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* وقتی از زبان اصالح طلبان می شنوید که »سردار شهید سلیمانی از آقای ظریف 
الهام می گرفت« تعجب نکنید اگر فردا بگویند بیرون کردن تروریست های داعشی 

از عراق و سوریه کار ظریف و برجام بوده است!!
0911---0049
* چند سال پیش قرارداد خرید ده ها فروند هواپیمای مسافربری با دول بدعهد 
اروپایی منعقد و وزیر بی کفایت قبلی راه و شهرسازی با یکی دو فروند تعمیراتی 
آن عکس یادگاری گرفت و چه هیاهویی راه انداختند و به منتقدان تاختند و از 
آن به عنوان موفقیتی بزرگ یاد کردند! چرا حاال نامی از آن موفقیت بزرگ برده 

نمی شود؟! راستی بقیه هواپیماها و سرانجام قرارداد چه شد؟!
0915---1648
* چطور دو وزارتخانه عریض و طویل صمت و جهاد کشاورزی از مدیریت تولید و 
توزیع دو قلم مرغ و تخم مرغ عاجزند یا خدای ناکرده نفوذی های خودفروخته در 
این دو وزارت کارها را به سمت دیگری مدیریت می کنند تا نظام را به ناکارآمدی 
متهم نمایند... الزم است دستگاه های اطالعاتی امنیتی قضایی به چنین مواردی 

ورود نمایند و نگذارند چند خودفروخته با آبروی نظام بازی کنند.
علیمردانی و فرخی
* عذرخواهی رئیس صدا و سیما از آقای رئیس جمهور بابت اسائه ادبی که توسط 
یکی از میهمانان سیما به آقای روحانی شده بود یکطرفه است. چرا رئیس جمهور 
بابت توهین ها و جســارت های متعدد خود به منتقدین که در همین رسانه هم 

پخش شده عذرخواهی نمی کند؟
0913---5107
* مناظره آقای شریعتمداری عزیز و آقای خرازی را شنیدم. پیشنهاد می کنم اولین 
سؤال از کسانی که از برجام دفاع می کنند این باشد که آیا متن قرارداد برجام را 
خوانده اید؟ چون خود امضاءکنندگان قرارداد هم تازه متوجه شده اند که به جای 

کلمه لغو از کلمه تعلیق استفاده شده است.
011---1370
*آقایان مدعی اصالحات یادمان نرفته که اصالحاتچی ها در فتنه 78 و 88 سربازان 
نیروی انتظامی را با وحشــیانه ترین شکل در وسط خیابان زجرکش نمودند ولی 
شما سوت و کف زدید! حال به خاطر یک سیلی که به عذرخواهی نماینده خطاکار 

منتهی شد مرثیه سرایی می کنید! ننگتان باد ای وطن فروشان.
نیک طبع

* کسانی را می شناسیم که در سال هایی که کتک زدن نظامی و سرباز مد نبود 
در فتنه 88 عالوه بر کتک زدن ســرباز او را در هوای سرد زمستان لخت کردند. 
لباس او را هم به آتش کشیدند. حاال همان ها شده اند حامیان سینه چاک سرباز! 
حسامی
* نقشه تمام توطئه های دشمنان علیه نظام در کاخ سفید، لندن و اسرائیل طراحی 

می شود و البته عده ای وطن فروش در داخل آنها را اجرا می کنند.
0915---0210
* دولت طی7 سال و نیم تالشی نکرد که من معلول با 8 سرعائله زیر چرخ تورم، 
گرانی، بیکاری، رکود و... له نشوم، حاال در این 6 ماه باقیمانده چگونه می خواهد 

از شرمندگی ما خارج شود؟!
0912---1634
* با تشــکر از روزنامه کیهان، خدا توفیق دهد شــما را که مشکالت را منعکس 
می کنید. ان شاءاهلل که دولت بعدی دولتی جهادی باشد مشکالت مردم را جهادی 

حل کند و اولویت آن معیشت مردم ضعیف باشد.
0919---3408
* مسئولین دولتی گاهی صحبت از مقاومت می کنند انسان تعجب می کند اگر 
دولت و دولتمردان اهل مقاومت بودند این شــرایط سخت اقتصادی بر ما مردم 
حاکم نمی شد و مثال بنده ورشکسته و خانه نشین نمی شدم. آنها حتی حاضر به 

شنیدن درد دل های مثل من نیستند.
0938---5578

* پاســخگوی خسارت رسوب میلیون ها تن انواع کاال در گمرکات و فاسد شدن 
برخی از آنها چه کسی است؟!

0937---1938
* وقتی دانشــگاه های پیام نور، آزاد و حتی دولتی هــا صندلی مازاد برای جذب 
دانشــجو دارند و بدون کنکور دانشجو می پذیرند دلیل مخالفت و ممانعت آنان 
با ادامه تحصیل دانشجویان منصرف از رشته غیر مورد عالقه خود در رشته های 

جدید بورسیه دار چیست؟
0911---8495
* الیحه رتبه بندی معلمان پس از گذشت 9 سال همچنان بالتکلیف است. انصاف 
نیســت نسبت به حقوق فرهنگیان کشور تا این حد بی توجهی بشود و این قشر 

مورد کم لطفی قرار بگیرند.
1577---0914 و چند خواننده دیگر
* از وزیر آموزش و پرورش درخواســت می شــود نسبت به پرداخت اضافه کاری 

معلمان در سال 98 اهتمام ورزند.
0916---0966

* رئیس بانک مرکزی گفته که اگر اقدامات ایشــان نبود دالر به 50 هزار تومان 
می رســید. بسیار خوب ولی 7 برابر شدن قیمت مسکن، خودرو، اجناس، گرانی 
مرغ، گوشــت و حبوبات و لبنیات و... و تورم بیش از 50 درصدی را چه کســانی 

باید پاسخگو باشند؟
عسگری
* بدعتی را که این دولت در 8 سال گذشته گذاشته به این آسانی از بین نخواهد 
رفت. کاری کرده اند که سه دهک باالی جامعه بخش بزرگی از توان 7 دهک باقی 

جامعه را از آنان دریغ کرده و به خود اختصاص داده اند.
0915---0210
* چرا بانک ملی سیستم سبا و جابه جایی پول ها را بسته است؟! در بعضی موارد 
هم مشکل را نداشتن تلفن همراه افراد قید می کنند. فردی که تا بازنشستگی به 
دنبال خرید تلفن هوشــمند نبوده و حاال در سن پیری و کهولت است چرا باید 
چنــد میلیون با این تورم و گرانی و... هزینه کند برای ابزاری که نه به آن عالقه 

دارد و نه بعضاً توان خرید آن را؟!
بیگی
*  وقتی تخلفات و غیرقانونی بودن دریافت درصد سود تسهیالت بانک ها محرز 
شده آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی تنها متولی رسیدگی به این موضوع و 
ابالغ کننده دستورالعمل ها، تمام بانک ها را به نحوی مدیریت کند که دیگر تخطی 
از بند و تبصره های بانکی تکرار نشود؟ انتظار این است که بانک ها محلی امن و 

مطمئن برای فعاالن کار و تولید باشند.
0938---6263

* هر ساله در فصل زمستان شهرداری ها اقدام به هرس درختان می کنند و با این 
کار مقدار بسیار زیادی شاخه و چوب به دست  می آید که می تواند برای ساخت 
نئوپان مورد استفاده قرار بگیرد ولی متاسفانه گویا به دلیل عدم مدیریت صحیح 

از بین می رود. شایسته است در این مورد اقدام اساسی صورت بگیرد.
0912----8949

* تعرفه های گزاف دفترخانه ها، کارشناسان رسمی دادگستری و وکال از یک سو 
و افزایش ناگهانی چندین برابری اجاره ها، هزینه نقل و انتقاالت در اوقاف و امور 
خیریه و دیگر ادارات از ســوی دیگر، عرصه را به مردم تنگ کرده است. ان شاءا... 
متولیان دستگاه قضائی و  نمایندگان مجلس فکری اساسی برای رفع فشارهای 

اقتصادی و معیشتی نمایند.
عبداللهی
* بیش از 20 ســال اســت که محدوده  برخی روستاها و شهرها براساس قانون 
تقســیمات کشوری، گسترش نیافته و این موجب شده که بسیاری از ساخت و 
سازهای مردم که با سختی و خون و دل خوردن انجام شده، به عنوان غیرقانونی 
محسوب و حکم تخریب برای آنها صادر شود. علی رغم تصریح قانون مجلس مبنی 
بر واگذاری انشعابات موقت، وجود ده ها قانون و نهاد تصمیم گیر موجب شده مردم 
همچنان ســرگردان در ادارات و از امکانات اولیه زندگی محروم شوند. امید است 

متولیان ذیربط و نمایندگان مجلس فکری اساسی نمایند.
یک پیام

دودوزه بازی یکی از سران فتنه
به خاطر ترس از خشم مردم

خواهرزاده یکی از سران فتنه می گوید که او نامزد انتخابات نمی شود)!(
به گزارش ایلنا، محمد صدوقی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »دیروز سید 
محمد خاتمی به من گفتند: »کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم؛ چرا که سرمایه ام 
اعتماد مردم است و وقتی چنین چیزی ممکن نیست، نباید با امید و اعتماد مردم 
بازی کرد.« او مثل همیشه دوست دارد فضایی به وجود بیاید که مردم بتوانند انتخاب 
واقعی و پرشور که نمایندگان همه تفکرات در آن باشند و جمهوریت جلوه پررنگ 
داشته باشد برگزار شود. امکان حضور حداکثری مردم که همیشه خواست رهبری 

بوده است در انتخابات 1400 می تواند میدان را از تندروها باز ستاند.«
اظهارات خواهرزاده خاتمی در حالی است که وی حتی شهامت و صداقت نداشته 
به خاطر خیانت های مرتکب شده در انتخابات سال 88، از مردم و نظام به خاطر دروغ 
تقلب و تحمیل خسارت های عدیده عذرخواهی کند. خاتمی همچنین حاضر نیست 
از مردم به خاطر خالف وعده ها  خســارت هایی که دولت مورد حمایت او به مردم 
وارد کرد، عذر بخواهد، ضمن اینکه چندبار گفته این بار اگر دعوت کنم به کسی رای 

بدهید، مردم گوش نمی کنند.
با این وجود، خبرهای نشریات اصالح طلب حاکی از این است که خاتمی به همراه 
برخی افراطیون، درصدد فاصله گذاری با دولت روحانی و حمایت از نامزدی اصالح طلب 
در انتخابات 1400 است. بنابراین باید پرسید اگر او مدعی است رئیس جمهور قادر 
نیست وعده هایش به مردم را عملی کند و به همین دلیل نامزد نمی شود، پس چرا 
برای راه اندازی تشکیالت انتخاباتی جدید )موسوم به نهاد اجماع ساز( فعالیت می کند؟ 
او چرا این کار را بدون ارائه گزارش »شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان« و 
علت فروپاشــی آن انجام می دهد؟ و اصال آیا هدفشان، حضور در انتخابات است، یا 

تدارک خیانتی مشابه آنچه سال 88 مرتکب شدند؟!
محبوبیت روحانی

به زیر 7 درصد رسیده است
سخنگوی ستاد عارف گفت: رئیس دفتر روحانی، دانش کافی در سیاست داخلی 

ندارد و محبوبیت روحانی به کمتر از 7 درصد رسیده است.
حسن رسولی در گفت وگو با خبرنگار »فردا« در واکنش به اظهارات اخیر محمود 
واعظی گفت: آقای واعظی در سیاست خارجی تخصص دارند اما در عرصه سیاست 

داخلی فاقد پیشینه عمیق، اطالعات و دانش کافی هستند.
وی اظهار کرد: نوع اظهارنظرات ایشــان از ابتدای تصدی ریاســت دفتر آقای 
رئیس جمهور در حوزه سیاست داخلی، به دلیل عمیق نبودن مبانی و پشتوانه های 
عینی و دقیق این موضع گیری ها نتیجه ای جز کاهش محبوبیت آقای دکتر روحانی 

نداشته است.
رسولی افزود: آقای روحانی که در سال 96 بر اساس نظرسنجی ها مورد حمایت 

76 درصد مصاحبه شوندگان بود، امروز به کمتر از 7 درصد تنزل پیدا کرده است.
وی یادآور شد: برداشت من این است که حضور افرادی مثل آقای دکتر واعظی و 
همفکران شان در دولت و نوع برخوردی که با افکار عمومی و به ویژه با سازمان و بدنه 
رأی آقای دکتر روحانی در هر دو مرحله انتخابات داشته اند در کسب این موفقیت 

منفی موقعیت و نقش بی نظیری است.
قائم مقام و ســخنگوی ســتاد محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 92 گفت: درباره وقایع و رویدادهای ســال 92 به زودی آقای دکتر توفیقی 
رئیس ســتاد آقای دکتر عارف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یا شخص من 

روشنگری هایی خواهیم داشت.
اظهارات رسولی درباره افول شدید مقبولیت روحانی در میان مردم در حالی است 
که پیش از این علی صوفی رئیس شورای سیاستگذاری اصالح طلبان هم تصریح کرده 

بود محبوبیت روحانی به زیر 10 درصد رسیده است.
واعظی اخیراً در پاسخ سخنان »صادق خرازی و هم طیفانش علیه نامزد اجاره ای 
)روحانی(، از اصالح طلبان خواست به یاد بیاورند که قبل از ریاست روحانی در چه 

وضعیتی بودند و چگونه در دولت او به پست های مختلف رسیدند.
از کدام روسیاهی

حرف می زنید آقای جهانگیری؟!
معاون اول رئیس جمهور در حالی به منتقدان گفت زمستان می رسد و روسیاهی 
برای شما می ماند، که او و برخی همکارانش در دولت، کارنامه ناشایستی را به جای 

گذاشته است.
وطن امروز در گزارشی نوشت: اسحاق جهانگیری اخیراً گفت من روزها و هفته های 
خوشی را برای آینده کشور پیش بینی می کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند 
برای کســانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات شان چوب 
الی چرخ بگذارند. درست در شرایطی که مردم ایران ناکارآمدی و سیاست های غلط 
اقتصادی را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می کنند، معاون اول رئیس جمهور 
به جای پاسخگویی پیرامون عملکرد دولتمردان باز هم از دشمنانی فرضی سخن به 

میان می آورد که می خواسته اند چوب الی چرخ دولت بگذارند.
 جهانگیری چه از این جهت که در 7 سال گذشته معاون اول رئیس جمهور بوده 

و در قضایای مهمی از جمله ارز 4200 تومانی نقش محوری ایفا کرده و چه از آن 
جهت که سال 96 در جایگاه نامزد پوششی به حمایت همه جانبه از سیاست های دولت 
پرداخت و مردم را برای رای مجدد به روحانی ترغیب کرد، باید بیش از سایر چهره های 
دولتی پاسخگو باشد.  جهانگیری در حالی آذرماه سال جاری اعتراف کرده بود »ایران 
منفعت قابل توجهی از اجرای برجام نبرده است« که پیش از این در تبلیغات انتخاباتی 
سال96 گفته بود: »امروز دیگر کسی راجع به تورم و گرانی حرف نمی زند، نمی گوید 
دولت را به ما بدهید تا تورم را مهار کنیم، چون کاری شد کارستان! رئیس جمهور 
خودش وقت گذاشت. رونق شروع شده است، فضای بین المللی مثبت شده و ما به 
همه اهداف مان در برجام رسیدیم، دنیا عاشق کار کردن با ایران شده است!« او در 
دومین مناظره انتخاباتی گفته بود: »مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه بود، 
دارو پیدا نمی شد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمی شد. سیلوهای گندم خالی بود؟ 
یادتان هست برخی شب ها در صف بانک ها می خوابیدید تا صبح چند سکه بخرید؟ 
او در مناظره ســوم انتخاباتی نیز ادعا کرده بود: »یادتان هست لحظه ای قیمت ارز 
و کاال عوض می شد؟«. منابع را به سمت تولید بردیم، فضایی درست کردیم که با 

بین الملل می شود کار کرد، می شود سرمایه گذاری جذب کرد. 
در طول سال های گذشته هیچ تصمیم بزرگ اقتصادی در کشور گرفته نشده 
به غیر از اینکه معاون اول در آن تاثیرگذار باشــد. بر همه روشــن اســت اسحاق 
جهانگیــری بازوی هماهنگ کننده اقتصادی دولت هــای یازدهم و دوازدهم بوده و 
اساسا کالن تصویر دولت نسبت به مسائل اقتصادی هم متاثر از نگاه جهانگیری است. 
از این رو شرایط کنونی اقتصاد کشور را می توان کارنامه ای از مدیریت و تصمیم های 
وی دانســت؛ کارنامه ای که نشانگر مردودی تمام و کمال دولت و جهانگیری است. 
فارغ از تاثیرات غیرمستقیم اسحاق جهانگیری در پیدایش شرایط کنونی، در برخی 
سیاست های اشتباه به قدری نقش جهانگیری مشهود است که نام وی بر آن نهاده 
شده است. »دالر جهانگیری« ترکیبی است که هیچ گاه از خاطره مردم پاک نخواهد 
شد؛ نمونه ای تمام و کمال از تصمیمی اشتباه که هزینه آن از سبد معیشتی مردم 
پرداخت شد. سیاست ارز 4200 تومانی 2 هدف کلی داشت؛ اول اینکه قیمت ارز را 
در بازار آزاد کنترل کند و دومین هدف ممانعت از افزایش قیمت کاالهای وارداتی 
بود؛ اهدافی که هیچ گاه محقق نشــد. رشد 77 درصدی تورم ظرف 2 سال پس از 
اجرای این سیاست به عالوه قرار گرفتن دالر در کانال 30 هزار تومانی در بازار آزاد 
و 4/8 میلیارد دالری که هیچ وقت منجر به واردات نشد، تنها بخشی از نتایج منفی 

اجرای سیاست ارز 4200 تومانی است. 
پاسخ مشاور عارف به واعظی:

حاشیه می سازید تا پاسخگو نباشید
مشاور و مدیر روابط عمومی محمدرضا عارف گفت: هدف رئیس دفتر رئیس جمهور 

از سخنان اخیر، انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلی جامعه است.
علیرضا خامسیان درباره حواشی پیش آمده بین برخی بزرگان جریان اصالحات 
و رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جای تعجب است دولتی که باید به مشکالت عمده 
کشور که بخشی از آن مربوط به خودش است بپردازد، به جای پاسخگویی به افکار 
عمومی به مسائل حاشیه ای دامن می زند و به نوعی مطالبات افکار عمومی را با طرح 

مسائل این چنینی به حاشیه می برد.
او ادامه داد: معتقدم که این، نوعی فرار رو به جلو از سوی دولت است. به جای 
اینکه درباره مشکالت کشور از جمله مشکالت معیشتی پاسخگو باشد، درصدد است 
تا مسائل سال 92 را نبش قبر کند؛ مسائلی که برای افکار عمومی مشخص است و 
همه می دانند که شخص حسن روحانی، با تکیه بر پایگاه اجتماعی و سبد رای کدام 
گــروه رای آورد؛ نوع کنش رفتاری جریــان اصالح طلب بود که امروز خود محمود 

واعظی بتواند در پاستور گام بردارد.
خامسیان افزود: پرداختن به این موضوعات برای بدنه اصالح طلبان و تحول خواه 
اصل نیست و معتقدم که هدف رئیس دفتر رئیس جمهور این است که برخی از مطالبات 
بحق مردم از دولت را با طرح این موضوعات به حاشیه ببرد؛ البته نخبگان و مردم ما 

هوشمند هستند و تحت تأثیر برخی جوسازی ها قرار نخواهند گرفت.
وی تصریح کرد: االن جریان اصالح طلب باید به حل مسائل معیشتی مردم فکر 
کند تا بتواند کشور را مدیریت کند. معتقدم که محمود واعظی که خیلی هم در بدنه 
دولت مورد اقبال نیســت هدفی جز اینکه مطالبات مردم را کمرنگ کند و مطالب 

حاشیه ای را اصل نشان دهد ندارد.
یادآور می شــود واعظی اخیرا در واکنش به اظهــارات برخی اصالح طلبان که 
روحانی را نامزد اجاره ای و عاریه ای خوانده بودند، تصریح کرد: اصالح طلبان با نگاهی 
به گذشته ببینند قبل از این دولت چه شرایطی داشتند. این دولت، همفکران آنها 
را در استانداری ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر طلبکار 
هم شدند و حرف های بی ربط می زنند. او همچنین گفته بود عارف در سال 92 در 

نظرسنجی ها رای نداشت و اصالح طلبان مجبور شدند از روحانی حمایت کنند.

دولت چرا تصمیماتی می گیرد
که مسئولیتش را نمی پذیرد؟!

رئیس سابق اتاق بازرگانی تصریح کرد: سیاست های اقتصادی متناقض دولت در 
سه سال گذشته، آسیب های فراوانی به صادرکنندگان زده است.

محسن جالل پور که در گذشته از حامیان برجام بود، به روزنامه دنیای اقتصاد 
گفت: این 34 ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است. از فروردین 97 یعنی آغاز 
اتفاقاتی که اثر آن تاکنون باقی اســت و اعالم نتیجه جلســه مبهمی که از آن دالر 
4200 تومانی متولد شــد و بعد از آن هم کســی مسئولیتش را به عهده نگرفت، تا 
امروز دوران پر چالشــی را تجربه کرده ایم. این در حالی بود که می شد در شرایطی 
که قیمــت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد، چراکه همواره صدور کاالی 
ایرانی به دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال های گذشته، صادرکنندگان را با 
مشکالت و چالش هایی روبه رو و آنها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه ها دچار مشکل 
می کرد؛ اما به هر روی زمانی که نرخ ارز باال می رود همه کاالها می توانند کاالهای 
صادراتی و رقابت پذیر باشند. حال آنکه از همان لحظه ای که قیمت ارز افزایش پیدا 
کرد، سیاســت  گذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به وجود 
آوردند، عماًل مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند. حتما به یاد دارید که اعالم شد 
ارز غیر از 4200 تومانی قاچاق محسوب می شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه ها 
جاری شــد. این رویه موجب شــد نه تنها صادرکنندگان بهره ای از افزایش نرخ ارز 
نبرند، بلکه صادرکننده های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین 
خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یک سو می ترسیدند که اگر کاالیی صادر 
کنند به دلیل بخشنامه های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار 
را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی 

همچنان ادامه دارد.
ایــن فعال اقتصــادی می افزاید: در این 34 ماه ده ها تصمیم گرفته شــد؛ ولی 
هیچکدام نه تنها کمکی به کشــور نکرد؛ بلکه مشکالت جدیدی به وجود آورد. در 
تمام 34 ماه بنا به اعتراض صادرکنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ 
ولی مشــکل دیگری افزوده شده است. سیاست هایی که در سال 97 برای بازگشت 
ارز صادراتی یک شــبه اتخاذ می شــد و مدتی بعد تغییر می کرد، زیان های زیادی 
را بــه صادرکنندگان وارد کــرد. به عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای 
بازگشــت ارز بر اساس میزان صادرات گروه بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و 
پدیده »کارت فروشــی« را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه 
کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان 
را از دســت دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه مدت و اشتباه منفعت بردند که 
قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می شود آن کسانی که قانون را اجرا 
می کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی کنند به دلیل منفعتی 
 که به دلیل این تغییرات حاصل می شــود، جلوتر قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب 

شود.
وی در ادامه گفت: به خاطر دارم یک صادرکننده کویتی کاالیی را به ایران صادر 
کرده بود و مشکلی برایش پیش آمده بود. سفارت کویت چنان از اتاق بازرگانی مسئله 
آن تاجــر را پیگیری می کرد که من متعجب بودم؛ ولی ما در هرجای دنیا که گیر 
می کنیم، حتی درب سفارتمان به روی تجار باز نیست، چه برسد به اینکه بخواهد 

مشکلی از ما حل کند.
کالنتری: باید دست کسی مثل روحانی را

ببوسیم و رئیس جمهور کنیم
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت روحانی، مدیر مطلوبی 
است که جمع اشتباهاتش به 5 درصد هم نمی رسد و برای دولت بعد هم به فردی 

مثل او نیاز داریم.
عیســی کالنتری به روزنامه همدلی گفته است: برخالف آنچه رسانه ها منتشر 
می کنند، اگر مدیریت آقای روحانی نبود ما نمی توانستیم از این دوره گذر کنیم. به 
نظر من روحانی، یک مدیر مظلوم در جمهوری اسالمی بوده است. اگرچه نمی توان 
انکار کرد که ممکن است تصمیم گیری های اشتباهی هم در دولت او وجود داشته 
باشد، اما جمع آن 5 درصد هم نبوده است و به واقع 95 درصد از این مشکالت به 

خوبی از طرف ایشان حل و فصل شده اند.
به گزارش جهان نیوز، وی در ادامه گفت: ما به یک فرد بسیار عاقلی مثل آقای 
روحانی نیازمندیم. کسی که هم بتواند سکان هدایت اجرایی کشور را در دست داشته 
باشد و هم بتواند با دنیا تعامل داشته باشد. در حال حاضر هر فرد صاحب نامی که 
برای ریاست جمهوری کاندید شود، باید این مسئله را به عنوان یک وظیفه در نظر 
بگیرد و نه به منظور در دست گرفتن یک پست دلخواه. این مسند در حال حاضر 
نیاز به یک فرد پخته دارد. چنین فردی باید به خاطر حفظ کشور وارد صحنه شود 
و نه فقط برای کسب مقام ریاست جمهوری. از چنین فردی حتی باید برای حضور، 
تقاضا کرد، منت او را کشــید و از او برای پذیرش چنین مســئولیتی خواهش کرد. 

در چنین وضعیتی، باید دست شخصی را که قصد خدمت صادقانه دارد، بوسید.
یادآور می شــود اظهارات و سوء مدیریت عیسی کالنتری بارها حاشیه ساز شده 
است. وی کاوه مدنی را به عنوان معاون خود منصوب کرده بود که جاسوس از آب 

درآمد و از کشور گریخت.

این روزها موضوع بررسی الیحه بودجه سال آینده در مجلس، یکی از موضوعات 
مهم و پر بحث کشور است که حجم زیادی از خبرها، تحلیل ها و نظرات کارشناسی 
را در رسانه های مختلف به خود اختصاص داده است. فارغ از همه بحث ها در مورد 
شکل و محتوای بودجه، یکی از بخش های مهم که در لوایح بودجه سال های اخیر 
و حتی پیش تر از آن به اندازه کافی و به درستی مورد توجه قرار نگرفته، نظام تعلیم 

و  تربیت کشور است.
سال هاست که شاهدیم بودجه بخش مهم آموزش و پرورش از سوی دولت بر 
مبنای حداقل ها نوشته و در مجلس هم برحسب اهمیت این بخش مقداری بر عدد 
و رقم در نظر گرفته شــده افزوده می شود. اما در نهایت با کسری بودجه مزمن و 
هر ساله آموزش و پرورش در میدان عمل، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان 
حق التدریس، تاخیر در پرداخت اضافه کار معلمان، تاخیر طوالنی در پرداخت پاداش 
پایان خدمت معلمان بازنشسته، تاخیر در پرداخت سرانه بسیار اندک، قطره چکانی و 
غیرکاربردی مدارس، درخواست مکرر مدارس دولتی از والدین برای کمک داوطلبانه 

و بعضاً اجباری! و سایر مشکالت بودجه ای این حوزه هستیم.
البته به طور طبیعی عدد و میزان بودجه آموزش و پرورش هر سال نسبت به 
سال قبل افزایش یافته و در گزارش ها نیز از رشد چنددرصدی آن به عنوان نگاه 
ویژه یاد می شــود اما واقعیت این است که این افزایش در میدان رقابت با تورم و 

افزایش هزینه ها اثرگذاری و معنی واقعی خود را از دست می دهد.
مشکل اما در نگاه به حوزه استراتژیک تعلیم و تربیت است. سال هاست علی رغم 
اینکه اصل مهم »خرج کردن برای آموزش و پرورش هزینه نیست، سرمایه گذاری 
است« بارها از سوی کارشناسان و دلسوزان نظام آموزش و پرورش مطرح و گوشزد 
شده است و در این موضوع شاهد تأکیدات و ارشادات رهبر معظم انقالب نیز بوده ایم، 
میل دولت ها با فراز و فرودهایی به سمت پیداکردن راهی برای کاستن از هزینه ها و 

تعهدات بودجه ای خود در مورد آموزش و پرورش بوده است.
در این زمینه رشد مدارس غیر دولتی طی سه دهه گذشته که با طرح ایجاد 
مدارس غیرانتفاعی کلید خورد و در سال های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است 
را می توان مهم ترین نمونه تالش مدیریت دولتی برای کاستن از تعهدات خود در قبال 
نظام آموزش و پرورش دانست. این امر تا آنجا پیش رفته که به صراحت از تالش 
برای خصوصی سازی آموزش و پرورش سخن به میان می آید، گویی قرار است یک 
کارخانه غیرسودده دولتی برای تبدیل وضعیت و رونق گرفتن به بخش خصوصی 
و سرمایه گذار غیردولتی واگذار شود! هرچند در همین بخش خصوصی سازی های 
صنعتی نیز مردم خاطرات ناخوشایندی در ذهن خود دارند. این در حالی است که 
نص صریح قانون نشان دهنده وظایف روشن و شفاف دولت در زمینه تحقق آموزش 

رایگان، همگانی و عدالت محور است.
با وجود اینکه همچنان مدارس غیردولتی درصد بســیار کمتری از مجموع 
جمعیت دانش آموزی کشور را در خود جای داده اند و همچنان بخش غالب جریان 
آموزشی کشور در مدارس دولتی در حال اجرا است و با تأکید بر اینکه همچنان به 
جرأت می توان سطح آموزشی بسیاری از مدارس دولتی را به علت برخورداری از 
کادر آموزشی با تجربه و دلسوز، آموزش دیده و برخی امکانات فیزیکی مثل محیط 
وسیع تر و... از بسیاری از مدارس غیر دولتی پرسروصدا اما معمولی باالتر دانست، اما 
در سال های اخیر تبلیغات پرحجم و جو روانی ایجاد شده در جامعه در کنار کوتاهی 
مدیریت دولتی در توجه به مدارس دولتی باعث شده تا مدارس غیردولتی علی رغم 
سهم اندک از نظام آموزش و پرورش کشور جلوه بیشتری پیدا کنند و بسیاری از 
خانواده ها تنها راه تضمین موفقیت فرزندانشان در مسیر تحصیل را رفتن به سمت 

مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه های سنگین و کمرشکن آنها بدانند.
در ایــن میان با درجا زدن بســیاری از مدارس دولتی )علی رغم داشــتن 
پتانسیل های باال( به علت کم توجهی دولت در اختصاص بودجه و تجهیزات کافی، 
 تراکم باالی کالس های درس به علت ناکافی بودن سرانه فضای آموزشی حتی در 
شهری مانند تهران که از فقر سرانه فضای آموزشی به نسبت جمعیت رنج می برد 
و سرعت ناکافی ساخت و جایگزینی مدارس جدید از سوی دولت با وجود افزایش 
مشارکت خیرین مدرسه ساز و از سوی دیگر رشد و تجهیز مدارس غیردولتی با تکیه 
بر شهریه های سنگین، شاهد نوعی شکاف و بی عدالتی در حوزه آموزش هستیم.

 اینکــه بهره مندی از کالس های با  تراکم پایین و برخی امکانات و تجهیزات 
آموزشی و کمک آموزشی، مشروط به ثبت نام در مدارس غیردولتی و گران قیمت 
شود که طبیعتاًً همه خانواده ها امکان آن را ندارند به وضوح یک نابرابری و شکاف 
طبقاتی است در حالی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی، فراهم نمودن امکان 

برابر تحصیل برای همه افراد با هر سطح درآمد و زندگی است.
ماجرا وقتی نگران کننده تر می شــود که با تبدیل کنکور سراسری به بازار 
مکاره جوالن موسسات و انتشارات آموزشی با گردش مالی چند هزار میلیاردی، 
آزمون ورودی دانشگاه ها به مسابقه تست زنی و نه سنجش واقعی سطح معلومات 
و استعدادهای علمی تغییر ماهیت داده است. انحرافی که متأسفانه رسانه ملی هم 

با فروش آنتن به این موسسات و انتشارات به آن دامن می زند.
نکته قابل توجه اینکه اگر تا دیروز استعدادهای مناطق محروم در شهرها و 
روستاهای دوردست یا دانش آموزان مستعد مدارس دولتی با تالش خود کمبودها و 
تفاوت امکانات را شکست داده و در کنکور سراسری به حق واقعی خود می رسیدند 
به طوری که نمونه های فراوانی از پزشکان، مهندسان، فرهیختگان و دانشمندان و 
افراد موفق عرصه های علمی  و دانشگاهی و مسئوالن رده باالی کشور از گذشته تا 
کنون را همین فرزندان مستعد خانواده های مستضعف تشکیل می دهند، اما حرکت 

در این مسیر امیدوار کننده هر روز سخت تر می شود.
نگاهی به آزمون سراسری امسال و سال های اخیر که برخالف سال های قبل از 
آن، نفرات برتر بیشتر از بین دانش آموزان مدارس نمونه، خاص و غیردولتی هستند، 
زنگ هشداری است که ظاهراً بسیاری از استعدادهای مناطق و محالت محروم و 
کم برخوردار شهری و روستایی در رقابت با دانش آموزان برخوردار از کالس های 
تست زنی در مدارس و آموزشگاه های چند ده میلیونی جا مانده اند. هرچند هنوز 
این موضوع صد در صد نشده است اما این نگرانی وجود دارد که با این فرمان، این 
انحراف روز به روز بیشتر شود. در این بین باید نسبت به خطر پررنگ شدن آموزش 
و کم رنگ شدن  تربیت صحیح دانش آموزان و غفلت از پرورش متخصصان مجهز 
به سالح تعهد و البته خطر پرورش مدیران مرفهی که تصوری از مشکالت مناطق 

محروم ندارند هم هشدار داد.
نکته اینجاست، شاید هیچ دولتی نتواند هر چقدر هم تالش کند، همه مردم با 
سطح پایین درآمد و زندگی را صاحب خانه، اتومبیل، سایر امکانات و مصادیق رفاه 
اجتماعی و امکانات زندگی کند اما تحقق عدالت آموزشی، تقویت مدارس دولتی 
از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، کادر آموزشی مجرب و سایر امکانات 
مشابه یا نزدیک به مدارس غیردولتی از یک سو و از سوی دیگر اصالح رویه موجود 
کنکور سراسری که با سرعت به سمت نابرابری و بی عدالتی حرکت می کند، راه ورود 
و رسیدن دانش آموزان مستعد خانواده ها و مناطق و محالت محروم و کم برخوردار 
به مسیر و قله های موفقیت را فراهم می کند تا با تکیه و امید به پروردگار، تالش 
و کوشــش و استفاده از استعداد و توانایی همراه با انگیزه و امید بر همه کمی ها و 
کاســتی ها غلبه کنند و با همت خود به همه موقعیت ها و فرصت های اجتماعی، 
امکانات و رفاه برســند. بی شک توجه به این مسیر میانبر یعنی برقراری عدالت 
آموزشی از سوی دولت، مجلس و همه مسئوالن، تحقق واقعی عدالت اجتماعی را 
در پی خواهد داشت. در آن صورت دیگر تبدیل شدن یک دانش آموز در دورترین 
نقطه کشور به یک پزشک جراح حاذق یا یک استاد باسواد دانشگاه، یک دانشمند 
هسته ای یا فعال علمی  رویایی دوردست نیست بلکه واقعیتی در دسترس خواهد بود.
رهبر معظم انقالب یازدهم شهریور امسال در ارتباط تصویری با وزیر، رؤسا و 
مدیران آموزش و پرورش با تأکید مجدد نسبت به اهمیت عدالت آموزشی فرمودند: 
»اینکه باید دانش آموز ما در فالن نقطه  دوردســت با دانش آموز ما در فالن محّله  
تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است... البّته حاال که 
مسئله  آموزش مجازی و مانند این حرف ها پیش آمده، یک مقداری مسئله  عدالت 
حّساس تر است، برای خاطر اینکه ممکن است همه امکان استفاده  از فضای مجازی 

را نداشته باشند، تمّکن مالی نداشته باشند؛ باید برای این فکری کرد.«
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود در باب لزوم تقویت مدارس دولتی تأکید 
کردند: »یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم 
مدارس دولتی جوری نباشد که دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می کند، 
احساس کند که مثالً فرض کنید امکان قبولی اش در کنکور کمتر است؛ این ]طور[ 
نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از 
لحاظ پرورش، جوری باال بیاوریم که خود آن دانش آموز احساس اعتماد کند، خانواده  
او هم که می خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه  دولتی، احساس نکنند که 
دارند او را به یک جایی بی پناه می فرستند و رها می کنند؛ این جوری نباید باشد. 

باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.«
با تأکید ویژه رهبر معظم انقالب بر روی مسئله تحقق عدالت آموزشی و لزوم 
تقویت مدارس دولتی که چند ماهی بیشتر از آن نمی گذرد، بیش از پیش حجت بر 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس تمام شده است و اکنون که فصل تعیین بودجه 
سازمان ها است باید در کنار لزوم اصالح رویه غلط کنکور سراسری دانشگاه ها، 
توجهی ویژه و راهگشا و البته ادامه دار در سال های آینده به تعیین بودجه مناسب 
و فراهم کننده عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی داشته باشند چرا که پرداخت 
امروز سهم واقعی فرزندان پراستعداد مناطق محروم برای تحصیل عدالت محور و 
رسیدن آنها به عدالت آموزشی، قطعاً بهتر از تصویب هزاران میلیارد یارانه و کمک 

معیشت در آینده برای جبران شکاف اجتماعی است.
در ایــن میان لزوم هدف گذاری دقیق تر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه 
عدالت آموزشــی و جبران کاستی های مناطق و محالت محروم و عمل به فرمان 

رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس می شود.

»عدالت آموزشی«
زمینه ساز »عدالت اجتماعی«

یادداشت روز

عباس شمسعلی

صفحه 2
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴2 - شماره 22۶۷۱

یک هفته جنجال بر سر عذرخواهی صدا و سیما و نماینده مجلس 

سوءمدیریت، اهانت و طلبکاری
نوبت عذرخواهی مدعیان اعتدال و اصالحات نرسیده است؟!

اسکای نیوز: بایدن  به زودی طرحی را با وساطت اروپا برای مذاكره مستقیم با ایران كلید می زند
شبکه اســکای نیوز به نقل از 
»منابعــی در دولت آمریکا« اعالم 
کرد که دولت جدید آمریکا به زودی 
طرحی را برای گفت وگوی مستقیم با 

ایران به اجرا می گذارد.
شــبکه اســکای نیوز بــه نقل از 
برخــی منابع در دولــت آمریکا اعالم 
کرد که دولت جو بایدن از طریق برخی 
واسطه های اروپایی، به زودی ابتکار عملی 
را برای انجام گفت وگوهای مستقیم با 
تهران به جریان می اندازد. اسکای نیوز 

بــه نقل از این منابع که »خواســته اند 
نامشان فاش نشود«، نوشت: یک رویکرد 
جدید برای نزدیکی روابط وجود دارد که 
به دنبال تضمین توان بازدارندگی آمریکا 
در منطقه و حل تنش با ایران اســت. 
این منابع می افزاینــد: این اقدامات با 
تماس های ایاالت متحده با همپیمانانش 
در منطقــه، به ویژه کشــورهای عرب 
حاشــیه خلیج  فارس و رژیم اسرائیل 
همراه خواهد بــود و دیدار ژنرال کنت 
مک کنزی، فرمانــده نیروهای مرکزی 

آمریکا از منطقــه در همین چارچوب 
است. مک کنزی اخیرا راهی غرب آسیا 
شده و ســرزمین های  اشغالی به عنوان 
اولین مقصد سفر او اعالم شده است. او 
پیش از رسیدن به سرزمین های  اشغالی 
و در داخل هواپیما مدعی شد که روابط 
بین آمریکا و ایران در زمان »جو بایدن« 
به عنوان رئیس جمهور »در یک مرحله 

فرصت« قرار گرفته است.
شرط ایران لغو تحریم ها است

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 

امــور خارجه در روزهای گذشــته در 
نشست خبری با بیان اینکه شاهد هیچ 
اتفاق جدیدی دربــاره برجام نبودیم، 
ادامــه داد: موضع ما همان اســت که 
قباًل گفتیم و باید شاهد رفع تحریم ها 
و اجرای موثر برجام از ســوی آمریکا و 
طرف های دیگر حاضر در برجام باشیم. 
تا موقعی که این اتفاق نیفتد و پایبندی 
آمریکا به قطعنامه 2231 را نبینیم هیچ 
اتفاقی از سوی ایران رقم نخواهد خورد. 
خطیب زاده افــزود: اگر طرف مقابل به 

تعهداتش برگــردد و تحریم ها را تماما 
بردارد و شــرایط بــه 20 ژانویه 2017 
برگردد همه اقدامات ایران برگشت پذیر 
هستند و ایران متناظر با آن اقدام خواهد 
کرد؛ ما منتظر اقدام خواهیم بود، صحبت 
زیاد شنیدیم االن وقت عمل است اگر 
دولت جدید آمریکا مایل است نشان دهد 
از مسیر دولت قبلی فاصله می گیرد و به 
اجرای تعهداتش برگردد. وی در ادامه 
گفت: این آخرین شانس اروپایی هاست 
که به تعهداتشــان برگردند و برجام را 

حفــظ کنند. ما به کلمــه کلمه قانون 
مجلس عمل خواهیم  کرد. ســخنگوی 
وزارت خارجه درباره بازگشت آمریکا به 
برجام افزود:  اینکه دولتی روزی به دلیلی 
دلش نمی خواهد و با واژه دل نخواستن از 
توافقی که ذیل قطعنامه شورای امنیت 
است بیرون برود و فردا بگوید می خواهم 

برمی گردم. این شدنی نیست.
در حقیقت، آمریکا باید ابتدا همه 
تحریم ها را بردارد و بعد بازگشت آمریکا 

به برجام معنادار خواهد بود.

به جای گفت و شنود 

دو دست خویش
به جای تو داده فرزندت

امروز ســالروز رحلت حضــرت ام البنیــن )س(، مادر حضرت 
ابوالفضل العباس )ع(، سپهساالر سپاه امام حسین علیه السالم و سه 
فرزند فداکار دیگر آن بانوی بزرگوار است که همگی روز عاشورا در 
رکاب ابا عبداهلل حسین )ع( به شهادت رسیدند. ام البنین و فرزندانش 
اسوه ماندگار و مثال زدنی فداکاری و ایثار در پاسداری از اسالم ناب 
محمدی )ص( در مقابل تحریف گران و دین به دنیا فروشان خونریز آن 
روزگارند. همسر پاکباخته امیرالمومنین بعد از صدیقه طاهره )س( و 
مادری مهربان برای فرزندان فاطمه )س(... امروز در سوگ آن بانوی 
بزرگوار این ســتون را به سروده ای از شاعر متعهد کشورمان، آقای 

کاظم بهمنی اختصاص می دهیم؛
رســالتت نه فقط صاحب پسر شدن است

تو را کنار علی شــأِن همسفر شدن است
بزرگ مــادِر ماهِ همیشــه کامل عشــق!

هنوز نور تو در حال بیشــتر شــدن است
دارد علــی  دل  در  رقمــی  محبتــت 

که رو به آینه در حال ضربدر شــدن است
حســود های مدینــه تــو را نمی فهمنــد

و قلب تیره ســزاوار شــعله ور شدن است
تمام می شــود این غم همین که برگردی

فرشته مشــکلش از بابت بشر شدن است
تــو آن ضمیــر بلنــدی کــه راز عرفانت

نتیجه گذر از مرز خون جگر شــدن است
ســکوت کن کــه ادب یادداشــت بردارد

ســخن بگو که حیا فکر بارور شــدن است
دو دســت خویش به جای تو داده فرزندت

وگرنه میل تو هم بر شکسته پر شدن است
حســین تا که نماند بــه روی نیزه غریب

سفارشت به پســر ها بدون سر شدن است
خیــال مرثیه ســازم به روضه می کشــدم

ولی تمایلم امشــب به برحذر شدن است
بــه زخمتــان دم رفتن نمک نمی پاشــم

بشیرم و همه سعیم به خوش خبر شدن است
خیال مرثیه ســاز مــرا ببخش  ای ســرو

کبوترســت و به دنبال نامه بر شــدن است

درگذشت همکار قدیمی
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکار قدیمی مان آقای نصراله سقائی 
 دار فانی را وداع گفته اســت. ضمن تســلیت به خانواده محترم ایشان

برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 
آرزو داریم.

سرویس سیاسی- 
این روزها که مدعیان اعتدال و 
اصالحات ژست مظلومیت و خدمت 
به خود گرفته و به این و آن می تازند 
نگاهی  دارند،  و طلب عذرخواهی 
اگر  آنان نشان می دهد  به کارنامه 
اندکی شرم و انصاف در میان بود، 
این جماعت خود پوزش های بسیاری 

به ملت بدهکارند.
سیاست داخلی کشور در هفته ای 
کــه گذشــت، معطوف بــه دو رویداد 
خبرســاز بود؛ یکی اظهارات ناشایست 
یک کارشــناس در تلویزیون و دیگری 
برخورد نامناسب یک نماینده مجلس با 
سرباز پلیس راهور. فارغ از واکنش های 
طبیعی که هنوز هم پابرجاســت، وجه 
مشترک این دو اتفاق، نوع مواجهه دوگانه 
مدعیان اصالحات و اعتدال با مسائل بود.
بی شــک بی اخالقــی و ادبیــات 
ناشایســت به ویژه که در تریبون رسانه 
ملی بروز و ظهور یابد یا از سوی نماینده 
مجلس )با هر نگاه سیاســی( سر بزند، 
محکوم و مطرود است اما نکته قابل تأمل، 
لزوم بی غرضی و دوری از سیاسی کاری 
در واکنش ها و برخورد صادقانه با مسئله 
»عذرخواهی« از سوی مسئوالن در سپهر 

سیاسی کشور است.
چهارشــنبه گذشــته بود که در 
برنامه »زاویه« شبکه 4 تلویزیون، یکی 
از کارشناسان با ادبیاتی توهین آمیز از 
رئیس جمهور انتقاد کرد؛ اظهاراتی که 
واکنش جریان های سیاسی و فرهنگی و 
همچنین کاربران اجتماعی را برانگیخت. 
هنوز دو روز از این ماجرا نگذشــته بود 
که ماجرای برخورد نماینده مجلس با 
سرباز پلیس راهور اتفاق افتاد و موجی 
از واکنش ها را به دنبال داشــت. در این 
میان، از باال تا پایین دولتی ها و مدعیان 
به ویژه رسانه های زنجیره ای  اصالحات 
وارد میدان شدند و در کنار سیاسی کاری 

و تالش برای مخدوش سازی رسانه ملی 
و مجلس یازدهم، بر »لزوم« عذرخواهی 
تأکید کردنــد. بی تردید، وجود تضارب 
آرا و مباحثــات فکری و نظری یکی از 
بایســته های نظام سیاسی و اجتماعی 
شایسته و پیشروســت و البته نهادینه 
شدن ارزش »عذرخواهی« یکی از لوازم 
پیشبرد چنین نظامی است که می تواند 
در مقاطعی حال بد سیاســت را التیام 
بخشد. حال ســؤال اساسی که مطرح 
می شــود این اســت که چرا مسئوالن 
دولت یازدهم که در روش و منش آنها 
که بارها با »اهانت« همراه بوده است تن 
به عذرخواهی نداده و حتی در مقاطعی 

طلبکار هم شده اند؟!
ادبیات ناشایست رئیس جمهور 

در برابر منتقدان
بااینکه جناب روحانی بارها منتقدان 
را »بی شناسنامه«، »بی سواد«، »بیکار«، 
»بی عقل«، »متوهم« و »بزدل سیاسی«، 
»فحــاش«، »هتــاک«، »دروغ گــو«، 
»ســاده لوح« و... نامید اما اصالح طلبان 
 ترجیح دادند ســکوت اختیار کنند و 
حتی در مقاطعی ایــن اظهارات را در 
تیترهای خود برجســته کنند. جالب 
آنکه، »ادبیات منقلی« را اولین بار خود 
آقای روحانی مطرح کرد. رئیس جمهور 
در تاریخ 95/12/7 در همایش سراسری 
مجریان برگزاری انتخابات 96 در واکنش 
به منتقدان برجــام گفته بود: »برخی 
فکــر می کنند یک منقلی وجود دارد و 
می توانند ایــن قطعنامه ها  را روی آن 
انداخته و آتش بزنند!« رئیس جمهور به 
»منقلی بودن« منتقدان بسنده نکرده 
و آنهــا را »بی عقل« هم خوانده و گفته 
بود: »برخی تصور می کنند که فقط باید 
مشت گره کرده و فریاد بزنند که البته 
این حرف در برخی مواقع الزم اســت، 
اما همیشه، جواب نمی دهد چراکه اگر 
این طــور بود پس خدا عقل را برای چه 

به انســان داده است«. از دیگر افاضات 
رئیس جمهــور در واکنش به منتقدان 
می توان بــه عباراتی ماننــد »لرزان«، 
»بروید به جهنــم«، »عصر حجری«، 
»بی فرهنــگ و دروغگو ذهن تخیلی و 

کوچکی دارند« و...  اشاره کرد.
الت بازی عباس آخوندی 

در پاستور
موارد اهانت حامیان اعتدال و اصالح 
بــه موارد فوق ختم نمی شــود. عباس 
آخوندی، وزیر راه ســابق دولت تدبیر و 
امید در فروردین 96 در حاشیه نشست 
هیئت دولــت در واکنش به ســؤالی، 
میکروفون خبرنگار باشگاه خبرنگاران را 
پرت کرد و به او گفت: »خبرنگار باید یک 
ُجو عقل داشته باشد!« و »از خبرنگاری 

سر در نمیارید، برید بابا!«...
وزیر بهداشت سابق: خودت بمال!

مورد دیگر، رفتــار قاضی زاده وزیر 
بهداشت سابق دولت روحانی است. وی 
مهرماه 97، در یکی از شهرهای خراسان 
رضوی در واکنش به درد و دل یک مرد 
میانسال که از هزینه گران فیزیوتراپی 
گالیه می کرد، گفت: »اینکه فیزیوتراپی 

نمی خواهد، خودت بمال!«
واکنش وی همان موقع موردانتقاد 
جدی افکار عمومی در شبکه های مختلف 
اجتماعی قرار گرفت و حتی برخی این 
جمله را تشبیه به جمله معروف »ماری 
آنتوانــت« کردند که در پاســخ به این 
موضوع که گفته شــد مردم گرسنه اند 
و نان می خواهند. ملکه فرانســه گفته 
بود: »اکنون  که نان ندارند چرا شیرینی 
نمی خورند«! قاضــی زاده همچنین در 
خردادماه 96 به خبرنگار روزنامه قدس 
گفته بود »»شما مگر مزدورید؟« و »هر 
چرتــی را که به شــما می دهند نباید 
بپرسید، آدم از گرسنگی بمیرد بهتر از 
این است که برای این روزنامه کار کند.«
همچنین باید به برخورد حســن 

یونس ســینکی، معــاون وزیر صنعت  
اشاره کرد که در تیرماه 97، در حاشیه 
یک همایش در پاســخ به خبرنگاری 
گفت: »رسانه ها این قدر چرت وپرت به 
مردم نگویند تا ما حرف هایمان را بزنیم«.
به باد دادن 18 میلیارد دالر ارز 

دولتی عذرخواهی ندارد؟!
نباید از نظر دور داشت که مسئله 
»عذرخواهــی« صرفاً منحصر به موارد 
فوق نیســت چــه آنکــه عذرخواهی 
مدیران نســبت به وعده های دروغین، 
سوءمدیریت و سیاست های اشتباه نیز 
کمترین انتظاری است که افکار عمومی 
از مسئوالن دارند. جالب آنکه مسئوالن 
دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی که 
مشکالت کشور داد مردم را درآورده و 
ماحصل عملکرد آنان تورم های چندصد 
درصدی در کاالهای اساســی و بروز و 
ظهور فســاد و رانت در بازار ارز و سکه 
و خودرو بوده اســت نه تنها خم به ابرو 
نیاورده و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی 

نکرده اند بلکه طلبکار هم شده اند. 
مدعیان اصالحات و اعتدال به ویژه 
در سال های اخیر، از یکسو برای فرار از 
پاســخگویی با طرح موضوعاتی مانند 
بدشانســی دولــت، دولت پنهــان و... 
مشکالت را به گردن این وآن می اندازند 
و از سوی دیگر سودای انتخابات 1400 را 
در سر می پرورانند. همین چند روز پیش 
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور 
به جای عذرخواهی از سیاست های غلط 
ماننــد ارز 4200 تومانــی که به دالر 
جهانگیری معروف شــد و 18 میلیارد 
دالر از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر 
بــاد داد، در واکنش به منتقدان دولت 
گفت: »زمســتان تمام شد و روسیاهی 
ماند برای کســانی که به جای کمک به 
دولت سعی کردند با زبان و اقداماتشان 

چوب الی چرخ دولت بگذارند«!
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