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اخبار كشور
گزارش کیهان از بدعهدیهای اروپا

یادداشت روز

«قدرت تیز»
و گلوی عمو سام

یک ســال پیش دو محقق آمریکایی به نامهای «کریستوفر واکر» و
«جسیکا لودوینگ» مقاله مشترکی را در نشــریه فارین افرز (با عنوان:
معنای قدرت تیز؛ دولتهــای اقتدارگرا چگونه نفوذ را طراحی میکنند)
منتشر و در آن برای نخستین بار اصطالح  Sharp Powerیا «قدرت تیز»
را مطرح کردند .این اصطالح در برابر اصطالح ابداعی جوزف نای با عنوان
«قدرت نرم» وضع شده است .اصطالح «قدرت تیز» طی یک سال اخیر در
محافل سیاسی و اندیشکدههای آمریکایی مورد بحث بسیار بوده و شواهد
و قرائن نشان میدهد این مباحث سمت و سوی عملیاتی نیز گرفته است.
اما «قدرت تیز» چیست؟
برای آشنایی و درک این اصطالح ابتدا باید برداشتی از قدرت سخت
و نرم داشت .قدرت سخت عبارت است از تحمیل سیاست از طریق اجبار
که ابزار نظامی و اقتصادی دو اهرم اصلی اعمال آن هستند .در مقابل قدرت
نرم ،هدف خود را از طریق جذابیت و اقناع ،دنبال میکند .قدرت نرم باعث
تجدید نظر در فرهنگ یک کشور ،آرمانهای سیاسی و در نهایت سیاستهای
یک کشور میشــود .چکیده نظر واکر و لودوینگ را میتوان چنین بیان
کرد؛ کشورهای دشمن و رقیب آمریکا به استفاده از تکنیکها و ابزارهای
قدرتنرم روآوردهاند و از آن علیه ارزشهای آمریکایی و دموکراسی غربی
اســتفاده میکنند .در واقع «قدرت تیز» ابزار و روشی است که سعی دارد
تمدن غرب را مورد حمله غیرنظامی قرار دهد و آن را تضعیف کند .واکر در
مقاله دیگری توضیح میدهد «قدرت تیز» چهار حوزه را مورد هدف قرار
میدهد؛ فرهنگی ،علمی و دانشگاهی(آکادمیک) ،رسانه و نشر که به طور
اختصار آن را ( CAMPبرگرفته از حروف نخست این چهار حوزه) مینامند.
اما چرا نخســتین بار این بحث در فارین افرز مطرح شــد؟ پاسخ به
این ســؤال به ظاهر فرعی ،کلید حل و فهم مسائل بسیاری در این مورد
اســت .این نشــریه وابســته به «NEDصندوق ملی برای دموکراسی»
( )National Endowment for Democracyدر آمریکاســت .مرور
مختصری بر چگونگی شــکل گیری ،اهداف و عملکرد این نهاد آمریکایی
زوایای مهمی از بحث را روشــن میکند .هشتم ژوئن  1982دونالد ریگان
رئیسجمهور وقت آمریکا در سخنرانی مشهور خود در پارلمان انگلیس،
اتحاد جماهیر شوروی را «امپراطوری شیطانی» نامید و گفت آمریکا باید به
مخالفان آن کمک کند؛ «ما باید زیرساختهای الزم را برای دموکراسی ایجاد
کنیم :آزادی مطبوعات ،اتحادیههای کارگری ،احزاب سیاسی و دانشگاهها.
این به مردم اجازه میدهد که بهترین راه را برای توســعه فرهنگ و حل و
فصل اختالفات خود به صورت مسالمتآمیز انتخاب کنند ».یک سال بعد
 NEDدر واشنگتن پایهگذاری و مورد حمایت کامل هر دو حزب دموکرات
و جمهوریخواه قرار گرفته و تامین مالی شد.
ســخنرانی ریگان جلوه بیرونی تصمیمی بود که از مدتها قبل گرفته
شــده بود .از مدتها پیش ســیا به دلیل مداخالت خود در گوشه و کنار
جهان ،تبدیل به ســازمانی کثیف و منفور شده بود که کمتر سیاستمدار،
فعال اجتماعی و هنرمندی حاضر بود بدنامی ارتباط با آن را به جان بخرد.
بغرنج شدن این وضعیت ،تصمیمسازان آمریکا را به تکاپو انداخت تا وظیفه
«صادرات دموکراســی آمریکایی» را به نهاد دیگری واگذار کنند و نتیجه
آن تاســیس  NEDبه عنوان بازوی عمومی سازمان سیا بود .این سازمان
پوششــی ،خود را غیردولتی معرفی میکند اما بودجه آن بطور کامل و با
استفاده از راههای مختلف آشــکار و پنهان ،توسط دولت آمریکا تامین
میشود .سخنرانی ریگان در انگلیس نیز در این مورد اتفاقی نبود .به قول
تیری کیسان تحلیلگر فرانسوی؛  NEDو شاخکهای چهارگانه آن ،اندامهای
یک پیمان ارتش انگلوساکسون است که لندن ،واشنگتن و کانبرا را متصل
میکند و نه تنها پوششی برای سیا ،بلکه  MI6انگلیس و ( ASISسازمان
امنیتی استرالیا) است.
گذشته از مبحث گسترده جنگ نرم و رقابت رسانهای و فرهنگی دو بلوک
غرب و شرق ،یکی از اصلیترین روشهای مداخله  NEDدر محیط سایر
کشورها از طریق نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن انتخاباتهاست .دستکاری
موفقیتآمیز انتخابات نیکاراگوئه 1990و مغولستان ،1996کمک به سرنگونی
دولت منتخب بلغارستان در  1990و آلبانی در  1991-2و حمایت گسترده و
طوالنیمدت از مخالفان هوگو چاوز در ونزوئال از  1999تا  2004تنها چند مورد
از این فعالیتهاست که ردپای  NEDدر آن به روشنی قابل پیگیری است.
انقالبهای رنگی یا مخملی و ماجرای مشهور ایران-کنترا (مک فارلین) از
دیگر موارد قابل ذکر در این پرونده قطور است .سال  2003و در بیستمین
سالگرد تاسیس آن عنوان شد 6هزار سازمان سیاسی و اجتماعی در سراسر
دنیا تحت حمایت و پشتیبانی آن قرار دارند.
ابزار اصلی و ثابت  NEDبرای پیشــبرد برنامههای خود «قدرت نرم»
و نفوذ در همان چهار حیطهای اســت که از واکر در باال نقل شد؛ فرهنگی،
دانشگاهی ،رسانه و نشر .این نهاد طی سالهای اخیر متوجه شد ،به دالیل
مختلف انحصار آمریکا بر «قدرت نرم» از دست رفته و بازیگران جدیدی وارد
میدان شدهاند .دشمنان و رقبای آمریکا با استفاده از سالحی که ساخته و
پرورش داده آمریکا بود و تنها در اختیار آن قرار داشت ،در حال ضربه زدن
به آمریکا هستند .آمریکایی که دههها کشورها و فرهنگهای مختلف جهان
را مورد تهاجم نرم قرار داده بود ،اینک خود هدف تهاجم قرار گرفته بود.
پس عجیب نیست که نخســتین بار اصطالح «قدرت تیز» در نشریه
فارینافرز مطرح میشــود NED .در قلب این جنگ جهانی قرار دارد و
شاخکهای آن زودتر از بقیه این تهاجم را حس کرد .نامگذاری و تفسیرهای
صورت گرفته در این زمینه ،خود بخشــی از این جنگ نرم هستند .اگر
آمریکاییها با ابزار رســانه و فرهنگ در جامعهای نفوذ کرده و بر رفتار و
سیاســتهای آن اثر بگذارند ،امری مثبت است و نام آن را «قدرت نرم»
میگذارند ،اما اگر رقبا همین کار را درخصوص آمریکا انجام دهند و سخن
خود را به گوش مردم آمریکا برسانند ،امری مذموم و نام آن «قدرت تیز»
است و باید هرطور شده با آن مقابله کرد!
آمریکاییها به طور مشخص سه کشور ایران ،روسیه و چین را به عنوان
کشورهای استفادهکننده از «قدرت تیز» علیه آمریکا و ارزشهای آن معرفی
میکنند .درباره نوع برخورد با این مسئله نیز دو دیدگاه در آمریکا وجود
دارد .عدهای معتقدند باید با این مسئله برخورد سلبی و سخت کرد و اجازه
نفوذ و دسترسی این کشورها به ابزارهای اعمال «قدرت تیز» را گرفت .در
مقابل عدهای دیگر (مانند جوزف نای) معتقدند آنچه باعث برتری و پیروزی
آمریکا بر اتحاد جماهیر شوروی شد ،فضای باز و آزاد فرهنگ غرب بود و
نباید برای مقابله با «قدرت تیز» این مزیت را محدود و نابود کرد و راه مقابله
با «قدرت تیز» ،قدرت نرم است.
شواهد و قرائن نشان میدهد آمریکاییها روش سلبی و حذفی را در
برخورد با «قدرت تیز» در پیش گرفتهاند .اواخر مهرماه شــرکت توییتر
مجموعهای شــامل  ۱۰میلیون پست توییتری و از جمله دو میلیون پست
ویدیویی را منتشر کرده و مدعی شد این مجموعه از سوی ایران و روسیه
تولید و منتشر شده است .به دنبال آن هزاران حساب کاربری ایرانی و روسی
بسته شد .بستن حسابهای کاربری ایران محدود به توییتر نشد .فیسبوک
و یوتیوب نیز کاربران زیادی را حذف کردند .اتهام این حسابهای کاربری
حمایت از جمهوری اسالمی ،انتقاد از رژیم صهیونیستی و تهاجم به ارزشهای
آمریکایی بود! دو روز پیش هم رویترز گزارشی ویژه از  71وبسایت ایرانی
منتشر کرد و نوشت این وبسایتها که به زبانهای مختلف دنیا مطلب تولید
و منتشر میکنند ،افکار عمومی سایر کشورها ،به خصوص در منطقه را هدف
گرفتهاند .اتخاذ روش سلبی و حذفی در برخورد با قدرت نرم جمهوری اسالمی
قابل پیشبینی بود چرا که از سالها پیش غربیها این روش را در پیش گرفته
بودند .در حالی که دهها شــبکه ماهوارهای فارسیزبان سالهاست جامعه
ایرانی را تحت بمباران و جنگ روانی خود قرار دادهاند اما غربیها با انواع و
اقسام روشهای سلبی سعی میکنند صدای معدود شبکههای ایرانی مانند
پرستیوی ،هیسپانتیوی و العالم را قطع کنند.
داغ شدن موضوعی مانند «قدرت تیز» در محافل سیاسی و عملیاتی
آمریکا نشان میدهد جنگ نرم وارد مرحله تازهای شده است و آمریکا تنها
بازیگر فعال این میدان نیست .کشورهای دیگر دریافتهاند دفاع صرف در
این میدان کفایت نمیکند و بهترین دفاع ،حمله است .جمهوری اسالمی
در آستانه چهل سالگی خود در عرصه جنگ نرم وارد فاز تهاجمی شده و
این نشانهای دیگر از پیشرفت و عظمت این انقالب است .اگرچه امکانات و
ابزار و بودجه مالی جمهوری اسالمی در این میدان کمتر از دو بازیگر دیگر
آن یعنی چین و روسیه است اما پتانسیل محتوایی ،جذابیت و قدرت اقناع
انقالب اسالمی که برخاسته از فطرت بشری و آموزههای الهی است ،از این دو
کشور میراثدار سوسیالیسم و کمونیسم بسیار بیشتر است .نظام استکباری
آمریکا که قدرت خود را مدیون تصویرسازی است ،باید هم نگران برندگی
قدرتی باشد که این هیمنه ساختگی را به چالش میکشد .در عصر حیرت
و سرگشتگی جهانی ،بشر مشتاق صدای آرامشبخشی است که او را از این
بیابان تاریک و وحشتزا برهاند .الیس الصبح بقریب...

محمد صرفی

تلفن بانکهای ایرانی را قطع نکند
آلمان ِ
تضمین مزایای برجام پیشکش!

سرویس سیاسی-
همزمان با ادعای اروپا مبنی بر
گشایش کانال مالی ،شرکت مخابرات
آلمان در اقدامی گستاخانه خطوط
تلفن و اینترنــت بانکهای ایرانی
مستقر در این کشور را قطع کرد.
شــرکت مخابرات آلمان در اقدامی
گستاخانه خطوط تلفن و اینترنت بانکهای
ایرانی مستقر در این کشور را قطع کرد.
دادگاه هامبــورگ آلمان در حکمی
مقدماتی از شرکت مخابرات آلمان خواست
خطوط تلفن و اینترنت بانکهای ایرانی
مســتقر در این کشور را مجددا راهاندازی
کند .شرکت تلهکوم اواسط نوامبر تلفن و
اینترنت بانکهای ایرانی را قطع کرده بود.
دادگاه ایالتی شــهر هامبورگ آلمان
به شکایت بانکهای ایرانی مستقر در این
شهر رسیدگی کرد و روز جمعه  ۹آذر (۳۰
نوامبر) در حکمی اولیه به سود آنها رای داد.
بنابر حکم دادگاه ،شرکت مخابرات آلمان
( )Telekomباید خطوط تلفن و اینترنت
سه بانک ایرانی مستقر در هامبورگ؛ بانک
ملی ،بانک ســپه و بانک بازرگانی ایران و
اروپا را از نو وصل کند.
آمریکا تشکر کرد
شرکت مخابرات آلمان روز  ۱۶نوامبر
 ۲۰۱۸خطوط تلفن و اینترنت بانکهای
ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرده بود.
تلهکوم آلمان در نوشتهای کتبی به بانک
ملی نوشته بود ،این شرکت بر این نظر است
که پــس از تحریمهای آمریکا ،بانکهای
ایرانی دیگــر قادر نخواهنــد بود هزینه
اشتراک تلفن و اینترنت خود را بپردازند.
پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا
در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال
از تصمیــم تلهکوم آلمان در قطع تلفن و
اینترنت بانکهــای ایرانی در هامبورگ،
از اجرای تحریمها علیه ایران تشکر کرد.
یک سخنگوی شرکت مخابرات آلمان
از تصمیــم دادگاه ایالتی هامبورگ انتقاد
کرد .این ســخنگو در پاســخ به پرسش
روزنامه هندلزبالت دربــاره حکم دادگاه
گفت :ما تصمیم دادگاه علیه شرکت خود را
نادرست میدانیم و به همین دلیل ،هر چه
زودتردرخواست تجدیدنظر داده و از همه
راههای قانونی ممکن علیه این حکم اقدام
خواهیم کرد .رسانههای آلمان نوشتهاند
علت تصمیم تلهکوم برای خودداری از ارائه
خدمات به بانکهای ایرانی ،حضور شرکت
تلفن همــراه «تی-موبایل» ،وابســته به
شرکت مخابرات آلمان ،در بازار آمریکاست.
گفتنی اســت اکثر بانکهای آلمان
در هامبورگ از هر گونه تراکنش مالی با

شعبههای بانکهای ملی و بانک بازرگانی
ایران و اروپا خودداری میکنند در حالی
که بانک مرکزی آلمان به دادوستد مالی
با بانکهای ایران موظف است و بانکهای
ایرانی یادشده از سوی اتحادیه اروپا تحریم
نشدهاند .شعبههای بانک ملی ،بانک سپه و
بانک بازرگانی ایران و اروپا که در هامبورگ
تاسیس شــده ،دارای مجوز آلمانی برای
فعالیتهای بانکی هســتند .با وجود این،
عمال قادر به حواله هیچ پولی نیســتند؛
زیرا از سوی دیگر بانکها و نهادهای مالی
تحریم شــدهاند و ارتباطشان با سوئیفت،
شبکه بینالمللی ارتباطات مالی بینبانکی،
قطع شده است.
از هواپیمای ظریف تا تحریم مخابراتی!
متاسفانه در سایه انفعال و بیعملی
وزارت خارجه ،رفتارهای تحقیرآمیز اروپا
هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد.
برخالف فضاسازی برخی دولتمردان
و رسانههای زنجیرهای ،کشورهای انگلیس،
فرانسه و آلمان در سالهای اخیر به هیچ
عنوان همراه ایران نبوده و دقیقا در راستای
سیاســت های ضد ایرانــی آمریکا عمل
میکنند .در بهمن ماه  ،96آلمان در اقدامی
توهین آمیز و گستاخانه از سوخت رسانی
به هواپیمای حامل ظریف خودداری کرد.
آلمــان همچنیــن در تیرماه  97در
اقدامی غیرقانونی و با دالیل واهی ،دیپلمات
ایرانــی را کــه از مصونیــت دیپلماتیک
برخوردار بود ،بازداشــت کــرد .مهر ،۹۷
رســانههای غربی از اســترداد دیپلمات
ایرانی بازداشــت شده در آلمان به بلژیک
خبر دادند.
«هایکو مــاس» وزیر خارجه آلمان-
مهر  -97گفت« :با آمریکا اهداف مشترکی
را درقبال ایــران دنبال میکنیم .ما فقط
از نظر مســیرهایی که دنبال میکنیم با
یکدیگر اختالف داریم».
اخراج دیپلماتها
و تحریم نمایشگاهی!
اما رفتارهای تحقیرآمیز اروپا به آلمان
خالصه نمیشود.
در شهریورماه سالجاری ،تعدادی از
اعضای گروهکهای تروریستی به سفارت
ایران در فرانسه تعرض کردند .نکته قابل
تأمل اینجاست که پلیس فرانسه علیرغم
اطالع قبلی ،برای جلوگیری از این تعرض
در محل حاضر نشد! فرانسه همچنین در
ماههای گذشته در اقدامی گستاخانه یکی
از دیپلماتهــای ایرانی را از این کشــور
اخراج کرد.
خــودداری از معرفی ســفیر ،ایجاد
محدودیت برای سفر دیپلماتهای ایرانی

خبر خوش واقعی
بازگرداندن قدرت خرید مردم است
خبر کاهش تورم وقتی خبر خوب و خوشــحالکنندهای است که قدرت خرید
کاهش یافته مردم در یک سال اخیر افزایش یابد.
روزنامه قدس در یادداشــتی با همین موضوع مینویسد :رئیسجمهور اخیرا ً با
بیان گزارشی از وضعیت نرخ تورم ناشی از تحریمها گفت «خبرخوش این است که
در ماه آبان نسبت به ماههای قبل ،تورم یک ماهه یک سوم شد و این روند کاهشی
تا حد امکان در ماههای بعد نیز تداوم خواهد داشت» این جمالت در ذهن بسیاری
از مردم این ســؤال را ایجاد کرده که چگونه ممکن اســت با وجود افزایش فزاینده
قیمتها ،تورم به یک سوم کاهش یافته باشد.
آنچه رئیسجمهور تحت عنوان کاهش تورم آبان ماه به یک سوم ماه قبل بیان
داشــت براساس تعریف تورم ماهیانه از تورم و قیاس تورم آبان ماه با تورم مهر ماه
سال جاری بود؛ اما سؤال این است چرا این کاهش یا به اصطالح توقف شتاب تورم
در آبان ماه از سوی مردم احساس نمیشود؟
اول اینکه کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تورم در یکسال اخیر به
هیچ عنوان جبران نشده و حتی به فرض کاهش سرعت تورم در ماه اخیر تورم همچنان
وجود دارد و صرفاً از شدت افزایش آن کاسته شده است در حالی که هیچ اقدام قابل
توجهی در راستای افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با تبعات تورم رخ نداده است.
دوم اینکه عموماً تورمهای ماهیانه و نقطه به نقطه اگرچه محاسباتی علمی و
پذیرفته شده دارند ،اما هدف اصلی از محاسبه این تورمها عمدتاً برای برنامهریزیهای
آماری و فعالیتهای پژوهشی بوده و عمده تورم مهم برای تعیین کاهش قدرت خرید
مردم ،همان تورم منتهی به  12ماهه پایان سال یا تورم سالیانه است.
با این حال باید پذیرفت حتی به فرض کاهش شدت تورم (که براساس شواهد
موجود و به واسطه افزایش حجم نقدینگی ،در میان مدت امکان تک رقمی شدن
نرخ تورم وجود ندارد) دولت ابتدا باید با اعمال سیاستها و بستههای حمایتی (نقدی
و غیر نقدی) قدرت خرید از دست رفته مردم را احیا کرده و سپس به ایجاد تعادل
میان افزایش هزینهها و دستمزدها بپردازد .آنچه در گام اول با افزایش نرخ تورم رخ
میدهد این است که افراد جامعه با افزایش تورم باید پول بیشتری برای خرید کاال
یا خدمات بپردازند که در صورت ثبات یا افزایش غیر متناسب هزینهها با درآمدها،
این روند به کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید.
کرباسچی :مردم هیچ حجتی
برای رای به اصالحطلبان ندارند
دبیــرکل حزب کارگزاران گفت اگر خود را در حال حاضر جای مردم بگذاریم،
هیچ حجتی برای رای دادن به اصالحطلبان وجود ندارد.
غالمحســین کرباسچی در گفتوگو با روزنامه سازندگی ،درباره انتخابات سال
 84و حمایتش از کروبی در آن انتخابات گفت :در سال  84وقتی آقای کروبی آمد،
توقع این بود که جناح چپ به طور کامل پشت آقای کروبی بایستد اما مسایلی پیش
آمد که باعث شد دوستان دنبال کاندیدای دیگری [مصطفی معین] بروند؛ همین امر
ی وارد انتخابات شوند .طبعا چون آقای هاشمی بودند،
هم باعث شد که آقای هاشم 
ما نمیتوانستیم از آقای کروبی حمایت کنیم اما سال  88وقتی آقای کروبی نامزد
شد ،نه آقای موسوی تصمیم به حضور گرفته بود و نه آقای خاتمی میخواست در
انتخابات حاضر شود .آقای کروبی هم از حزب کارگزاران و هم از شخص بنده دعوت
کردند که کمک کنیم .من چون فکر میکردم که هم این کار درســت است و هم
جناح چپ پشت آقای کروبی میایستد ،قبول کردم.
وی میافزاید :به هرحال امروز خیلی از دوســتان جناح چپ به اشتباهات آن
روزهای خود اذعان کردهاند .آخرین آنها ،مصاحبه آقای محمدرضا خاتمی اســت.
سال  84دو جنبه وجود داشت که ما را در چاله انداخت؛ یکی حالتی بود که پس از
پیروزیهای سالهای ابتدایی اصالحات داشتیم؛ در شورای دوم نیز برخی از نیروهای
چپ بهگونهای به پیروزی و محبوبیت خودشان اطمینان داشتند که بیش از واقعیتی
بود که وجود داشت .اما باید این عالیم را زمانی که در راس دولت بودند ،میدیدند.
کرباسچی با انتقاد از تشکیالت اصالحطلبان گفت :این تشکیالت در انتخابات
جواب داد اما این مجموعه باید عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
وضعیت اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری باال رفته است .اصالحات باید
راجع به تمام مسایل موجود ،حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد
و نفسی بکشد ولی شما هیچ آثاری از آن را نبینید .به نظر من اگر اصالحات اینطور
ادامه دهد ،باید به این سرنوشت و همین شعارها قانع باشد .مردم و جامعه منتظر
نمیمانند تا شما روزی هوسی بکنید؛ باید مطابق با روز و مطابق با نیازهای جامعه
برنامه سیاسی و عملیاتی داشته باشید .مجموع این تشکیالت نه این توانایی را دارد
و نه درجهت این تواناییها شکل گرفته است؛ بیشتر حالتی فرمالیته و ظاهری دارد.
مــردم میخواهند بگویند حاال برای اقتصــاد جامعه چه کاری میکنند؟! این
مجموعهای که وارد مجلس شــدند ،چه اتفاق مثبتی را ســبب شدند؟! اگر نبودند
چه اتفاقی میافتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای شهر شدند ،توانستهاند حرکتی در
زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این همه مشکالت شهر چ ه کردهاند؟!
دبیــرکل کارگزاران درباره وضعیت اصالحطلبان در انتخابات آینده اضافه کرد:

در پاریس ،بخشنامه رسمی وزارت خارجه
فرانسه مبنی بر ممنوعیت سفر دیپلماتها
و حتــی کارگزاران رســمی بــه ایران و
عدم صدور کارت شناسایی(اقامت) برای
همســران و دختران دیپلماتهای جدید
ایرانی تا مادامی که کشف حجاب! نکنند
را نیز باید به فهرســت اقدامات ضدایرانی
فرانسه در حوزه دیپلماتیک اضافه کرد.
اقدامات خصمانه فرانسه در ماههای
اخیر به حوزه دیپلماتیک محدود نمیباشد.
از  29مهر تا  3آبان  97نمایشــگاه
بینالمللــی مواد غذایی پاریس موســوم
به  SIALبرگزار شــد .نکتــه قابل تأمل
اینجاســت که فرانســه ،پاویون ایران در
نمایشــگاه مذکــور را بســت و در ادامه
ایــن رفتار خصمانه ،حضــور بازرگانان و
شرکتکنندگان ایرانی برای بازدید از این
نمایشگاه را نیز ممنوع اعالم کرد.
10مهرماه سالجاری پلیس فرانسه با
 200کماندو خود به دفتر مرکز اســامی
«الزهــرا» حمله کــرده و ضمن تخریب
و توقیــف بخش مهمــی از امکانات این
دفتر ،یــازده تن از اعضــای این مرکز از
جمله یحیی قواسمی (مدیر مرکز اسالمی
الزهرا) را بازداشت کرد .همچنین در مهرماه
سالجاری فرانسه در اقدامی خصمانه اموال
وزارت اطالعات و دو ایرانی در فرانســه را
بلوکه کرد.
میزبانی با چاشنی تحقیر!
در روزهای آخر آبان ماه سال جاری،
جرمی هانت وزیــر خارجه انگلیس وارد
ایران شــد تا با محمدجواد ظریف دیدار
کند .اظهارات وزیر خارجه قبل از ســفر
به ایران و فضاســازی انگلیســیها علیه
کشورمان ،حواشی زیادی برای این سفر
ایجاد کرد .بیبیسی ساعاتی قبل از ورود
هانت به ایران گزارش داد« :آقای هانت با
دو پیام روشن به ایران میرود ،نخست آنکه
ایرانی -بریتانیاییهایی دوتابعیتی که در
ایران در زندان هستند و به گفته آقای هانت
بیگناهند باید آزاد شوند .دوم اینکه ایران
از اقداماتی که آقای هانت «بیثباتکننده»
میخواند دست بردارد» .هانت در گفتوگو
با روزنامه گاردین در آستانه سفر به ایران،
به صراحت گفت که «سعودی ،و نه ایران،
شریک بریتانیا در خاورمیانه است».
در برابر این شرارت آشکار انگلیسیها،
که انتظار دارند به سبک دوران «استعمار»
با یک تماس سفارت «دولت فخیمه» ،اوامر
ایشان توسط وابستگان انگلوفیل حکومتی،
صورت گیرد و فالن «جاسوس» آزاد شود،
آنچه از سوی دولت آقای روحانی در چند
سال اخیر دیده شــده ،نه تنها متناسب

با اقتدار و اســتقالل جمهوری اســامی
نیست ،که بعضا انفعالی حیرتآور را نشان
میدهد که انگلیســیها را در شــرارت و
زیادهخواهیهای گســتاخانه ،تحریص و
تحریک میکند.
روز  28آبــان در جریان اســتقبال
ظریف از وزیر خارجه انگلیس ،وزیر خارجه
کشورمان چنان با شور و شوق و عجله و
خندهکنان به سمت وزیر انگلیسی رفت که
خود هانت غافلگیر شد ،انگار نه انگار که
همین فرد ،قبل از سفر به تهران آن خط
و نشــانها را برای ایران کشید و از پیوند
استراتژیک لندن با دشمن ایران(آل سعود)
گفت .الزم به ذکر اســت که محمد جواد
ظریف-مهر  -96گفته بود :آمریکا آنطور که
در توافق هستهای مقرر شده ،تحریمها را
رفع نکرده و ما هنوز نمیتوانیم در انگلیس
یک حساب بانکی باز کنیم.
فرار به جلوی هلند
در ســایه سکوت و انفعال و وادادگی
سفارت ایران در الهه و وزارت امور خارجه
کشورمان ،طرف هلندی در کمال آرامش
به جای مجرم (به دلیل پناه دادن به یک
تروریســت جانی) در مقام شاکی نشسته
و در  17خرداد ســال جــاری دو نفر از
دیپلماتهای ما را از این کشور اخراج کرد.
اخراج دیپلماتهای ما از هلند و عدم
واکنش وزارت امور خارجه در حالی صورت
گرفت که دیپلماتها در همه جای جهان
عالوه بر مصونیــت دیپلماتیک ،باالترین
مقام رسمی در ماموریتها در کشورهای
مقصد هستند و هرگونه تعرض به آنان در
بدیهیترین و پایینترین شکل بر اساس
اصل عمل متقابــل (اخراج دیپلماتهای
طرف مقابل) صورت میپذیرد.
انفعال دستگاه دیپلماسی
کشــورهای اروپایی مذکور به دلیل
میزبانــی و حمایت همهجانبه از گروهک
تروریســتی منافقیــن و گروهکهــای
ضدایرانی تجزیهطلب و حمایت و تجهیز
رژیــم بعث صدام علیه ایران در  8ســال
جنگ تحمیلی و حمایت و تجهیز گروهک
تروریستی داعش ،اکنون در جایگاه متهم
قرار دارند .اما در ســایه انفعال و بیعملی
وزارت خارجه ،در جایگاه شاکی نشسته و
روز به روز بر گستاخی خود علیه کشورمان
میافزایند.
الزم به ذکر است که پس از گذشت
 7ماه اتالف وقت و پشتهماندازی اروپا،
خبر رسیده که سازوکار مالی ادعایی که
حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشــخص
نشده است ،قرار نیست فروش نفت ایران
را پوشش دهد.

خبر ویژه
نباید توقعی داشته باشیم که در همه دورههای انتخاباتی مردم به ما رای دهند .اگر
ما تحرک نداشــته باشیم و حرف جدیدی مطرح نکنیم نباید توقع داشته باشیم و
با تکرار و تکرار نمیتوان دوباره موفق شــد .همین االن وقتی خود ما معتقدیم که
مجلس ،شورای شهر و دولت بد عمل کردهاند ،چه توقعی باید از مردم داشته باشیم
که دوباره به ما رای دهند؟! در حال حاضر اگر خود را جای یک شــهروند بگذاریم،
هیچ حجتی برای رای دادن مجدد به اصالحطلبان وجود ندارد.
اگر اصالحطلبان همین روندی که بعد از انتخابات ســال  92داشــتهاند را که
مجموعهای از رخوت ،سســتی ،ندانمکاری و اختالفات است ،ادامه دهند ،میتوان
گفت مشکالت شکننده همچنان باقی خواهد ماند.

وقتی سخنگوی فراکسیون امید
لبه جاده خاکی میزند
آمیزهای از بیسوادی و عوامفریبی در میان حامیان الحاق به کنوانسیون CFT
حاکم شده است.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید به خبرگزاری ایلنا گفته است؛ تبعیض،
رانت و فسادهایی که وجود دارد مردم را بیش از پیش بیاعتمادتر و ناامیدتر میکند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد :مبارزه با رانت ،فساد و تبعیض
مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه است ،هنگامیکه مردم مشاهده کنند با
فساد به طور جدی مبارزه میشود و فقط شاخ و برگهای آن زده نمیشود ،قطعا
نظرشان تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد :معتقدم تصویب « »CFTمیتواند از فساد در کشور جلوگیری
کنــد و از اینکه هر روز یک عدهای غنیتر و یک عدهای فقیرتر شــوند ،جلوگیری
میکند .درحال حاضر مردم شرایط واقعا سختی را سپری میکنند برخیها فقط با
یک قوت الیموت زندگی میکنند.
اظهارات سخنگوی فراکسیون امید درحالی است که اغواگری درباره  CFTاز
سوی آقای ظریف و برخی افراد همسو با وی کلید زده شد .درواقع این طیف کوشیدهاند
«مبارزه با پولشویی» را ابزار فشار و شانتاژ برای تصویب الیحه الحاق به  CFTقرار
دهند .اما نکته عجیب و مضحک این است که اصل موضوع کنوانسیون « ،CFTمبارزه
با تامین مالی تروریسم» است و این موضوع هیچ ربطی به مبارزه با پولشویی ندارد.
درعین حال از امثال این وکیلالدوله باید پرسید چرا هرگز مدیران دولتی مقصر و
متهم در ایجاد انواع رانت ،مفاسد مالی و ارزی ،قاچاق کاال ،فرار مالیاتی و  ...را احضار و
مواخذه نکردید تا به قول شما موجب غنی شدن عدهای درمقابل فقر مردم نشوند؟! آیا
همین اظهارات حکم شما بر بیکفایتی  -اگر نگوییم همدستی با مجرمان  -نیست؟!
از وعده ایجاد اشتغال
تا معضل ریزش شاغالن
یک روزنامه اصالحطلب تصریح کرد برخالف وعدههای دولت و به جای ایجاد
اشتغال ،با ریزش شاغالن مواجه هستیم.
روزنامه تعادل مینویســد :در معرض ریزش نیــروی کاری قرار داریم .به نظر
میرسد دولت قصد دارد که نیروی خود را از ایجاد اشتغالهای جدید به سمت تثبیت
اشتغالهای موجود انتقال دهد .پیشبینیها حاکی از این است که سالی حدود 850
هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه میشوند و اگر دولت بخواهد ناگزیر اشتغال
این جمعیت را به تعویق بیندازد در سالهای آینده نه تنها نرخ بیکاری جهش زیادی
خواهد کرد بلکه با پدیدهای به نام بیکاری تجمعی روبرو خواهیم بود.
به گزارش تعادل آمارهای مربوط به تغییرات اشتغال مؤید نوعی ریزش در نیروی
کار کشور است .طبق محاسبات مرکز آمار ،تعداد اشتغال جمعیت  10ساله و بیشتر
کشور در تابستان سال  96به میزان  23میلیون و  797هزار و  533نفر بوده که در
تابســتان امسال به  23میلیون و  955هزار و  656نفر رسیده است .با اینکه تعداد
 158هزار و  123نفر به این جمعیت اضافه شده اما این تعداد مقابل  760هزار نفری
که در این فاصله به جمعیت  10ساله و بیشتر اضافه شده بسیار ناچیز است؛ تنها
 16درصد این تعداد در بازار کار جذب شدهاند .با اینکه این آمارها مشخص نمیکند
چه تعداد ریزش کار (از دست رفتن شغل) و چه تعداد کسانی بودهاند که تازگی به
جرگه بیکاران راه یافتهاند ،اما این میزان اشتغالزایی منطقاً دو گروه را دربرمیگیرد.
نسبت اشتغال جمعیت  10ساله و بیشتر از  36درصد سال  96به  35/9درصد در
سال  97رسیده است .نرخ بیکاری این جمعیت در تابستان سال  96به میزان 11/5
درصد بوده که در تابستان امسال به  12/2درصد رشد کرده است.
پیشبینی میشود امسال بیش از  840هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده
شود که  80درصد آنان را جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
براســاس آمارها حــدود  70درصد متقاضیان جویــای کار را فارغالتحصیالن
دانشگاهی تشکیل میدهند و ساالنه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده
میشــود .هدفگذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه،

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

هوش و حواس!

گفت :آقای موسویان ،عضو اســبق تیم هستهای کشورمان در کنفرانس
سیاســت خارجی آلمان پیشنهاد داده است که سردار سلیمانی و بنسلمان با
همکاری یکدیگر بحران یمن را حل کنند!
گفتم :حاال چرا درحالی که بنسلمان بهخاطر جنایتهای بیشمارش
در یمن و قطعه قطعه کردن خاشقجی با نفرت عمومی مردم دنیا روبهرو
شده است ،آقای موسویان با همسنگ نشان دادن سردار سلیمانی با
بنسلمان! اصرار دارد برای این حیوان وحشی کسب وجهه کند؟!
گفت :شاید هم با مشاهده قتل خاشقجی ،پیشنهاد این مالقات را داده است
تا خیال آمریکا و اسرائیل و آلسعود را از بابت سردار سلیمانی راحت کند؟!
گفتم :چه عرض کنم؟!
گفت :حاال چرا این جماعت غربزده همواره بهسوی منافع آمریکا و اسرائیل
غش میکنند؟!
گفتم :یارو کیســه گندمش را برده بود آسیاب که آرد کند و در
حالی که منتظر نوبتش بود گندم کیسه دیگران را روی کیسه خودش
میریخت! آسیابان پرسید؛ این چه کاریست؟ گفت؛ مگر نمیدانی من
هوش و حواس درست و حسابی ندارم؟! آسیابان گفت؛ اگر اینطوری
است چرا از گندم خودت روی کیسه دیگران نمیریزی؟!

در نامهای به سازمان ملل

ایران خواستار محکومیت اظهارات
«پمپئو» شد

نمایندگی جمهوری اسالمی
ایران در ســازمان ملل متحد
روز جمعه در نامهای به دبیرکل
ســازمان ملل و رئیسشورای
امنیت خواســتار محکومیت
اظهــارات غیرمســئوالنه و
تحریکآمیــز «مایک پمپئو»
وزیر خارجه آمریکا علیه ملت
ایران شد.
نمایندگی دائم ایران در سازمان
ملل در ایــن نامه به اظهارات اخیر
«پمپئو» که ملت ایران را به قحطی
تهدید کــرده بوداشــاره و تصریح
کــرد اینگونه اظهارات بخشــی از
سیاســتهای آمریکا بــرای اعمال
فشــار و تهدیدی عملی برای به راه
انداختن جنگ اقتصادی علیه مردم
ایران است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل
در این نامه همچنین به اعمال مجدد
تحریمهای آمریکا که مانع دسترسی
مردم ایران به نیازمندیهای اساسی
از قبیل دارو ،لوازم پزشکی و درمانی
شده استاشاره و تاکید کرد اقدامات
کاخ سفید نمونه بارز جنایات علیه
بشریت است.
در این نامه خاطرنشــان شده
است اقدام آمریکا در اعمال مجدد

تحریمهای یکجانبه علیه ملت ایران،
نقض تعهدات واشنگتن تحت برجام،
قطعنامه  2231شــورای امنیت و
حکم دیوان بینالمللی دادگستری
است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل
در این نامه ،اظهــارات «پمپئو» را
نشانه دیگری از سیاست زورگویانه
آمریــکا برشــمرد و تصریــح کرد
واشــنگتن حاضــر اســت عالوهبر
مجازات ملت ایران ،ســایر کشورها
را نیز به دلیــل تبعیت از قطعنامه
شورای امنیت تنبیه کند.
این نامه همچنین تاکید میکند
همانگونــه که ایران در  40ســال
گذشــته در مقابــل زورگوییها و
اقدامات غیرقانونی آمریکا مقاومت
کرده ،در مقابل سیاســتهای غلط
اخیر این کشور نیز مقاومت خواهد
کرد و سربلند خواهد شد.
نمایندگــی ایران در ســازمان
ملل در این نامه از جامعه بینالملل
خواست در مقابل اینگونه سیاستها
کــه بنیادهــای ســازمان ملــل و
چندجانبه گرایی را تهدید میکند
«ایســتادگی» و آمریکا را وادار به
پایبندی به اصول و اهداف سازمان
ملل کند.

نرخ بیکاری را به  8درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را
در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان براین باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی مواجهیم که نشان
میدهد در گذشــته فرصتهای شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد
معمول بیشتر شده است .بهطور طبیعی خلق فرصتهای شغلی جدید برای کاهش
نرخ بیکاری ساالنه به میزان  8درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش
تعداد شاغالن به بیش از  950هزار نفر در سال  1397است.

دوربرگردان کارت سوخت
پس از پنج سال خسارت
حیز انتفاع ساقط کرد و
دولت سامانه کارت هوشمند سوخت را چند سال از ّ
حال مجبور شده پس از  5سال آن را احیا کند و چه خوب که از تمام ظرفیتهای
این کارت استفاده شود.
روزنامه صبحنو در یادداشتی با عنوان «دوربرگردان به سبک دولت تدبیر» نوشت:
حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چارهای ندارد جز احیای کارت هوشمند
سوخت ،سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقهای عبرتانگیز دارد .در سالهای 1374
تا  1384در ابتدای بهار هر سال ،قیمت بنزین درصدی افزایش مییافت و هر سال
موجی از افزایش قیمت به سایر کاالها القا میشد .در پاییز  83واردات بنزین به رقم
بیسابقه  75میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فرآوردههای نفتی عمال امکان
توزیع آن حجم بنزین را نداشت.
در پاییز  83گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش
ساالنه قیمت بنزین به آن شکل ،یک دور باطل است .با تصمیم آنها این رویه از ابتدای
سال  84متوقف و به جای افزایشهای ساالنه بیخاصیت و پرضرر نرخ بنزین ،ایدهای
جدید ارائه شد« :مهار تقاضا و مصرف بنزین با روشهای غیرقیمتی» .این مجموع
سیاســتها ابتدا در قالب تبصره  13قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب  )1386مدون و اجرایی شد.
در صورتی که اجرای قانون یاد شده ادامه مییافت قرار بود به تدریج با توسعه
حمل و نقل عمومی ،از سال  1390سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف
شــود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد که هم اســتفاده از حمل و
نقل عمومی مقرون به صرفه باشــد و هم با سیاستهای قیمتی ،ترافیک کنترل و
آلودگی هوا مهار شود.
متاســفانه دولت بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد،
ســامانه کارت هوشمند ســوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت
نگه داشــت .یعنی با افزایش تورمهای ساالنه به طور واقعی هر سال بنزین ارزان و
ارزانتر کرد و با ندانمکاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصاد ایران
و مردم تحمیل شد.
حاال دولت تحت فشــار قاچاق بیسابقه بنزین (روزانه  20تا  40میلیون لیتر
گفته شده) پس از پنج سال میخواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیا کند.
چه خوب است از ظرفیتهای این سامانه به طور کامل استفاده کند.
با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانههای آماری موازی ،میتوان از
مصرف خودروهای لوکس و نیز خانوادههایی که بیش از یک خودرو دارند ،مالیاتهای
سنگین دریافت کرد و به خانوادههایی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند
یا خودروی شــخصی ندارند ،یارانه داد و نرخهای مختلف برای شهروندان مختلف
در روزهــای مختلف وضع کرد .بنزین گران در روزهــای آلوده و بنزین ارزان برای
خودروهای عمومی.
وقتی کارگزاران ُکت جمهوریت را
با بیژامه اشرافیت ست میکند!
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران ،عنوان «پیش به سوی جمهوری سوم» را برای
نشست این حزب انتخاب کرد.
روزنامه سازندگی در حالی این عنوان را برای نشست حزب متبوع خود برگزیده،
که مشی طیف سیاسی کارگزاران نوعاً در معارضه با جمهوریت بوده است .سران این
حزب (امثال عبداهلل نوری و مهاجرانی) ســال  75در حالی که دومین دور ریاست
جمهوری آقای هاشمی به پایان میرسید و قانوناً باید کنار میرفت ،به تکاپو افتادند
تا با سخنرانی و سناریونویسی مطبوعاتی چنین القا کنند که نیاز و مصلحت کشور،
دست بردن در قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری آقای هاشمی است! آنها
البته در این پروژه موفق نشدند اما با نوعی اغواگری سیاسی و ائتالف با طیف موسوم
به چپ نوشتند در قدرت باقی بمانند .برخی سران همین طیف دو دهه قبل قائل
به انتخابات محدود و مدیریت شده بودند و به نظام پیشنهادمیکردند که اینگونه،
خاطر جمعتر است ولو اینکه با کاهش مشارکت مردم مواجه شد و البته رهبر حکیم
انقالب جلوی این سناریو ضد جمهوریت را هم گرفتند.
نکته دیگر اینکه برخی سران حزب اشرافی کارگزاران (مرعشی ،عطریانفر ،لیالز
و )...جزو سران شورشگری علیه انتخابات و جمهوریت در سال  88بودند و بازداشت
و محاکمه و محکوم شدند.
با این اوصاف خندهدار به نظر میرسد که ارگان کارگزاران ،دم از «جمهوری»
بزند و ژشت جمهوریخواهی بگیرد.

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* تکلیف دولت با خودش هم مشــخص نیســت ،یک روز وزرا برند دولت
معرفی میشوند و روزی دیگر ببر کاغذی!
0918---9891
* مقایســه قیمت اجناس در  6ماه گذشته با قیمتهای فعلی کار چندان
دشواری نیست ،اگر آقای روحانی این مقایسه را انجام دهند متوجه میشوند
که بسیاری از اقالم رشد قیمتی  300درصدی داشتهاند و توان قدرت خرید
مردم بسیار پایین آمده است.
021---3356
* دولت با تعطیلی مســکن مهر و افزایش بهای مســکن و اجارهنشــینی
بزرگتریــن جفا را بــه دهکهای پایین جامعه کــرد و باید آن را جبران
کند .دســتگاههای مسئول نیز باید با مســببین این خسارتآفرینی بزرگ
برخورد نمایند.
 0915---0210و 0910---2846
* وقتــی آقای صالحی از کاهش حقوقش براســاس دالر گالیه میکند و
علت آن را تحریمهای غرب میداند چرا باید انتظار داشــته باشیم دشمن
از تحریم ناامید شود؟!
0912---6406
* آقای صالحی رئيس سازمان انرژی هستهای کشور سال گذشته مصاحبه
کرد و گفت :برجام ســونامی فرصتها برای مــا ایجاد کرده پس چرا االن
مینالد .صحبتهای سال گذشته ایشان را بپذیریم یا گالیههای امروزشان را؟
0911---6286
* اظهــار نظر اخیر آقای صالحی رئیس ســازمان انرژی هســتهای همان
اظهارنظر چند ســال قبل آقای رئیسجمهور اســت که گفته بودند خزانه
کشــور خالی است .خدا میداند دشــمنان از این حرفهای آقایان چقدر
خوشحال میشوند.
 0936---1700و 0910---7594
* کاش آقای صالحی زمانی که قســم جالله یاد میکردند و مشغول بزک
کردن برجام بودند به عاقبت ســخنان غیرواقعیشان هم فکر میکردند که
اوضاع بد اقتصاد محصول چنین صحبتهایی است که مردم امروز بیشترین
فشار آن را تحمل میکنند.
021---5324
* چرا مدیری ارشــد در ســطح آقای صالحی متوجه نمیشود فضایی که
اظهارات نسنجیدهشان ایجاد میکند نوعی خودتحریمی و دنباله کار ناتمام
برجام و خواسته غربیها خواهد بود؟!
021---5717
* ایــن برجــام غیر از گرانیهای زنجیرهوار و برچیده شــدن تاسیســات
گرانقیمت و حاصل زحمات طاقتفرســای دانشــمندان هستهای و خون
شهدای این عرصه و نیز تحمیل هزینههای سفرهای بیهوده برای زنده نگه
داشتن پیکر بیجان توافق هستهای و ...آیا سودی برای مردم داشته است
که دولت بتواند از آن نام ببرد؟!
021---1361
* به وزیر امور خارجه کشــورمان بفرمائید ،شــیطان بزرگ از برجام خارج
شد ،چون به اهدافی که داشت (بتنریزی آب سنگین اراک ،تعطیلی مراکز
هســتهای و ماهوارهای ،دل بستن دولت به کدخدا و )...رسیده بود و دیگر
نفعی نداشت که در برجام بماند .این شما هستید که در عین اینکه معترفید
دستاورد برجام نزدیک صفر است سنگ آن را به سینه میزنید تا شاید مردم
را سرگرم کنید و  2سال باقیمانده عمر مسئولیتتان به سرآید.
 0912---3949و 0919---8313
* چرا کسی از دولت حاضر نیست با منتقدان مناظره تلویزیونی داشته باشد؟
اگر برجام فتحالفتوح و آفتاب تابان بود چرا دولتمردان نمیآیند دفاع کنند.
0916---4958
* دولت در سیاســت خارجیاش کامال شکست خورده است لذا تغییر تیم
وزارت امــور خارجه و انتخاب فــردی مومن و انقالبی میتواند ناکامیهای
گذشته در حوزه سیاست خارجی را جبران کند و احترام از بین رفته را به
پاسپورت ایرانی بازگرداند.
0214---0882
* در این شرایط فعلی دولت که تغییر کابینه و سیاستهای گذشته دولت
به عنوان امری ضروری پذیرفته شــده است باید فکری هم به حال افرادی
کرد که بدون در اختیار داشــتن هیچگونه ســندی کشــورمان را متهم به
پولشویی کردند.
0917---3342
* آقای ظریف طرفداران عدم تصویب  CFTرا به پولشویی که سندی از آن
در اختیار نداشــت ،متهم کرد .به هر حال ننگین بودن CFTکامال روشن
است اما اتهام پولشــویی آقای ظریف بدون سند را میتوان گفت برخالف
امنیت ملی کشور است.
0919---8997
* لطفــا برای کمک به کودکان و مجروحان و بیماران جنگ زده و ســتم
کشیده یمن شماره حساب بانکی اعالم کنید .ما باید بتوانیم در روز قیامت
جواب پیامبر اکرم و ائمه معصومین (علیهم السالم) را بدهیم.
0916---6815
* صادرات گوجه ممنوع شــد اما صادرات رب گوجه با چراغ ســبز وزارت
صنعت و معدن مجددا آغاز شــد .این تصمیم اگر بدون توجه به حجم نیاز
داخل گرفته شده باشد منجر به افزایش قیمت در رب گوجه و نایاب شدن
آن خواهد شد!
021---3885
* در خبرها آمده بود طرح رتبهبندی فرهنگیان در کمیســیون اجتماعی
مجلس تصویب شــده و در دستور کار قرار گرفته است ولی امیدواریم این
طرح به وسیلهای برای برخوردار ساختن نورچشمیهای آموزش و پرورش از
امتیازهای ویژه تبدیل نشود و به فاصله طبقاتی در این وزارتخانه دامن نزند.
0915---9352
* یک ســؤال از دولت دارم .چرا شــرکتها سود سهام افراد تحت پوشش
خــود را پرداخت کردند ولی مردم باید  2مــاه صبر کنند تا دولت محترم
سود سهام آنها را پرداخت کند؟!
0916---2805
* برخی مســئوالن از عدم افزایش قیمت نان سخن میرانند ولی اتحادیه
نانوایان مشهد اقدام به افزایش قیمت نان کرده است.
0915---0210
* همه کشورهای پیشرفته جهان ،اولویت اول توجه را به معلمها به عنوان
قشری فرهیخته که سرنوشــت آیندهسازان کشورشان در دستشان است،
میدهند .ولی بنده به عنوان معلم ،ســال  94یک طبقه ســنواتی که حقم
بود ندادند گفتند همه طبقات را گرفتهاید و تا آخر خدمت دیگر به شــما
تعلق نمیگیرد! سال قبل فوق لیسانس گرفتم با دهها میلیون هزینه ،تنها
حدود  150هزار تومان به حقوقم اضافه کردند!
0915---1382
* قیمت نوشابههای گازدار نسبت به دو هفته قبل دو برابر شده است .مگر
در این نوشــابهها غیر از آب و مقداری شــکر و مواد رنگی و گاز چه چیز
دیگری وجود دارد که قیمت آن را افزایش دادهاند.
0913---2143
* قانونگذار و بانکها برخوردشان با بدهکاران میلیاردی ،مانند برخورد با
سالطین است تا مبادا خاطرشان مکدر شود! ولی در قانون جدید چک ،در
این وضعیت اقتصادی جامعه ،دریغ از یک تماس با صادرکننده چک ،همین
که موجودی طرف کافی نبود با برگشــت چک و انعکاس به بانک مرکزی،
اعتبار افراد به ویژه طبقه متوســط به پایین جامعه را لکهدار میکنند؟! ای
کاش با اشرار اقتصادی و غارتگران بیتالمال هم اینگونه برخورد میشد؟!
کریمی -اصفهان
* مستمری بگیر تأمین اجتماعی هستم برای گرفتن سهام عدالت به کجا
باید مراجعه کنم؟
اسماعیلی -زنجان
* فرزنــدان جانبازان و رزمندگان  8ســال دفاع مقدس با تحصیالت عالی
خانهنشین شدهاند و از کار و اشتغال خبری نیست! نگرانی ما این است که
دشــمن فرزندانمان را با این فضای مجازی ،فساد و اعتیاد از مسیر صحیح
جدا کند .شما را به خدا نگذارید فرزندان انقالب طعمه دشمنان شوند.
ناصر شبانی -اردستان

