــهری با وقاحت سخنان یکی از سران فتنه و نگرانی او درمورد نظام و
انقالب را چاپ کرده است! عرض میکنم که این جماعت هزار چهره الزم نیست نگران
نظام و انقالب باشــند (چراکه الحمدهلل نظام هم صاحب دارد ،هم دلسوز و حافظ و از
جان گذشــته) بلکه بهتر است به فکر پاک کردن لکه ننگی باشند که در سال  88بر
پیشانی خودشان نقش بست و به این راحتی هم پاک شدنی نیست .نظام هم در حال
حاضر درگیر فتنه اقتصادی ناشی از مفاسد همپالگیهای ایشان است که گریبان قشر
ضعیف را گرفته است!
0914---9590
* اگر مســئوالن واقعا میخواهند با مردم همدردی کنند اول بیایند مثل آنها زندگی
کنند و خود را در محضر خدا ببینند! و اگر قصد برخورد با مفاسد اقتصادی را دارند آن
را از نزدیکانشان آغاز کنند تا این بار به مقصد برسد.
 0912---4862و 0916---5308
* چه عجب جناب علی مطهری به رزمایش سپاه در خلیجفارس و تنگه هرمز اعتراض
نکردند و نگفتند که حاال زمان این رزمایش نبود و باعث برهم خوردن برجام اروپایی و
نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس و شیطان بزرگ میشود!
0912---8491
* از آقای مرتضی طیبی به خاطر نامه بسیار عالی که به آقای علی مطهری نوشته بود
و حرف دل همه امت خداجوی ایران بود ،واقعا ممنون و سپاسگزارم.
ندا رحیمی -خواهر دو شهید و یک جانباز
* به نظر میرسد در تایید صالحیت آقایان علی مطهری و صادقی و ...یا شورای نگهبان
اغماض و مصلحتاندیشــی کرده یا اینها بعد از نماینده شدن مجلس شورای اسالمی
را با کنگره آمریکا اشتباه گرفته و بلندگوی شیطان بزرگ شدهاند که در هر دو حالت
بایستی مدعیالعموم برخورد قاطعی با اقدامات آندو بنماید.
0913---2826
*تحریم چه ربطی به آب معدنی تولید داخلی دارد که قیمت آن  100درصد افزایش
یافته اســت؟ بطریهای کوچک پانصد تومانی ،هــزار تومان و بطریهای بزرگ هزار
تومانی دو هزارتومان شده است .تعزیرات حکومتی اعالم میکند که مردم گرانیها را
گزارش دهند تا برخورد شود ...ما این گزارش را دادیم و منتظر برخورد تعزیرات هستیم!
بوربور
* آقای روحانی! رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر رشوه گرفتن مشاورش برکنار شد و
زندانی! و رئیس جمهور فلیپین شخصا بر انهدام لوکسترین اتومبیلهای قاچاق نظارت
کرد .شما با نجومیبگیران و فساد نزدیکانتان چه کردید؟!
0918---4070
* یک خانواده  2نفره ( 73ســاله) ساکن روستای چیچی نیکوتی از توابع الهیجان
هســتیم .رئیس جمهور در گفتوگوی تلویزیونــی  97/5/15گفتند یارانه افراد تحت
پوشش کمیته امداد افزایش مییابد! با  60هزار تومان میتوان فقط خرج زندگی یک
روزه را تامین کرد .آقای فتاح میفرماید مستمری مددجویان کمیته را  14درصد افزایش
دادهایم؟! اما در مورد ما چنین افزایشی اعمال نشده است.
سیار از گیالن
* کسانی که حاصل یک عمر خود را برای روز مبادا در بانک سپردهگذاری میکنند تا هم
چرخ اقتصاد بچرخد و هم در مواقع ضروری گره از زندگی خود را باز کنند سپردههایشان
با این بیتدبیریهای اقتصادی و فتنههای نفوذیها ،پس از چند سال دیگر هیچ ارزشی
نخواهد داشت؟! این بود تدبیر و امید؟!
0937---1938
پاسخ وزارت راه و شهرسازی
با عنایت به پیام مردمی مندرج در آن روزنامه در تاریخ  97/4/13در خصوص وضعیت
آسفالت آزادراه تبریز -زنجان به استحضار میرساند این آزادراه به صورت مشارکتی و
با سرمایهگذاری بانکهای ملی ،صادرات و رفاه کارگران احداث شده و اخذ عوارض در
آن به منظور بازگشت اصل و سود سرمایهگذاری و تامین هزینههای مورد نیاز نگهداری
و بهرهبرداری صورت میپذیــرد ،ضمن اینکه تعدیل نرخهای عوارض در آزادراههای
مشارکتی در چارچوب قانون مشارکت احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری و
آییننامه اجرایی آن و قرارداد مشــارکت ،پس از اخذ نرخهای پیشنهادی شرکتهای
آزادراهی و بررسی و تایید کمیته تعدیل نرخهای وزارت متبوع ،با تصویب مقام عالی
وزارت و توسط معاونت محترم برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت متبوع به شرکتهای
آزادراهی بهرهبردار جهت اجرا ابالغ میشود.
شــایان ذکر است به منظور ارتقای سطح عملکردی محور و بهبود کیفیت تردد و نیز
ایمنیمحور ،در حال حاضر اقدامات موثری در دست انجام است که با توجه به هزینههای
قابل توجه فعالیتهای نگهداری و نیز محدودیت منابع ،دریافت عوارض به مانند سایر
آزادراههای کشور امری اجتنابناپذیر میباشد.
پاسخ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
در پاسخ به پیام مردمی مندرج در آن روزنامه در تاریخ  97/4/21در خصوص روشنایی
اتوبان تهران -قزوین طی ساعات روز ،به استحضار میرساند سیستم روشنایی آزادراه
مذکور به منظور انجام تعمیرات و رفع نواقص سیستم در مقطع مورد نظر ،روشن بوده
و پس از رفع عیب مجددا خاموش شده است.
شایان ذکر است سیستم روشنایی آزادراهها دارای فتوسل و ساعت نجومی بوده که با
تاریک و روشن شدن هوا به طور خودکار عمل میکند.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیتاهلل امامی کاشانی

نماز جمعه ایــن هفته تهران به
امامت آیتاهلل محمد امامی کاشانی
در مصالی امام خمینــی(ره) اقامه
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز
جمعــه تهران ،مراســم نمــاز جمعه این

هفتــه از ســاعت  11:45در مصالی امام
خمینــی(ره) آغاز میشــود و در ادامه با
سخنرانی حسن بنیانیان ،رئیس کمیسیون
فرهنگی شــورای عالی انقالب فرهنگی با
موضوع«آسیبشناسیفرهنگیبیماریهای
اقتصادی» همراه خواهد بود.

