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* در اخبار می خواندم جناب وزیر راه و شهرسازی گفته اند، بسیاری از فرودگاه های 
ما استعداد راه اندازی تاکسی هوایی را دارند، مردم می توانند با استفاده از هواپیماهای 
شخصی خود با ثبت نام در این پروژه از آن استفاده کنند، شما را به خدا این کدام 
مردمند که هواپیمای شخصی دارند؟! دائم می گویند مردم، مردم روغن ندارند، گوشت 
ندارند، مرغ ندارند، خانه ندارند، یک ماشین معمولی ارزان قیمت نمی توانند تهیه 
کنند، چرا فقط استفاده ابزاری از نام مردم می کنند، من که از مردم هستم حقوق 
سی سال خدمتم را اگر جمع کنم نمی توانم حتی یک خودروی خارجی بخرم، به 

کجا می رویم با این مسئولین؟!
نّیری

* سال 76 یا 77 صحبتی بود که اگر در حوزه  هامون چاه بسیار عمیق حفر شود 
به دریای آب شــیرین می رسیم. خب موضوع مشخص است، هامون چند ده هزار 
سال هامون بوده است، این آبها کجا رفته اند؟ اما از آن سال تاکنون در تمام دولت ها 
با انجام این امر مخالفت شد تا اینکه پارسال اعالم شد که بررسی کارشناسی شده 
و در آنجا تعدادی چاه حفر شــده و به دریای آبی رســیده ایم که تا هزار سال تمام 
نمی شود... عرضم این است که عمده مشکالت ما از همین سنخ است. ما چه نیازی 
به آمریکا و غرب و اروپا و بقیه داریم اگر چنانچه به ظرفیت ها و داشته های خودمان 
توجه کنیم... بررسی شود که چه کسی اجازه نداد در این سال ها این کار انجام شود.
0990---2914

* با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری از نیروی انتظامی و 
مراجع قضایی درخواســت می کنم از همین حاال اعالم کنند با برهم زنندگان نظم 
عمومی و اغتشاشگران برخورد جدی و شدیدی خواهند کرد. مردم چه گناهی کرده اند 
اگر بخواهند از نظام و از رهبرشان حمایت کنند و گرفتار دست این اوباش نشوند؟! 
در ضمن خواهش می کنم فکری جدی هم به حال این وضعیت حجاب و اختالط 
پسر و دختر در جامعه بشود، امنیت و آزادی از خانواده های مذهبی سلب شده است...
031----0883

* جناب آقای روحانی باالخره قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ و حبوبات و لبنیات 
و مسکن و خودرو و... به کجا باید برسد تا شما قبول بفرمایید که اقبال به بیرون و 

چشم امید به بیگانگان دردی از ما را دوا نخواهد کرد؟!
021----3152
* فروشگاه اتکا واقع در ابتدای خیابان معلم در آغاز شیوع کرونا از تمامی مشتریان 
ورودی تست تب می گرفتند و یا با الکل ضدعفونی می کردند اما حاال با این میزان 
قربانی و درگیری با بیماری هیچ خبری از آن دســتگاه تب سنج و مواد ضدعفونی 

نیست. چرا؟!
021----1741
* در مورد پخش مستند ادواردو از شبکه افق خواهشمندم به اطالع مسئولین این 
شــبکه برسانید که اوال چرا زمان پخش این مستند طبق اعالم قبلی انجام نشد و 
تغییر پیدا کرد، ثانیا چرا در این مستند هیچ اشاره ای به تغییر نام ایشان به »مهدی« 

و اینکه ایشان »شیعه« هم شدند انجام نگرفت؟!
 081----8221
* کسانی که به جای کار جهادی و مدیریت انقالبی و توجه به منویات رهبری، حل 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، چشم به انتخاب بایدن دوخته اند کارشان مثل 

آب در هاون کوبیدن غیرعقالنی است.
3949---0912 و 0054---0916
* هر دو فرزند گاوچران های آمریکا مدعی پیروز انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشور شده اند. چه خوب می شود اگر هر دو دولت تشکیل بدهند و ملت های جهان 

به این یانکی ها بیشتر بخندند.
0921---2274

* از مردم فهیم کشورمان می خواهم به این سخنان مسئولین توجه کنند و خود 
قضاوت کنند: آشنا؛ اجازه نداریم معیشت مردم گروگان گرفته شود! وزیر اقتصاد؛ 
در 6 ماه گذشته توانستیم با فروش اوراق و بورس و واگذاری سهام دولتی کسری 
منابع را جبران کنیم. رئیس جمهور: مذاکره با دنیا باعث شد باالترین رشد را در جهان 
داشته باشیم! ابتکار؛ آمریکا در عهدش بر سر برجام نماند و عهدشکنی کرد ولی ما 

برعهد خود هستیم! این سخنان هم باعث تأسف است و هم تعجب.
سوری

* همانگونه که مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان در یادداشت اخیر خود آورده 
به رغم همه دست و پازدن های غرب زده ها مذاکره و سازش با آمریکا اتفاق نخواهد 

افتاد و خواب پریشان آنها تعبیر نخواهد شد.
0911---0049
* آقای رئیس جمهور بعد از پیروزی بایدن در آمریکا گفته اند نباید فرصت سوزی کرد. 
گفتند فرصت سوزی به یاد عدم ساخت مسکن در 7 سال گذشته و کنار گذاشتن 

کارت سوخت به مدت چندین سال افتادم؟!
0912---0594

* تحصیــل دانش آمــوزان از طریق فضای مجازی و به صورت آنالین از یک طرف 
هزینه اینترنت زیادی روی دست خانواده ها می گذارد از سوی دیگر دروس به آسانی 
قابل دریافت نیستند. به نظر می رسد مسئولین امر از باب رفع تکلیف چنین روش 
تحصیلی برای دانش آموزان را تدبیر کرده اند و به تجهیز کافی نتیجه دهی و ثمربخش 

بودن یا نبودن آن توجهی نکرده اند!
0911---8495
* با توجه به وضعیت معیشــتی اغلب مردم و هزینه های بســیار باالی بستری در 
بیمارستان، شایسته است دولت تدبیری بیندیشد که ماسک و الکل رایگان همانند 

یارانه ماهانه به دست مردم برسد.
0935---2846

* به عنوان یک ایرانی و کارگر زحمتکش هیچ توقعی از دولت ندارم چرا که دولت 
ثابت کرده که کاری برای مردم انجام نمی دهد. تنها درخواستم این است که حداقل 

برای یک هفته قیمت های اجناس را ثابت نگه دارد.
ترکمن- قزوین

* بعضی از نهادها و دستگاهها با کمبود نیرو مواجه هستند ولی از سوی دیگر به آمار 
بیکاران کشور هر روز اضافه می شود. چرا دستور جذب نیروهای جدید صادر نمی شود؟
0916---0685
* کسانی که توصیه ها و قوانین ستاد ملی کرونا را بی اهمیت تلقی می کنند هم به 
خود آسیب می زنند و هم به دیگران. با عمل به توصیه ستاد کرونا، حقوق دیگران 

را ارج نهیم.
0938---6263
* به نظر یکی از عوامل افزایش کرونا باز بودن ساندویچ فروشی ها و کبابی ها تا پاسی 
از شب است. عده ای گویا لبجازی می کنند و به زیر پا گذاشتن دستورات ستاد کرونا 
افتخار می کنند! مسئولین امر شب ها سری به خیابان شریعتی کمی باالتر از پل رومی 

بزنند و اوضاع را از نزدیک در این مرکز فروش ساندویچ و کبابی مالحظه نمایند!
0935---0220

* یکی از مکان های اداری شلوغ دادگاه ها هستند. با توجه به تشدید شدن وضعیت 
کرونایی کشور درخواست داریم در این مورد تدبیری اندیشیده و به اجرا گذاشته شود.
0911---0208
* ازدحام جمعیت در پزشــکی قانونی و بانک ها وضع خیلی بدی دارد. مسئولین 
ستاد ملی مبارزه با کرونا از اتاق های مدیریتی خود بیرون آمده به کف جامعه بیایند 

و سپس تصمیم بگیرند.
0912---8949

* در خردادماه 99 در فروش یک ســاله ایران خودرو قرعه یک دســتگاه پژو 206 
صندوق دار تحویل آبان  99 به نام من افتاد. قیمت خودرو 80 میلیون اعالم شــد. 
مبلغ 43 میلیون تومان، پیش پرداخت کردم. بعد از یک ماه به بهانه مجوز شورای 
رقابت قیمت را 34 درصد افزایش دادند و 80 میلیون را به 104 میلیون رساندند! و 
اخیرا نیز به بهانه افزایش 25 درصدی، دعوتنامه 131 میلیونی بدون در نظر گرفتن 
سود مبلغ پرداختی برای ما صادر کرده اند! آیا رواست وقتی افراد ثبت نام می کنند 
و قیمت تمام شده اعالم می شود در نهایت 51 میلیون تومان افزایش قیمت داشته 
باشد؟! از دستگاه قضایی، مجلس و مسئولین امر درخواست می شود با این اجحافی 

که شرکت های خودروساز به مردم روا می دارند برخورد نمایند.
حسینی

* در این اوضاع آشفته بازار قیمت ها، آیا مسئولین تعزیرات و بازرسی و نظارت در 
مرخصی طویل المدت به سر می برند؟!

0935---2846
* گزارشگر از بازار مرغ و کسادی آن گزارش تهیه می کند و فروشندگان هم از نبود 
مشــتری گالیه می کنند و جالب این که با کمبود مشتری قیمت آن هنوز باالی 

22 هزار تومان است؟!
0912---3949

* تاســیس دانشــگاه جامع خودروســازی در کنار صنایع خودروسازی داخلی با 
کمک مهندسان صنایع نظامی، اساتید و نخبگان می تواند تحولی نوین در صنعت 

خودروسازی ایجاد کند.
0916---0685

گزارشخبرآنالین
ازحیاتنباتیاصالحطلبان

یک خبرگزاری دولتی می گوید شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در وضعیت 
نباتی به سر می برد.

خبر آن الین نوشت: اصالح طلبان، منحنی تاثیرگذاری شان در انتخابات سیر نزولی را 
پیش گرفته و از همان دی ماه 96 که اعتراضات شروع شد فهمیدند که دیگر نمی توانند 
انتظار داشته باشند تا با یک »تَکرار« موج عظیمی به پا خیزد و پای صندوق های رای 
بیاید تا قدرت، ســهم اصالح طلبان شود، مانند اتفاقی که سال 92 افتاد و بعد از آن در 

اسفند 94 تکرار شد و حتی در سال 96 فرصت دوباره ای در اختیارشان قرار گرفت.
بعد از انتخابات اسفند 98، ناامیدی اصالح طلبان برای حضور در میدان رقابت انتخاباتی 
بیشتر شد حاال از یک سو بدنه اجتماعی جناح  چپ از آنها فاصله گرفته بود و از سوی 
دیگر شورای عالی سیاستگذاری که در جریان  انتخابات 94 توانسته بود موفقیت خوبی 
به دســت بیاورد به خاطر نوع عملکردش در انتخابات شوراهای سال 96 آماج انتقادات 
قرار گرفته بود و این انتقادات هر روز بیشتر می شد. آنها در نهایت در اسفند 98 در جریان 

کارزار یازدهمین انتخابات مجلس شکستی تمام عیار را تجربه کردند.
حــال تقریبا 9 ماه از آن روز می گذرد و تا انتخابات ریاســت جمهوری نزدیک به 
7 ماه دیگر زمان دارند اما همچنان ســایه دو دلی درباره انتخابات ریاست جمهوری بر 

سرشان سنگینی می کند.
»تاریخ انقضایشان گذشته«؛ این صحبتی بود که بسیاری از منتقدان شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان آن را به زبان می آوردند با این وجود فعالیت این شورا تحت 
سکان داری محمدرضا عارف ادامه پیدا کرد اما حاال مدت هاست که حیات نباتی شورای 
عالی سیاستگذاری شروع شده، از همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری 
انتخابات مجلس، سردی مشارکت  به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود 

نقش مغز متفکر برای بزنگاه های انتخاباتی را بازی کند مستاصل ماند.
البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست 
رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دومینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی 
از آن ارج و قرب اولیه خارج شــود وحتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع 

را نداشته باشند.
اســتعفای موسوی الری نایب رئیس شــورای عالی سیاستگذاری و کسی که در 
خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز 
و کار بود و از آنجا که ســتون هایش از اســتحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خال به 
وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیث ها درباره اختالفات در 
درون اردوگاه  چپ شــدت وحدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دو ماه خبر استعفای 
محمدرضا عارف رئیس این شورا بر خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ حاال دیگر شورای عالی 
سیاســتگذاری تنها با انتقادات ریز و درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و 

عمال از رسمیت افتاده است.
از آنجا دیگر امیدی به شــورای عالی سیاســتگذاری وجود ندارد ریش  ســفیدان 
اصالح طلب یا همان مجمع روحانیون مبارز دست به کار شدند تا از این مدت زمان باقی 

مانده استفاده کنند و سر و سامانی به فعالیت های انتخاباتی بدهند.
شرق:حذفسهمیهبندیبنزین

وگرانیناگهانی،هردواشتباهبود
یک روزنامه اصالح طلب در سالگرد بی تدبیری بنزینی دولت )24 آبان ماه( این اقدام 

ناگهانی  دولت را به کوتاهی در این حوزه و تصمیمات غلط پیاپی متهم کرد.
شــرق از قول یک کارشناس انرژی نوشت: خبر گرانی ناگهانی بنزین، جامعه را به 
التهاب کشید و به دروغی از جانب دولت تعبیر شد زیرا حتی سخنگوی دولت، چنین 

تصمیمی را به هفته بعد موکول کرده بود.
»بارها تاکید شــد که دولت در تک نرخی کردن بنزین و حذف ســهمیه بندی در 
خرداد 94 اشتباه بزرگی کرد و حداقل در چهار مقطع براساس توصیه های کارشناسی 
عنوان شــد که در بودجه های سال  های 96 تا 98، بنزین را دوباره سهمیه بندی کرده و 
احیا کنید اما دولت به شدت مخالفت کرد و حتی برای بودجه سال 97 وقتی پیشنهاد 
افزایش 50 درصدی نرخ بنزین را داد و مجددا این موضوع مطرح شد که بنزین دونرخی 
شــود اما دولت کامال مخالفت کرد و فرصت های بزرگی را از دســت داد و با این اقدام 
خود، کمک بزرگی به افزایش قاچاق و مصرف بنزین کرده و همچنین لطمه بزرگی را 

به توسعه صنعت CNG وارد آورد.«
پیش تر در پاییز ســال 97 پیشنهاد شــده بود که صرفا برای جلوگیری از قاچاق 
بنزین، کارت ســوخت را فقط احیا کنیم و این آمادگی وجود داشت که سهمیه بندی 
بنزین از اول دی 97 اجرایی شــود اما این موضوع موکول به 20 مرداد 98 شــد. با این 
اقدام انتظار می رفت حداقل جلوی قاچاق 10 میلیون لیتر در روز را بگیریم که اجرایی 

شدن آن هم به تاخیر افتاد.
»توصیه کارشناسی آن بود که با همان نرخ بنزین هزار تومانی، فقط کارت سوخت 
را الزامی کنیم، زیرا بارها و بارها اعالم شد که هرچند چهار سال قیمت بنزین را تغییر 
نــداده بودند اما اکنون بــازار و جامعه، تحمل افزایش 10 درصدی در نرخ بنزین را هم 
ندارند. نقش کارت سوخت در دوره هشت ساله 76 تا 84، در قاچاق سوخت بسیار موثر 
بوده که با وجود افزایش تولید خودرو، فروش داخلی بنزین پس از هشــت ســال از 64 
میلیون لیتر به 72 میلیون لیتر رسید، در حالی که حذف کارت سوخت در خرداد 94، 

ســبب شــد تا فروش روزانه بنزین از 72 میلیون لیتر در روز در مدت سه سال به 91 
میلیون لیتر در روز برسد.«

شــرق می افزاید: تا قبل از ســال 94 تقریبا قاچاق به صفر نزدیک شده بود. حذف 
کارت سوخت منجر به افزایش قاچاق شد. بنابراین وقتی فروش بنزین در نیمه اول سال 
98، حدود 100 میلیون لیتر در روز بوده، بخشی از آن یعنی حداقل 10 میلیون لیتر 

آن روزانه قاچاق می شده است.«
فرصت،تدبیردرونزابود
نهاعتمادبهدشمنعهدشکن

عملکرد دولت برخالف اظهارات رئیس جمهور در رد فرصت سوزی است.
وب ســایت الف با نقد سخنان اخیر رئیس جمهور درباره فرصت انگاشتن مذاکره با 
دولت آمریکا نوشت: هسته اصلی نقدهایی که به برجام وارد می شد همان ناکامی دولت 
در تحقق وعده رفع تحریم ها بود. آنچه به گفته کارشناسان از همان زمان اوباما و پیش 
از روی کار آمدن ترامپ نیز قابل مشــاهده بود به اذعان برخی از مسئوالن خود دولت 
نشانه ای از برآورده شدن خواست ایران نداشت و ایران به ازای امتیازاتی که بعضا داوطلبانه 

هم داده بود نصیب چندانی نبرد.
این حقیقت تلخ و عبرت آموزی است که هیچ کدام از توجیهات دولت یا طرفداران آن 
به هیچ وجه قادر به تغییر آن نیست. بنابراین فرصتی اگر از دست رفته باشد اوال مربوط به 
خسارات ناشی از تضعیف عوامل بازدارنده ای است که در پیشرفت های هسته ای کشور به 
آن رسیده بودیم و ثانیا به سال هایی مربوط می شود که علی رغم به وجود آمدن زمینه های 
عینی و ذهنی برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت و از خود گذشتگی مردمی که 

تمامی دشواری این سال های تحریم بر دوش آنان بود، از کف رفت!
عمده تصمیمات اقتصادی دولت در این سال  های سخت تحریمی پس از برجام نه 
تنها هیچ تناسبی با این هدف مهم یعنی قطع وابستگی اقتصادی به نفت نداشت بلکه در 
اداره امورات جاری کشور نیز بهره اندکی از تدبیر داشت: از ماجرای تغییر قیمت بنزین 
گرفته تا نوع برخورد دولت با بحران کرونا و از همه مهم تر بی برنامگی در تامین و توزیع 

هدفمند کاالهای اساسی مورد نیاز مردم.
دولت در این فقره آخر علی رغم تاکید بر شرایط جنگی کشور، به دلیل وفاداری به 
باورهای ایدئولوژیک اقتصادی خود، حاضر به تهیه و توزیع کاالبرگ نشد و جدا از هدررفت 
میلیون ها دالر در ماجرای ارزپاشی - با توجیه ارزان تر وارد شدن کاالهای اساسی - در 

عمل موجبات دشواری بیشتر اقشار متوسط و ضعیف را فراهم آورد.
آقای روحانی خواسته اند که منافع ملی را فدای انتخابات نکنند. اما گویا فراموش 
کرده اند که آنچه همگان در جریان رقابت های انتخاباتی)که منجر به حضور ایشــان در 
قوه مجریه و سپس ادامه ریاست جمهوری شان شد( شاهدش بودند ایجاد دوقطبی موافق 
مذاکــره و مخالف آن و بهره مندی از این دوقطبی کاذب در صندوق های رای بود. حال 
آنکه نکته اصلی در نقد برجام نه مخالفت با اصل مذاکره، بلکه نداشتن تضمین های الزم 

از طرف مقابل به ازای اعطای امتیازها بود.
متاســفانه پروپاگانــدای رســانه ای طرفــدار دولت چشــم ها و گوش هــا را در 
 آن دوران چنــان پــر کرده بود که کمتر کســی بــه این نکته ســاده عقالنی توجه 

می کرد.
دموکراتهایآمریکا

چونکبوترند،آرامشمیدهند)!(
استاندار سابق سمنان می گوید: به حکم عقل باید با بایدن و دموکرات های آمریکا 

مذاکره کنیم؛ چون آنها کبوترند و آرامش دارند.
محمدرضا خباز در سرمقاله روزنامه آرمان می نویسد: »عقال بین بد و بدتر، باید بد را 
انتخاب کنیم و اگر بین دو چیز قرار گرفتیم که یکي بد بود و دیگري بدتر، طبیعتا عقل 
حکم مي کند که از بد استفاده کنیم و بدتر را رها کنیم. همان طور که در متون دیني، 
دفع افسد به فاسد به معناي رها کردن ناجورتر و پیوستن به ناجور سفارش شده و امام 
ــِرّ َولِکَنّ العاقُِل َمن یَعِرُف  صادق)ع( مي فرمایند: »لَیَس العاقُِل َمن یَعِرُف  الَخیَر ِمنَ  الَشّ
یِن«. عاقل آن نیست که خوب را از بد تشخیص دهد که تشخیص خوب از بد  َرّ َخیَر الَشّ
کار آساني است. ما دل به آمریکا نبسته ایم ولي از شکست شرورترین آدم ها، قاتل سردار 
سلیماني و کسي که در دوران کرونا، دارو را از مردم ما دریغ کرد، خشنودیم. دو حزب 
جمهوري خواه و دموکرات به دو پرنده بازها و کبوترها تشبیه شده اند و کبوتر ها از آرامش 
بیشتري در ظاهر برخوردارند کما اینکه حدود دو سال مذاکره کردیم و وقتي برجام در 
کشور حاکم بود، ملت از فواید آن استفاده کرد. تورم 40 درصدي به 10 درصد رسید، 
رشــد اقتصادي و تراز تجاري مثبت شد. نفت را به اندازه سهمیه اوپک مي فروختیم و 
صرف کشور مي کردیم و در نهایت یک نوع آرامش نسبي حاکم بود. ترامپ که زیر میز 

برجام زد و دنیا را به تهدید به تحریم کرد، شرایط سخت حاکم شد.
چون در گذشــته با حزب دموکرات و 1+5 مذاکره داشتیم، االن هم راه مذاکره با 
توجه به قول هاي جو بایدن و به شرط بازگشت آمریکا به برجام باز مي شود... مذاکره با 
آمریکا برگ نجات ما نیست، چراکه اقتصاد ما از درون مشکل دارد و باید یک جراحي 

اقتصادي دروني انجام دهیم ولي فشار ترامپ مشکل را مضاعف و گرفتاري مردم را دو 
برابر بلکه چند برابر مي کرد. وگرنه في نفسه اقتصاد ما بیمار است و باید معالجه شود.

در صورتي که برجام حاکم شود، ورود سرمایه هر غیرایراني اعم از اروپایي یا آمریکایي 
بالمانع باشد چراکه ورود هر سرمایه اي به کشور، موجب آرامش و امنیت بیشتر مي شود«.
وی می افزاید: عجله بایدن برای مذاکره، چون به آمریکایی ها قول داده، از ما بیشتر 
است. بنا به فرمایش رهبري با دولت ترامپ به دلیل بدعهدي مذاکره نمي کنیم، بنابراین 

دولت روحاني باید راه را براي خودش و دولت بعدي باز کند.
این نوشته، از جهات مختلف به دور از واقعیت و عقالنیت است. نخست اینکه انسان 
که تشخیص خوب و بد یا بد و بدتر، عبرت ها و تجربه ها را از یاد نمی برد. چنان که امیر 
مومنان)ع( به ابوموسی اشعری که مسئولیت مذاکره را با فشار خوارج برعهده گرفته بود، 
فرمود »همانا بدبخت کسی است که از سود عقل و تجربه ای که به او داده شده، محروم 

بماند. اّن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و التجربه«.
ثانیا ما قطعا از این شکست قاتل سردار سلیمانی خوشحال می شویم و قاتالن آن 
شــهید واالمقام را بدون انتقام رها نمی کنیم؛ اما ضمنا از یاد نمی بریم شهید سلیمانی 
و همرزمانــش جان خود را وقف مبارزه در جنگ خطرناکی کردند که دولت دموکرات 
اوباما )با معاونت بایدن( طراحی کرد و ســرطان داعش و تروریســم را تا پشت مرزهای 
ایران پیش آورد. از این جهت کبوتر توصیف کردن حامیان تروریســم و جنگ نیابتی، 
تحریم های فلج کننده، عامالن خرابکاری سایبری در مراکز هسته ای و ترور دانشمندان 

و... عجیب به نظر می رسد!
ثالثا گره زدن سیاســت مهار تورم به مذاکره با دشــمن و اخم و لبخند او بود که 
موجــب شــد تورم در دولت روحانی تا 53 درصد - بنابــر اعالم دولت - افزایش یابد و 
حال آنکه بســیاری از متغیرهای مربوط به کاهش یا افزایش تورم، به کارکرد یا بد کار 
کردن مدیران دولتی برمی گردد. از سوی دیگر به اذعان حتی کارشناسان اصالح طلب، 
تک رقمی شــدن تورم در دوره ای کوتاه، در اثر تحمیل رکود شدید به اقتصاد بود که با 
تبعات تلخ بعدی نظیر تشدید بیکاری و تعطیلی کارخانجات و کاهش ارزش پول ملی و 

سپس تورم چند برابری همراه شد.
رابعا مذاکره با دموکرات ها به کاله گشــاد برجام ختم شــده و این موضوع نه تنها 
سندی برای ضرورت مذاکره بلکه دلیلی برای خسارت بار بودن مذاکره است؛ ضمن اینکه 
دموکرات ها و بایدن هرگز نگفته اند به تعهدات برجامی آمریکا)لغو تحریم ها( برمی گردند، 
بلکه مرادشان ظاهرسازی و بازگشت اسمی برای معطل کردن ایران در کنار تله گذاری 

برای مذاکره)امتیازگیری( جدید است و بس.
خامسا اگر اقتصاد از درون مشکل دارد که همین هم هست، عین بی عقلی است که 

چاره و کلید آن در کاخ سفید جست وجو شود.
سادسا اینکه بایدن هیچ قولی به آمریکایی ها برای بازگشت به برجام نداده، چرا که 
اصال مسئله مردم یا سیاستمداران آمریکایی، بازگشت به برجام)به مفهوم لغو تحریم ها( 
نیست، بلکه مخالف لغو تحریم ها هستند. به این معنا، بایدن از اهرم فشاری که دولت 

ترامپ ایجاد کرده، نه تنها ناراحت نیست، بلکه راضی هم هست.
و سرانجام اینکه، ادعای انحصار ممنوعیت مذاکره به دولت ترامپ، تحریف بیانات 
صریح، مکرر و مســتدل رهبر معظم انقالب دربــاره ممنوعیت مطلق مذاکره با دولت 
عهدشکن آمریکاست؛ این عهدشکنی از دولت اوباما شروع شد؛ ضمن اینکه برجام هم 

قابلیت مذاکره مجدد ندارد.
خلقبیضابطهپولتوسطبانکها
بهنقدینگیوتورمدامنمیزند

ترمز تورم با کنترل نقدینگی و مدیریت دخل و خرج بانک ها کشیده می شود.
به گزارش روزنامه قدس، باید طبق قانون روشن شود که هر بانکی چه مقدار قدرت 
اعطای تسهیالت دارد و بر مبنای اعتبارسنجی درست تسهیالت را به مصرف واقعی برساند 
تا بعدا بتواند وصول مطالبات کند. حال پرسش اینجاست وجود دارایی های مشکوک الوصول 
از چه طریقی موجب افزایش تورم می شــود؟ بدیهی است وقتی دارایی های نقد شونده 
یک بانک کفاف بدهی های ایجاد شده را ندهد بانک مجبور است در بازارهای شبانه بین 
بانکی بدهی خود را با نرخ سود باالیی از بازار بین بانکی تهیه کند و اگر موفق به جبران 
بدهی خود از این راه نشود، دست به دامان بانک مرکزی شده و اضافه برداشت می کند. 
افزایش اضافه برداشت ها از بانک مرکزی موجب می شود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
افزایش یابد و در نتیجه از این طریق رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی افزایش یابد.

همین مسئله مورد توجه مرکز پژوهش های مجلس در سال 98 بوده و در گزارشی 
از این مرکز آمده است: خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های 
جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود؛ بنابراین یکی از 
اقدام هــای ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر 

افزایش اندازه ترازنامه  بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است.
کارشناســان اقتصادی اصل کنترل ترازنامه های بانکی را نفی نمی کنند، اما برخی 
ابهام ها در این زمینه وجود دارد. برای مثال کامران ندری، در گفت وگویی، با بیان اینکه 
در مصوبه اخیر شــورای پول و اعتبار مشــخص نیست چه اختیارات جدیدی به بانک 
مرکزی تفویض شده که تا به امروز در اختیار آن نبوده است، اظهار کرد: بانک مرکزی 
بر اساس مقررات گذشته امکان کنترل ترازنامه بانک ها را داشته است، اما در گذشته در 
بسیاری از این زمینه ها موفق عمل نکرده و نتوانسته بانک ها را ملزم به رعایت مقررات 

مربوط کند، نمونه آن همان بحث بانک سرمایه است.

»این چه اقتداری است که جمهوری اسالمی در منطقه ادعای پیروزی 
داشته باشد، اما نتواند برخی مشکالت اقتصادی را حل کند؟ این عدم 
توازن، نشانه تناقض و ناکارآمدی است. در جنگ هم می گویند باید تا 
حدی پیشروی کرد که بتوان لجستیکش را تامین کرد«. این جمالت، 
اظهارات یکی از افراطیون مدعی اصالحات است که بیست سال قبل، 
مدعی بی اختیاری دولت و ضرورت خروج از حاکمیت شد؛ اما در طول این 
دو دهه، هر وقت انتخاباتی برگزار شد، در حد تبلیغاتچی ستاد انتخاباتی 
مدعیان اصالحات و اعتدال رفتار کرد. از شــخص که بگذریم، ظاهرا 
گفته اش قابل تامل است. ولو از نوع »َکِلَمْهً َحٍقّ یَُراُد بَِها الَْباِطل« باشد.

1- اگر جمهوری اسالمی را در مصاف با مشکالت، به مثابه یک خط 
گسترده دفاعی یا تهاجمی تصور کنیم، این خط، چندین محور را شامل 
می شود. هر کدام از یگان های عمل کننده در این محورها، کارکرد خود را 
دارند. اگر مسئولیت خود را درست به انجام برسانند، خط از سمت آنها 
شکسته نمی شود، بلکه می توانند خط »دشمن/ مشکالت« را بشکنند 
و به دیگر نیروها در آفند یا پدافند ملحق شوند. اما اگر قصور و تقصیر 
یا خیانتی در برخی محور ها اتفاق بیفتد، عملیات کامل نمی شود، بلکه 
حتی ممکن است هزینه کوتاهی برخی نیروها را نیروهای پاکباخته و 
مسئولیت شناس بپردازند. ما از زمان دولت موقت و بنی صدر و ماجرای 
دفاع مقــدس، دو نمونه متفاوت مدیریت را در طول چهار دهه تجربه 
کرده ایم. اکنون این دو مدل، به بلوغ رســیده اند. یکی مدیریت حاج 
قاســم سلیمانی هاســت که توانمندی خود را با پیروزی در مصاف با 
دشمن به نمایش گذاشتند و با دست خالی حماسه آفریدند؛ مدیریتی 
که پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس )خودکفایی بنزین(، برنامه هسته ای 
و سوخت بیست درصد، خدمت به مناطق محروم و مهار خسارت های 
سیل و زلزله، گوشــه ای از کارنامه درخشان اوست. و مدیریتی که به 
جای همت و تدبیر درون زا، آدرس غرب را داده، یا در برابر خصومت و 
نفوذ طلبی دشمن، منفعل عمل کرده؛ اگر در نقشه او بازی نکرده باشد.
2- ســردار سلیمانی چرا ترور شد و چه کسانی دشمن را تشجیع 
کردند؟ منطق و مکتب خاّلق او، مســتکبران را به خشم می آورد. آن 
مجاهــد پرکار و پیروز، حتی اگر هیچ کاری در میانه میدان فرماندهی 
انجام نداده و پروژه هفت هزار میلیاردی آمریکا در منطقه را نابود نکرده 
بود، همین یک عبارت پرمغز او برای اینکه کینه اش در دل مستکبران جا 
کند، کافی بود: »من با تجربه می گویم که میزان فرصتی که در بحران ها 
وجود دارد، در خود فرصت ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید 
و نترسیم و نترسانیم.« نفس این سخن، تمدن ساز و قدرت آفرین است و 
می تواند باطل السحر طاغوت ها باشد؛ چه رسد به اینکه سیره چهل ساله 
او، امضای پای ادعایش شــود. با این منطق، ســوخت بیست درصد 
رآکتور تهران و پاالیشگاه تولید بنزین و موشک های دوربرد نقطه زن و 
ماهواره های پیشرفته ساخته شد. و بی اعتنایی به همین منطق موجب 

شد دولت در برخی حوزه ها دچار عقبگرد شود.
3- مدیرانی هم هستند که به جای تبدیل تهدید دشمن به فرصت، 
بگویند »نباید فرصت دوباره مذاکره با آمریکا را از دست بدهیم.« آنها 
هفت ســال قبل نیز همین حرف را زدند که کشور را گرفتار مشکالتی 
کردند که با مختصری همت و تدبیر در داخل قابل حل بود. فهرســت 
برخی بی تدبیر ها را مرور کنید: »شش برابر کردن نقدینگی که از عوامل 
اصلی تورم است، شکستن رکورد 49 درصدی تورم در دولت هاشمی 
)کارگزاران( و رساندن آن به 52 درصد )در برخی اقالم باالی 100 درصد(، 
شــش تا نُه برابر کردن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری 
از اقالم دیگر. سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین و بهانه دادن دست 
دشمن برای ایجاد بی ثباتی و ایراد خسارت، افزایش ضریب جینی )شکاف 
طبقاتی( از رقم کاهشــی شده 365. در سال 92 به رقم 409. در سال 
97، نابودی 18 میلیارد دالر و 60 تن طال از ذخایر استراتژیک ظرف دو 
ماه، واگذاری پرفساد نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکو اراک، 
آلومینیوم المهدی، پاالیشــگاه کرمانشاه و... در دوره ریاست یکی از 
روسای ستاد انتخاباتی در سازمان خصوصی سازی، گماردن وزیر  اشرافی 
بر بخش مسکن و تحمیل فشار سنگین به اقشار پایین، اصرار بر امضای 
توافقی که ظرف دو ماه، 95 درصد برنامه هسته ای را واگذار یا نابود کرد 
و انفعال و معطلی در پنج سال بعدی در قبال عهدشکنی غرب، سپردن 
41 تعهد مخفیانه )خودتحریمی( به FATF، ضعیف نمایی کشور برخالف 
واقعیت های قدرت و جرئت دادن به دشــمن برای اقدامات ضدامنیتی 
مانند فتنه آبان 98 و ترور سردار سلیمانی، تهییج مردم به اینکه همه 
چیز خود را به بورس بسپارند )ایجاد انتظار مافوق واقعیت( و شوک های 
ناشی از تصمیمات متناقض و ناراضی کردن سهامداران، معطلی 8 میلیون 
و 300 هزار تن کاال در گمرک به خاطر پنج ماه بی وزیر گذاشتن وزارت 

صمت.« نوع این بی تدبیری ها منشأ داخلی دارد.
4- اهتمام مدیران غیرانقالبی به چیســت؟ و برای پیشبرد امیال 
خود، حاضرند چه مقدار هزینه به مردم و کشور تحمیل کنند؟ رفتار آنها 
فرصت سازی است یا فرصت سوزی؟ فرصت را باید خودمان بسازیم یا 
باید منتظر بمانیم تا دشمن در مذاکره، برای ما فرصت بسازد؟! بگذارید 
قضاوت را به برخی از نزدیک ترین همراهان دولت بسپاریم. این هفت 

روایت، گزیده ای از ده ها روایت مشابه است؛
1/4- خبرگزاری خبر آنالین )تیم انتظامی و معزی، دو مدیر ارشد 
دولت( 19 بهمن 1392 )چند روز پس از ماجرای مشــکوک و شرم آور 
توزیع سبد کاال( در تحلیلی با عنوان »جایزه بهترین کارگردانی برای 
روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کاالهای اساسی« نوشت: »توزیع سبد 
کاال با شیوه  ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن 
برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- 
ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا- را پیش بینی 
می کرد و اصال آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود الزم داشت]![ 
روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره  های خارجی نیازمند 
بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شــرمن که گفته »شما در اخبار 
دیدید ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین مردم فقیر جامعه 
توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم  ها، تاثیر مستقیم داشته.« 
این دقیقا همان نتیجه ای بوده که روحانی از توزیع ســبد کاال داشته، 
اینکه تحریم  ها روی مردم تاثیر مســتقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه 
اوضاع اقتصادی مردم نه تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند 
عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند. درست است که روش 
توزیع سبد کاال چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه 
اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به 

تحقیر چند روزه  ای که بازیگران آن شدند، می ارزید«!
2/4- سعید لیالز عضو مرکزیت کارگزاران: »اگر اختیارات گسترده 
فعلی را که به دولت داده شــده، به چوب خشک داده بودند، وضعیت 

اقتصادی به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود.«
3/4- بیانیه کارگزاران پس از قانع نشدن نمایندگان مجلس دهم 
از چهار پاسخ روحانی به پنج سؤال اقتصادی: »پاسخ های روحانی، نه 
مجلس را قانع، نه ملت را راضی ساخت. دولت، فاقد استراتژی اقتصادی 
روشن است. اوج این سرگشتگی را می  توان در سیاست ارزی دید که 
در بهار 97 بســتر ویژه خواری اخاللگران را فراهم ساخت. متأسفانه با 
وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصالحی 
صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات های 
بی  انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی 

بلکه به یک اداره  کاغذی تقلیل می  دهند.«
4/4- عبداهلل ناصری )مشاور خاتمی  و عضو شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان(: »این اولین  بار نیست که روحانی نه به کارشناسی بیرون 
از دولت توجه می  کند، نه به کارشناسی درون دولت. ما همان آبان ماه - 
قبل از اعالم گرانی بنزین- خبرهایی داشتیم که دولت و روحانی تصمیم 
گرفته اند، اما وزارت اطالعات و دستگاه  های امنیتی مخالف این اقدام 
بوده اند. مشــکل اصلی او این بوده که اساساً به حوزه  های کارشناسی 
خیلی توجهی نداشــت. هر طور که نگاه کنیم، تصمیم افزایش قیمت 
بنزین، نقطه  آغازش با وزارت نفت و دولت بوده و روحانی مسئول است.«
5/4- محمدجواد روح ســردبیر نشــریه حزب اتحاد ملت: »چرا 
روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین، آن گونه سخنرانی می   کند؟ کدام 
رئیس  جمهور اعالم کرده بود که فالن  قدر کسری بودجه داریم؟ روحانی 
در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حمالت هم به رئیسی انجام داد. 
همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم  تر از اینها، اعالم 
کرد به توافقات پشت  پرده  پایبند است؛ همه اینها، یعنی می  خواهد به 

هر قیمتی شده، دوباره مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. 

هفت روایت از 
سوءتدبیرهای شگفت

یادداشت روز

محمد ایمانی

صفحه 2
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کمک قوه قضائیه به دولت و مردم 

صدها هزار میلیارد تومان
به بیت المال بازگشت

نگاهــی بــه کارنامه قوه 
قضائیــه در کمــک به دولت 
و مردم از جملــه در برخورد 
احیای  و  اقتصادی  فســاد  با 
حقوق مــردم و بیت المال طی 
دوره جدیــد، بیانگر اثرات و 
 برکات چشمگیر و قابل توجهی

است. 
به گزارش کیهان، ورود جدی تر 
دستگاه قضایی در دوره جدید به 
دفاع از حقوق مردم و تالش برای 
کمک بــه دولت برای بازشــدن 
گره های اقتصادی و از سوی دیگر 
مبارزه با فسادهای کالن اقتصادی، 
ضمــن افزایش امیــد و دلگرمی 
مردم بازگشــت صدها هزار تومان 
از دارایی کشور به بیت المال را در 

پی داشته است.
بــرای درک بهتر این موضوع 
نگاهی خواهیم داشت به جزئیات 
اقدامــات اثر بخش قوه قضائیه در 

این عرصه. 
بازگشت30 هزار میلیارد تومان 

مالیات معوق به بیت المال، 
معادل 25 میلیون بشکه نفت

در دورانــی که فــروش نفت 
کشور به واسطه تحریم ها با مشکل 
جدی روبرو شــده، گرفتن مالیات 
برای دولت بســیار مهم اســت تا 
بتوانــد کشــور را اداره کنــد، به 
خصوص گرفتن مالیــات از افراد 

پردرآمد.
قــوه قضائیه طی یک ســال 
گذشــته با پیگیری هــای مداوم، 
حدود 30 هــزار میلیارد تومان از 
افراد دانه درشــت  مالیات معوقه 
و پــر درآمــد را به نفــع دولت و 
اقتصاد کشــور زنده کرده اســت، 
این کار زمانی مشــخص  اهمیت 
می شود که بدانیم این مبلغ یعنی 
معادل چیــزی حدود 25 میلیون 

بشکه نفت!
بازگشت 3 میلیارد 

و 400 میلیون دالر از ارزهای 
ناشی از صادرات به کشور

در شــرایطی که بازگشت ارز 
ناشــی از صادرات کاال به کشــور 
یک نیاز مهم بــرای جلوگیری از 
نوسانات بازار ارز محسوب می شود 

و بروز وقفه و مشــکل در بازگشت 
ایــن ارزها به دالیل مختلف باعث 
بروز مشــکالت زیادی در اقتصاد 
کشور شده اســت، قوه قضائیه با 
پیگیری های همین چند ماه اخیر 
موفق شــده ســه میلیارد و 400 
میلیــون دالر از ایــن ارزها را به 
کشور بازگرداند، معادل ریالی این 
عدد می شــود چیزی حدود 100 
هزار میلیــارد تومان، یعنی حدود 
یک پنجم بودجــه عمومی دولت 

در سال 99.
رفع تعهد 14.5میلیارد یورو 

ارز ناشی از صادرات
همچنیــن در پرونــده 250 
میلیارد   14.5 حدود  صادرکننده، 
یورو ارز ناشــی از صــادرات، رفع 
تعهد شــد، به عبارتــی 30 هزار 
میلیارد تومان بیشتر از کل یارانه 
نقدی که دولت در طول یک سال 

به مردم می دهد!
بازگشت 30 هزار میلیارد تومان 
از وام های معوقه به نظام بانکی، 

10برابر اختالس معروف
یکی دیگر از مشکالت اقتصاد 
کشــور در ســال های اخیر، دانه 
درشت هایی هستند که از بانک ها، 
وامهای کالن می گیرند و این پول ها 

را هم برنمی گردانند. 
قوه قضائیه اینجا هم به کمک 
دولت آمده و موفق شده حدود 30 
هزار میلیارد تومان از این وام ها را 
به نظام بانکــی و نهادهای دولتی 
بازگرداند، ایــن مبلغ یعنی اینکه 
حدود 10 برابــر اختالس معروف 
به ســه هزار میلیــاردی به خزانه 

بازگشته است.
وصول 9 هزار و 

500 میلیارد تومانی 
معوقات بانکی با پیگیری 

سازمان ثبت اسناد
در همین زمینــه طبق اعالم 
رئیس ســازمان ثبــت اســناد، با 
اقدامــات این ســازمان در هفت 
ماهه نخست امسال 9 هزار و 500 
میلیــارد تومان معوقــات بانکی و 
وصول شده که رشد 39 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را 

نشان می دهد.

وصول طلب 2 میلیون 
و 300 هزار هموطن 

از موسسات مالی غیر مجاز
یکی از مشــکالت ســال های 
گذشته تعداد زیادی از مردم از بین 
رفتن سپرده های آنها در موسسات 
مالی غیر مجاز بوده است، در ادامه 
اقدامات ســال های گذشــته قوه 
قضائیــه در این خصوص، در دوره 
جدید نیز پول بیش از دو میلیون 
و 300 هــزار نفر از هموطنانی که 
موسسات  توسط  سپرده هایشــان 
مالی غیر مجاز از بین رفته بود به 
آنها بازگردانده شد، چیزی نزدیک 

237 هزار میلیارد تومان.
بازگشت هزاران میلیارد تومان 

از تعاونی های اعتباری
به بیت المال در سال 98

در رابطــه بــا اقدامــات قوه 
قضائیه برای گره گشایی از مشکل 
ســپرده گذاران موسسات مالی که 
با کمــک دولت و بانــک مرکزی 
باید گفت، قوه قضائیه موفق شــد 
صرفــاً در ماه هــای پایانی ســال 
1398، مبلغ 1500 میلیارد تومان 
از امــوال تعاونــی »افضل توس« 
را بــه بانک مرکــزی انتقال دهد. 
تومان  میلیــارد   1450 همچنین 
از اموال تعاونی »وحدت« به بانک 
مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی 
تومان  میلیارد   300 »فرشتگان«، 
توسط قوه قضائیه به بانک مرکزی 
واگــذار گردید. از امــوال تعاونی 
»ثامن الحجج« نیــز 600 میلیارد 
تومان به بانک مرکــزی واگذار و 
435 میلیــارد تومان بــه مردم و 
اموال  پرداخت شد،  سپرده گذاران 
و دارایی هــای دیگــری نیز از این 
موسســه شناسایی شــده که قرار 
است به مرور فرآیند فروش یا انتقال 
آنها به بانک مرکزی انجام شود تا 
تمام یــا حداقل بخش عمده ای از 
ناحیه  از  بانک مرکــزی  اعتبارات 
این خط اعتباری تأمین شده باشد.

جلوگیری از تعطیلی 
بیش از 1800 واحد صنعتی 

با دخالت دستگاه قضا
بــه  گذشــته  ســال های  در 
دالیل نوســانات ارزی یا مشکالت 

اقتصادی، بدهی بانکی و... بسیاری 
از واحدهای صنعتی دچار مشــکل 
شــده اند، این موضــوع تعطیلی یا 
کاهش ظرفیت تولید تعداد زیادی 
از ایــن واحدهای صنعتــی را در 
پی داشــته اســت. با ورود جدی 
دســتگاه قضا به رفع مشکل و باز 
شــدن گره های تولید کنندگان و 
صنعتگران، از آغاز سال 1399، تا 
آبان ماه جاری 819 واحد صنعتی 
که تعطیل و کارگران آن بیکار شده 
بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا 
شد و به چرخه تولید بازگشت، در 
نتیجه این اقدامات بیش از 27 هزار 
شغل برای کارگران این واحد های 
صنعتی ایجاد شــده است. در 12 
ماه ســال گذشــته نیز 994 واحد 
صنعتــی با ورود دســتگاه قضایی 

احیا شده بود.
آیت اهلل خاتمی: 

رؤیای آمریکا تعبیر نخواهد شد
آمریکا در پی سلطه است نه مذاكره

عضو فقهای شورای نگهبان 
دوران  خــواب  آمریکا  گفت: 
طاغــوت را می بیند که وزیر 
و مســئوالن کشور را انتخاب 
می کرد و منابع و منافع مردم ما 
را به غارت می برد؛ به صراحت 
می گویم آمریکا این آرزو را به 
گور خواهد برد و هیچ گاه این 

رویا تعبیر نخواهد شد.
احمد خاتمی،  آیت اهلل ســید 
مجلس  هیئت رئیسه  ســخنگوی 
خبــرگان رهبــری و عضو فقهای 
شورای نگهبان در نشست خبری 
کــه در محل دبیرخانــه مجلس 
خبرگان در قم برگزار شد، در پاسخ 
به سؤالی از سوی خبرنگاران مبنی 
بر نتیجه طرح معیشــتی مجلس 
که به شــورای نگهبان راه یافته و 
بــا آن مخالفت صورت گرفته بود، 
بیان داشت: اصل 75 می گوید هر 
طرحی که می آید باید منابعش نیز 
مشخص شود؛ عزیزان در مجلس 
به صورت دقیق و شفاف منابع این 
طرح را نگفته اند، ان شاءاهلل منابع 

را بگوینــد تا ایــن طرح به صورت 
دقیق تر مورد بررســی قرار گیرد، 
باید دانســت که شورای نگهبان و 
مجلس، همدل در جهت معیشت 

مردم حرکت خواهند کرد.
به گزارش رسا، وی همچنین 
درباره احراز صالحیت های انتخابات 
ریاست جمهوری، تأکید کرد: معتقد 
هستم در گذشته شورای نگهبان 
قانون مدارانه عمل کرده و در این 
عرصه نیز قانون مدارانه عمل خواهد 
کرد و متن قانون، محور خواهد بود؛ 
در همه جای دنیا مرســوم است 
که کاندیداها را مورد بررسی قرار 
می دهند؛ به صراحت عرض می کنم 
که اسم »سخت گیری« برای احراز 
صالحیت ها اســم درستی نیست، 
بلکه درستش این است که بگوییم 
شورای نگهبان قانون مدارانه عمل 
می کند. در شرایط کنونی هرگونه 
مذاکره و سازش با دولت مستکبر 

آمریکا ممنوع است
آیت اهلل خاتمی  در پاســخ به 
سؤالی در رابطه با جواز یا عدم جواز 

مذاکره با آمریکا، تصریح کرد: امروز 
مسئله کلی ما بحث »عزت« است؛ 
باید دانســت که هــم جنگ های 
پیامبر اکرم)ص( در مســیر عزت 
بوده و هم نرمش هــای قهرمانانه 
ایشان در مســیر عزت مسلمانان 
صورت می گرفته است؛ عزت، جزو 
خطوط قرمز محسوب می شود، از 
این رو در شــرایط کنونی هرگونه 
مذاکره و سازش با دولت مستکبر 
آمریکا ممنوع اســت و همان گونه 
که رهبر معظــم انقالب فرمودند 
هیچ مســئولی در هیچ ســطحی 
حق مذاکره با آمریکا را ندارد زیرا 
آمریکا در پی مذاکره نیست، بلکه 
فقهای  اســت.عضو  در پی سلطه 
شورای نگهبان گفت: آمریکا خواب 
دوران طاغوت را می بیند که وزیر و 
مسئوالن کشور را انتخاب می کرد 
و منابــع و منافع مــردم ما را به 
غارت می برد؛ به صراحت می گویم 
آمریــکا این آرزو را به گور خواهد 
 بــرد و هیــچ گاه این رویــا تعبیر 

نخواهد شد.

گفت و شنود

چرا بفروشم؟!
گفت: ترامپ اعالم کرده که نظام انتخاباتی آمریکا فاسد است.

گفتم: ُخب راست میگه، اگه فاسد نبود که ترامپ و بایدن 
و اوباما و بوش و... رئیس جمهور نمی شدند!

 گفت: هــواداران ترامپ به خیابان ها ریخته و شــعار می دهند 
»رای ما را دزدیده اند«.

گفتم: اینکه شعار ســران و اصحاب فتنه آمریکایی-
 اسرائیلی 88 بود!

گفت:  ای دل غافل! یعنی هواداران ترامپ شعار سران فتنه 88 
را دزدیده اند؟! 

گفتم: مرد حســابی! فتنه 88 که ساخت خود آمریکا و 
اسرائیل بود. حاال مال خودشان را پس گرفته اند!

گفت: ولی فتنه 88 که یک پروژه شکست خورده است چی شده 
که به فکر استفاده از آن افتاده اند؟!

گفتم: یارو اسب پیر از کار افتاده ای را برای فروش به دست 
داللی سپرد. دالل برای بازارگرمی از اسب تعریف می کرد که 
بعله، از رخش رســتم و اسب زورو قوی تر است! و... صاحب 
اسب که تحت تاثیر تعریف های دالل قرار گرفته بود گفت 

بده به خودم از فروش منصرف شدم!
بقیه در صفحه 11
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