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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اینکه با وجود کاهش نرخ ارز و سکه قیمت باال رفته اجناس پایین 
نمی آید بدین علت است که به مردم فشار بیاورند تا به اشتباه افتاده 

و زمینه روانی جامعه را برای تصویب امثال CFT فراهم آورند.
0912---5364
* توهین به مقدســات توسط نماینده های اصالح طلب کاری است 
که از آنان خواسته شده تا با ایجاد دو قطبی در جامعه مطالبات بر 

زمین مانده مردم تحت الشعاع قرار بگیرد.
0912---0721
* در پی درخواســت فاکتــور فروش مامور تعزیرات از فروشــنده 
لبنیات، فروشــنده یکی از برندهای معروف لبنیات خطاب به مامور 
تعزیرات می گوید: آدمت می کنم! این گونه جسارت به مامور حکومتی 
نشان می دهد پشت این گران فروشی ها چه بسا نفوذی های صاحب 
قدرت پنهانند. گواینکه کاهش قیمت ارز و سکه افزایش قیمت های 
اجنــاس را در پی داشــت. در حالی که طبــق روال باید با کاهش 

قیمت ها مواجه می شدیم!
علیمردانی
* هیچ کس نباید برای مفســدان اقتصادی دلسوزی کند. همه آنها 
در هر رتبه و مقامی که باشــند باید محاکمه و مجازات شــوند. اگر 
این از خدا بی خبران دســت به چنین جنایتی نمی زدند وضع بازار 
این گونه نبود که تورم تک رقمی اوج بگیرد و به 50 درصد برسد؟!
0916---2805
* وادادگی دســتگاه دیپلماســی به جایی رســیده که آلمان که 
سال هاست ذلیل آمریکاست هم برای کشورمان شاخ و شانه می کشد 
و زبان  درازی می کند! حتما فردا نوبت گستاخی کشورهای ذره بینی 

اقیانوس هند است!
شاهی- تهران
* آقــای ظریف اگر دیپلمات باهوشــی بود بایــد به جای محکوم 
کردن کشور به پولشــویی که بازی کردن در زمین دشمنان است 
اموال بلوکه شــده کشور توســط انگلیس را از وزیر خارجه گستاخ 

این کشور طلب می کرد.
0914---9590
* کیهان نســبت به موضوعات متعددی نقد دلســوزانه داشت ولی 
مسئولین دولتی نسبت به آن نقد بی توجهی یا بعضا اهانت کردند اما 
واقعیت تلخ امروز کشور اثبات کننده همان هشدارهای دلسوزانه ای 

است که کیهان مدام به دولت می داد.
0912---8756
* صدای مردم ایران را اگر مســئولین می خواهند بشنوند پیشنهاد 
می کنــم حتما کیهان را مطالعه کننــد زیرا در حال حاضر یکی از 
روزنامه هایی است که سخن مردم را در تیترهای آن می توان یافت.
0912---2914
* کیهان در این روزهای سخت معیشتی همراه کارگران و کارمندان 
و دیگر اقشار نیازمند جامعه بود و در طی این روزها همه هجمه ها 
و اهانــت عــده ای معلوم الحال را تحمل کرد. بــه خاطر این ایثار و 

فداکاری سپاسگزارم.
0919---3767
* سالم و درود به سردبیر محترم و کارکنان زحمتکش روزنامه کیهان 
و آنهایی که در جهت روشــنگری اذهان عمومی و پیشرفت و ترقی 
و ســربلندی کشور و اعتالی نام ایران اسالمی تالش می کنند و به 
طور شبانه روز زحمت می کشند. خدا قوت و حق یار و نگهدارتان باد!
محمود بلیغیان- اصفهان
* قیمت مســکن در محله های تهران دو تا ســه برابر شــده است. 
خیلی از شهروندان تهرانی که با چند سال پس انداز می توانستند با 
200 تا 300 میلیون تومان صاحب یک واحد مســکونی بشوند به 

طور کل ناامید شده اند.
محمدی
* شرکت های لبنی متخلف تاکنون 83 میلیارد تومان جریمه نقدی 
شــده اند که کارخانه متخلف باید جریمه را پرداخت کند ولی این 
کارخانه های متخلف در طی چند ماه با گران کردن محصوالت خود 

چند برابر این جریمه را از مردم دریافت کرده اند!
021---6929
* ای کاش رئیس جمهور محترم مســیر 2 ساعته تهران- سمنان را 

با خودرو می رفتند تا وضعیت جاده را نیز از نزدیک لمس کنند.
0912---8397
* برای توزیع بســته حمایتی دولت کار کارشناسی دقیقی صورت 
نگرفتــه چرا که کارمندی با یک فرزند به دلیل اینکه حقوق او زیر 
3 میلیون تومان است از بســته حمایتی دولت بهره مند است ولی 
کارمند دیگری با چهــار فرزند صرف اینکه باالی 3 میلیون تومان 

حقوق می گیرد محروم شده است.
0912---8256
* همســرم کارگر نانوایی اســت و کمتر از 3 میلیون تومان حقوق 
می گیرد ولی از بســته حمایتی خبری نیست. به کجا باید مراجعه 

بکنیم؟
0918---8970
* وزارت راه و شهرســازی از ســال 83 تاکنون پروژه جاده اراک - 
فرمهین را به طول 43 کیلومتر آغاز کرده اســت که معلوم نیست 
کی قرار است به اتمام برسد! از مسئوالن امر درخواست تسریع در 

این پروژه را دارم.
0918---5560
* مبلغ 700 هزار تومان به دانشجویان شهید بهشتی به عنوان کمک 
هزینه پرداخت می شد اما تحت عنوان »آموزش« 350 هزار تومان 
آن را کســر کرده اند در حالی که در تمام دانشــگاه ها این خدمات 

آموزش، رایگان است!
021---5417
* مجتمع مســکونی واقع در پیشوای ورامین )مجتمع کنار مشهد 
سازه( در آخر دولت نهم ساخته شد و برخی واحدهای آن به صورت 
اجاره به شــرط تملیک تحویل مردم شد و بخشی تاکنون علی رغم 
آماده بودن بعد از 10 ســال هنوز تحویل نشده است و سارقان در 

حال بردن در و پنجره ها هستند. چرا تحویل مردم نمی شود؟!
0912---2645
* از مسئوالن بانک گردشگری درخواست می شود با توجه به اینکه 
ساختمان بانک گردشگری شعبه میدان شهدا )17 شهریور شمالی( 
بیش از یک سال است آماده شده است و در این خیابان شعبه دیگری 

از این بانک نیست، در افتتاح آن تسریع کنند.
شفیعی
* تمام کوچه های بلوار خوارزمی شهر کرج به دلیل حفاری فاضالب 
مسدود شده است و اهالی مجبور بودند خودروها را داخل بلوار پارک 
کنند. اما پلیس راهنمایی و رانندگی تمام خودروها را جریمه کرده 
اســت، کاش به حقوق اهالی این کوچه در خصوص پارک خودروها 

احترام می گذاشتند و از قبل اطالع رسانی می کردند.
0911---5118
* چرا در شهرستان بیرانشهر لرستان فقط یک بانک کشاورزی وجود 
دارد و در قسمت شهرک آن که از تمام ادارات دولتی سکونت دارند 
به وجود یک بانک دیگر مثاًل ملی و... نیاز مبرم اســت تا امور بانکی 
مردم مختل نگردد! برخی شهرهای بزرگ قدم به قدم شاهد انواع و 
اقسام بانک ها و بعضاً با ساختمان های آسمان خراش هستند ولی در 

شهر ما تنها یک بانک وجود دارد!
0916---0685

خبر ویژه

وقتی مدعیان اصالحات
درباره حکم حکومتی فراموشکار می شوند!

تشکیک عضو حزب منحله مشارکت درباره حکم حکومتی در حالی است که طیف 
متبوع وی، بیشترین بهره را از این موضوع در ادوار مختلف برده اند.

یکی از اعضای حزب منحله مشارکت در توئیتر نوشته »اجرای مصوبه مجلس 
وقتی به تایید شــورای نگهبان می رسد، بر همگان الزم است. شکستن قانون با اذن 

رهبر فاقد وجاهت حقوقی است«.
دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است »کدام بند اصل 110 چنین اختیاری رو 

داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟!«
این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صالحیت 
مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، 
بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به 
رقابت انتخاباتی برگشت. آن قدری که چپ نماها و سوپر راست ها و مدعیان اصالح طلبی 
و اعتدال، در دولت های موسوم به سازندگی و اصالحات و اعتدال، از رهبری خواسته اند 
با استفاده از اختیارات قانونی، مشکالت و مضیقه ها و بن بست های آنها را حل کند، 
هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان 
ارشــد برای مستثنی شــدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان بود. و البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه ها را 

با اصالح مصوبه خویش تامین کنند.
گفتنی است ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی از سال 64 به بعد، با حکم 
حکومتی حضرت امام خمینی)ره( بود. همچنین در دوره رهبری و زعامت حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای، دولت های موسوم به سازندگی و اصالحات و اعتدال، بارها از 
رهبری درخواست کرده اند با استفاده از این ظرفیت قانونی، مشکالت آنها را حل کند.

در انتخابات مجلس ششــم )بهمن سال 78(، با توجه به تخلفات عدیده انجام 
گرفته- آن هم تحت مدیریت ستاد انتخاباتی که تاج زاده رئیس آن بود- بیم ابطال 
انتخابات تهران می رفت اما با ورود رهبر معظم انقالب، موضو ع فیصله پیدا کرد؛ هر 
چند آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر فشار و هجمه آن روز اصالح طلبان، با وجود 

راهیابی به مجلس، کناره گیری کرد.
در سال 84 نیز صالحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده)دو نامزد 
اصالح طلب( از سوی شورای نگهبان رد شده بود. با این وجود رهبر معظم انقالب در 
حکمی خواستار تجدیدنظر شورای نگهبان برای حضور این دو نامزد در رقابت های 

انتخاباتی شدند. معین نامزد حزب مشارکت بود. 
موضوع بعدی، اصرار مجلس هفتم در آغاز راه خود به استیضاح برخی وزرای دولت 
اصالحات بود. نمایندگان مجلس هفتم چند طرح استیضاح را کلید زدند. احمد خرم 
وزیر راه دولت هشتم پس از سانحه سقوط هواپیما در کشور استیضاح و برکنار شد اما 
این پایان ماجرای استیضاح ها نبود و مرتضی حاجی  وزیر  آموزش و پرورش نیز در صف 
استیضاح شوندگان قرار داشت. همه چیز برای استیضاح مرتضی حاجی توسط مجلس 
هفتم آماده بود که در ششــم بهمن 83 نامه ای از رهبر انقالب خطاب به مجلسیان 
مانع ادامه موج اســتیضاح وزرای دولت شد. آیت اهلل خامنه ای در این نامه خطاب به 
رئیس مجلس آورده بود »در شــرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت 
در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های 
مسئول ندارد و متقابال زیانهای محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است«.

گاف های علی مطهری
نتیجه پروپاگاندای     BBC است

خبرنگار  بی بی ســی در حالی یواشــکی در توئیتر از موضع علی مطهری برائت 
می جوید که در شبکه بی بی سی همین پروپاگاندا را راه انداخته اند و شومن های  امثال 

علی مطهری، نتیجه پروپاگاندای آنهاست.
اخیرا علی مطهری مدعی شــد »بخشی از دالیل خروج ترامپ مخالفانی بودند 
که با کارشکنی اجازه ندادند برجام درست اجرا شود.« به گزارش »جوان« این اولین 
بار نیست که مطهری ناکامی برجام را تقصیر دیگران می اندازد تا دولت را تبرئه کند. 
پیش از این حتی آزمایش های موشکی را مخل برجام دانسته بود!! این بار اما واکنش 
بهمن کلباسی، خبرنگار بی بی سی بازتاب گسترده ای داشته، واکنش هایی در فضای 
مجازی که به علی مطهری می گوید حتی خبرنگار بی بی سی هم که همیشه حامی 
غرب و علیه ایران است، موضوع را دریافته، اما نایب رئیس مجلس ایران می خواهد 

همیشه در جاده خاکی براند.
بهمن کلباسی در مورد این موضع علی مطهری می نویسد: »این شوخی ها چیست 
که نایب رئیس مجلس ایران  می کند؟ تأسیسات هسته ای که سهل است، اگر ایران 
همه موشک هایش را بار می زد، می رفت کاخ سفید تحویل می داد، باز ترامپ، بولتون 
و پمپئو با فشار نتانیاهو و حمایت و تشویق شدید میلیاردر اسرائیلی- آمریکایی شلدون 
ادلسون از برجام خارج می شدند.« حد تجاهل و تغافل علی مطهری به جایی رسیده 
که دیگر دشمنی ترامپ و بولتون و نتانیاهو را خبرنگار بی بی سی باید به او یادآور شود.
خبرنگار بی بی سی هم البته صادق نیست که اگر بود، همین موضع را در رسانه اش 
می گرفت و نه در صفحه شــخصی توئیترش. علی علیزاده دراین مورد می نویســد: 
»موضع نایب رئیس مجلس نه فقط ضدملی و خودزنی که چنان از بدیهیات سیاست 

پرت است که خبرنگار    BBC آن را شوخی خوانده؛ دو سؤال: کلباسی چرا تا به حال 
جرئت بیان همین نقد را در    BBC نداشته؟ این میزان پرتی و بی سوادی از سیاست 
بین الملل محصول 9 ســال پروپاگاندای BBC نیست؟ برای شخص بهمن کلباسی 
احترام قایلم. اما معتقدم نمی توان در توئیتر با تیراژ چند ده هزار واقعیت سیاســت 
ســلطه را افشا کرد و بعد در یکی از استعماری ترین رسانه های تاریخ زبان فارسی با 
تیراژ چند ده میلیون کار کرد که وظیفه اش تحمیق روزانه توده های طبقه متوسط 

درباره سیاست خارجی است.«
آنچه بر این تحلیل باید اضافه کرد، گزارش چند سال پیش سایت   BBC است که 
در نوشته ای تحمیق آمیز، از علی مطهری به عنوان »اصالح طلب جدید« یاد کرده بود.

راغفر: سخنان روحانی
اعالم شکست سیاست های نئولیبرال است

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، سخنان اخیر روحانی را اعالم ورشکستگی 
سیاست های نئولیبرال توصیف کرد.

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: سخنرانی 
و مواضع رئیس محترم جمهور، عمالً اعالم ورشکستگی سیاست های نئولیبرال طی 
ســه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه 
دولت خودش قیمت های ارز را افزایش داده، اعتراف می کند و برای نخستین بار هم 
علت افزایش نرخ ارز را تأمین هزینه های صندوق های مالی اعتباری ورشکسته اعالم 
کرد که طی آن دولت تاکنون 35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش عمومی یعنی 
متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق های اعتباری پرداخت کرده که واقعاً ظلم 

بسیار بزرگی است.
امــا این ســخن عمالً به معنای این نیســت که دولت قرار اســت هنوز دیون 
چپاولگری های این صندوق ها را تأمین کند بلکه تخریبی است که سیاست های اقتصادی 
دولت های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی 
است که در بانک های خصوصی صورت گرفته که البته باید تأمین مالی شود. عالوه بر 
اینها کف و حداقل بدهی های دولت 500 هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه طی 

همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک ها استقراض کرده که آنها هم باید تأمین شوند.
از طرفی دولت بالغ بر 35 درصد روی پایه 4200 تومانی قیمت ارزی که خودش 
تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد 
5700 تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به 
ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متأسفانه 

در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.
یعنی مشکلی که از مرزهای هشدار عبور خواهد کرد و هزینه های هنگفتی به 
دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این 
سیاست هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است اما هنوز 
ناامید نیســتیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامدهای منفی، این الیحه 
در مجلس به تصویب نرسد. زمزمه مصادره به مطلوب سپرده های بانکی بیش از هر 

چیزی نشانه ورشکستگی سیاست های نئولیبرال است.
سینه خیز منحصر به فرد »شرق«

درباره پولشویی
روزنامــه زنجیره ای شــرق برای اثبات ادعای ظریف در تیتر اول خود نوشــت: 

»پولشویی 150 میلیون دالری با هزار کارت ملی«.
این روزنامه می نویسد: پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخالل در نظام ارزی 
کشور به ایســتگاه پایانی خود نزدیک می شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخاللگران اقتصادی، از صدور قطعی حکم 
این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه 
اعالم خواهند شد. حجم مالی پرونده ای که این صرافان در آن محاکمه می شوند، به 

151 میلیون دالر می رسد.
نماینده دادســتان در جلسه رســیدگی به این پرونده با اشاره به حجم 151 
میلیون و 112 هزار و 674 دالری این پرونده اعالم کرد: در تحقیقات مشــخص 
شــده است بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا، به نام افرادی 
اســت که از اقشار کم درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه 
ارزی در اختیارشان قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان 
قرار داده و این افراد نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت های بانکی 

این اشخاص اقدام کرده اند.
به گفته نماینده دادستان، تحقیقات نشان می دهد این افراد با در اختیار گرفتن 
کارت ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دالالن، مبالغ اشاره شده را به شکل 
صوری در سامانه سنا خریداری کرده و در نهایت نیز ارزها را خود در اختیار گرفته اند. 
به گفته نماینده دادستان، در این پرونده پنج صراف اشاره شده با همین روش از کارت 

ملی هزار و 28 نفر سوء استفاده کرده اند.
آنچه در گزارش شــرق به عمد مغفول مانده، نقش خود دولت در ایجاد بســتر 
رانت خواری و مفاسد مالی از این دست است. به عبارت دیگر، هر چند ظریف کوشید با 
زدن برچسب آلودگی به پولشویی، انتقادات درست صاحب نظران و کارشناسان منتقد را 
بی امتیاز سازد، اما در واقع این دستگاه های دولتی هستند که مقصر مواردی نظیر قاچاق 
سوخت و کاال، ایجاد رانت های مختلف ارزی در بازار ارزی و خودرو و سکه و... هستند.

نکته جالب دیگر اینکه روزنامه زنجیره ای، به هنگام فاش شدن حقوق های نجومی 
برخی مدیران بی کفایت، از طریق کســانی مانند زیباکالم دست به توجیه و تطهیر 
تخلف مذکور پرداخت. برخی از این مدیران حقوق و پاداش هایی در حد 30، 57 و 

730 میلیون تومان دریافت کرده بودند.

گفت و شنود

چنار!
گفت: روزنامه ایران، ارگان دولت نوشته است »نمی گذارند دولت 

به وظایف خود عمل کند و مشکالت مردم را حل کند«!
گفتم: بیش از 5 ســال اســت که دولت همه امکانات و 
ظرفیت های نظام را در اختیار دارد. چه کســانی نمی گذارند 

مشکالت مردم را حل کند ؟!
گفت : چه عرض کنم ؟! 

گفتم : اقدامات دولت در قالب ارائه طرح و الیحه به مجلس 
و یا مصوبه هیئت وزیران صــورت می پذیرد . حاال بفرمایند 
کدام طرح و الیحه را برای حل مشــکالت مردم ارائه نموده و 
کدام مصوبــه را از هیئت دولت گذرانده اند که با آن مخالفت 

شده باشد ؟!
گفت: نابلدی خود را به گردن این و آن می اندازند!

گفتم: معلم زیست شناسی که شاگردانش را برای گردش 
علمی برده بود، کنار یک درخت ایستاد و گفت؛ بچه ها اگر این 
درخت چنار زبان داشت به ما چه می گفت ؟ یکی از شاگردان 

جواب داد؛ می گفت من درخت بلوط هستم نه چنار!

ابراهیم كارخانه  ای*
نظر به اهمیت و حساسیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
و لزوم توجه مجدد به آسیب شناســی سیاسی، اجتماعی و امنیتی این طرح و با 
توجه به اینکه طرح مجددا در مسیر تصویب قرار گرفته است؛ نکاتی را در 5 محور 

و در 40 بند یادآور می گردد:
الف - چالش های جدی در انتخاب کاندیداهای اصلح

1- با استانی شدن انتخابات و کثرت تعداد کاندیداها قدرت انتخاب آگاهانه و 
درست از مردم سلب می گردد.

2- از آنجا که شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است و مردم می بایست 
بر پایه حجت شــرعی به کاندیدای اصلح رای دهند، ده ها و یا صدها برابر شدن 

کاندیداهای استان انتخاب اصلح را با مشکل مواجه می سازد.
3- به علت کثرت کاندیداها مردم ناگزیرند صرفا به لیست های انتخاباتی دیکته 
شده توسط گروه ها و جریانات سیاسی و یا به تعداد محدودی از کاندیداها رای دهند.

4- تعدد گسترده لیســت های انتخاباتی در سطح استان، انتخاب مردم را با 
سردرگمی در انتخاب کاندیدا های اصلح مواجه ساخته و امکان انتخاب کاندیداهای 

مستقل و شایسته را از بخش عمده ای از مردم سلب می نماید.
5- به علت گستردگی حوزه  انتخابیه از سطوح شهرستانی به استانی، امکان 
انتخاب نیروهــای نخبه و توانمند که در حوزه های شهرســتانی از رای باالیی 

برخوردارند از مردم سلب می گردد.
6- با کاهش امکان ورود نیروهای نخبه شهرستانی در رقابت های سخت و هزینه 
بر استانی، به مرور تعداد این نیروها در مجلس شورای اسالمی کاهش خواهد یافت.

ب- هزینه های کالن تبلیغاتی سد راه شایسته ساالری
7- در صورت استانی شدن انتخابات و کشیده شدن انتخاب به دور دوم باتوجه 
به برگزاری انتخابات در کل استان بار مالی بسیار باالیی در سطح استان بر کاندیداها 

و دولت تحمیل می گردد.
8- ابطال انتخابات یک حوزه شهرســتانی منجر به برگزاری انتخابات در کل 
استان گردیده و هزینه های مالی و سیاسی بســیار باالیی را بر دولت، کشور و 

کاندیداها تحمیل می کند.
9- در صورت استانی شدن انتخابات توجه مردم عالوه بر کاندیداها می بایست 
معطوف به ســالمت کانال های بزرگ تبلیغاتی و رســانه ای در سطوح استانی و 

کشوری نیز باشد.
10- با فراهم شدن تمرکز انتخابات در سطوح استانی ، امکان تسلط دشمن و 
جریان های مخالف نظام بر مدیریت تبلیغات در راســتای اهداف از قبل طراحی 

شده فراهم می گردد.
11- با استانی شدن انتخابات امکان ورود نیروهای سیاسی و پر سر و صدا که در 
حوزه های شهرستانی به علت شناخت دقیق مردم از آنها با اقبال عمومی مواجه 
نیســتند، در سطوح استانی به علت تبلیغات گسترده رسانه ای و عدم شناخت 

رای دهندگان، افزایش خواهد یافت.
12- با استانی شدن انتخابات به علت کاهش سطح آشنایی مردم با نمایندگان، 

نقش تبلیغات گسترده و کاذب در معرفی نمایندگان افزایش می یابد.
13- با استانی شدن انتخابات ســطح هزینه های انتخاباتی به شدت افزایش 

خواهد یافت.
14- با استانی شدن انتخابات نقش چمدان های پول در انتخاب کاندیداها بسیار 

پررنگ خواهد شد.
15- با استانی شدن انتخابات کاندیداهای مقبول شهرستانی با وجود رای باال 
به علت عدم امکان تامین هزینه های کالن تبلیغاتی اســتانی از ورود به مجلس 
شورای اسالمی محروم می شوند و برعکس کسانی با حداقل نصاب رای در همان 
شهرستان صرفا به علت قدرت پول در گستره وسیع تبلیغات استانی به مجلس 

شورای اسالمی راه پیدا می کنند.
16- با باال رفتن هزینه های انتخاباتی در ســطوح استانی امکان ورود پول های 

کثیف در انتخابات به شدت افزایش می یابد.
17- با گسترش سرسام آور هزینه های انتخاباتی امکان اینکه صاحبان فکر و 
اندیشه و خالقیت که سرمایه های آنها در فکر و توانمندی آنها نهفته است جای خود 
را به افراد فرصت طلب و متکی به باندهای ثروت و قدرت بدهند افزایش می یابد.

18- با توجه تمرکز کاندیداها در سطوح استانی، امکان تاثیرگذاری هدفمند 
دشمن بر نتیجه انتخابات گسترش می یابد.

ج- کمرنگ شدن ارتباط مردم با نمایندگان
19- با استانی شدن انتخابات رابطه بین مردم و موکلین با توجه به گستردگی 
حوزه انتخابیه و به خصوص در شهر های کوچک و روستاها به شدت کاهش یافته 

و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد.
20- در صورت استانی شدن انتخابات به دلیل کاهش ارتباط مردم با نمایندگان 

امکان نظارت عمومی مردم بر نمایندگان کاهش خواهد یافت.
21- با تغییر مسیر انتخابات، نمایندگان مردم وام دار جریان های سیاسی و احزاب 

شده و ارتباط شفاف بین مردم و نمایندگان کمرنگ می گردد.
22- با استانی شدن انتخابات دسترسی مردم به نمایندگان به مراتب کمتر شده 

و موجبات نارضایتی بیشتر مردم فراهم می گردد.
23- استان شدن انتخابات موجب کاهش سرکشی نمایندگان به حوزه  انتخابیه 

و دیدار های مردمی آنها می گردد.
24- به علت عدم امکان دسترسی نمایندگان به مردم، ارتباط بین نمایندگان 
و مردم که در موارد فراوانی به عنوان عوامل اطمینان بخش، مانع بروز مشکالت 

سیاسی و اجتماعی در جامعه می گردید کاهش می یابد.
د- کاهش سطح نظارت و افزایش تخلفات

25- نقش نظارتی نمایندگان با توجه به گســترش محدوده جغرافیایی حوزه 
انتخابیه کاهش می یابد.

26- با استانی شدن انتخابات و تعدد کاندیداها، دامنه بروز تخلفات نیز به مراتب 
افزایش خواهد یافت.

27- نظارت دقیق بر انتخابات به علت کثرت کاندیداها و دامنه وسیع رقابت های 
انتخاباتی به شدت کاهش خواهد یافت.

28- تخلفات انتخاباتی که سابقاً در سطوح شهرستان وجود داشت با استانی 
شدن انتخابات به شدت گســترش یافته و مقابله با آنها با دشواری های جدی 

مواجه خواهد شد.
هـ- آسیب شناسی امنیتی، سیاسی و اجتماعی

29- با افزایش دخالت های قومی و قبیله ای و نیز جریان های سیاسی در انتخابات، 
ارتباط کاندیداها با مردم جای خود را به ارتباط کاندیداها به جریان های هدایت شده 
خواهد داد و خواسته های حزبی و گروهی جایگزین خواسته های مردمی خواهد شد.
30-  مردم ساالری دینی به مرور جای خود را به باندهای قدرت و ثروت خواهد داد.

31- پنهان کاری های حزبی و سیاسی و تقسیم قدرت و سهم خواهی احزاب و 
تشکل ها در تشکیل کابینه دولت به شدت افزایش خواهد یافت.

32- نقش واسطه گری های سیاسی برای ورود کاندیداها به لیست های انتخاباتی 
احزاب پررنگ تر می گردد.

33- عدم شکل گیری احزاب قدرتمند در طی 40 سال گذشته که نماد خواست 
و اراده مردم باشــد بهترین گواه اراده مستقیم مردم خارج از بازی های حزبی در 
اراده امور کشور است که با گسترده شدن حوزه انتخابیه، مردم با مشکل جدی در 

اعمال اراده مستقیم خود مواجه خواهند شد.
34- با استانی شدن انتخابات آســیب های امنیتی ناشی از دسته بندی های 
قومی، قبیله ای و فرقه گرایی مذهبی در سطوح استانی به شدت افزایش یافته و 
امکان انتخاب کاندیداهای اصلح تحت تاثیر مسائل جانبی به شدت رنگ می بازد.
35- با شکل گیری ائتالف های پشت پرده در سطوح متمرکز استانی نقش شفاف 

مردم در انتخابات کاهش می یابد.
36- با استانی شدن انتخابات مشکالت انتخاباتی کل استان را تحت الشعاع قرار 

داده و کشور را با مشکالت گسترده تری مواجه می سازد.
37- در صورت بروز تخلفات انتخاباتی، رســیدگی به آنها از حوزه شهرستان 
به اســتان منتقل و با فراگیر شدن دامنه آن، کشور با آسیب های امنیتی جدی 

مواجه می گردد.
38- با رقابتی شدن انتخابات در سطوح استانی، جناح بندی های سیاسی در 
مجلس شورای اسالمی نیز افزایش یافته و کارامدی خانه ملت بیشتر تحت تاثیر 

بازی های سیاسی قرار می گیرد.
39- وقتی کاندیدای اصلح مورد نظر مردم با باالترین رای در سطح شهرستان 
به مجلس راه پیدا نمی کند و کاندیدای دیگری در همان شهرستان با رای کمتر و 
پول بیشتر در تبلیغات استانی به مجلس راه می یابد. مردم آن شهرستان به مرور از 
شرکت در انتخابات دلسرد شده و این امر بر اعمال مردم ساالری دینی در انتخابات 

خدشه جدی وارد می سازد.
40- نظر به اینکه در تصویب این طرح ارتقای جایگاه نمایندگی از سطح شهرستان 
به استانی مطرح است این اقدام با تصویب شرح وظایف نمایندگان در قالب سطوح 
شهرستانی، اســتانی و ملی امکان پذیر خواهد بود و ضرورتی ندارد که در حال 
حاضر و در شرایط ویژه منطقه ای که توطئه های استکبار جهانی خصوصاً در زمان 
برگزاری انتخابات، برنامه ریزی و مدیریت می گردد، انتخابات کشور با آسیب های 

جدی سیاسی و امنیتی مواجه گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسالمی

آنچه روحانی در سمنان گفت  و  آنچه نگفت

بررسی 12 ادعای رئیس جمهور
در گزارش مستند كیهان

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اهلل محمد علی موحدی 
کرمانی در مصالی امام خمینی)ره( 

اقامه خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراســم نماز جمعه 
 این هفته از ساعت 10:40 در مصالی 
امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه با 
سخنرانی عباس سلیمی، معاون فرهنگی 

آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( درخصــوص »برنامه ها و 
تمهیدات ویژه میــالد آن حضرت« و 
پویا سلیمانی، نماینده بسیج دانشجویی 
دانشگاه شــریف به مناسبت »16 آذر؛ 
روز دانشجو« همراه خواهد بود. آیت اهلل 
محمد علی موحدی کرمانی نیز به ایراد 
خطبه ها خواهنــد پرداخت. درب های 

مصال از ساعت 10 باز می شود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل موحدی کرمانی

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور در جریان سفر به 
استان سمنان طی سخنرانی های 
مختلف بدون اینکه به نقش دولت 
در نابسامانی اقتصادی و مشکالت 
اقشــار مختلف جامعه  معیشتی 
 اشــاره کرده و از قصور و تقصیر 
خود و مجموعه دولت در این میان 
عذرخواهی کند مردم، کارشناسان 
این  را مقصر  دانشگاه  و  اقتصادی 
وضعیت اعالم کرد! دریغ از اینکه 
حتی به ظاهر یک عذرخواهی ساده 
نیز چاشنی سخنان خود کند و از 
مردم که در سختی به سر می برند 

پوزش بخواهد.
روزهای  در  رئیس جمهور  سخنان 
گذشته را می توان در حوزه های مختلفی 
دســته بندی و به تحلیل آن نشسته و 
همچنین به نقد آن پرداخت، روحانی 
درباره دالر 4200 تومانی سخن گفته و 
تقصیر پرداخت بی حساب و کتاب بیش 
از 18 میلیــارد دالر بدون نظارت را به 
گردن اقتصاددان ها انداخت بدون اینکه 
 اشاره ای به مخالفت های آن روزها با این 
مسئله بکند، از سیاست هسته ای دولت 
منتهی به برجام دفاع کرد، لوایح مرتبط 
با پولشویی و FATF را توجیه و آن را 
تصمیم کل نظام خواند و در اظهاراتی 
متناقض ابتدا اعتراضات دی ماه ســال 
گذشته را به منتقدین و مخالفین خود 
منتسب و در بخش دیگری از سخنان 
خود نســبت به بازداشت افرادی که در 
آن آشوب ها دست داشتند اعتراض کرد!
در ادامه به محورهای مختلف این 

سخنان می پردازیم.
سخنی که روحانی باید 
به اطرافیان خود بگوید!

رئیس جمهور روز سه شنبه در جمع 
مردم شاهرود با انکار بحرانی بودن شرایط 
اقتصادی کشور اظهار داشت: کشور در 
بحران نیست و در بحران نخواهد بود؛ ابر 
تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نمی کند 
اما عده ای نادانســته این سخنان را در 
رســانه ها و مطبوعات بیــان می کنند. 
ما باید دســت به دست هم دهیم تا از 

مشکالت عبور کنیم.
نگاهی به اظهارات مسئولین دولتی 
در ســال ها و ماه های گذشــته نشان 

می دهد که آنان برای توجیه وضعیت بد 
اقتصادی شرایط را بحرانی جلوه داده و 
حتی برخی از خالی بودن خزانه هنگامی 
که دولت یازدهم سر کار آمده بود سخن 

می گفتند و می گویند!
رئیس جمهور 29 مرداد سال گذشته 
در صحــن علنی مجلــس و به هنگام 
معرفی وزرای پیشنهادی به نمایندگان 
از خزانه خالی سخن گفته و اظهار داشت : 
سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان به 
صندوق هاي بازنشستگي پرداخت شده 
و این در حالي است که این صندوق ها 
مربوط به دولت و بودجه نیست و خود 
صندوق باید متکفل باشد. زماني که مي 
گفتیم خزانه خالي را تحویل گرفتیم، 
در حقیقــت صندوق هاي ما هم عالوه 
 بر خزانه خالي بود؛ به گونه اي که هیچ 
صندوقي امروز قادر نیست به تعهدات 

خودش عمل کند.
علی اکبر صالحی رئیس  ســازمان 
انرژی اتمی نیز در گفت وگو با یورو نیوز 
اعالم کرده است تا یک سال قبل حقوق 
سه هزار دالری دریافت می کرده که االن 

این میزان به 700 دالر رسیده است.
اگر روحانــی منتقد بحرانی نمایی 
وضع اقتصادی و معیشتی کشور است 
بایســتی به سخنان گذشــته خود و 
مســئولین دولتی نگاهی از ســر دقت 

بیندازد تا حقیقت بر او مشخص شود.
تقابل ادعا و عمل 

در برخورد دولت با منتقدان!
رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو 
در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفته 
است : چه زمانی ما چنین فضایی داشتیم 
که دانشجوی عزیز ما با آزادی کامل و با 
لحن دلخواه خود دولت را نقد کند. نقد 
حتماً حق شماســت و نقد دلسوزانه و 

درست به نفع آینده کشور خواهد بود.
در نقــد این ســخنان می توان به 
مــوارد متناقــض فراوانی اشــاره کرد، 
شکایت های بی شمار دولت از منتقدان 
یکی از این موارد است که تناقض ادعای 
رئیس جمهور را با ممشای او در پنج سال 

گذشته را به خوبی نشان می دهد.
از برخورد دولــت با منتقدین اگر 
بگذریم به شــیوه دولــت در تعامل با 
دانشگاه ها و نظرات دانشجویان می رسیم، 
در دیدار مهرماه گذشته رئیس جمهور 

با دانشجویان دانشــگاه تهران به هیچ 
یک از دانشــجویان مســتقل و منتقد 
اجازه سخنرانی داده نشد و دانشجویان 
نتوانســتند صحبت و یــا درد دلی با 
رئیس جمهور داشته باشند، رئیس جمهور 
22 مهرماه ســال جــاری درحالی در 
دانشگاه تهران در یک سالن 400 نفره 
برای دانشگاهیان ســخنرانی کرد که 
به گفته نمایندگان تشکل های قانونی 
این دانشــگاه تنها 5 درصد صندلی ها 
در اختیار دانشجویان قرار گرفته است!

در ســال های گذشته نیز وضعیت 
حضور رئیس جمهور و یا مسئولین دولتی 
در دانشگاه ها به همین ترتیب بوده است 
مگر اینکه دولت نیاز به ظاهرسازی داشته 
باشد که به صورت کنترل شده افرادی 
حرف بزنند تا تیتر رســانه های دولتی 
جور شده و فضای تبلیغاتی فراهم شود!
پیــش از ورود بــه موضوع بعدی 
ضروری اســت که به بیانیه دو تشکل 
دانشــجویی در رابطــه بــا حضــور 
رئیس جمهور در میان دانشــجویان در 
اسالمی  انجمن  کنیم،  شاهرود اشــاره 
دانشجویان دانشــگاه صنعتی شاهرود 
و انجمن اســالمی دانشجویان دانشگاه 
دامغان در بیانیه مشترکی اعالم کرده اند: 
به دلیل نادیده گرفتن مشکالت مردم، 
برخورد سلیقه ای با دانشجویان، دخالت 
نهادهای غیر رسمی در برنامه های دولت 
و برگزاری نمایش سیاسی با تریبون های 
فرمایشی، مراسم روز دانشجو با حضور 
ریاست جمهور را تحریم کرده و هیچ گونه 

حضوری نخواهیم داشت. 
استناد به طرح های شکست خورده!

رئیس جمهور همچنین در مراسم 
روز دانشــجو در دانشگاه علوم پزشکی 
سمنان با بیان اینکه اداره کشور و جامعه 
حتی زمانی که دشمن غدار و ستمگری 
چون آمریکا و صهیونیسم و هیچ دشمن 
و مشکلی نداشته باشیم، کار پیچیده و 
سختی است، گفت: به ثمر رساندن طرح 

تحول سالمت، کار آسانی نبود.
استناد رئیس جمهور به آمار و ارقام 
خــالف واقع و نیز یک طرح شکســت 
خورده برای اعــالم موفقیت دولت در 
پنج سال گذشته عجیب و شگفت انگیز 

به نظر می رسد.
دیگر همگان اذعان دارند که طرح 

تحول سالمت شکســت خورده و این 
مســئله مورد اذعان وزیر بهداشت نیز 
قرار گرفته است، وزیر بهداشت آبان ماه 
سال گذشته در همایش پرستاری اعالم 
کرده بود : در زمینه اجرای طرح تحول 
محاسبات در عمل درست در نیامد و در 

اجرا هم خطاهایی اتفاق افتاد.
 اینکه طرح تحول سالمت حتی در 
محاسبات نیز دچار مشکالت است نه از 
زبان منتقدان که از زبان وزیر بهداشت 
درهمایش پرستاری مطرح شد و سؤال 
اینجا اســت طرحی که در محاسبات و 
اجرا چنین خطاهایی را داشته چگونه 
می تواند موفقیت آمیز باشد که روحانی 
به اجرایی شدن آن به عنوان نقطه قوت 

دولت اتکا و استناد کند؟!
کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند 
» حتی اگر تأمین مالی این طرح به هر 
طریقی صــورت گیرد، طــرح از چند 
آســیب  جدی همچون بی توجهی به 
قانون باالدســتی و سیاست های کلی 
ســالمت، درمان محوری به جای توجه 
به پیشــگیری، پزشک محوری  به جای  
به جای  بیمارمحوری  خدمات محوری، 
ســالمت محوری، فقدان پایداری بر اثر 
ناکارآمدی سازوکارهای کنترل هزینه، 
تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی، 
ایجاد نارضایتی و اثر منفی روی کیفیت 
کار کادر درمان و متخصص گرایی رنج 

می برد.«
آماری که با جیب و سفره مردم

 سازگار نیست!
رئیس جمهــور در ایــن مراســم 
همچنین اظهار داشــته اســت:  اینکه 
در 5 سال گذشــته حقوق کارکنان و 
کارمندان بیش از تورم بوده، کار آسانی 
نیست و اینکه دریافتی ها و مستمری ها 
نسبت به 5 سال گذشته 5 برابر شده، 

کار آسانی نبوده است.
روحانی گفته است : به اعتراف همه 
متخصصان اقتصاد ما در بین سال های 92 
و 96 از تــورم 40 درصد به 7 یا 8 درصد 
رسیدیم. حال سؤال اینجاست که چه شد 
که در ســال 96 با مشکل تورمی جدید 
مواجه شــدیم. اولین عامل بیماری های 
مزمن گذشته در اقتصاد بود که در یک 

مقطع آثار آن روشن تر و آشکارتر شد.
بقیه در صفحه 11

یادداشت میهمان

فقط روماتیسم را 
می شناسم!

نکته

آسیب شناسی استانی شدِن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی

در حکایت هــا آورده اند- البته به مزاح- که یکی 
از نامزدهــا در نطق انتخاباتــی خود می گفت؛ من با 
سوسیالیسم، امپریالیســم، کمونیسم، کاپیتالیسم، 
لیبرالیسم به شدت مبارزه می کنم و... در این هنگام، 
پیرمردی از میان جمعیت برخاست و گفت؛ قربان! من 
که از  این ایسم ها که برشمردید چیزی سر در نمی آورم! 
تنها ایسمش که برایم آشناست روماتیسم است که 
روزگارم را سیاه کرده است، کاش برای روماتیسم بنده 

هم فکری می کردید و چاره ای می اندیشیدید!
اظهارات رئیس جمهور محترم در ســفر اخیرشان 
به استان ســمنان در برخی از موارد با واقعیت های 
موجود فاصله زیادی داشت و در آن از مشکالتی که 
توده های مردم، این روزها با آن روبرو هســتند خبر 
چندانی نبود. در گزارش امروز کیهان به 12 نمونه از 
این دست پرداخته ایم ولی یادداشت پیش روی به یکی 
از اصلی ترین مشکالتی که مردم با آن دست به گریبان 
هستند و عرصه معیشت را بر آنان تنگ کرده است 
اختصاص دارد و آن »گرانی سرسام آور و لجام گسیخته 

کاال و خدمات مورد نیاز مردم است.«
 آقای روحانی می فرمایند »به ثمر رســاندن طرح 
تحول سالمت کار آسانی نبود، اینکه در 5 سال گذشته 
حقوق کارکنان و کارمنــدان بیش از تورم بوده، کار 
آسانی نیست و اینکه دریافتی ها و مستمری ها نسبت 
به 5 سال گذشته 5 برابر شده کار آسانی نبوده است«! 

در این باره باید گفت؛ 
 بعید است جناب رئیس جمهور فراموش کرده باشند 
که می فرمودند »مالک و معیار تورم، جیب مردم است و 
نه آمارها« و باید از ایشان پرسید که آیا »جیب مردم« 

نظر جنابعالی را تائید می کند؟! 
به عنوان نمونه -و فقط نمونه- متوســط قیمت 
 برخــی از اقــالم مصرفــی خانوارهــا، از افزایش

350 درصــدی قیمت رب گوجه فرنگی، 83 درصدی 
قیمت میوه، 66 درصدی قیمت تخم مرغ، 45 درصدی 
قیمت گوشت، 44 درصدی قیمت برنج، 41 درصدی 
 قیمت قند و شــکر، 37 درصــدی قیمت لبنیات و 
29 درصدی قیمت حبوبات خبر می دهد! این اقالم تنها 
بخشی از سفره خانوارها را شامل می شود و از کاهش 
شدید توان مردم در یک سال اخیر حکایت دارد! آیا 
 این واقعیات با اظهارات آقای رئیس جمهور فاصله ای 

پر ناشدنی ندارد؟!
ضمن آنکه آمار رســما اعالم شده از سوی مراکز 
مسئول دولتی نیز نظر آقای روحانی را تأیید نمی کند!
 ایشان اعالم کرده اند که طی 5 سال گذشته، حقوق 
کارمندان و کارکنان دولت بیش از تورم بوده است و 
دریافتی ها و مســتمری ها نسبت به 5 سال گذشته 
5 برابر شــده! که باید گفــت اوال؛ این ادعا واقعیت 
ندارد و کارمندان و کارکنان عادی دولت که اکثریت 
نزدیک به اتفاق این طیف را شامل می شود از جمله 
اقشاری هستند که از گرانی کمر شکن کاال و خدمات 
و ســختی معیشت رنج می برند و معلوم نیست فراتر 
بــودن حقوق آنان از نرخ تورم که در اظهارات جناب 
رئیس جمهور آمده اســت با کدام شــاهد و قرینه و 
یا اســناد دولتی همخوانی دارد و افزایش 5 برابری 
دریافتی مســتمری بگیران چه مبنای قابل قبول و 

ارائه ای دارد؟! 
 البتــه ادعای آقای روحانــی در خصوص 5 برابر 
شدن دریافتی مستمری بگیران را می توان با ضریبی 
 به مراتــب بیشــتر و افزون تر از 5 برابــر، در باره 
مدیــران نجومــی پذیرفــت! همان ها کــه ابتدا 
 داعیه برخورد با آنان مطرح شــد و ســپس مدال 

»ذخیره های نظام«! بر سینه شان نصب گردید! 
 کوتاه سخن آنکه سررشــته امور و امکانات در 
اختیار دولت است و انتظار آن است که از این اهرم ها 
و ظرفیت ها برای مقابله جدی با مشکالت پیش روی 
آنهاست  اصلی ترین  از  که گرانی سرســام آور یکی 
بهــره بگیرد مردم را که به فرمــوده امام راحل)ره( 
ولی نعمت نظام هســتند در میانه میدان معیشت با 

گرانی لجام گسیخته و روز افزون تنها نگذارد.
حسین شریعتمداری


