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             پنج شنبه    ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
2۶ ذی القعده ۱۴۳۹ - شماره 2۱۹۷۴

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* پیام مرا به پدر و مادر شهید محسن حججی در سالگرد شهادتش برسانید. از راه دور 
دستشان را می بوسیم و بر این بوسه افتخار می کنیم.

9961---0902 و 7250---0919
* جا دارد از تالش نیروهای جان بر کف انتظامی در ایجاد امنیت در کشور و بزرگراه های 
تهران تشــکر کنم. چون عده ای بی هویت به دنبال ناامن کردن جامعه و محل زندگی 
مردم هستند.  ای کاش دیگر مجریان امور و دولتمردان هم به اندازه این نیروهای خدوم 

به تالش و کوشش و گره گشایی از مشکالت مردم اقدام می کردند!
شکیبا
* برجام با وارد کردن میلیاردها دالر خسارت به کشور همه رشته های چند ساله ملت را 
پنبه کرد! اکنون نیز رئیس جمهور قمارباز شیطان  بزرگ، تحریم های جدیدی بر کشورمان 
امضا کرد و اروپایی ها با سیاست چماق و هویج با ما برخورد می کنند. حاال که کشتی 
برجام شکسته عده ای غربگرا همه را دعوت می کنند که بیایید همگی سوار آن شویم!!
کریمی
* تا قبل از ســخنرانی تلویزیونی رئیس جمهور تصورمان این بود که استخوان هایمان 
زیر بار گرانی و فشار اقتصادی خرد می شود! اما با سخنرانی رئیس جمهور متوجه شدیم 
اشتباه می کنیم. خدا را شکر متوجه شدیم اندک فشاری بیش نیست که البته آن هم 
مهم نیست، تحملش می کنیم! خداوند به دولتمردان ما طول عمر عنایت کند که همه 

مشکالت را حل می کنند!!!
0915---1713
* رئیس جمهور خوب بود به جای ســخنان کلیشــه ای، به نظرات خود درمورد دولت 
نهم و دهم می پرداخت که علت مشکالتش را بی مدیریتی و بی مسئولیتی می دانست و 
معتقد بود که تحریم ها تنها 20 تا 30 درصد تاثیرگذار بوده است و سپس پاسخ می داد 
که چرا دالر 3 هزار تومانی را به باالی 10 هزار تومان رســاندند و ما مردم را به دالر 

8هزار تومانی راضی کنند؟ چرا سکه یک میلیونی را به چهار میلیون تومان رساندند؟
0935---7354

* رئیس جمهور نگفتند با رشد صددرصدی و بعضا بیشتر قیمت بسیاری از مواد ضروری 
مردم و افزایش ده درصدی حقوق کارمندان، چگونه می توان گذران زندگی کرد؟! ایشان 

فقط لبخند زدند و گفتند خبر دارم!
0991---2253

* بعد از مدت ها انتظار، رئیس جمهور به رسانه ملی تشریف بردند تا بفرمایند الحمدهلل 
همه جا گل و بلبل است! گویا ایشان در کشور ما زندگی نمی کنند 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 نابسامانی های اقتصادی و بی تدبیری مجریان دولتی!
دکتر طوسی
* آقای روحانی یک طرفه صحبت می کنند. بهتر بود سخنان هنگام تبلیغات انتخابات 
92 و 96 و قســم های جالله ایشان را پخش می کردند و درباره همان قولی که ایشان 

دادند و عملی نشده سؤال می کردند.
0912---8068

* رئیس جمهور محترم در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب 97/5/15 اظهار داشتند همه 
با هم باشیم! عرض می کنم همه ملت الحمدهلل با همند و این مسئوالن هستند که در 
مناطق اشراف نشین و درخانه های ده ها میلیاردی رحل اقامت افکنده اند و با حقوق های 

نجومی و زندگی اشرافی صف خود را از ملت جدا کرده اند!
طورانی - جانباز
* روزنامه همشــهری با وقاحت سخنان یکی از سران فتنه و نگرانی او درمورد نظام و 
انقالب را چاپ کرده است! عرض می کنم 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 88 بر 
پیشانی خودشان نقش بست و به این راحتی هم پاک شدنی نیست. نظام هم در حال 
حاضر درگیر فتنه اقتصادی ناشی از مفاسد همپالگی های ایشان است که گریبان قشر 

ضعیف را گرفته است!
0914---9590

* اگر مســئوالن واقعا می خواهند 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.
4862---0912 و 5308---0916
* چه عجب جناب علی مطهری به رزمایش سپاه در خلیج فارس 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 می شود!
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 می رسد در تایید صالحیت آقایان علی مطهری و صادقی و... یا شورای نگهبان 
اغماض و مصلحت اندیشــی کرده یا اینها بعد از نماینده شدن مجلس شورای اسالمی 
را با کنگره آمریکا اشتباه گرفته و بلندگوی شیطان بزرگ شده اند که در هر دو حالت 

بایستی مدعی العموم برخورد قاطعی با اقدامات آن دو بنماید.
0913---2826

* تحریم چه ربطی به آب معدنی تولید داخلی دارد که قیمت آن 100 درصد افزایش 
یافته اســت؟ بطری های کوچک پانصد تومانی، هــزار تومان و بطری های بزرگ هزار 
تومانی دو هزارتومان شده است. تعزیرات حکومتی اعالم می کند که مردم گرانی ها 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 لوکس ترین اتومبیل های قاچاق نظارت 

کرد. شما با نجومی بگیران و فساد نزدیکانتان چه کردید؟!
0918---4070
* یک خانواده 2 نفره )73 ســاله( ساکن روستای چی چی نی کوتی از توابع الهیجان 
هســتیم. رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونــی 97/5/15 گفتند یارانه افراد تحت 
پوشش کمیته امداد افزایش می یابد! با 60 هزار تومان می توان فقط خرج زندگی یک 
روزه را تامین کرد. آقای فتاح می فرماید مستمری مددجویان کمیته را 14 درصد افزایش 

داده ایم؟! اما در مورد ما چنین افزایشی اعمال نشده است.
سیار از گیالن
* کسانی که حاصل یک عمر خود را برای روز مبادا در بانک سپرده گذاری می کنند تا هم 
چرخ اقتصاد بچرخد و هم در مواقع ضروری گره از زندگی خود را باز کنند سپرده هایشان 
با این بی تدبیری های اقتصادی و فتنه های نفوذی ها، 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 97/4/13 در خصوص وضعیت 
آسفالت آزادراه تبریز- زنجان به استحضار می رساند این آزادراه به صورت مشارکتی و 
با سرمایه گذاری بانک های ملی، صادرات و رفاه کارگران احداث شده و اخذ عوارض در 
آن به منظور بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری و تامین هزینه های مورد نیاز نگهداری 
و بهره برداری صورت می پذیــرد، ضمن این که تعدیل نرخ های عوارض در آزادراه های 
مشارکتی در چارچوب قانون مشارکت احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری و 
آیین نامه اجرایی آن و قرارداد مشــارکت، پس از اخذ نرخ های پیشنهادی شرکت های 
آزادراهی و بررسی و تایید کمیته تعدیل نرخ های وزارت متبوع، با تصویب مقام عالی 
وزارت و توسط معاونت محترم برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت متبوع به شرکت های 

آزادراهی بهره بردار جهت اجرا ابالغ می شود.
شــایان ذکر است به منظور ارتقای سطح عملکردی محور و بهبود کیفیت تردد و نیز 
ایمنی محور، در حال حاضر اقدامات موثری در دست انجام است که با توجه به هزینه های 
قابل توجه فعالیت های نگهداری و نیز محدودیت منابع، دریافت عوارض به مانند سایر 

آزادراه های کشور امری اجتناب ناپذیر می باشد.
پاسخ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

در پاسخ به پیام مردمی مندرج در آن روزنامه در تاریخ 97/4/21 در خصوص روشنایی 
اتوبان تهران- قزوین طی ساعات روز، به استحضار می رساند 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 آزاد راه ها دارای فتوسل و ساعت نجومی بوده که با 

تاریک و روشن شدن هوا به طور خودکار عمل می کند.

خبر ویژه
جنابوزیر!دوتابعیتیها

برایخیانتسوگندخوردهاند
 وزارت علــوم گویــا متوجــه علــت مخالفــت بــا به کارگیــری افــراد 

نیست. دوتابعیتی 
داریوش ســجادی همکار سابق نشــریات اصالح طلب با طرح این موضوع 
نوشت: پیرو اعالم وصول طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی 
در مجلس »منصور غالمی«  وزیر علوم خواســتار ممنوع نبودن اســتفاده از 
ایرانیان دوتابعیتی در فضاهای علمی و تحقیقاتی کشور شد و گفته: به کارگیری 
دوتابعیتی ها، 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 نمی آید.
آقای غالمی ظاهرا متوجه  اصل ماجرا  نیســت! صورت بدون روتوش قضیه 
در ماجــرای دوتابعیتی ها »خیانت« اســت!  الاقل برای ایرانی- آمریکایی ها 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 
می شــود و متاسفانه برخی ایرانیان مقیم آمریکا در بی شرمانه ترین شکل ممکن 

تن به این خیانت داده اند.
خائــن را اگر تأدیب نمی کنید الاقل دیگر تحبیب اش نکنید!

 اطمینان داشته باشید علی رغم همه خاصه خرجی کردن ها برای این ناالیقان 
ارزنی از جوار ایشــان توان بهره وری به نفع کشور نخواهید برد.

روحانیبایدازمردم
عذرخواهیمیکردونکرد

کمترین انتظاری که مردم از گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور 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 آمریکایی ها برای ایجاد اختالف در داخل کشــور را شــامل 
می شــد و البته حاوی نکاتی در خصوص نرخ ارز، برنامه دولت برای کنترل 
قیمت هــا، لزوم اطمینان خاطر مردم برای عــدم افزایش قیمت حامل های 
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 می خواهد در روزها و ماه های بعد آن 
را به کار ببندد؛ اما مردم تقریبا هرچه روحانی گفت، می دانستند 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 کابینه اش 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 می داند.
وقتی خبر گفت و گوی رئیس جمهور با مردم از طریق تلویزیون اعالم شد، 
بســیاری گمان می کردند، 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 می داند 

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 می کردند. 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 
گفت وگــو با عصر ایران تصریح کرد: انتظار داشــتیم رئیس جمهور 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 می کند.  
وی خاطر نشان کرد: آیا دولت نمی توانست زودتر از اینها کاری کند که 

قیمت ارز و سکه سقوط کند؟
این نماینده مجلس افزود: کســی که سواد اقتصادی ندارد هم می داند 
که دولت می توانســت این اقدام ها را زودتر انجام دهد. واقعا مســئوالن چه 

جوابی دارند که به مردم بدهند؟
روحانی باید از بابت خسارت هایی که به مردم زده شده از آنها عذرخواهی 
می کرد. من به عنوان یک نماینده مجلس از حرف های روحانی لذت نبردم.

کاشامثالعلیمطهری
ادبیاتاقتصادرامیفهمیدند

امثــال علی مطهری اگر به جای سیاســت زدگی و لجبازی، اندکی هم 
از کارشناســان اقتصادی می شنیدند و یاد می گرفتند، مجبور نمی شدند در 

اوهام و توهمات بنشینند.
روزنامه وطن امروز در یادداشــتی نوشت: علی مطهری، در اظهارنظری 
مقصر وضعیت کنونی ریال را سپاه پاسداران به جرم موشک پراکنی به سمت 
داعش و ســایر دلواپســان و منتقدان برجام معرفی کرده است. این نماینده 
محترم مردم که در فراکسیونی متشکل از میوه های درخت »تَکرار« حضور 
دارند با عملکرد خود در جریان نابســامانی های اقتصادی و اجتماعی اخیر، 

معنای جدیدی به مفهوم وکیل الدوله در ایران امروز بخشــیده  است.
اقتصاددانان ایران با همه تمایزاتی که دارند، در زمینه جهش نرخ 
ارز بر این مســئله اتفاق نظر دارند که محرک اصلی این وضعیت حجم 
بســیار بزرگ نقدینگی در کشور است. عده ای از سیاسیون در کشور 
هــم همین نظر را پذیرفته اند اما عده دیگری که در رأس آنها اعضای 
»فراکســیون امیــد«، بخش بزرگی از »اصالح طلبــان« و »حامیان و 
اعضــای دولت محترم تدبیر و امید« قرار دارند، کماکان به قرائت های 
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 عده ای از مردم شــکل گرفته بود که مشکل 
اساسی کشور ما بعضی رویکردهای سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی 
اســت که در ســطح بین المللی غیرقابل قبول و تنش زا هستند. برنامه ای 
که با برجام به حد اعالی خود رسید و الاقل مهم ترین چالش قدرت های 
خارجی با ایران را به واســطه انهدام تقریبا کامل برنامه هسته ای ایران از 
میان برداشــت اما حاصل همان تقریبا هیچی بود که رئیس ســابق بانک 
مرکزی به آن اعتراف کرد. علی مطهری، هنوز متوجه نشده آنچه در ایام 
انتخابــات دوره های یازدهم و دوازدهم ریاســت جمهوری به خورد افکار 
عمومی داده شــد، یکسری ادعاهای پوچ و بی اســاس بیش نبوده است. 
جناب ایشان تمام این تبلیغات را کماکان باور دارند و نمی خواهند 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 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را که 
70 درصد آن در 5 ســال اخیر و به واســطه سیاســت های انقباض مالی 
دولت تدبیر و امید و سیاســت سالم ســازی نقدینگی تیم اقتصادی دولت 
شکل گرفته است، در جریان تنش ارزی اخیر که کماکان در جریان است 
بی اثر می داند، 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 بی پایه 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 برمی آید.
دولتباتجربه6ماهگذشته
تدبیررادراولویتقراردهد

یک کارشــناس اقتصادی، از دولت خواســت از تجربه 6 ماه بی تدبیری 
درس بیاندوزد و به اولویت های تدبیر اقتصادی بپردازد.

وحید شقاقی شهری در گفت وگو 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 حوزه ها بیشتر شد. مثال در 
حوزه های بانک، صندوق های 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 بانک های اطالعاتی و سامانه های 

ده گانه به ســازمان مالیاتی نتوانستیم آنچنانکه باید و شاید عمل کنیم. به 
همین دلیل االن در یک آشــفته بازار اقتصادی به ســر می بریم. نتوانستیم 
اقتصادمان را درون زا کنیم. به اعتقاد شــقاقی شهری، اگر فقط طرح جامع 
مالیاتی تکمیل شده بود و 10 سامانه مالیاتی شامل سامانه های ثبت اسناد، 
ثبت احوال، ســامانه بانک ها، دفترخانه ها را می توانســتیم به صورت آنالین 
به نظام مالیاتی وصل کنیم، اکنون کامال جلوی ســوداگری گرفته می شــد. 
می توانســتیم به راحتی پایه های مالیاتی که مانع سوداگری باشند را تعریف 
کنیم و اجازه ندهیم که سوداگری ارز، سکه، مسکن یا خودرو راه بیفتد. این 
10 سامانه کامال به ارتقای شــفافیت اطالعات منجر می شد و می توانستیم 
پایه های مالیاتی مثل مالیات بر مجموعه ثروت، مالیات بر عایدی ســرمایه، 
مالیات بر کاال های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خانه های 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 
درون زا کرده و تصمیمات سخت را اجرا کنیم و دیگر آنکه با طی کردن وضع 
موجــود ادامه پیدا کند و در نتیجه آن اقتصاد درگیر بحران هایی شــدیدتر 
شــود. آن گونه که یکی از مطلعین سازمان مالیاتی می گفت: اگر عزم جدی 
نظام وجود داشــته باشد از شش ماه تا یک سال می توانیم 10 سامانه را به 
صورت آنالیــن به نظام مالیاتی وصل کنیم. این کار باعث می شــود ضمن 
آنکه درآمد مالیاتی افزایش پیدا می کند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کنیم. 

همچنین جلوی سفته بازی هم گرفته می شود. 
او ادامه می دهد: فشــار اقتصادی بر روی ایران در شش ماه گذشته آغاز 
شــد. ما در این مدت بی تدبیری کردیم. در حوزه سیاســت های ارزی یک 
نظام فکری نداشــتیم. به طور مکرر قوانین، مقررات، رویه ها و سیاست های 
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 
100 درصد 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 یارانه ها برای دهک های پاییــن جامعه. اصالح نظام 
مالیاتی از نان شــب واجب تر اســت. با اصالح نظام مالیاتی می توانیم جلوی 
خروج ســرمایه از اقتصاد ایران را بگیریم. این کار هم به شفافیت می انجامد 

و هم مردم را مطمئن تر می کند.
ادعایتذکربهمشاورانروحانی
وانفعالدربارهعملکردوزیران

یک نماینده مجلس از فراکســیون دولتی امید می گوید بارها نسبت به 
عملکرد حلقه مشاوران روحانی تذکر دادیم.

این روزها اولین ســالگرد تشکیل دولت دوازدهم، حمیده زرآبادی عضو 
فراکســیون امید به روزنامــه آرمان می گوید: قبل از اینکه بحث ســؤال از 
رئیس جمهور مطرح بشــود، آقای روحانی می بایست با مردم سخن می گفت 
و اوضاع کشــور را برای مردم تشریح می کرد. تصور می کنم دولت به برخی 
از مســائل با کندی پاســخ می دهد. یعنی زمانی در مقام پاسخ برمی آید که 
موضوع از ارزش و جایگاه خود افتاده اســت. درباره سؤال هم رئیس جمهور 
می توانســت زودتــر بــرای پاســخگویی در مجلس حاضر شــوند یا حتی 
می توانستند از طریق صدا و سیما یا دیگر رسانه ها با مردم صحبت و اوضاع 

اقتصادی کشور را تبیین کنند.
وی در پاســخ این ســؤال که »برخی مدعی شدند که حسام الدین آشنا 
مشاور رئیس جمهوری، ایشان را از حضور در تلویزیون و گفت وگوی زنده با 
مردم منصرف کرده که البته آقای آشــنا تکذیب کرد. به عنوان یک نماینده 
اصالح طلب، حلقه نزدیکان و مشــاوران آقای روحانی درعدم توجه مناسب 
ایشــان به افکار عمومــی را چگونه ارزیابی می کنیــد؟« می گوید: عملکرد 
این حلقه مشــاوران آقای روحانی بســیار ضعیف بوده اســت. این افراد در 
نابســامانی ها و همچنین افت جایگاه و پایگاه اجتماعی ایشان موثر بوده اند، 
اما به لحاظ قانونی انتخاب این افراد بخشی از اختیارات رئیس جمهور است. 
البته می توانیم درباره عملکرد آنها نظر و یا تذکر بدهیم که این کار را بارها 

انجام داده ایم، اما به لحاظ اجرایی تصمیم گیرنده رئیس جمهور اســت.
این نماینده عضو فراکسیون امید توضیح نداده که آیا وظیفه نمایندگان 
مجلس، تذکر درباره مشــاوران رئیس جمهور اســت یا سوال و استیضاح 
وزیران و حتی رئیس جمهور درباره ســوءمدیریت های انجام شده؟ و اگر 
وظیفه اصلی، این شــق دوم اســت چرا فراکســیون وکیل الدوله امید، به 
این مســئولیت خود عمل نکرده است؟! یادآور می شود 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 می گیرند.

گفت و شنود

كولر!
گفت: رئیس دولت اصالحات شدیداً 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 همه جا جار می زد 
»تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده ای بهتر«!
گفت: روزنامه شــرق هم با تیتر درشــت از قول مرکزیت سازمان 

مجاهدین انقالب نوشته است »اصالح طلبان به میدان آمدند«!
گفتم: تا حاال که فقط مدعیان اصالحات در میدان بودند و 
دولت را  تر و خشک می کردند! چی شده حاال که ناکارآمدیشان 
برمال شده، حضور 5 ساله خود را انکار می کنند و می گویند تازه 

قرار است بیایند؟! 
گفت: یادشان رفته که می گفتند »دولت روحانی در آستانه جهش 
اقتصادی است و باید به آن رأی داد تا ادامه یابد«! و ادعا می کردند »اگر 

به روحانی رأی ندهید دالر 12 هزار تومان می شود«! و...
گفتم: یارو خیلی ادعای عشق و عاشقی می کرد، اما وقتی 
کار بیخ پیدا کرد دبه درآورد. بهش گفتند؛  مگر نمی گفتی هر 
چقدر هم که ســرد تر رفتار کند بیشتر دوستش داری؟ گفت؛ 

منظورم کولر خونه مون بود!

 جعفر بلوری

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 اصالحاتچی ها جشن گرفته اند؟ 
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 وعده های اروپایی ها چقدر می توان امیدوار 

بود؟ به مذاکره مجدد با آمریکا چطور؟ 
در میهمانی ها، مترو، اتوبوس، خانه و... اینها از جمله سؤال هایی هستند 
که این روزها زیاد پرسیده می شوند و ذهن بسیاری از مردم کشورمان را به 
خود مشغول کرده اســت. در این وجیزه تالش می کنیم برای این سؤال ها 

پاسخ قانع کننده ای بیابیم...
قطعا بسته جدید ارزی دولت که با برخوردهای به موقع 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 تروریست های اقتصادی، از اینکه قیمت 
ارز و سکه به خاطر 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 برمی گردد. آیا عوامل رشد تورم هم با عرضه این بسته از بین رفته 
است؟پاسخ روشن است. عوامل رشد قیمت ها را اگر سرمایه های سرگردان 
و افزایش نقدینگی، مدیریت غلط، تحریم ها، تروریست های اقتصادی داخلی 
و خارجی و صدالبته عامل روانی بدانیم، می توان گفت، تنها یک یا حداکثر دو 
عامل از عوامل فوق »تا حدودی« از بین رفته یا ضعیف شده است؛ برخورد 
قوه قضائیه با تروریست های 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 تحریم های 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 نصب های 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 
همان  آش و کاسه همان کاسه خواهد بود. قوه قضائیه نیز برای حفظ بیشتر 
این »آرامش« باید برخورد با مفسدان اقتصادی، محتکران و تروریست های 
اقتصادی را سرعت بخشد. آنقدر که مردم از فساد اقتصادی ناراضی اند، از 
مشکل اقتصادی نیستند. قوه قضائیه با برخورد قاطع و سریع با متخلفان به 

رضایتمندی مردم کمک زیادی می کند.
اینکه چرا برخی روزنامه های زنجیره ای طی دو روز گذشته برای چنین 
وضعی)بازگشت آرامش نسبی و موقت به بازار( جشن گرفته اند، بازمی گردد 
اول، به ماهیت آنها بعد به عملکرد افتضاحشــان در 5 سال گذشته. آنها 
»عامل« وضع موجودند. همین ها بودند کــه با دادن آدرس غلط، دولت را 
به این روز انداختند. جشن گرفتنشان برای فریب افکار عمومی است. آنها 
باخته اند بنابراین باید دستاوردهای ناچیز را بزرگ جلوه دهند تا بزرگ به نظر 
برسند. مگر برجام را »فتح الفتوح« نمی نامیدند؟! مگر تیتر نزدند »تحریم ها 

فرو پاشید.«)!(
اینکه وسط یک افتضاح اقتصادی تمام عیار بیانیه می دهند و تیتر می زنند: 
»اصالح طلبان 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 به وجود آمدن آن نداریم.«)!( 
در حالی که متهمان ردیف اول وضع موجود، همین ها هستند. این طیف که 
متاسفانه دولت هنوز هم فاصله خود را با آنها کم نکرده اگر، تمام تخم مرغ ها 
را در سبد برجام نگذاشته بودند و به جای بزک آمریکا، برای چنین روزی یک 
راهکار جایگزینـ  و به اصطالح PLAN Bـ  پیش بینی کرده بودند، امروز 

قطعا وضع به گونه ای دیگر بود.
اگر استیضاح علی ربیعی به خاطر در حاشیه امن قرار گرفتن برخی از 
وزرای اقتصادی بود، این استیضاح کمک زیادی به بهبود شرایط اقتصادی 
نخواهد کرد. همه می دانیم وزارت کار و رفاه بی اشکال نبود اما ریشه مشکالت 
نبود. دولت باید با ترمیم تیم اقتصادی، جابه جایی آن چند وزیر، کم کردن 
امید به بیرون و افزایش اعتماد به درون و از همه مهم تر، تغییر ریل و نقشه 

راه، به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن برود.
اروپایی ها اما، اختالف رفتار و عملشان اندازه عددی به بزرگی 180 درجه 
است. رهبران اتحادیه اروپا طی یکی دو روز گذشته حرف های بسیار خوب 
و دلگرم کننده ای دربــاره مقابله با تحریم های آمریکا زده اند. حتی گفتند 
شــرکت هایی را که به تحریم های آمریکا »عمل« کنند، خودشان تحریم 
می کنند. اما کنار »حرف های خوب« مقامات اروپایی خبر »اقدامات بد« اروپایی 
هم از راه می رسند که، فالن شرکت اروپایی اعالم کرده، از ترس تحریم های 
آمریکا دیگر قادر نیست در ایران فعالیت کند! به قول نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم جنایتکار صهیونیســتی »مهم این نیست اروپایی ها درباره ایران چه 
می گویند، مهم این است که شرکت هایشان در حال خروج از ایران هستند.« 
ممکن است عده ای به آن 5 هواپیمای ملخی که درست همزمان با بازگشت 
تحریم های آمریکا! تحویل ایران شد  اشاره کرده و بگویند، هنوز به اروپایی ها 
می توان امیدوار بود. این 5 هواپیمای ملخی بخشــی از آن 200 هواپیمایی 
اســت که اروپایی ها، »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 می دهد! کدام ذلت از این باالتر که فروشنده، پول 
کاالیی را تمام و کمال از شما بگیرد، کاال را نه به موقع بلکه با تاخیر و منت و 
به صورت قطره چکانی تحویل دهد و خریدار کف و صوت زنان، مارش پیروزی 
بنوازد و تیتر بزند: »پرواز هواپیماها بر آسمان برجام«)!( فروشنده با دیدن 
ذوق مرگ شدن ما از تحویل آنچنانی هواپیماها، به چه نتیجه ای خواهد رسید؟ 
آیا به انجام درســت و به موقع تعهداتش، ترغیب خواهد شد یا ادامه خلف 
وعده و تحویل با تحقیر کاالها؟ عده ای در این کشور دوست دارند به آبروی 
ایران چوب حراج بزنند چون ایرانی نیستند. فقط بلدند فارسی حرف بزنند.
شاید - تاکید می کنیم- شاید، علت تحویل آن 5 هواپیما با بازگشت 
تحریم های آمریکا )15 مرداد( بی ارتباط نباشــد. خــروج ایران از برجام 
بزرگ ترین کابوس اروپا و حتی آمریکاســت. ایــن را می توان 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 دلگرم کننده این روزهای اروپاییان 
نیز با همین هدف صورت می گیرد. شاید اگر ترامپ بازگشت تحریم ها را امضاء 
نمی کرد، از این هواپیماها هم خبری نبود. فرانسه احتماال با دادن این 5 هواپیما 
به گوشه کوچکی از تعهداتش عمل کرد تا مبادا دولت، از برجام خارج شود. 

اگر این تحلیل درست باشد، تکلیف ما با اروپایی ها هم معلوم است. 
اگر نتوان به اروپایی ها زیاد اعتماد کــرد، بالتبع به آمریکایی ها اصال 
نمی توان اعتماد کرد. با این وجود با کمال تعجب عده ای از همان زنجیره ای ها 
با آوردن چند کلمه »عزت« و »موضع برابر« و »اقتدار« بین جمالتشــان، 
آدرس مذاکره مجدد با آمریکا را می دهند! مذاکره با ترامپ! متاســفانه از 
میان صحبت های تلویزیونی اخیر رئیس جمهور محترم نیز می شد، اثر چنین 
»تمایلی« را دید. چهار جمله، آمریکا اگر دارایی های ما را آزاد کند، رفراندوم 
چه ایرادی دارد، آمریکا اول کارد را از شانه ما در بیاورد بعد از مذاکره بگوید 
و از همه مهم تر 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 می خواند و با غرور زیر تعهداتش می زند 
و همزمان از مذاکره می گوید یعنی به دنبال تحقیر است. بزرگ ترین آرزوی 
ترامپ قمارباز این است که کنار رئیس جمهور 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 خیلی ها در بیرون 
از این کشور به گفت و گوی آن شب رئیس جمهور محترم بود. شاید بهتر بود 
آقای رئیس جمهور کمی از موضع قدرت به حریف پیام می داد و بخشی از 

آن فریادهایی که بعضا بر سر منتقدان می کشد، بر سر حریف می کشید.
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 برنامه های اتمی و موشکی آمریکا که مذاکره 
نخواهد شد. بر سر حضور یا عدم حضور آمریکا در منطقه نیز گفت و گویی 
نخواهد شد. موضوع مذاکره با ترامپ را ایشان، چندی پیش اعالم کرده 
و اطرافیانش نیز هر روز تکرار می کنند. موضوع مذاکره، موشک های ما 
خواهد بود. اقتدار منطقه ای ایران خواهد بود. سپاه و حشد الشعبی و... 
خواهد بود. خواهند گفت خلع ســالح شوید تا تحریم های اقتصادی را 
برداریم. کدام احمقی در میانه جنگ و در اوج اقتدار سالحش را زمین 
می گذارد آن هم برای مذاکره با شخصیتی با مختصات ترامپ که هیچ کس 

حتی خانواده اش به او اعتماد ندارند؟!

از مذاكره با ترامپ 
تا آن 5 هواپیمای ملخی!

یادداشت روز

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وضعیت موجود دستپخت مدعیان اصالحات است
فرار نکنند پاسخگو باشند!

نماز جمعه ایــن هفته تهران به 
کاشانی  امامی  محمد  آیت اهلل  امامت 
اقامه  امام خمینــی)ره(   در مصالی 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز 
جمعــه تهران، مراســم نمــاز جمعه این 

هفتــه از ســاعت 11:45 در مصالی امام 
خمینــی)ره( آغاز می شــود و در ادامه با 
سخنرانی حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون 
فرهنگی شــورای عالی انقالب فرهنگی با 
موضوع »آسیب شناسی فرهنگی بیماری های 

اقتصادی« همراه خواهد بود.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

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 ماه های 
گذشته با مشــخص شدن نشانه ها 
به  را  و شکست سیاســت ها، خود 
کناری کشیده و سعی دارند حساب 
و سفره خود را از دولت جدا سازند. 
درواقع وضعیت موجود دســتپخت 
اصالح طلبان 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 رئیس دولت اصالحات به میانه 
میدان آمده و برای نجات خود به انتقاد از 
دولت و ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت 
عدیده اقتصادی موجود پرداخته اند بی آنکه 
بگویند این مشکالت ناشی از حمایت ها و 
حضور تفکر جریان آنــان در بدنه دولت 
بوده و امروز به جای آنکه این اشــخاص، 
جریان ها و گروه ها الف ارائه راهکار بزنند، 
بایستی ضمن عذرخواهی، پاسخگوی نقش 

خود باشند.
به عنوان نمونه رئیس  دولت اصالحات 
در دیــدار اخیر خود بــا نمایندگان ادوار 
مجلس بــا تأکید بر اینکه »مشــکالت 
اقتصــادی ما ریشــه های تاریخــی دارد 
که اشکاالت 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 بخش های بسیار گســترده ای از مردم 
امروز از مشکالت نفس گیر اقتصادی به تنگ 
آمده اند. با وجود تمام اقدامات دولت آقای 
روحانــی، وضعیت اقتصادی در جامعه ما 

وخیم  و بحرانی  است. 
وی با  اشــاره به بی اعتمادی موجود 
افزوده است: تداوم این بی اعتمادی 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 بی اعتمادی گسترده مواجه نبوده ایم 
و اعتماد مردم و مسئوالن به هم کارساز بود، 
وگرنه در جنگ نمی توانستیم دوام بیاوریم. 
این اعتماد امروز لطمه دیده و باید چاره ای 
اندیشید و در این مقطع نقش اصالح طلبان 
کلیدی است و باید با ایثار و فداکاری و برای 
پیشرفت مردم و کشور و حل مشکالت از 

هیچ کوششی فروگذار نکنند.
رئیس  دولت اصالحات به مشــکالت 
موجود اشاره و در فرار به جلو این مشکالت 
را دارای ریشــه تاریخی خوانده است و با 

این وجود بی اعتمــادی کنونی به دولت 
را یک بی اعتمادی بی ســابقه خوانده که 
هرگز هیچ یــک از دولت ها با این حجم 
از بی اعتمــادی روبرو نبوده اند، خاتمی در 
ادامه نقش اصالح طلبان در این مرحله را 
کلیدی خوانده است بی آنکه به نقش خود 
در به وجود آمدن وضعیت کنونی کوچک 

ترین اشاره ای 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 اصالح طلب در 
گفت و گو بــا روزنامه شــرق دولت را در 
وضعیت تعلیق در تعلیق دانسته و اظهار 
داشته است: دولت گیج و کرخت است و 
می شود اصالح طلبان بگویند دولت روحانی 

دولت ما نیست.
از ســوی دیگر گروهــی از مدعیان 
اصالحــات از جمله بهــزاد نبوي، محمد 
سالمتي، محسن آرمین، مصطفي تاجزاده، 
فیض اهلل عرب سرخي، محمد کیانوش راد، 
عبداهلل ناصري، جواد امام، صادق نوروزي، 
علي باقري و... با صــدور بیانیه اي ضمن 
مروري بر وضع موجود به ارائه راهکارهایي 
براي برون رفت کشــور از شرایط موجود 

پرداخته اند!
در بخش هایی از متن این بیانیه با طرح 
این سؤال که »چه باید کرد؟« خاطرنشان 
شده است: امروز کشور و جامعه با مشکالتي 
مواجه است، که هیچ دولت و حزب و جریان 
و جنــاح و جبهه اي به تنهایي قادر به حل 
آنها نیست. حل مشــکالت ملي نیازمند 
نــگاه و رویکرد ملي اســت و نمي توان با 
رویکردهاي حزبي و جناحي به توفیق در 
این مســیر امید بست. در این میان آنچه 
موجب امیدواري است هم گرایي و وحدت 
نظر بخش وسیعي از نیروهاي سیاسي و 
اجتماعي از اصالح طلبان گرفته تا اعتدالیون 
و اصولگرایان معتدل )که بخش وسیعي از 
این طیف را تشــکیل مي دهند( و تا همه 
نیروهاي منتقد معتقد به استقالل، تمامیت 
ارضي کشــور و روش هاي مسالمت آمیز و 
قانوني در ارزیابي وضعیت بحراني کنوني و 
ضرورت گفت وگو و همبستگي ملي براي 

عبور از آن است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: 
از ایــن رو در صورت رهایي از مجامالت و 
بده بستان هاي موجود در سطح مناسبات 
قدرت مي توان به همگرایي و وحدت نظر 
نیروهاي سیاسي و اجتماعي بر سر راه هاي 
برون رفت از وضعیــت بحران خیز کنوني 
امیدوار بود. یکي از لوازم چنین رویکردي، 
نگاه به آینده به جاي ماندن در گذشــته و 

منازعه و مناقشه بر سر شناسایي و محاکمه 
مقصر و نیز اجتناب اکید از درگیري هاي 
جنجال برانگیز جناحي و گروهي است که 
نتیجه آن عمده  شدن مسائل فرعي و غفلت 

از مشکالت اصلي جامعه و کشور است. 
حرف هایی که زده بودید را 

این بار هم تَکرار کنید!
اشخاص و جریاناتی که نامشان برده 
شد از جمله رئیس  دولت اصالحات سخنان 
دیروز خــود را فرامــوش کرده اند، روزی 
که آنان برای پیــروزی فرد و جریانی در 
انتخابات بیانیه های پر از تَکرار منتشر و از 
مردم خواسته بودند به آنچه آنان می گویند 

رای دهند.
24 اردیبهشت 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.
رئیس دولت اصالحــات در این پیام 
تصریح کرده بود: »این بار این شمایید که 
باید تکرار کنید، تکرار رای به روحانی عزیز 

برای تقویت امید به آینده ای 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 پیش بینی کرده بود که در صورت 
پیروزی دوباره روحانی »دولت روحانی و 
کابینه آینده او منســجم تر و کارآمدتر و 
همسوتر با شــعارهای او و خواست ملت 

تشکیل خواهد شد.«
البته این تنها رئیس  دولت اصالحات 
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 بوده اند.
به عنوان نمونــه جناح اصالح طلبان 
ایران، مجمــع روحانیون مبــارز، حزب 
اعتدال و توســعه، حزب اتحاد ملت ایران 
اســالمی، حزب اراده ملت ایران، نهضت 
آزادی، شورای هماهنگی اصالحات، حزب 
اسالمی کار، خانه کارگر، انجمن اسالمی 
مدرسین دانشگاه ها و...از تشکل ها و احزاب 
نزدیک به جریان اصالحات در انتخابات 29 
اردیبهشت 1396 طی بیانیه هایی از روحانی 

حمایت کرده بودند.
از شــخصیت های مدعی اصالحات 
نیز به افرادی از جملــه صادق زیباکالم، 
کرباسچی، سعید حجاریان،  غالمحسین 
مصطفی تاجزاده، فاطمه دانشور، محسن 
هاشمی، زهرا  اشراقی، مصطفی ملکیان، 

عمادالدیــن باقــی، احمــد حکیمی پور، 
محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد، فائزه 
هاشمی، فاطمه راکعی، شهربانوی امانی، 
محسن رهامی، سهیال جلودارزاده، رسول 
منتجب نیا، حمیدرضا جالیی پور، عبداهلل 
نوری، مصطفی معین، حسین کمالی و ... 
می توان  اشاره کرد که در جریان انتخابات 
با ورود به میانه میدان از روحانی حمایت 
و آینده ای درخشــان برای ملت ایران در 

صورت پیروزی وی را تصویر گر شدند.
به عنوان نمونه علی شــکوری راد در 
جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
گفته بود: »دولت روحانی در آستانه جهش 
اقتصادی است و به همین دلیل کسانی که 
منفعت ملی را درنظر می گیرند باید به این 
فکر بکنند که این دولت ادامه پیدا بکند.«

حمیدرضا جالیی پور نیز اظهار داشته 
بــود: »به یاد دارم قبل از انتخابات 92 که 
می خواستم جاروبرقی خانه را عوض کنم 
فروشنده موقع قیمت دادن به دنبال قیمت 
دالر در بازار بود. ولی االن می توانید بروید 

و خرید کنید.«
مصطفی تاجزاده نیز گفته بود: »اگر 
نرخ دالر با همان رشد 400 درصدی زمان 
احمدی نژاد افزایش می یافت هر دالر االن 
12هزار تومان بود و سکه سه چهار میلیون 

تومان شده بود.«
به جای فرار به جلو 

پاسخگو باشید!
چنانچــه ذکر آن رفــت اصالح طلبان 
در روزهای گذشــته سفره خود را از دولت 
جــدا کرده و خود را در موقعیت حل کننده 
مشکالت با ارائه راهکارهایی که در بیانیه ها و 
مصاحبه های آنان ذکر شده است قرار داده اند.
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 زمینه ساز رای به نامزد 
مطلوب خود شــده اند در پیشــگاه ملت 

پاسخگو باشند.
اصالح طلبان می گویند دولت روحانی 
دولت ما نیست ولی بررسی ها نشان می دهد 
که اکثریت مدیران میانی و سطح باال در 
دولت کنونی از جریان اصالحات انتخاب 
شده اند و در نتیجه این جریان نقش اصلی 

در وضعیت کنونی داشته و دارد.
از این روی می توان گفت که مدعیان 
اصالحات بایســتی به جــای فرار به جلو 
پاســخگوی نقش خود در به وجود آمدن 
وضعیت کنونی باشــند، وضعیتی که به 
بی اعتمادی  اصالحات  رئیس دولت  گفته 
بی سابقه ای را به دولت به وجود آورده است.

 وزارت اطالعــات در پاســخ بــه یادداشــت روز کیهان یکشــنبه 
14 مرداد با عنوان »کدام چرخ این کالسکه نمی چرخد« جوابیه ای ارسال کرده 

است که متن کامل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
جناب آقای شریعتمداری مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

سالم علیکم
عطف به سرمقاله روزنامه کیهان در مورخه 97/5/14 نکات اجمالی زیر را مزید اطالع 

و درج در آن روزنامه برابر قانون مطبوعات به آگاهی می رساند:
1- ضمن تشــکر از ذکر تعهد انقالبی و پاکباختگی توأم با کارآمدی و توانمندی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در سرمقاله  موصوف، از شائبه آفرینی مبنی بر احتمال 
عدم اجازه پیگیری و سنگ اندازی و مانع تراشی در مسیر پرافتخار عزیزان وزارت اطالعات 
گالیه مندیم، مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان)عج( با هدف شناسایی منافذ 
و گلوگاه های 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 زمین خواری، 
پیشگیری و مدیریت بحران ها و نارضایتی های اقتصاد پایه، کمک به ارتقای سالمت اداری 
در کشور و... با بهره گیری از دانش و ابزار اطالعاتی و تجربه بی نظیر برای مقابله و برخورد 
با پدیده های متنوع و مخل امنیت اقتصادی مستمراً  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 بیت المال صرفا در سال 96 مشتمل بر 130 
فقره پرونده مفاسد کالن در سراسر کشور و بازداشت 180 متهم و تحقیق اطالعاتی و 
قضایی از 360 نفر با هزاران میلیارد تومان ارزش تخلفات تحت بررسی، نشانگر اقدامات 
و توانایی های بی بدیل عزیزان سخت کوش 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 بی نظیر و البته خاموش و بی ادعا داشته و 
دارد و بنابر مالحظات حرفه ای معموال از رسانه ای کردن اقدامات خود اجتناب می نماید. 
شناسایی و بازداشت ده ها سوداگر و فعال غیرمجاز بازار ارز، جلوگیری از فعالیت بیش 
از دهها صراف غیرمجاز و مسدود و ممنوع سازی زمینه فعالیت آنها با ابتکارات بدیع و 
ویژه  و ضربه به شــبکه های فعال ارزی در استان های جدار مرز از جمله آخرین آن در 
آذربایجان غربی و کرمانشاه با دستگیری متهمان نمونه هایی از این قبیل اقدامات است. 
همچنین ضربه به شبکه شرکت های کاغذی در پنج استان کشور و دستگیری عوامل 
اخذ ارز و عدم ورود کاال در سطحی وسیع بالغ بر یکصد میلیون دالر از دیگر نمونه های 

مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان)عج( می باشد.
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پاسخ وزارت اطالعات
به یادداشت كیهان


