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سرویس سیاسیـ 
روزنامه زنجیره ای آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »در شرایط کنونی مجلس یازدهم به صورت متصلب و متعصب با 
موضوع سیاست خارجی برخورد می کند. چنین رویکردی در نهایت عاقبت مشخصی ندارد. در روزهای گذشته ما دوباره شاهد 
افزایش قیمت ارز و تورم در کشور بوده ایم که یکی از دالیل آن عملکرد مجلس یازدهم در زمینه سیاست خارجی است.«

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »در شرایط کنونی این شائبه برای مردم کشور ایجاد شده که مجلس یازدهم 
ممکن است کشور را به سمت تنش بیشتر ببرد. این مسئله تأثیرات منفی روانی روی افراد جامعه گذاشته و روی بازار نیز 

اثرگذار بوده است.«
یکی از دالیل افزایش افسارگسیخته قیمت دالر این است که متاسفانه دولت همچنان همه تخم مرغ های خود را در 

سبد برجام چیده است. 
بر همین اساس علیرغم خسارت محض برجام، بخش اعظمی از ظرفیت های دولت به وزارت خارجه خالصه شده و 

وزارت خارجه نیز متاسفانه به وزارت امور برجام خالصه شده است.
کارنامه بسیار ضعیف دولت در هفت سال اخیر در حوزه اقتصادی، گرانی افسارگسیخته را در اقالم مختلف در پی داشته 
است. حاال رسانه ها و فعالین مدعی اصالحات با بی اخالقی، هیچ اشاره ای به عملکرد ضعیف دولت نداشته و مجلس یازدهم را 

مسبب وضع موجود اقتصادی جا می زنند. مجلسی که تنها چند هفته از آغاز به کارش سپری شده است. 
طیف مدعی اصالحات بانی اصلی خسارت محض برجام است. اما با توهین به شعور مردم، تقصیرها را به گردن دیگران 

می اندازد. 
گرانی دالر و طال میوه درخت برجام نیست؟!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در شماره دیروز خود تصاویر رئیس جمهور و رئیس مجلس را کنار هم گذاشته و تیتر زده 
است: »مسئوالن همچنان مشغول وعده اند!«

این روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب در گزارش خود آورده: »عادت به گرانی، روزگاری وقتی دالر به پنج هزار تومان 
رسید بسیاری شوکه شده بودند و وامصیبتا بود اما به لطف مدیریت پایدار در حوزه اقتصادی حاال دالر 20 هزار تومان را هم 
رد کرده است و اگر در میان مردم برویم به هرکس بگوییم دالر از 20 هزار تومان رد شده است با خونسردی جواب می دهد 
به 30 هزار تومان هم می رسد! در واقع دیگر عادی شده است و گویی آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!«
در این رابطه الزم به یادآوری است که روزگاری همین جماعت زنجیره ای پروژه مشترکی را به منظور ترور شخصیت 
سیدابراهیم رئیسی و ترساندن مردم از رای دادن به او دنبال می کردند. آن روزها این جماعت به مردم القا می کردند که اگر 
رئیسی، رئیس جمهور شود دالر 5هزار تومان می شود! حاال این جماعت باید پاسخگو باشد که چرا با چنین القائات نادرستی 

دالر را به مرز 20هزار تومان رسانده اند.
این گزارش در ادامه آورده است: »روزگاری افزایش قیمت دالر را شوک ارزی می نامیدند اما این روزها نام شوک نمی توان 
بر آن گذشت بلکه افزایش های روزمره شاید نام بهتری باشد! البته در چنین شرایطی مدیران و مسئوالن بی تفاوت نیستند 
و حسابی مشغول وعده دادن هستند! اخبار را که در رسانه های مختلف باال و پایین می کنیم پشت میز نشین های مختلفی 

را می توان دید با سمت ها، القاب و تزهای مختلفی را می بینیم که می گویند درست می شود...«
روزگاری نه چندان دور همین روزنامه آفتاب یزد تیتر زده بود: »بفرمایید گالبی های برجام« در آن فقره تا یکی-دو 
هواپیمای دست دوم به ایران داده شد! این روزنامه ها هیاهویی به راه انداخته بودند که بله درخت برجام میوه داده است. 
باید پرسید که چطور است تا یک مورد مثبت کوچک و مقطعی رخ دهد می شود گالبی برجام اما گرانی دالر و طال میوه 

درخت برجام نیست؟!
اما کار غیراخالقی و غیرحرفه ای این روزنامه و دیگر روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب در این روزها این است 
که تالش می کنند همه چیز را به گردن مجلس یازدهمی بیندازند که هنوز در مقدمات خود است، چنانکه این روزنامه نیز 
تصاویر حسن روحانی را که هفت سال است سکاندار قوه مجریه کشور است، در کنار محمدباقر قالیبافی گذاشته که 2هفته 

است ریاست مجلس را به عهده گرفته است.
به نظر می رسد این روزنامه ها در حالی که از عمر دولت یک سال دیگر باقی مانده، در تالش هستند نتیجه عملکرد 

اصالح طلبان را در دولت تدبیر و امید و مجلس دهم )مجلس پیشین( به گردن مجلس یازدهم بیندازند.
اصالح طلبان: دولت روحانی 17 میلیارد دالر ارز کشور را به باد داد!

روزنامه سازندگی در گزارش تیتر 1 خود با عنوان »چرا دالر گران شد؟« نوشت: »دولت طی 2 سال گذشته موفق نشده 
هیچ مکانیزم نظارتی دقیقی را برای هدایت ارز 4200 تومانی به کار گیرد. در همین دوره زمانی بیش از 17 میلیارد دالر 
ارز کشور به دلیل سوءاستفاده های صورت گرفته، به باد رفت. در این وضعیت حتی تزریق های دولت به بازار ارز و کمک 
به تأمین کاالهای مورد نیاز مردم هم در کاهش نرخ ها موثر نبوده و همزمان با رکود در صنایع، تورم هم روند صعودی به 

خود گرفته است.«
مهر ماه سال گذشته بود که خبرنگار کیهان در نشست خبری با رئیس جمهور از آقای روحانی درباره بر باد رفتن 18 
میلیارد ارز 4200 تومانی و مسئولیت این خسارت پرسید که رئیس جمهور در پاسخ گفت 18 میلیارد دالر بر باد نرفته و 
به مردم داده شده است! روحانی گفت »این سؤال، سؤال شایعی در روزنامه هاست و من از بانک مرکزی هم می خواهم که 
به این سؤال پاسخ مفصل تری بدهند.« اما هنوز که هنوز است کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد و پاسخگو نیست!

دهه شصتی ها بمیرند بحران ها خودبه خود حل می شود!
روزنامه شرق از جمله روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب در سرمقاله دیروز خود نوشته است: »کشور ما به خاطر 
انبوه متولدان دهه 60، اینک در مرحله پنجره جمعیتی قرار گرفته که نوسانات ساختار سنی از بارزترین ویژگی های آن 
است. هنگامی که اواخر دهه 1380 موج دهه شصتی ها به نقطه اوج ازدواج و فرزندآوری )20 تا 35سالگی( رسید، میزان 

ازدواج حدودا دوبرابر شد و موالید هم سیر صعودی گرفت و به بیش از یک ونیم میلیون تولد در سال افزایش یافت.«
این نوشتار آورده است: »به عبارت بهتر انبوه متولدان دهه 60 که هرم جمعیت کشور را دچار برآمدگی یا بیرون زدگی 
غیرطبیعی کردند، در مقطعی جمعیت نونهاالن و خردســاالن را به طور غیرطبیعی باال بردند و مشــکالتی خلق کردند و 
در مقطعــی جمعیت کودکان و نوجوانان را باال بردند و کمبود های شــدیدی به ویــژه در حوزه آموزش به وجود آوردند و 
در مقطعی - که تاکنون هم ادامه دارد- جمعیت جوانان را افزایش دادند و کمبود های شــدیدی در حوزه های اشــتغال، 
ســرمایه گذاری، مســکن و رفاه و... خلق کردند، طبعا وقتی به سن سالخوردگی هم برسند، مشکالتی به وجود می آورند 
 و نهایتا از آن ســن هم عبور می کنند]یعنی به ســنین مرگومیر می رســند[ و دوباره ســاختار ســنی جامعه طبیعی 

می شود.«
پوسترچسبانی برای ترامپ مشکالت کشور را حل نمی کند 

روزنامه اعتماد روز گذشــته گفت وگویی با حســین عالیی منتشر کرد که حاوی نکات قابل تاملی بود. وی در بخشی 
از گفت وگو ابتدا رویکرد جمهوری اسالمی در قبال آمریکا را به عنوان دلیل خباثت های آمریکا علیه ایران عنوان کرده و 
می گوید: »این تلقي که ایاالت متحده دنبال رابطه برابر با جمهوري اسالمي نیست بلکه به دنبال بازگرداندن سلطه خود بر 

ایران است باعث شده که در تنظیم رابطه کشور با دنیاي غرب، مشکالت زیادي ایجاد شود.«
اما در ادامه و در تناقضی آشکار همین رویکرد از سوی جمهوری اسالمی را تایید و تصریح می کند: »اما امریکایي ها 
هنوز در ارتباط با ایران با همان نگاه سلطه و بازگشت به ایران برخورد مي کنند و همواره از تالش براي تغییر رفتار ایران 
حرف مي زنند. از طرفي برداشت ها در ایران هم این است که امریکایي ها نمي خواهند با جمهوري اسالمي مانند یک کشور 
عادي رابطه حسنه داشته باشند بلکه مي خواهند فشار بیاورند تا ایران در راستاي سیاست هاي امریکا عمل کند و اگر حتي 

بتوانند به دنبال تغییر حکومت هم هستند.«
عالئی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اصرار و پافشاری بر احتمال تغییر رویکرد ترامپ در قبال ایران، 
تلویحا مذاکره با دولت فعلی آمریکا را به مسئوالن پیشنهاد داده و می گوید: »بله، چرا امیدواری وجود نداشته باشد. ترامپ 
از فشارهای حداکثری خود بر ایران به نتیجه دلخواه نرسیده است. کرونا و اعتراضات به نژادپرستی شانس پیروز شدن او را 
در انتخابات کم کرده است. او در مقابله با ایران ممکن است به سرنوشت کارتر دچار شود و یک دوره ای شود. اما آمریکایی ها 
عملگرا هستند و اگر ترامپ به این نتیجه برسد که با مسیری که اتخاذ کرده  به جایی نمی رسد، شاید روش خود را تغییر 
 دهد... به نظر من اکنون که دونالد ترامپ تحت فشــار اســت بهترین فرصت است برای آنکه ایران سناریوهایی متفاوت را 

چیده و به بهترین راهکار برای حل مسائل با استفاده از ضعف و نیاز انتخاباتی ترامپ برسد.«
گفتنی است، علی رغم اثبات چند باره این مسئله که تنها راه حل مشکالت اقتصادی کشور نه نگاه به بیرون و برداشته 
شدن تحریمها بلکه اتکاء به ظرفیت های درونی است، عده ای همچنان عالقه مندند با دادن آدرس غلط کشور را دوباره در 
دور باطلی بیاندازند که هیچ نتیجه ای جز نابودی سرمایه های یک کشور و اتالف عمر و ظرفیتهای یک ملت نخواهد داشت. 
بزک اوباما و امیدواری بیجای مدعیان اصالحات به روی کارآمدن دموکرات ها در آمریکا 

روزنامه دولتی ایران دیروز گفت وگویی را حسین موسویان، از اعضای تیم سابق روحانی در مذاکرات هسته ای که به 
اتهام ارائه اطالعات به بیگانگان محکوم شد، منتشر کرد.

وی گفته است: »خیلی ها در ایران برجام یا مذاکره کنندگان برجام را تقبیح و سرزنش کردند و گفتند که شما از نظر 
کارشناسی و حقوقی بندهای الزم را در برجام ذکر نکرده اید و آمریکا به همین دلیل توانسته که براحتی از آن خارج شود؛ 
اما این انتقاد واقعا بی پایه و بی اساس است... ترامپ تاکنون از کنوانسیون بین المللی آب و هوا که همه کشورهای دنیا درباره 
آن مذاکره کردند و از سازمان بهداشت جهانی خارج شد. دادگاه بین المللی الهه را تحریم کرد. با کانادا و مکزیک و اتحادیه 
اروپا مشکل دارد و با چین هم وارد جنگ تجاری و با روسیه وارد جنگ اقتصادی و امنیتی و تسلیحاتی شد. بنابراین عدم 

پایبندی ترامپ فقط به برجام محدود نمی شود.«
موسویان در بخش دیگری از این مصاحبه می گوید: »مسئله روابط ایران و آمریکا دوطرفه است و درباره این موضوع 
همه مسائل به واشنگتن مربوط نمی شود بلکه بخش مهمی از آن به ایران مرتبط است؛ یعنی فرض بگیرید که بایدن بیاید 
و بگوید که من به برجام برمی گردم. حتما شــما صحبت های آقای اوباما را به خاطر دارید. او می گفت که من به دنبال 
تغییر رژیم نیستم و حاضرم با ایران براساس احترام متقابل و عدم مداخله رابطه داشته باشم. اوباما حتی در سازمان ملل 
رسما اعالم کرد من به فتوای مذهبی مقام رهبری احترام می گذارم. اصال محور برجام خود او بود. اما مگر در ایران نگاه ها 

به آمریکا کامال تغییر اساسی کرد؟«
وی همچنین ادعا کرده است: »اوباما واقعا می خواست طبق تعهدات دولت آمریکا در چارچوب برجام همه تحریم ها 
را علیه ایران بردارد... اما چرا امکان انجام این کار به طور صددرصد وجود نداشت؟ البته دولت قبلی آمریکا مقدار زیادی از 
تعهدات خود را مانند اجرای قرارداد هواپیما، باز کردن مسیر صادرات پسته و خاویار و صنایع دستی ایران اجرا کرد. تحوالت 
مهمی رخ داد اما چرا اوباما نتوانســت همه تعهدات خود را در برجام انجام دهد؟ زیرا تحریم های غیرهســته ای برای دوره 
ماقبل برجام بود و ربطی به برجام نداشت... بایدن ]در این صورت که رئیس جمهور آمریکا شود[ به دنبال کاهش تشنج و 

خصومت و پیدا کردن راه تعامل خواهد بود.«
خبرنگار ایران نیز در بخشی از مصاحبه گفته است: »از صحبت های شما چنین بر می آید که گره بسیاری از مشکالت 
سیاست خارجی کشور در کاستن از اختالفات با آمریکا است. موضوعی که یک ضلع مهم آن به اجماع نهادهای داخلی ایران 
درباره رابطه با آمریکا باز می گردد. با این حال برای مشخص شدن چشم انداز این رابطه بحرانی باید تا انتخابات آمریکا صبر کرد.«
گفتنی است، یکی از مهم ترین هشدارهای منتقدان برجام، عالوه بر لزوم رعایت بندها و ضرورت های حقوقی، بدعهدی 
و پیمان شکن بودن آمریکایی ها بود. این پیش بینی و هشدار، با وجود بزک اوباما در این مصاحبه نیز، در همان روز نخست 
اجرای برجام به وقوع پیوست و اوباما با تحریم های ضدایرانی برجام را کاغذ پاره کرد. این بدعهدی با همراهی اروپا ادامه یافت 
و خروج ترامپ از برجام، شلیک او به تفاله برجام و تنها نمایش دیگری از روند این بدعهدی بود. اوباما به دلیل تعدد تحریم  ها 
علیه ایران آقای تحریم لقب گرفته و همانی بود که از گزینه روی میز حرف می زد. امیدواری بیجای حامیان دولت و مدعیان 
اصالحات به دموکرات های آمریکا در حالی است که دموکرات ها نیز مانند جمهوری خواهان، خواستار حذف بند موسوم به 
»غروب آفتاب« از برجام و اضافه شدن گستاخی هایی از جمله اقتدار موشکی و نفوذ منطقه ای ایران به توافق هسته ای هستند.
جیک ســالیوان از اعضای کلیدی دولت اوباما و از مذاکره کنندگان با ایران در مذاکرات برجام که اکنون در کمپین 
انتخاباتی دموکرات ها حضور دارد، در مصاحبه با اندیشکده هادســون گفته است: »دولت بعدی آمریکا )در صورت پیروزی 
بایدن( باید بالفاصله پس از بازگشت به برجام روند مذاکره درباره توافق نامه بعدی را آغاز کند. توافق نامه بعدی باید زمانبندی 

محدودیت ها موسوم به بند غروب را تمدید کند. همچنین باید تالش شود عناصر دیگری را هم در توافق تقویت کنیم.«

درمکتب امام

خدمتگزار مردم باشید
انبیا خودشان را خدمتگزار می دانستند، نه اینکه یک نبی ای خیال کند 
حکومــت دارد به مردم. حکومت در کار نبوده. اولیای بزرگ خدا، انبیای 
بزرگ همین احساس را داشتند: که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت 
کنند، ارشــاد کنند، خدمت کنند به آنها. شما هم احساس قلبی تان این 
مطلب باشد که واقعاً ما آمدیم که به این مردم خدمت کنیم و این خدمت 

به مردم، خدمت به خودمان است.
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امروز جوانانی، انجام تکالیف اجتماعی را وظیفه شرعی خود می دانند 
و برای آن زحمت می کشند. البته این رشد و درک تا حد زیادی مرهون 

رهنمودهای رهبر معظم انقالب و یکی از برکات ایشان است.
با رشد جوامع و پیچیده شدن امور، نیاز به کار تشکیالتی احساس 
می شــود. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در ابتدای تشکیل حکومت 
اســالمی همه کارهای مربوط به حکومت را خودشان انجام می دادند، 
اما در زمان  امیرمؤمنان )ع( شــاهد هستیم که ایشان با پیشرفت ها و 

گسترش امور،  نمایندگان مختلفی برای امور داشتند.
در اســالم ارزش هایی کلی وجود دارد که قبض و بســط آنها تابع 
شــرایط زمانی و مکانی است، گاهی باید تشکیالتی شکل گرفته و در 
تکالیف اجتماعی تقسیم کار صورت بگیرد. باید توجه داشت وقتی گفته 
می شود برای انجام برخی تکالیف اجتماعی، تشکیالت الزم است، بدعت 
نیست؛ بلکه همان مفهوم »ولتکن منکم امهًْ یدعون الی الخیر«؛)باید 
از میان شــما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر 
کنند.( )آل عمران / 104( اســت. انجام وظیفه، کلی است و شکل آن 

در شرایط مختلف، تفاوت خواهد داشت.
انجام تکالیفی مانند امر به معروف و نهی از منکرظرفیت هایی دارد.
اگر بنا باشد که هر کسی به هر زبان و ادبیاتی نسبت به مسئوالن، امر 
به معروف و نهی از منکر کند، در بسیاری از موارد سبب اهانت می شود 

و آثار سویی به بار می آید. 
اگر امر به معروف و نهی از منکر با شــیوه صحیح، مؤدبانه و بدون 
اغراض مادی گرایانه باشد، احتمال تأثیر آن بیشتر خواهد بود. در این 
مسیر و برای ایجاد تشکیالت، کسانی می توانند با شما همکاری کنند 
که هم آگاهی دینی و هم بصیرت اجتماعی داشته باشند. چه بسا افرادی 
نیت صحیح داشته باشند، اما در معرفت دینی یا بصیرت سیاسی شان 

کمبود داشته باشند.
عمل به وظایف اجتماعی، یک تکلیف الزم

 امروز کسب اطالعات اجتماعی، یک نوع تکلیف است، البته نباید 
افراط و تفریط شــود. انســان، باید وقتش را مدیریت کند که به سایر 
کارها هم برسد. به عنوان نمونه شهید بهشتی به عنوان یک شخصیت 
ممتاز،وقت خود را به گونه ای تنظیم کرده بود که وقتی که برای صرف 

ناهار قرار داده است، همراه با گوش کردن اخبار از رادیو باشد.
امروز شــرایط به گونه ای اســت که هیچ کس نمی تواند از وظایف 

اجتماعی، شانه خالی کرده و به عبادات و فقه فردی بپردازد.
شاید در گذشته اگر مرجع تقلیدی در مسئله سیاسی اظهارنظری 
می کرد، مطرود تلقی می شد؛ این امام)ره( بود که کاری کرد کارستان 
و به جامعه فهماند که تکالیف اجتماعی بخش اعظم فقه را تشــکیل 

می دهند و حتی برخی تکالیف اجتماعی از نماز هم واجب تر است.
شرایط فعالیت های تشکیالتی

 اولین نکته که باید در تشکیالت رعایت شود، اخالص در نیت است؛ 
کار دینی که می خواهد برای خدا انجام شود، بدون نیت خالص به جایی 
نمی رسد. بسیاری از کارهاست که برای آن بودجه های کالن و سنگین 
در نظر گرفته شده، اما بازدهی چندانی نداشته است؛ اما کارهایی که با 

اخالص بوده، به مراتب تأثیرگذار بوده است.
نمونه بارز آن، شــخص حضرت امام)ره( بود که یک زندگی ساده 
زاهدانه را به ســختی می گذراند؛ حتــی در آغاز نهضت، دفتری برای 
مراجعات نداشت. هر چند به مرور به یک مدرس برجسته حوزه تبدیل 
شــده بودند، اما اجازه نمی دادند که به عنوان مرجع به ایشان نگریسته 
شود؛ امام)ره( با یارانی که به تعبیر خودشان از پابرهنگان بودند، بدون 
داشــتن بودجه، حزب سیاســی و امکانات، حرکتی را شروع کرد و به 
جایی رسید که برکاتش به اقصی نقاط عالم رسید. می توان گفت: تنها 

دارایی امام)ره( اخالص امام بود.
امام)ره( کارهایش را فقط برای رضای خدا انجام می داد،او از صبح 
که از خواب بیدار می شد به دنبال این بود که خدا از او چه می خواهد 
و تا هنگام خواب، نیز همین نیت را داشت؛ هیچ چیزی جز کار برای 

رضای خدا، برایش اهمیت نداشت.
برای درک بهتر واکنش امام)ره( نسبت به شهادت فرزندشان باید 
این نکته را در نظر داشت که نه ما می توانیم به خوبی آقا سیدمصطفی را 
بشناسیم و نه می توانیم رابطه عمیق ایشان با امام)ره( را درک کنیم؛ اما 
وقتی خبر شهادت ایشان را آوردند، امام)ره(، حتی قطره اشکی نریختند، 

بلکه آن را از الطاف خفیه الهی دانستند.
بعــد از نیت، در کیفیت عمل نیز باید ســعی کنیم که از افراط و 
تفریط پرهیز کنیم؛ البته گاهی در مصادیق افراط و تفریط تشــکیک 
می شــود و به کسانی که در خط اســالم ثابت قدم بوده و از افراط و 
تفریط پرهیز می کنند، تندرو می گویند، در حالی که این مسئله، اولین 

مراتب اعتدال است.
نباید انتظار داشــت که همه انسان ها، مثل هم کار بکنند؛ افراد با 
توجه به شرایط زمانی و مکانی و جایگاهشان، وظایف مختلفی دارند. 
در اصــل دین، نباید اختالف کرد، امــا در انجام وظیفه در دین، قرار 
نیست همه یکسان باشند. از طرفی چارچوب کلی باید مشخص شود 
که از خط قرمزها عبور نشود و از طرف دیگر باید در درون چارچوب، 

انعطاف وجود داشته باشد.
بــا تفّرق ،هیچ کار اجتماعی پیش نمی رود، اما با ولنگاری و بدون 
ضوابط هم کاری پیش نمی رود، لذا باید چارچوبی داشت که همه کسانی 
که در این چارچوب عمل می کنند را در بر بگیرد و همچنین دانست 
که در این چارچوب، انعطاف وجود دارد؛ چرا که افراد مثل هم نیستند 
و شکل عملشان نیز همانند هم نیست. اما باید بنای اعضا بر این باشد 

که مسیر درست را بپیمایند و اصلح را انتخاب کنند.
در صوتی که این شرایط وجود داشته باشد، اعضا باید آمادگی داشته 
باشند که در برخی موارد اختالفی، گذشت کنند؛ رعایت نظر اکثریت به 
این معنا صحیح است؛ یعنی ابتدا یک جمعی کلیات مسئله را پذیرفته 
باشند و بنایشان نیز بر این باشد که مسیر صحیح را انتخاب کنند، در 
این صورت و در موارد اختالف ســلیقه، نظر اکثریت پذیرفته شود؛ اما 
اینکه اصل شناخت حق را متوقف بر نظر اکثریت بدانیم، اشتباه است.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(
در دیدار با جمعی از فعاالن فرهنگی؛ قم؛98/9/18
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

بایسته های فعالیت تشکیالتی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت می گوید دست روی دست نگذاشته
مسکن و مرغ و تخم مرغ شاهدند!

قالیباف در دیدار سفیر فلسطین

حمایت های ایران از غزه نشان دهنده سیاست اصولی در قبال فلسطین است

سرویس سیاسی - 
این روزها هرچه اوضاع اقتصاد کشور و 
شرایط زندگی و معیشــت مردم بر اثر سوء 
مدیریت و بی تدبیری دولت سخت تر و تنگ تر 
می شود، موضع گیری و اظهارات دولتمردان در 
توجیه این شرایط نیز عجیب تر و تحیر انگیز تر 
می شود و در برخی موارد حتی مصداق نمک 

پاشیدن بر روی زخم مردم!
دوشنبه گذشته آقای روحانی در شرایطی که 
قیمت دالر افسار پاره کرده و در حوزه مسکن فریاد 
مستاجران و بی خانه ها درآمده یا قیمت مرغ دوباره 
به پرواز درآمده، در جلسه برنامه ریزی و تالش برای 
تحقق شعار جهش تولید با حضور استانداران سراسر 
کشور، از خودکفایی مردم در تهیه دمپایی و ملحفه 
بیمارســتانی در دولت تدبیر و امید گفت و تصریح 
کرد: »ابتدای ســال ۹2 کسی بیمارستان می رفت 
هم باید خودش می رفت دمپایی و ملحفه می خرید 
و هم اگر دارو نیاز بود باید خودش بیرون می رفت 
و تهیه می کرد. تخت هم آن قدر گران بود که برای 
مردم امکان پذیر نبود و اگر کسی هم فوت می کرد، 
جنازه به گروگان در بیمارستان می ماند؛ امروز مردم 

این واقعیت را لمس می کنند.« 
رئیس جمهور در ادامه بدون  اشــاره به اینکه 
اوضاع اقتصادی کشور ناشی طی هفت سال گذشته 
ناشــی از مدیریت همین دولت و در سایه خسارت 
محض برجام بــوده، دلیل عدم موفقیت دولت در 
تحقق شعارهای انتخاباتی خود را این گونه توضیح 
داد: »بعضی ها به من نامه می نویســند که شما در 
سخنرانی فالن در سال ۹5 گفتید در دولت آینده 
من این کار را انجام می دهم و این کار را نکردید. من 
کنار آن نامه نوشتم دولت آینده در چه شرایطی بود؟ 
آن شرایطی که من در سال ۹5 نوشتم، شرایطی بود 
که صادرات نفت ما از ۹00 هزار بشــکه به باالی 2 
میلیون و 600 هزار بشکه رسید. سرمایه داران همه 

برای اینکه پروژه بگیرند، ردیف شدند. 
یک رئیس دولت به من پیشنهاد داد گفت من 
50 میلیارد دالر اعتبار در اختیار شما قرار می دهم؛ 
حدود 100 میلیارد دالر در کل به من پیشنهاد شد، 
دیدید چه شــکوفایی ای ایجاد شد؛ سال ۹5 رشد 
اقتصادی ما 12/5 درصد بود که در دنیا اول بودیم، 
تورم هم 7 الی 8 درصد و  اشــتغال هم باالی 700 

هزار بود، بعد از 60 سال  تراز مثبت پیدا کردیم.«
دولت با جدیت مشغول کار است!

دیروز چهارشــنبه هم آقای رئیس جمهور در 
جلســه هیئت دولت در توجیه شرایط اقتصادی و 
معیشتی مردم با بیان اینکه من از مشکالت مردم با 
خبر هستیم گفته است: تا ثانیه آخر همه دولت پای 
کار خواهند بود. من روز استراحتی در 6 ماه اخیر در 
میان مسئوالن اجرایی عالی رتبه کشور ندیدم و همه 
تالش می کنند و جمعه و تعطیلی نمی شناسند و 
همه روز برایشان روز وساعت کار است. ما تا دقیقه 
آخر با روحیه ساعت اول کارمان تالش خواهیم کرد 
واین افتخار ماست که برای این ملت کار و نوکری 

کنیم و گره ای را باز کنیم.
روحانی تصریــح کرد: من می دانــم مردم با 
مشکالتی در این ایام روبر هستند و قیمت کاال در 
نوسان است و مردم را در فشار قرار می دهد و یک 
روز لوازم خانگی و یک روز خودرو و یک روز قیمت 
ارز؛ هرروز یک مســئله ای مردم را آزار می دهد؛ ما 

قدرت عبور از این مشــکالت سخت را داریم. وی 
در ادامه اظهار داشــت: دولت »دست روی دست« 

نگذاشته است.
اثر تحریم ها، دولت قبل20 درصد،

این دولت100 درصد!
رئیس جمهور همچنیــن در بخش دیگری از 
ســخنان خود طبق معمول بدون  اشــاره به نقش 
ســوءمدیریت و تصمیمات غلط و بعضا فاجعه بار 
دولت در بخش اقتصاد، همه مشکالت را به گردن 
تحریم ها انداخت و تصریح کرد: در این ایام در جامعه 
با مشکالتی مواجه بودیم و وظیفه ما به عنوان دولت 
و همه مردم این است که در کنار هم مشکل را حل 
کنیم. بخش بزرگی از این مشکالت مربوط به فرد و 
یا قوه خاصی نمی شود و مشکالتی که امروز می بینیم 
عمدتاً یا مربوط به کرونا می شود که 4 ماه گرفتار آن 
بودیم و هم چنین مربوط می شود به تحریم ظالمانه 
آمریکا از ابتدای سال ۹7 تشدید شده است. ما سه 
سال است که در برابر این تحریم های شدید مقاومت 
می کنیم؛ کشوری که با این دو مشکل بزرگ و طاقت 
فرسا رو به روست، مشکالتی هم خواهد داشت. ما این 
مشکالت را هم باید به خوبی تحلیل کنیم و بدانیم 
از کجاست و هم باید راه حل آن را به دست آورده و 

حل و فصل کنیم.
روحانی بیان کــرد: ما اگر دولت جدید بودیم 
می شد خیلی حرف ها زد ولی همان دولتی هستیم 
که رشــد اقتصادی ما در ســال ۹5 باالترین رشد 
اقتصادی در جهان بود. ما همان دولتی هستیم که 
 تراز صادرات و واردات مثبت بود و صادرات غیرنفتی 
ما بیش از واردات مان بود. فشــاری که وارد شده، 
عادی نیست و می خواستند دولت را بشکنند و ملت 
را به زانو در بیاورند. ملت ما ایستادگی کرده و کار 
بزرگی انجام داد و کار بزرگ را مقام معظم رهبری 
با هدایت شان انجام داده است. وی گفت: به مردم 
می گویم شرایطی که در اسفند و فروردین داشتیم 
سخت بود، صادرات ما قطع بود و واردات ما مشکل 
داشت و همه در نگرانی این ویروس بودند ولی شرایط 
ما در خرداد بهتر شده و امروز شرایط بهتری برای 
صادرات و واردات داریم. شرایط ما به تدریج به سمت 
بهتر شدن پیش می رود و ما می توانیم این مسائل 
را مهار کنیم و مطمئن هستم که بانک مرکزی ما 
قادر است مشکل ارز را حل و کنترل کند. مقداری 
از این بحث ها به دلیل آثار چندماه اخیر و مقداری 
هم تبلیغات دشــمن است. صادرکنندگان ما باید 
صادرات را افزایش دهند و دولت هم کمک می کند 
و موانع را برمی دارد. ایــن اظهارات رئیس جمهور 
درباره تأثیر تحریم ها در حالی اســت که برخی از 
همین دولتمردان فعلی در زمان دولت قبل حداکثر 
اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد کشور را 20 درصد 
عنــوان می کردنــد اما امروز کــه در مقام عمل و 
پاسخگویی قرار گرفته اند، ظاهرا نظر دیگری دارند. 
این درحالی است که امروز حتی بسیاری از حامیان 
دولت نیز اذعان دارند، بخش بزرگی از مشکالتی که 
مردم امروز در حوزه بازار ارز، مسکن، خودرو و... با آن 
مواجه اند ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه 

دولت بوده است و صرفا ربطی به تحریم ها ندارد.
برخی فکر می کنند ما مدیر نیستیم!

به عنــوان نمونــه - و فقط نمونــه- »روزنامه 
ســازندگی« ارگان حزب اصالح طلــب کارگزاران 
چندی پیش در گزارشی نوشته بود که، »تصمیم 

ارز 4200 دولت در ســال ۹7، 72 برابر هزینه ای 
که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد، به کشور 
خســارت وارد کرده اســت«. یا »علی سرزعیم« 
اقتصاددان حامی دولت که پیشتر گفته بود: »دولت 
به هشدارهای کارشناسان گوش نکرد و به سودای 
برجام، پنج سال فرصت اصالح اقتصادی را از دست 
داد... ما در حمایت از روحانی در انتخابات بیانیه امضا 
کردیم... شامه دولت که باید احساس می کرد شرایط 
ســختی پیش رو داریم و باید آمادگی پیدا کنیم، 
احســاس نکرد. نه تنها احساس نکرد که متأسفانه 
عقب تر از جامعه بود. این خیلی بد است که مردم 
درس نخوانده  و فاقد سواد اقتصادی، فهمیدند و ارز 
ارزان می خریدند؛ اما سیاســت گذار این را متوجه 

نمی شد. این قابل بخشش نیست.«
نمونه دیگــر اظهارات عجیــب و تحیر انگیز 
دولتمردان در توجیه شــرایط اقتصادی کشــور، 
سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در نشســت با مدیران ارشد وزارت کشاورزی بود، 
که در این شــرایط به تمجیــد از مدیریت خود و 
سایر مدیران دولتی پرداخته و گفته است: »کشور 
از مجموعــه مدیریتی توانایی برخوردار اســت اما 
برخی افراد قیاس به نفس می کنند و این موضوع را 
حرفی گزاف می پندارند و تصور می کنند که چون 
خودشان توانایی مدیریتی ندارند، مدیران کشور نیز 

توانمند نیستند.«
این اظهارات آقای جهانگیری در حالی است که 
آنچه که امروز در ساحت مدیریت اجرایی کشور قابل 
مشاهده ناشی از مدیریت همین دولتمردان است که 
اتفاقا مردم اثرات آن را در زندگی و معیشت خود به 

خوبی حس کرده اند. 
نتیجه مدیریت دولت تدبیر در بازار

همچنین ادعای دولتمردان درباره اقدامات قابل 
لمس دولت در بازار و یا توانمندی مدیران اجرایی در 
حالی است که آمارهای رسمی  حاکی از بهم ریختگی 
شدید قیمت ها در بازار است. برای بررسی این ادعا 
هم الزم نیســت به ابتدای دولت یازدهم یا حتی 
دولت دوازدهم رجوع کنیم؛ فقط کافی است نگاهی 
به قیمت ها در همین ســه ماه گذشته بیندازیم تا 
متوجه شویم چه اتفاقی در بازار افتاده است. )البته 
روند فزاینده قیمت ها را می توان در یک ماه و حتی 

یک هفته نیز مشاهده کرد!(
هرچند نمی توان به طور دقیق کاالها را بر اساس 
اهمیتی که از نظر مردم دارند درجه بندی کرد اما 
شــاید مهم ترین دغدغه اقتصادی بسیاری از مردم 
مربوط به تهیه خانه )اعم از خرید یا اجاره( باشــد؛ 
متأسفانه در همین یک فقره، طبق آمارهای وزارت 
راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع خانه در تهران 
که در پایان فروردین ماه معادل 15 میلیون و 2۹5 
هزار تومان بــود در پایان خردادماه به بیش از 1۹ 
میلیون تومان رسیده است! در واقع در بازه زمانی دو 
ماهه، چهار میلیون تومان به قیمت هر متر مربع خانه 
اضافه شده که رویای خانه دار شدن را بیش از پیش 
تحت الشعاع قرار داده است؛ البته می توان گفت در 
شرایط کنونی سخن گفتن از خانه دار شدن، به نوعی 
گزافه گویی است، چراکه در حال حاضر با توجه به 
مشکالت درآمدی، آنچه رواج پیدا کرده اجاره نشینی 
است. بر همین اساس، نرخ اجاره نیز حدود 30 درصد 

نسبت به سال قبل افزایش یافته است. 
نمونــه دیگر ایــن گرانی ها مربــوط به ارزاق 

پرمصرف مردم اســت. تا چندی قبل قیمت مرغ 
بین کیلویی ۹ تا 11 هزار تومان بود و بســیاری از 
مرغداران از پایین بودن قیمت و زیانی که متحمل 
می شدند گالیه داشتند، اما طی روزهای اخیر قیمت 
مرغ به صورت ناگهانی افزایش قابل توجهی داشته 
و به 18 تا 20 هزار تومان هم رســیده اســت، این 
در حالی اســت که تنها کاالی خوراکی اساسی که 
قیمت آن برای مردم مناســب بود همین مرغ بود 

که دیگر نیست! 
شاید اگر اواخر سال گذشته شنیده می شد که 
در کمتر از سه ماه قیمت هر کیلو مرغ 100 درصد 
افزایش خواهد داشت کمتر کسی آن را باور می کرد 
اما این اتفاق رخ داده و متأسفانه محدود به مرغ هم 
نمانده است. تخم مرغ نیز همانند مرغ افزایش حدود 
100 درصدی داشته )آن هم ظرف یک ماه( که در 
نوع خود شگفت انگیز است! افزایش 100 درصدی 
قیمت مرغ و تخم مرغ نشان می دهد که تقریبا 2/5 
برابر تورم سال قبل، ظرف سه ماه به قیمت این دو 

محصول اضافه شده است. 
تخم مرغ هرساله در نیمه دوم سال و در فصل 
سرما افزایش قیمت محسوسی داشته اما در روز های 
اخیر نرخ این محصول در بازار به شکل بی سابقه ای 
افزایش یافته به طوری که هر شانه تخم مرغ ساده 
از 16 هزار و 500 تومان در اوایل خرداد ماه به مرز 
30 هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است؛ با این 
روند، نیمرو و املت هم باید در زمره غذاهای گران 
قیمت قرار بگیرند چون به این شکل توان خرید تخم 

مرغ هم کم کم از بین می رود. 
اما شاید بیشترین افزایش قیمتی که شوک آور 
بود، مربوط به قیمت دالر باشد، نرخ دالر که سال 
گذشته را در حدود 15 هزار و 500 تومان به پایان 
برد، با چند بار نوسان شدید در فروردین، اردیبشهت 
و تیرمــاه از 20 هزار تومان هم عبور کرد تا عالوه 
 بر افزایش 5000 هزار تومانی! رکورد سقف قیمت 
دالر در ســال ۹7 )1۹ هزار تومان( را هم شکسته 
باشد بر همین اساس، نرخ سکه هم به تبع قیمت 

دالر افزایش یافت. 
جالب اینجاست که برای بررسی افزایش قیمت 
سکه نیازی به بررسی سه ماهه یا حتی یکماه نداریم! 
هفته گذشته قیمت سکه حدود هفت میلیون و 800 
هزار تومان بود که در این هفته تا هشــت میلیون 
و 800 هــزار تومان هم باال رفت! یعنی هر ســکه 
بهار آزادی تنهــا در یک هفته یک میلیون تومان 
گران شــد! اگر بخواهیم قیمت ســکه را با ابتدای 
سال مقایسه کنیم هم شاهد افزایش 2/5 میلیون 
تومانی هر سکه بهار آزادی خواهیم بود. اگر به این 
آمــار، قیمت حبوبات، میوه و... را هم اضافه کنیم، 
فهرست کامل تری از مدیریت قابل لمس دولت در 
بازار خواهیم داشت. در نهایت می توان گفت، نتیجه 
مدیریــت دولت تدبیر و امید به گونه ای بوده که در 
همین سه ماهی که از سال جاری گذشته، قیمت 
دالر از 15 هــزار تومان به 20 هزار تومان، قیمت 
سکه از شش میلیون و 270 هزار تومان به هشت 
میلیون و 800 هزار تومان، هر شانه تخم مرغ از 16 
هــزار تومان به 30 هزار تومان، هر کیلو مرغ از 10 
هزار تومان به 20 هزار تومان و هر متر مربع مسکن 
از 15 میلیون تومان به 1۹ میلیون تومان افزایش 
یافته اســت؛ با این وصف معلوم است که مدیریت 

دولت تدبیر و امید در بازار کامالً قابل لمس است!

گفت:  اســالمی  شورای  رئیس مجلس 
حمایت هــای ایــران از فلســطین و غزه 
نشــان دهنده سیاســت اصولی ما در قبال 

فلسطین است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در دیدارِ »صالح الزواوی« شیخ السفرای خارجی مقیم 
تهران و سفیر فلسطین در جمهوری اسالمی ایران، 
گفت: مقوله فلسطین پیش از آنکه سیاسی باشد، 
مســئله اسالم است، حتی پیش از انقالب اسالمی 
نیز امام خمینــی)ره(، یاران ایشــان و انقالبیون 
دغدغه فلســطین را داشتند و اهمیت این موضوع 
 پس از انقالب اســالمی، برای همه ایرانیان بیشتر 
شد. وی با اشاره به ضرورت ثبات در مسیر مقاومت 
تا پیروزی و با اشــاره به مواضع مقام معظم رهبری 
و جمهوری اســالمی ایران در حمایت از آزادسازی 
قدس شریف افزود: حمایت های ایران از فلسطین و 
غزه نشان دهنده سیاست اصولی ما در قبال فلسطین 
اســت. رژیم صهیونیستی تصور می کرد با گذشت 
زمان و تغییر نســل، جوانان فلسطینی سرزمین و 
تاریخ خود را از یــاد می برند در حالی که علیرغم 
گذشت 7 دهه از اشغال سرزمین تاریخی فلسطین، 
جوانان این ســرزمین با وجود ســختی، آوارگی و 
جنگ نسبت به حفظ ارزش ها، اهداف و سرزمین 

خود مصمم تر شده اند. 
رئیس مجلس، قدس شــریف را مسئله اسالم 
دانســت و افــزود: رژیم جعلی صهیونیســتی از 
درون با بحران فروپاشــی مواجه اســت تا جایی 
که نخســت وزیر جنایتکار این رژیم برای تشکیل 

 دولت اشغالگر خود ماه هاست با بحران داخلی مواجه 
اســت. همچنین »صالح الزواوی« شیخ الســفرا و 
سفیر فلسطین ضمن تبریک به قالیباف به مناسبت 
انتخاب وی به ریاست مجلس شورای اسالمی، ایران 
را کشوری بزرگ و مهم در منطقه دانست و یادآور 
شد: پس از پیروزی انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( 
طرحی را عملیاتی ســاختند که طرح دشــمنانه 
آمریکایی – صهیونیستی را به چالش کشید. وی با 
بیان اینکه طرح آمریکایی – صهیونیستی تنها مربوط 
به فلسطین نبود، بلکه اردن، سوریه، لبنان، عراق، 
بخشــی از عربستان سعودی را نیز درگیر می کرد، 
ادامه داد: رژیم صهیونیستی با اجرای این طرح به 
دنبال گسترش قلمرو خود بود که امام خمینی)ره( 
از تحقق این اهداف جلوگیری کرد. سفیر فلسطین، 
وحدت جهان اسالم و آزادسازی فلسطین را از جمله 
اهداف طرح امام خمینــی)ره( در مواجهه با رژیم 
صهیونیســتی برشمرد و ادامه داد: پیگیری تحقق 
این اهداف توسط ایران موجب اِعمال تحریم ها و 8 
ســال جنگ تحمیلی بود و انرژی و بمب هسته ای 

بهانه ای بیش نبود. 
زواوی با بیان اینکه آیت اهلل خامنه ای پس از امام 
خمینی آزادسازی فلسطین و وحدت جهان اسالم را 
مصصم پیگیری می کنند، ادامه داد: در حال حاضر 
این اهداف منحصر به جمهوری اسالمی ایران نیست 
و به ســایر کشورها نیز گسترش یافته است. سفیر 
فلسطین با  اشاره به تالش آمریکا و رژیم صهیونیستی 
برای جلوگیری از وحدت کشورهای اسالمی، زوال 

اسرائیل را قطعی دانست.

دیدار قالیباف با سفیر چین
رئیس مجلس شورای اسالمی، رفتار یک جانبه 
آمریکا را در جهان معاصر تهدیدی جدی علیه صلح 
و امنیــت بین المللی خواند و بر لزوم همکاری های 
منطقــه ای و بین المللی برای مقابله با این اقدامات 

نابخردانه کاخ سفید تاکید کرد.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: ارتباط چین و 
ایران، پایدار، مستحکم و تاریخی است و مخصوصاً 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی مناسبات دو کشور 
تعمیق پیدا کرد. وی افزود: کشــورهای جهان و از 
جمله تهران و پکن امروز در سطح ملی، منطقه ای و 
بین المللی با خوی استکباری و یکجانبه گرایی آمریکا 
و آثار نامطلوب آن بر حقوق ملت ها مواجه اند. وی 
بر ضرورت گســترده تر شدن ارتباطات و تعمیق و 
وسیع تر شدن تعامالت بین دو کشور ایران و چین 
تاکید کرد. رئیس قوه مقننه کشورمان دخالت های 
آمریکا و برخی کشورها در امور داخلی چین را بشدت 
محکوم کرد. به گزارس فارس، وی همچنین از موضع 
شفاف و روشن دولت چین در مخالفت با قطعنامه 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
کشورمان تشکر کرد. رئیس مجلس شورای اسالمی 
ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور با سرعت 
بیشتری تداوم و تحقق پیدا کند و گفت: بارها شاهد 
دخالت های دولت ترامپ علیه حاکمیت و استقالل 
کشورها از جمله در رابطه با ایران و چین و برخی 
مسائل بین المللی همچون محیط زیست و سالح های 
مخرب بوده ایم. در این راستا همکاری های منطقه ای 

و بین المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

سفیر چین: با تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران مخالفیم

ســفیر چین در این دیدار ضمن تسلیم پیام 
تبریک آقای لی جان شو رئیس کمیته دائمی کنگره 
ملی خلق چین اظهار داشت: چین تمایل دارد که 
روابط خود را با ایران تقویت کند و افزود: از آنجا که 
پارلمان در ایران نقش بسیار مهمی دارد و نمایندگان 
مجلــس در ایران نقش تاثیرگذاری دارند، معتقدم 
همکاری های پارلمانی ایران و نمایندگان چین در 
آینده و به ریاست جنابعالی نیز افزایش خواهد یافت.

کنگره نمایندگان چین آمادگی کامل دارد که 
بیش از پیش همکاری های دوستانه با مجلس ایران 
را توســعه دهد و تجربیات خــود را در حوزه های 
قانونگذاری، نظارت و اجرای سیاست ها، با دوستان 

ایرانی به اشتراک بگذارد.
وی با  اشاره به گستردگی روابط دو کشور ادامه 
داد: ارتباطــات چین و ایران با برخورداری از تاریخ 
و تمدن قوی از زمان جاده ابریشم شروع شد و در 
طول سال های گذشته، همکاری های دو طرف در 
زمینه های مختلف به توسعه خوبی رسید؛ همچنانکه 
در سال جاری میالدی و با شروع بیماری کووید 1۹ 
نیز دو کشور و دو ملت در کنار هم بوده و به یکدیگر 

کمک کردند. 
هوآ تاکید کــرد: چین قاطعانــه از قطعنامه 
2231 شــورای امنیت ملــل متحد و همچنین از 
توافقــات بین المللی حمایت کرده و مخالفت خود 
را با تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران از سوی 

آمریکا اعالم می دارد.

سردار پاكپور: مناطق آلوده به حضور تروریست ها پاک سازی شد
فرمانده نیروی زمینی ســپاه از پایان رزمایش اقتدار شهدای کرد 
مسلمان با دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده خبر داد و گفت: در 
این رزمایش مناطق آلوده به حضور تروریست ها با موفقیت پاک سازی 

شد.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از برگزاری 
موفقیت آمیز رزمایش اقتدار شهدای کرد مسلمان خبر داد و گفت: این رزمایش 
که در منطقه عمومی شمال غرب کشور، از دهانه چیلر در مرز عراق تا ارتفاعات 
چهل چشمه برگزار شد، با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت.

دستور کار دائم نیروی زمینی سپاه
برخورد قاطع با گروهک های تروریستی

فرمانده نیروی زمینی ســپاه با تاکید بر اینکه در رزمایش اقتدار شــهدای 
کرد مســلمان مناطق آلوده به حضور تروریســت ها با موفقیت پاکسازی شد، 
از آمادگــی کامل یگان های عملیاتی این نیرو برای مقابله با تهدیدات خبر داد 
وگفت: برخورد قاطع با عناصر و گروهک های تروریستی دستور کار دائم نیروی 
زمینی سپاه است و در هر نقطه ای که تروریست ها حضور داشته باشند با اقتدار 

با آنان برخورد خواهیم کرد.
ســردار پاکپور پیام رزمایش اقتدار شــهدای کرد مســلمان را برای مردم 
منطقه ایجاد امنیت پایدار و برای تروریست ها اقتدار، قاطعیت و صالبت نیروی 
زمینی ســپاه در برخورد با بر هم زنندگان امنیت و آرامش ملت ایران توصیف 
و تصریح کرد: نیروی زمینی ســپاه بــه هیچ عنوان اجازه فعالیت به گروههای 

تروریستی و عناصر مخل امنیت منطقه را نخواهد داد.
وی افزود: به عناصر تروریســتی و هم پیمانان آنان هشدار می دهیم که در 
صورت هرگونه شــیطنت در مرزها به ویژه شمال غرب و جنوب شرق کشور با 

مشت آهنین و واکنش قاطع نیروی زمینی سپاه مواجه خواهند شد.
به گزارش فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با قدردانی از همراهی 
و همــکاری مردم در اجرای این رزمایش و تالش های آنان برای ارتقای امنیت، 
گفت: نیروی زمینی ســپاه همواره در کنار مردم منطقه اســت، برای آسایش 
و رفــاه مردم به ویژه هموطنــان در مناطق مرزی کردســتان، از هیچ اقدامی 
 اعم از رفاهی، محرومیت زدایی و خدمات بهداشــتی و درمانی دریغ نخواهیم 

کرد.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه دولت 
در مباحث اقتصادی هیچ برنامه ای ندارد، گفت: 
دولت در هفت ســال گذشته هیچ سیاستی 
بازار و تولید مســکن  برای کنترل قیمت، 

نداشته است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با  اشــاره به وضعیت نابســامان بازار مسکن گفت: 
متأسفانه شاهد افزایش بی رویه و سرسام آور قیمت 
در همه زمینه ها از جمله مسکن هستم که به عنوان 

وکالی ملت، شرمنده مردم هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در مباحث اقتصادی هیچ 
برنامه ای ندارد، ادامه داد: دولت در هفت سال گذشته 
هیچ سیاســتی برای کنترل قیمــت، بازار و تولید 
مسکن نداشته است. عضو کمیسیون عمران مجلس 
با تأکید بر اینکه ما برای کنترل قیمت مسکن نیاز به 
تولید یک میلیون واحد مسکونی داریم، ادامه داد: 
در حال حاضر در حدود 300 هزار واحد مسکونی 
توسط مردم ساخته می شود که این کفاف تقاضای 
بازار را نمی دهد و شاهد این هستیم که دولت هیچ 
برنامه ای برای تولید خانه و متعادل کردن بازار ندارد؛ 
یعنی هیچ سیاستی توسط انبوه سازان، شرکت های 
دولتی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه انجام 
نگرفته اســت. وی با بیان اینکه برای حل معضل 
مســکن و کاهش قیمت آن باید یک بســته ویژه 
برای تولید داشته باشیم و نظارت را تقویت و جلوی 

دالل بازی ها را گرفت، ادامه داد: برای قیمت  گذاری 
مسکن دو بخش وجود دارد یک بحث قیمت زمین 
است که بسیار هم تأثیرگذار است که سفته بازی در 
این بخش است و بخش دیگر مصالح ساختمان است 
که قیمت آن مشخص است اما برای کاهش قیمت 
مسکن باید مانند برخی از کشورها قیمت زمین را 
حذف کنیم تا سفته بازی در بازار مسکن برداشته 
شــود. نماینده مردم اهواز در مجلس بیان داشت: 

در بحث نظارت روش گرفتن مالیات غلط اســت، 
پایه دریافت مالیات باید به ســمت عایدی سرمایه 
و  اشخاصی که در تولید نیستند و سفته بازان برود. 
پیشــنهاد ما این است که خانه های خالی که وارد 
چرخه نمی شوند تا یک سال تنفس داده شود پس 
از آن باید به صورت پلکانی از مالکان مالیات دریافت 
شــود به گونه ای که مثال بعد از 5 سال، 50 درصد 
قیمت خانه از افراد مالیات اخذ شود تا داشتن خانه 

برای مالکان دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و در 
نهایت فرد مجبور می شود آن را به چرخه بازگرداند.

همچنین الزم به ذکر است که مالک شریعتی 
نماینده تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار کیهان از 
برنامه های مجلس برای مهار قیمت مسکن و اجاره بها 
خبر داد. وی گفت که در همین زمینه طرحی در 
حال تهیه است که پس از آماده شدن به هیئت رئیسه 

مجلس تقدیم خواهد شد.

راهکار نمایندگان مجلس برای مهار قیمت مسکن و اجاره بها


