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* واقعا چرا شــیطان بزرگ در عراق و سوریه از گروهک های تکفیری داعشی 
حمایت می کند و در ایران از اصالح طلبان؟! چه مشترکات و سنخیتی بین این 

دو جریان وجود دارد؟!
0938---8688
* زیبنده جمهوری اسالمی ایران نیست که عده ای تحت عنوان وکیل و وزیر به 
سفره دشمنان چشم بدوزند و از این طریق ضمن ویژه خواری از کیسه مردم به 

تدریج به اپوزیسیون نظام تبدیل شوند.
0911 ---9160
* یکی از مقام های دولتی آمریکا گفته اگر از داخل ایران راهنمایی نمی شدیم 

نمی توانستیم تحریم ها را مانند االن به شکل نفس گیر به اجراء بگذاریم.
0902---3107

* منافقیــن جدید به نظرم از منافقین دهــه اول به مراتب خطرناک ترند. اگر 
اسلحه آن ها بیش از 17 هزار نفر را به شهادت رساند این ها میلیون ها نفر را با 
ترفندهای گوناگون، فریب داده و گمراه ساخته اند و آرزوهای شیطان بزرگ و 

غرب را برآورده می سازند.
0933---2977
* اینکه آمریکا با دانشمند ایرانی آن برخورد غیرانسانی را می کند ولی عده ای 
مدعی هنرمندی  را تحویل گرفته و به آنان جایزه می دهد دلیل بر این اســت 
که آمریکایی ها دنبال مزدور هستند. برای دشمن سرسپردگی مهم است نه علم 

و فضیلت اشخاص.
0913---5107
* به ســلبریتی های زیاده خواهی که صدا و سیما را تحریم کرده اند باید گفت 
امیدواریم بعد از چند سال همانند آن خواننده حامی فتنه 88، پشیمان نشوید 

و به غلط کردن نیفتید!
عسگری
* همان افراد سرسپرده سیاسی که اغتشاشات فتنه بنزین را در داخل هدایت 
می کردند حال صحبت از ضرر و زیان وارده به اقتصاد مردم در اثر قطع شــدن 
اینترنت در روزهای آشوب می کنند. آنان بدون شک برای فتنه آفرینی در آینده 
برنامه دارند مسئولین امر و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور باید هوشیار 

باشند.
ابوالقاسمی
* خیانتی از این باالتر وجود ندارد که آمریکا با متحدان غربی خود و دالرهای 
نفتی عربستان و امارات با راه انداختن آشوب در داخل کشور اقدام به تخریب 
و آتش  کشیدن مراکز دولتی و عمومی کرده و تعدادی از هموطنان را به قتل 
برساند ولی عده ای مدعی اصالح طلبی یا هنرمندی در دفاع از جنایت بیگانگان 

اقدام به صدور بیانیه کرده و جای جالد و شهید را تغییر بدهند.
0916---6043

* کسانی که نمی دانند برج میالد کجاست با حقوق دو سه میلیونی باید مالیات 
بدهند ولی کسانی که چندبار در ماه در اجرای برنامه در برج میالد درآمدهای 
میلیــاردی دارند از پرداخت مالیات معافند. این اســت معنی عدالت مدعیان 

اصالح طلبی!
0913---2628
* بیانیه هنرمند نماها در دفاع از فتنه آمریکایی که ضامن صدور ویزای آن ها به 
آمریکا و غرب است ماهیت ضد مردمی و سرسپردگی آن ها را به خوبی آشکار کرد.
0916---6043

* آقای نوبخت رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشور  با چه انگیز ه ای اقدام به 
حذف دریافت مالیات از هنرمندان جامعه کرد؟ 

0912---8612
* رئیس جمهور در روز ارائه بودجه 99 به مجلس اظهار می دارد بودجه عمرانی 
شش برابر سال 92 شده است! اما اشاره ای به هزینه های عمرانی که طی 2-3 

سال اخیر سر به آسمان ساییده است نمی کند!
0912---2274

* شرایط خاصی برای ثبت نام کاندیداهای مجلس وجود دارد اما بدیهی است 
تاییدشان نیازمند نهایت دقت و بررسی است چرا که پای حفظ دین و نظام و 
آرمان های متعالی شــهدای گرانقدر در میان  است. به فرمایش امام راحل)ره(؛ 
»من در میان شــما باشــم یا نباشــم نگذارید این انقالب به دست نااهالن و 

نامحرمان بیفتد.«
0938----6263
* ای کاش با این تورم و گرانی دولت حســاب ویژه ای برای کمک معیشتی به 
خانواده های کم درآمد و  ضعیف جامعه مثل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( باز می کرد. چرا که انصافا با این اوضاع بســیار دشوار است که 

بتوان با مخارج حداقلی هزینه های زندگی را رتق و فتق کرد.
0922---9239
*  بحث تغییر و تعویض ســرمربی تیم های فوتبال  کشور از ملی تا باشگاهی 
هرازگاهی شــدیدا مورد بحث محافل ورزشی و مطبوعات و رسانه های گروهی 
قرار می گیرد. ولی مبالغ هنگفت میلیاردی که در این شرایط اقتصادی کشور به 
عنوان دستمزد مربی خارجی پیشنهاد می کنند، همیشه فدراسیون و باشگاه های 
فوتبال را بدهکار به آنها نموده است، به طوری که پس از رفتن هم مبالغ کالنی 
را از کشور ما طلبکار می شوند و کار به شکایت و وکیل و فیفا و مراجع رسیدگی 
به تخلف و نقض قرارداد به بهانه اخراج قبل از پایان قرارداد کشیده می شود. با 

وجود مربیان خوب داخلی چه اصراری بر مربی خارجی وجود دارد؟!
محمود بلیغیان
* دولت اعالم کرده که به کارت سوخت وانت های دوگانه 100 لیتر سوخت اضافه 
شده اما تا به این لحظه به همان میزان قبل در کارت های سوخت شارژ شده است!
041----2716
* دولت 6 سال است شعار خصوصی سازی می دهد اما سهم بودجه شر کت های 
دولتی در بودجه 99 نشــان می دهد دولت هیچ عزمی برای خصوصی ســازی 

نداشته است!
0919---2298

* سهم بودجه 99 برای تولید نامشخص است و نشانه ای از حمایت از تولیدات 
داخلی در آن مشاهده نمی شود.

0918----0291
* هر اقدامی که دولت در طی این 6 سال گذشته انجام داده و کیهان نسبت به 
آن اقدام دولت، نقدی کرده است حاال یکی پس از دیگری خود دولتی ها دارند 
به صحیح بودن آن نقدهای دلســوزانه اعتراف می کنند بدون این که به خاطر 

توهین هایی که به آن منتقدان کرده بودند عذرخواهی کنند!
021----1237

* آقــای عراقچی به صراحت اعتراف کرد که تعامل با غرب نتیجه نداشــت و 
برعکس گفتمان مقاومت جواب داده اســت. عرضم این است که روزنامه های 
زنجیره ای چرا این اعتراف به حق را تیتر نکردند؟ معلوم می شود که گردانندگان 
این روزنامه ها سر و سری با خارج و خارجی ها دارند که از دستاوردهای مقاومت 

در منطقه خوشحال نیستند.
0933---3867

* شایســته است پزشــکان، دکتر جباری جراح مغز را الگوی مشی خویش قرار 
دهنــد و ســعادت آخرت خود را با دســتگیری از مردم در دنیــا تضمین کنند. 
 مــا از خــدای بزرگ طول عمــر با عزت و ســالمتی برای وی و خانــواده اش را 

خواهانیم.
9762---0917 و 2842---0910 و 2846---0935 و 6960---0936
 روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی 

در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 98/8/27 با عنوان »بهســازی 
جاده ورامین به چرمشهر« ضمن سپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات 
هموطنان و ظرفیت ایجاد شده برای پاسخگویی به مردم، به آگاهی می رساند 
در محور مذکور عالوه بر عملیات راهداری جاری و مستمر که همه ساله و به 
صورت پیوسته انجام می گیرد، با ابالغ و تخصیص اعتبار الزم نسبت به تعریض 
بهسازی و روکش آسفالت قطعه ای از مسیر به طول حدود شش کیلومتر اقدام 
شــده است و تعریض و بهسازی باقیمانده مسیر نیز در دست برنامه ریزی و 
پیگیری می باشد که در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز،  اقدام الزم در این 

زمینه انجام خواهد شد.
 پاسخ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(

در پاسخ به مطلب مندرج در روز شنبه مورخ 98/09/09 با موضوع »راه اندازی 
ایســتگاه های مولوی، قیام، 17شــهریور، شهید محالتی و نبرد از خط 7 مترو 
می تواند کمک زیادی به کم شدن ترافیک بکند«، ضمن سپاس از شهروند محترم 
در پاسخ نسبت به این شکایت اعالم می دارد که »در صورت تامین منابع مالی 
طبق جدول برنامه ریزی، راه اندازی ایســتگاه مولوی پایان آذرماه،  ایستگاه های 
محالتی و قیام پایان سال جاری،  ایستگاه 17 شهریور پایان تیرماه 99،  ایستگاه 

نبرد یا آهنگ پایان شهریور سال 99 انجام خواهد شد.«

مشاور خاتمی: انتخابات تهران را 
30 بر هیچ می بازیم

مشــاور خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان می گوید در تهران، 
انتخابات را 30 بر هیچ می بازیم.

عبداله ناصری در گفت وگو با نامه نیوز اظهار داشــت: آقای قالیباف به احتمال 
زیاد در پایتخت، منتخب اول مردم خواهد شد.

با وجود ثبت نام انبوهی از مدعیان معروف اصالح طلبی، وی گفت: با توجه به آنکه 
چهره های رأی آور اصالح طلب نام نویسی نکردند؛ در رقابت بین لیست اصالح طلبان، 
لیست »جبهه پایداری« و لیست »آقای قالیباف«، باخت سی بر هیچ اصالح طلبان 
دور از ذهن نیست و ترکیبی از لیست »جبهه پایداری و حامیان احمدی نژاد« و لیست 
»اصولگرایان سنتی با نماد آقای قالیباف« از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس می شوند.

پاسخ آمریکا به برخی ساده لوحی ها
درباره تعامل با ایران

در حالی که برخی محافل سعی می کنند موضوع مبادله زندانی میان ایران و 
آمریکا را در کنار سفر روحانی به ژاپن، نشانه هایی از نرم شدن موضع دولت ترامپ 
جا بزنند، مشــاور امنیت ملی آمریکا مدعی شــد آزادی گروگان آمریکایی، در اثر 

فشار ما بود)!(
رابرت اوبراین، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت به مدت یک سال و نیم 
فشار سختی به ایران وارد آوردیم تا وارد مذاکرات کنسولی برای آزادی گروگان های 

آمریکایی در ایران شوند.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت: 
»پرزیدنت ترامپ بیشترین تعداد گروگان ها را آزاد کرده و این کار را بدون هیچ گونه 

امتیازدهی یا دادن انبانی از پول نقد، کرده است.«
اوبراین در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی گروگان ها پیش شرطی برای شروع 
گفت وگو بوده است،  افزود: »نه. کارزار فشار حداکثری ما بر ایران ادامه داشته و من 
فکر می کنم این کارزار تا حدی در آزادی، آقای وانگ، موثر بوده اســت. پرزیدنت 
ترامپ پیشنهاد داده که با ایران در مورد موضوعات مختلف گفت وگو کند. ولی تا 
وقتی که ایران برنامه هسته ای و رفتارهای بدخواهانه اش در منطقه را کنار نگذارد، 

تحریم ها و فشار حداکثری ادامه خواهد یافت.«
البی ثروتمندان نمی گذارد

دولت از خانه های خالی مالیات بگیرد
روزنامه اعتماد نوشــت دولت در بازار مسکن سردرگم عمل می کند و با وجود 
قانون مصوب، 4 سال است که از خانه های خالی و احتکار شده مالیات نمی گیرد. 

این روزنامه با اشــاره به کمبود ساخت وســاز در عین حال احتکار مســکن 
می نویســد: دولت در مالیات گیري از این واحدها ناموفق بوده است تا جایي که 
یزداني کارشناس بازار مسکن مي گوید بخش زیادي از واحدهاي خالي متعلق به 
گروه هاي پردرآمدي است که تنها براي حفظ و ارتقاي سرمایه خود خانه مي خرند 
و البي همین افراد یا عدم ریسک پذیري دولت، راه مقابله بر این جریان را بسیار 

دشوار کرده است.
به بن بســت رسیدن طرح هاي تسهیالتي دولت در حمایت از رونق در بخش 
مسکن دو علت مهم دارد. از سویي، با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه هاي گذشته، 
باال بردن دوباره سقف تسهیالت مسکن در شرایط فعلي، مي تواند به افزایش پایه 
پولي و تشــدید تورم منجر شود. عامل مهم تر اما محدودیت جدي منابع درآمدي 

دولت و به تبع آن، کاهش توانایي در افزایش تسهیالت و هزینه هاي جدید است.  
در این چارچوب یکي از سیاست هایي که گام نخست آن اجرایي شد، اصالح 
در نظام پرداخت یارانه ها بود که به دولت درآمدي جدید رساند و البته تمام منابع 
حاصل از آن به طرح حمایت معیشتي دولت رسید. دیگر موضوعي که در ماه هاي 
گذشــته بحث درباره آن به شــکلي جدي افزایش یافته است، افزایش درآمدهاي 
مالیاتي دولت است. بر اساس برآوردي که از سوي وزیر اقتصاد ارایه شده در ایران 

رقمي بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي وجود دارد.       
هرچند امروز تمرکز اصلي دولت در حوزه عدالت مالیاتي معطوف به اصنافي است 
که در سال هاي گذشته یا مالیات نپرداخته اند یا میزان مالیاتي پرداختي شان بسیار 
پایین تر از درآمدشان بوده، اما در عین حال اجراي برخي قوانین مسکوت باقي مانده 
نیز مي تواند به افزایش درآمدهاي مالیاتي دولت و باال رفتن میزان عدالت اقتصادي 
کمک کند. یکي از اصلي ترین بخش هایي که در سال هاي اخیر بارها صحبت هایي 
درباره چگونگي پرداخت مالیات در آن مطرح شده، موضوع واحدهاي خالي است. 
  عدد این خانه ها بسیار باالست. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، در ایران بیش از 
2/6 میلیون واحد مسکوني خالي وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون این واحدها 
در تهران قرار دارند. صاحبان خانه هاي خالي معموال خانه هاي شان را از بدنه در حال 
چرخش بازار خارج مي کنند و به نوعي با تبدیل ملک به وسیله اي براي سرمایه گذاري، 
خانه هاي خود را براي  سودآوري در آینده و حفظ قدرت مالي شان حفظ مي کنند. 
قیمت باالتر واحدهاي نوساز و نبود قوانین سخت گیرانه مالیاتي باعث شده، بسیاري 
از این صاحب خانه ها حتي عالقه اي به اجاره دادن واحد هاي شان نیز نداشته باشند. 
باقي ماندن این واحدها در شرایطي که همواره در اقتصاد ایران، میزان عرضه خانه از 

تقاضاي موجود در بازار پایین تر بوده، باعث شده عمال این واحدها برنامه ریزي براي 
کاهش قیمت مسکن و بازگشت تعادل به این بازار را نیز دشوار کند.  

آنچه که در این حوزه اهمیت زیادي دارد مســکوت ماندن قانون اخذ مالیات 
از این واحدها از سال 94 تاکنون است. طبق ماده ۵4 قانون مالیات هاي مستقیم؛ 
واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد 
سامانه ملي امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون( به 
عنوان »واحد خالي« شناسایي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل 
مالیات بر اجاره خواهند شد. فردین یزداني، کارشناس بازار مسکن مي گوید بخش 
قابل توجهي از واحدهاي مسکوني خالي در مناطق باالي شهر و با قیمت هایي بسیار 
بیشتر از حد توان خرید متقاضیان عادي هستند. زیرا این واحدها نه براي استفاده 
شــخصي یا درآمدزایي که براي حفظ سرمایه و سود کالن خریداري شده اند. این 
کارشناس مسکن معتقد است، با توجه به نبود قوانین سخت گیرانه مالیاتي، صاحبان 
این خانه ها ترجیح مي دهند بدون ارایه واحدهاي شان به بازار، صرفا آنها را به عنوان 
بخشي از سرمایه حفظ کنند. یزداني در پاسخ به این سوال که چرا دولت هیچگاه 
ورودي جدي به بحث دریافت مالیات از این واحدهاي مسکوني نکرده، توضیح داد: 
 در ابتدا باید در نظر داشت که چنین تصمیمي نیاز به یک سامانه اطالعات مسکن 
در سراسر کشور دارد که در آن مشخصات هر ملک به طور دقیق ثبت شده و آمار 
معامالت آن وجود داشته باشد. در کنار آن، باید دو موضوع را نیز در نظر داشت. از 
یک سو با توجه به اینکه بخش قابل توجهي از این خانه ها مربوط به طبقات ثروتمند 
جامعه اســت، قطعا آنها البي هاي قدرتمندي براي جلوگیري از ورود دولت به این 

نوع مالیات ستاني دارند.
یک سال است اینستکس را راه انداخته اند؛ 

اما دریغ از یک تراکنش
یک کارشناس مسائل بین المللی می گوید ادعای پیوستن مرحله ای به اینستکس، 

بازی اروپاست.
دکتر علی بیگدلی در روزنامه قدس نوشــت: فنالند، سوئد، دانمارک، بلژیک، 
نروژ و هلند در کنار انگلیس؛ آلمان و فرانسه برای پیوستن به اینستکس یا شبکه 
مالی بین اروپا و ایران اعالم آمادگی کرده اند؛ شــبکه مالی که از راه اندازی اش یک 
سال گذشته ولی تاکنون تراکنشی در آن به وقوع نپیوسته و بیشتر به دنبال طی 
کردن زمان برای عبور از مسائل برجامی و عدم خروج ایران از برجام بوده است. سه 
کشور مهم اروپایی بر آن هستند تا به انحای مختلف ایران را پایبند به مفاد برجام 
کنند. در این راستا با فراخواندن برخی از کشورهای اروپایی به دنبال نشان دادن در 
باغ سبزی به ایران هستند، اما عمل به وعده های اروپایی دور از ذهن و بسیار بعید 
است. قدر مسلم اگر اروپا قادر به انجام فعالیت یا تجارتی با ایران بود باید اقدامات 
قابل توجهی را به منصه ظهور می رساند؛ پیشنهاد اروپا مبنی بر گستردگی دایره 
کشورهای اروپایی در همکاری با ایران در اینستکس تنها یک پیشنهاد غیرعملی است.
 اتحادیه اروپا تالش می کند تا ایران را از حالت خشمگین آزاد کند تا به اقدامات 
بعدی و خروج بیشتر از برجام دست نزند. خرید نفت و خروج ایران از تحریم سوئیفت 
خواست مســئوالن ایران بوده و هست. با آنکه سران اروپایی به این دو موضوع به 
خوبی واقف هستند اما کمترین تالشی برای تحقق آن انجام نداده اند. پیوستن چند 
کشور دیگر به شبکه مالی اینستکس چشم انداز روشنی برای ایران به دنبال ندارد. 
می توان گفت سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه موضوع را کش می دهند تا با وارد 
کردن سایر کشورهای اروپایی به این فرآیند زمان بخرند. همکاری کشورهای اروپایی 
تازه پیوسته به اینستکس براساس شنیده ها منوط به طی کردن فرآیندهای قانونی 
هر کشور است؛ بنابراین آنچه به عنوان طی شدن فرآیندهای قانونی در این کشورها 
عنوان شده، همان وقت و زمان خریدن و بازی دادن ایران است. در نتیجه آنچه به 
عنوان پیوستن چند کشور اروپایی به اینستکس به ایران مطرح شده چیزی جز فرار 

به جلو و نگاه داشتن ایران در برجام به صورت یکطرفه نیست.
با این حرفت همه مردم را 
با اصالح طلبان دشمن کردی

اظهارات دبیرکل حزب اتحاد ملت که تلویحاً از فشار قیمت بنزین و نارضایتی 
مردم پایین شهر ابراز رضایت می کرد، با انتقاد یک سایت اصالح طلب روبه رو شد.

شــکوری راد )از بازداشتی های فتنه 88( هنگام ثبت نام برای انتخابات نگرانی 
از ریزش رای اصالح طلبان در انتخابات به دلیل اعتراضات بنزینی را منتفی دانسته 
و گفته بود »اعتراضات بنزینی موجب ریزش رای اصالح طلبان نشده یا اینکه این 
ریزش کمتر از میزان ریزش اصولگرا ها بوده است.« دلیل شکوری راد برای این تحلیل 
آن است که این اعتراضات در حاشیه شهر های بزرگ و »مناطقی که از برخورداری 
مالی کمتری بهره مند هســتند« اتفاق افتاده و مردم ســاکن این مناطق »به طور 
سنتی مناسکی رای می دادند یعنی همان طور که نماز می خواندند و روزه می گرفتند 

می آمدند و رای می دادند«. او در نهایت نتیجه گیری کرده که از آنجا که این قشر از 
مردم اکنون »متالم هستند«، بنابراین برخالف دوره های قبلی که کاهش مشارکت 
به زیان اصالح طلبان بود، »این بار کاهش رای در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده«.
سایت انتخاب، با خودزنی توصیف کردن این سخنان و گل به خودی خواندن 
آن نوشــت: تعبیر شکوری راد در مورد بدنه اجتماعی اصالح طلبان، درست همان 
چیزی است که سال هاست اصولگرایان قصد دارند به جامعه القا کنند. اصولگرایان 
می گویند آرای قشر مذهبی تماما متعلق به آنهاست و قشر غیرمذهبی متعلق به 
اصالح طلبان! اصولگرایان می گویند آرای قشر فرودست جامعه متعلق به آنهاست 
و آرای قشــر ثروتمند - یا به تعبیر آن ها اشراف زاده و مرفهین بی درد - متعلق به 

اصالح طلبان. می گویند ساکنان باالشهر متعلق به اصالح طلبان است.
انتخاب افزود: اگر او معتقد اســت که بدنه اجتماعی اصولگرایان »مناسکی« 
رای می دهنــد، می توان نتیجه گرفت که آن ها باز هم به پای صندوق ها رفته و به 
اصولگرایان رای خواهند داد. در ثانی اگر چنانچه گفته شــد او در تشــخیص خود 
در مورد پایگاه و بدنه اجتماعی اصالح طلبان اشتباه بوده باشد، در نتیجه می توان 
نتیجــه گرفت که آن بخش از بدنه اجتماعی اصالح طلبان که در طبقه مذهبی و 
حاشیه نشین قرار می گیرند، رای خود را از اصالح طلبان دریغ خواهند کرد. ماجرا 
فقط این نیســت؛ افزایش قیمت بنزین غالب بدنه اجتماعی اصالح طلبان را از این 
جریان ناامید خواهد کرد؛ چراکه دســت کم این نوع اجرای طرح بنزینی و نیز در 
تقابل با وعده های اصالح طلبان در مورد شفافیت است. هیچ کدام از توجیه های دولت 

روحانی هم نتوانسته از این نارضایتی بکاهد.
از طرفــی، بنزین فقط یکی از دالیل نارضایتی بدنه اجتماعی اصالح طلبان از 
عملکرد این جریان است. عمده وعده های این جریان در دولت دوم روحانی، مجلس 
دهم و نیز شورا های شهر نادیده گرفته شده اند و حتی بسیاری از خود اصالح طلبان 
نیز بر این موضوع اذعان دارند که این جریان نتوانسته بدنه اجتماعی خود را راضی 
نگاه دارد. از این رو، نه تنها می توان انتظار داشت که بدنه رای دهنده این جریان تا 
حدی از آمدن دوباره به پای صندوق اجتناب کند بلکه عمال هیچ راهی برای کشاندن 

قشر خاکستری به پای صندوق نیز وجود ندارد.
چرا مردم نباید از اعترافات

شبکه سازمان یافته آشوب باخبر شوند؟
ســخنان صریح و درست رئیس جمهور درباره لزوم پخش اعترافات آشوبگران 

سازمان یافته، با انکار و تاویل و توجیه عجیب سخنگوی دولت مواجه شد.
علی ربیعی دیروز مدعی شد: منظور رئیس جمهور به هیچ وجه تایید اعترافات 
تلویزیونی به معنای رایج آن نبوده و نیست. رئیس جمهور گفت این مسئله باید در 
چارچوب قانون با اجازه مقام قضایی و رعایت آیین دادرسی کیفری و پس از تایید 
حکم صورت بگیرد. وی ادامه داد: شاید رئیس جمهور می خواستند به عنوان شاهدی 
از اینکه برای مردم تفکیکی بین معترض و کسانی که تخریب کرده اند صورت بگیرد. 
وگرنــه پخش اعترافات تلویزیونی منش دولت نیســت، مگر با ضرورتی که قاضی 

تشخیص می دهد و مراحل قضایی طی شود.
این در حالی اســت که آقای روحانی چهارشنبه گذشته در همایش روز بیمه 
تصریح کرد: »افرادی که دستگیر شدند، عده ای از آنها بی گناهند و باید آزاد شوند. 
اما کســی که با سالح گرم یا سرد آمده، حساب دیگری دارد؛ با قمه حمله کرده، 
فروشــگاه را تاراج کرده و آتش زده، اینها با یکدیگر فرق می کند. قوه قضائیه باید 
تالش بیشتری بکند؛ آنهایی که مجرمند با آنها برخورد شود، آنها که جرم کوچکی 
داشتند، با رأفت اسالمی با آنها برخورد شود. اما آنها که سازمان یافته هستند و در 
این اغتشاشــات آمده اند که اعترافات آنها پخش خواهد شد؛ آنها بیش از دو سال 
برای این کار برنامه ریزی کرده بودند، سال گذشته می خواستند کاری بکنند، زمان 
مناسب نبود. امسال برای دی و بهمن و نزدیک انتخابات برنامه ریزی کرده بودند. 
وقتی مسئله بنزین اعالم شد، اربابان آنها از خارج دستور دادند زمانش فرا رسیده و 

اجرا کنید؛ آمدند بیرون. بنابراین باید با آنها برخورد شود.«
چنان که در سخنان رئیس جمهور به روشنی قابل مشاهده است، او ضمن جدایی 
صف مردم معترض با اغتشاش و آشوب، از یک اقدام کامال سازمان یافته آشوب از 
سوی دشمنان »خبر« می دهد که خبر دقیق و درستی است؛ همچنان که علنا نیز 
مقامات آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی از آشوبگران حمایت کرده و حتی خبر 

داده اند که برخی ابزارهای الزم را در اختیار آنها قرار داده اند.
برخورد با اغتشاشــگران سازمان یافته وابســته به دشمن یک ضرورت است؛ 
همچنان که پخش اعترافات آنها و مستندات ارتباطشان با بیگانه برای آگاهی افکار 
عمومی. طبعا سیا و موساد و ام آی سیکس یا استخبارات سعودی، از این موضوع 

نگران می شوند، اما رفتار سخنگوی دولت سؤال برانگیز است.
سؤال این است که چرا یک مقام دولتی باید از پخش اعترافات شبکه وابسته به 
سرویس های جاسوسی بیگانه که دنبال تخریب و آشوب و براندازی بوده اند، اظهار 
ناخرسندی کند و نوعی از نگرانی و نارضایتی را بروز دهد؟! چرا مردم نباید بدانند 
که هماهنگی  اشرار و اوباش و تروریست ها کجا ها و چگونه انجام می شده، و نقشه و 
برنامه آنها چه بوده است؟! این قصه که شبیه ماجرای نفوذ گاندو )جیسون رضائیان 
جاســوس ارشد ســیا( به دفتر برخی مدیران و ناراحتی بعدی مدیریت مذکور از 

افشاگری بعدی نیست؛ هست؟!

1- علوم انسانی چون با »انســاِن پیچیده« سروکار دارد، مثل علوم 
ریاضی و تجربی »دو دو تا چهارتایی« نیست. انسان پیچیدگی های خودش 
را دارد لــذا نمی توان درباره چنین علومی به طور قطع و صددرصدی نظر 
داد. دانشمندان چنین حوزه هایی همواره تالش کرده اند با یافتن قوانین و 
ساختن فرمول هایی، مثال تحوالت آینده )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...( 
را پیش بینی کنند؛ یا ریشه های »معضلی« را حل و بعضا حتی برای کشور و 
ملتی معضل بسازند! تعجب نکنید. با جدا شدن اخالق از سیاست )ماکیاول 
در اواخر قرون وسطی( بســیاری در کنار تالش برای یافتن راه حل برای 
معضالت خود، به ساختن معضالت برای دیگران هم پرداختند! »تحریم های 
بی حد و مرز«، که بعضا باعث جان باختن کودکان معصوم و بیمار می شود، 
یکی از معضالت چنین فضایی است که گاهی از دل آن، معضالت دیگری 
بیرون می ریزد. اگرچه، همیشه این طور نیست و بارها شده که از دل یک 
معضل، خیرات و برکاتی بیرون ریخته که در انتهای این یادداشت درباره 

آن بیشتر توضیح خواهیم داد.
2- کشور عزیزمان ایران، تحت شــدیدترین تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی است، فشارهایی که گفته می شود تاکنون علیه هیچ کشوری، 
به این شــکل اعمال نشده است. برخی سوءمدیریت ها اما کار را خراب و 
بر این فشارها افزوده است. یافتن هدف این فشارها نیز کار سختی نیست 
چون تحریم کنندگان شفاها و عمال آن را اعالم می کنند: »ایجاد معضالت و 
مشکالت اقتصادی برای مردم و واداشتن آنها برای شورش علیه حاکمیت«. 
یکبار دیگر به این جمله آخر دقت کنید: فشار اقتصادی به مردم از سوی 
آمریکا، اعتراض های مردمی علیه ایران! خب طبیعی است این منطقی به 
نظر نمی رسد. یعنی مردم قطعا تشخیص می دهند فشارها از جانب دیگری 
است پس اعتراض ها هم باید به همان جانب باشد. اینجاست که راز پیدا 
شدن سروکله این همه شــبکه های جدید ماهواره ای و اجتماعی معاند 
فارسی زبان فاش می شود. افکار عمومی باید بمباران شود. باید جای جالد 
و شهید عوض شود. تخلفی اگر صورت گرفته برجسته و اگر صورت نگرفته، 
ساخته شود. شبکه های تلویزیونی 24 ساعته با بودجه های چند میلیارد 
دالری راه اندازی شود تا تشخیص درست از نادرست سخت و افکار عمومی 
که تحت فشارهای اقتصادی است، بمباران شود. فکری که تحت فشار است 
و با بمباران روایت ها مســخ شده، برای از کار افتادن و در نهایت »عصبی 
شدن«، فقط یک »بهانه« الزم دارد و این بهانه می تواند »فساد اقتصادی« 
یا اجرای بِد مثال، یک طرح بسیار مهم باشد...! حاال نوبت فرستادن اراذل 
اجاره ای به خیابان ها و کشته سازی است! همینطور یک مشت غربگرای 
شکست خورده که همان اهداف اوباش اجاره ای را در تریبون های رسمی به 
شکلی دیگر دنبال کنند! در تریبون مجلس و در آخرین نطق خود، در حالی 
که می دانند آب از سرشان گذشته و رد صالحیت خواهند شد، قاتالن تبر 
به دست را »معترض« و تالش برای سوریه سازی کشور را »اعتراض مدنی« 

بخوانند. این همه ماجرا نیست. بخوانید....
3- ونزوئال، هنگ کنگ، عراق، لبنان و این اواخر ایران جزو مناطقی 
هستند که شاهد آشوب بوده اند و بعضا هنوز هم هستند. »بهانه« برای شروع 
آشوب در هر یک از این مناطق متفاوت، اما کارگردان همه آنها و همینطور 
هدف یکی است. بی برو برگرد، »آمریکا« از تمام این آشوب ها حمایت کرده و 
به طور مستقیم و غیرمستقیم در به وجود آمدن یا دستکم، دامن زدن به آنها 
دست داشته است. افکار عمومی بمباران شده و تالش برای کشته سازی با 
کمی باال و پایین دنبال می شود، مهم ترین ویژگی مشترک در این 4 نقطه 
از جهان شاید این است که در همه آنها، »وجود آشوب فقط، منافع آمریکا 
را تامین می کند« حتی اگر ظاهر قضیه مثال، مبارزه با فساد یا جلوگیری از 
تصویب یک مثال قانون باشد! و چقدر ساده لوحند کسانی که تحوالت این 

4 نقطه از جهان را جدا از هم تحلیل می کنند!
4- برگردیم به نکته اول یادداشت یعنی به اینکه، علوم انسانی دودوتا 
چهارتایی نیست. به اینکه پیش بینی تحوالت، وقتی با آدم دوپا سروکار 
داریم، ســاده نیســت. به اینکه همه چیز و همه قوانین مربوط به علوم 
انسانی و حتی طبیعی، آنی نیست که دانشمندان آن را کشف و بر اساس 
آن تحوالت را پیش بینی و مدیریت می کنند. بله، قوانین و فرمول هایی در 
طبیعت و در وجوِد انسان هستند که تمام هنر یک فیزیکدان، زمین شناس، 
جامعه شناس، روانشناس، پزشک یا اقتصاددان یافتن آنها، نه ساختن آنها و 
تنظیم اختراعات و راه حل هایشان بر اساس آنهاست. اما آیا انسان همه این 
قوانین و فرمول ها را یافته است؟ پاسخ »خیر« است. اینجا صرفا و صرفا به 
یکی از آن قوانین و فرمول هایی که دانشمندان غربی قادر به کشف و درک 
آنها نیستند  اشاره کرده و به بحث ادامه می دهیم: »من یتق اهلل یجعل له 
مخرجا و یرزقه من حیث ال یحتسب...« طبق این آیه، گناه نکردن و تقوا 
پیشه کردن باعث بهبود شرایط اقتصادی می شود. این آیه یک قانون و فرمول 
اقتصادی است، اما آیا آن دانشمنِد بی اعتقاِد غربی، قادر به درک آن است؟ 
چقدر از این قوانین در این عالم ریخته که هر کسی قادر به درک و فهم آنها 
نیست و وقتی اتفاق می افتد، گیج و مات و مبهوت می ماند؟! شما بفرمائید.

 کدام دانشمند غربی به مخیله اش می گنجید که، آمریکا با آن دبدبه و 
کبکبه عراق را از صدام گرفته و به قول کارشناسان آمریکایی »در سینی طال 
تقدیم ایران« کند. ]به ایران نزدیک کند[ و حاال بخواهد با فتنه انگیزی های 
پرهزینه آنها را از هم دور کند؟! یا از دِل سرنگونی صدام، بزرگ ترین دشمِن 
وقت ایران، کشوری بروید که تبدیل به یکی از تنفس گاه های اقتصادی امروِز 
ایران در شرایط تحریم های بی سابقه باشد! از دِل داعش، این پروژه بزرگ و 
پرهزینه، حشدالشعبی را خارج و قدرت مقاومت منطقه را دو چندان کند و...

5- طبق آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، امروز ورق در عراق 
برگشته و اوضاع در این کشور تا حدود زیادی آرام شده است. معلوم شده 
دلیل اصلی شروع آشوب های عراق، نه فساد اقتصادی و مشکالت معیشتی 
که، ماجرای گشایش گذرگاه فوق استراتژیک »بوکمال« بوده است. آمریکا 
و صدالبته رژیم صهیونیستی و سعودی از ترس وصل شدن راس مقاومت 
یعنی ایران به سواحل مدیترانه از طریق همین گذرگاه، میلیاردها دالر برای 
این آشــوب ها هزینه کرده اند. هدف، تجزیه عراق به چند کشور)کردها، 
سنی ها، شیعیان و...( بوده، طوری که مقاومت اگر بخواهد به آن سواحل 
برسد، مجبور شود از چند دولت احتماال وابسته عبور کند! )امری تقریبا 
غیرممکن(. اجاره 70 عکاس حرفه ای و پرداخت 500 دالر برای هر عکسی که 
علیه حشدالشعبی باشد، یکی دیگر از مواردی است که در طول آشوب های 
عراق اتفاق افتاده و می شود تنها درباره این طرح شیطانی آمریکا، ساعت ها 
نوشت. شاید-تاکید می شود-شاید علت حضور کمرنگ این نیروهای مردمی 
در جریان آشــوب های حساب شده عراق هم »حساب شده« بوده است! 
اما با همه این تفاسیر و هزینه های سنگین، اوضاع در این کشور به برکت 
هوشیاری مردم و مرجعیت، رو به آرامش است. از کجا معلوم، شاید از دِل 
این آشوب ها و بحران آفرینی ها هم، تحولی دیگر زائیده شود. مثال شروع 

امید بخش مبارزه با فساد و انجام اصالحات جدی در عراق.
6- اگر گفته شود، اوضاع اقتصادی عراق خوب است و همه آن کسانی 
که به خیابان های عراق آمده اند، آشوبگرند نیز دقیق حرف نزده ایم. عراق 
بنا به دالیل متعدد از فساد و بیکاری و فقر در رنج است. این کشور پیش از 
صدام گرفتار کودتاهای متعدد بوده و خود صدام هم با یک کودتا به قدرت 
رسید و چند دهه خون مردم عراق را در شیشه کرد. پس از صدام، نوبت 
به  اشغالگران آمریکایی و اروپایی رسید تا این کشور خسته و زخمی را 
رنج دهند. چند سالی هم تروریست های تکفیری آن را شخم زدند. مگر 
چند سال است در این کشور یک دولت و مجلس واقعی و منتخب مردم 
روی کار آمده؟ عراق کشوری زخم خورده و خسته است اما به لطف خدا 
چند سالی توانسته به کمک دوستانش روی پا بایستد. این کشور نیاز به 
جراحی و اصالحات جدی دارد. اینکه یک کشــور میلیون ها بشکه نفت 
بفروشد و فقیر باشد یعنی، یک جای کار می لنگد. عراق با 32 میلیون نفر 
جمعیت، 7 میلیون حقوق بگیر دولتی دارد. )ایران با 80 میلیون جمعیت 
حدود 4 میلیون کارمند دولتی دارد که بسیار زیاد است( این یعنی بلعیده 
شــدن بخش اعظمی از درآمد نفت عراق و در نتیجه فقیر و بیکار ماندن 
بسیاری از جوانان این کشور. کوچک شدن دولت می تواند به بهبود شرایط 
این کشور کمک کند. دیروز خبر رسید ده ها نماینده و مسئول فاسد تحت 
تعقیب قضایی قرار گرفته اند. این هم یعنی عزم بغداد برای مبارزه با فساد 

جزم شده است. 
7- دشمن به فتنه انگیزی های خود علیه مقاومت که حاال با اسرائیل 
فاصله ای ندارد، ادامه داده و میلیاردها دالر دیگر برای حذف یا تضعیف آن 
هزینه خواهد کرد، به تحریم ها و فشارهای اقتصادی هم ادامه خواهد داد. با 
وجود حتمی بودن این رویکرد شیطانی، تحوالت آینده به کدام سمت خواهد 
رفت؟ باید بدبین بود یا خوش بین؟ شاید پاسخ این سؤال را بتوان از این جمله 
رهبر انقالب درباره آل سعود، بازوی مالی این محور شیطانی، بیرون کشید:
»غربی ها اعالم کردند که برای عربستان، تأسیسات هسته ای و کارخانه 
تولید موشک می سازند. اگر بسازند هم بنده شخصاً ناراحت نمی شوم، چون 
می دانم که اینها ان شــاءاهلل در دوران نه چندان دوری به دست مجاهدان 

اسالمی خواهد افتاد«.)!( ان شاء اهلل

عراق و تحوالت امید آفرین

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ 
۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره 22۳۵۱

گفت و شنود

مّزه بُز...!
گفت: ســفر نتانیاهو به پرتغال به سوژه پُر مخاطب رسانه های غربی 

تبدیل شده است!
گفتم: چرا؟ مگه چی شده؟!

گفت: نتانیاهو در این ســفر 11 چمدان لباس با خود برده اســت و 
رسانه های غربی این اقدام او را عجیب دانسته و به مسخره گرفته اند.

گفتم: یازده تا چمدان لباس؟! مگر می خواهد لباس فروشی 
دایر کند؟

گفت: یکی از رســانه ها نوشته است که احتماالً نتانیاهو برای فرار از 
محاکمه ای که به خاطر فساد مالی و اخالقی در انتظار اوست، قصد تغییر 

لباس پی در پی برای فرار دارد!
گفتم: باید مواظب باشد که برای فرار از پالتو پوست استفاده 
نکند! چون یکی دیگر از همین قماش می خواســت با پوشیدن 
پوســت بُز فرار کند که گرگ او را خورد و بعد از خوردنش گفت 

عجب بُزی بود، مّزه خر می داد!

در دانشگاه فرهنگیان

روحانی: ِكی گفتم مشکالت را
100 روزه حل می كنم؟

رئیس جمهور در حالی بار دیگر 
وعــده 100 روزه خــود برای حل 
که   کرد  انکار  را  مشکالت کشــور 
ویدئوی اظهــارات تبلیغاتی وی در 
فضای مجازی و اینترنت موجود است. 
حجت االســالم روحانی روز گذشته 
)18 آذر( به مناسبت شانزدهم آذر و روز 
دانشجو در دانشگاه فرهنگیان حاضر شد. 
حضور روحانی در مراسم روز دانشجو در 
حالی بود که هیچ یــک از خبرگزاری ها 
در این مراســم حضور نداشتند و پخش 
زنــده تلویزیونــی هم برای ســخنرانی 
رئیس جمهور صــورت نگرفت بلکه فقط 
پوشــش خبری این مراســم بــا پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری بود که این 
پایگاه تصاویر و مشروح این مراسم را روی 

سایت خود بارگذاری کرده است.
این در حالی اســت که بســیاری - 
همان طــور که روحانی وعــده داده بود 
- منتظر حضور او در شانزدهم آذرماه در 
جمع دانشجویان بودند؛ رئیس جمهور 24 
مهر امسال در مراسم افتتاحیه دانشگاه ها 
در دانشگاه تهران، با انتقاد چند دانشجو 
نسبت به عملکرد دولت و درخواست آنان 
برای صحبت مواجه شد که از این تعرض 
چندان خوشایند نبود و به آنها اعالم کرد 
16 آذر را برای شــنیدن سخنان آنها در 

نظر گرفته است.
روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو با تاکید 
بر اینکه دولت بدون اشکال و ایراد نیست 
و از انتقاد سازنده استقبال می کند، گفت: 
قدرت باید نقد شود، چون اگر نقد نشود 
احتمال انحراف دارد و کشور دانشجویی 
می خواهد که با صراحت و شهامت حرف 

بزند و مسئوالن را نقد کند.
وی با بیان اینکه همه دانشــجویان 
بایــد با یک بیان صریح، خوب، روشــن 
و شــجاعانه مطالب خود را بیان کنند، 
تصریح کرد: ما به دنبال چنین دانشجویی 
هستیم که با صراحت در برابر کسانی که 
مسئولیت دارند، مطالب و انتقادات خود 
را مطــرح کنند که البته ایــن دوران و 
مسئولیت نیز محدود است و دانشجو باید 
با قدرت گفت وگو، قدرت را نقد کند وگرنه 
احتمال انحراف در قدرت وجود دارد و این 
قدرت شــامل همه قوای کشور، نهادها، 
گروه ها و حتی جامعه بزرگ مردم است. 
معتقدم در نقادی، دانشجو باید بی محابا، 

اما با محتوا نقد کند.

مخالفانم را بی شناسنامه نخواندم 
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه اگر 
بگوییم فالن فرد، مخالفین را بی شناسنامه 
خوانده است، حرف نادرستی است، افزود: 
در یک مراســم سخنرانی فردی سخنی 
بر زبان آورد کــه مردم و ملت اینچنین 
می گوینــد و من گفتــم از طرف مردم 
نگوییــد، بلکه بگویید، نظــر حزب من 
این اســت و منظور من از شناسنامه این 
بــود و اینکه نه به عنوان کل ملت ایران، 

سخن بگویید.
رئیس جمهور با طرح این پرســش 
که آیا کســی در جامعــه وجود دارد که 
هیچ اشکالی نداشــته باشد، تأکید کرد: 
دولت هــم حتماً اشــکاالتی دارد و اگر 
تصمیمــی اتخاذ می کنــم، بی تردید در 
دولت مشــورت می کنم و یا در شورای 
اقتصاد و شورا های عالی کشور به بحث و 
رأی گیری می گذاریم و اگر قانون باشد به 
صورت الیحه به مجلس ارسال می کنیم.

 روحانی با تأکید بر اینکه بسیار مهم 
اســت که در این شرایط ضمن بیان نقد 
یکدیگر را یاری کنیــم، تأکید کرد: اگر 
راه حل بهتری پیشنهاد داریم، بیان شود 
و مورد استفاده همه مسئولین قرار گیرد.

حسن روحانی ِشش سال پیش 
چه گفت؟

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در 
انتخابات سال 92 اعالم کردم که گزارش 
100 روزه اولیــه اقدامات دولت و اعالم 
اقدامات و برنامه های 4 ســاله دولت در 
پایان دولــت یازدهــم دو برنامه اصلی 
دولت اســت، تأکید کــرد: چه زمانی در 
کشور گفتم که مشــکالت را 100 روزه 
حــل می کنیم؟ بســیاری از دولت ها در 
جهان برنامه گزارش اقدامات 100 روزه 
و برنامه های 4 ساله دارند و این اختراع و 

اکتشاف ما نیست.
رئیس جمهــور در حالی بــار دیگر 
وعده 100 روزه خود برای حل مشکالت 
کشــور را انکار کرد که ویدئوی اظهارات 
تبلیغاتی وی در فضای مجازی و اینترنت 

موجود است. 
روحانی ســال 92 و در گفت وگوی 
تبلیغاتــی خود درباره وعــده 100 روزه 
جهت حــل مشــکالت کشــور گفت: 
»راه حل هــای کوتاه مدت یک ماه و 100 
روزه بــرای حل مشــکالت و معضالت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و 
خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی 

شــده است که با این برنامه ما می توانیم 
در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی 
باشیم.« وی ادامه داد:  »با ایجاد یک دوره 
تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که 
مشکل دارند، مشــکالت آنها را در یک 

مدت کوتاه حل و فصل کنند.«
روحانــی با تأکید بر اینکه در همان 
100 روز ابتدایــی دولت یازدهم بود که 
اولین توافق با 1+۵ و 6 قدرت جهانی به 
صورت توافق موقت انجام، تصویب و اعالم 
شــد، تأکید کرد: حتی حق غنی سازی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهم ترین 
دستاورد در آن توافق موقت به رسمیت 
شناخته شــد چرا که تا آن روز به دلیل 
قطعنامه های شورای امنیت، غنی سازی 
کشور را به رســمیت نمی شناختند، اما 
اعــالم کردند که ایران حق غنی ســازی 
دارد و ایــن بزرگ ترین دســتاورد 100 

روز اول بود.
رئیس جمهــور تأکید کــرد: همین 
توافق موقت گشایشی در پول های کشور 
ایجاد کــرد و کلید مــا چرخید و 700 
میلیون دالر طبــق توافق ژنو به صورت 

ماهانه آزاد شد.
بنزین دو نرخی فسادآور است

 اما در شرایط اضطراریم
روحانــی با تأکید بــر اینکه بنزین 
دونرخــی و دالر چندنرخــی ســخت و 
فسادآور اســت، گفت: اما گاهی شرایط 
اضطــرار به وجود می آید و باید در دوران 
ســختی قبول کنیم و همه باید در کنار 
هم باشیم و دانشگاه ها در چگونگی اجرای 
این طرح وارد شوند. وی گفت: در مورد 
درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین نیز 
به رغم نیاز دولت، همه درآمد حاصله را 
به خود مردم برمی گردانیم، هر چند که 
طبق قانون اجازه این اقدام را نداریم، اما با 
مجوز مقام معظم رهبری این کار را کردیم 
و پول حاصل از افزایش قیمت بنزین را به 
اقشار ضعیف که مشکل معیشتی دارند، 

برمی گردانیم.
نســبت  داد:  ادامــه  روحانــی 
بــه فعالیت هــای دانشــجویی و آزادی 
دانشجویان و همین مراسم 16 آذر نیز در 
این دولت اوج گرفت و پررنگ شد. شما 
16 آذر های قبل از این دولت را ببینید، 

آیا به این گرمی و پرشوری بود؟
ما به آمریکا اعتماد نکردیم و کار 

خود را درست انجام دادیم
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به 

شــرایط امروز کشــور، گفت: در شرایط 
آسانی قرار نداریم و شرایط سخت است، 
اما مقصر ما نیســتیم، ما توافق را به هم 
نزدیم و تقریبا همه کشور های دنیا بجز 
چند کشــور، آمریکا را مقصر می دانند و 
اجمــاع بین المللی وجود دارد که آمریکا 
این شــرایط را برای توافق برجام ایجاد 

کرده است.
روحانی در پاســخ به انتقاد یکی از 
دانشــجویان درخصوص اعتماد دولت به 
آمریکا، گفت: ما به آمریکا اعتماد نکردیم 
بــه همین خاطر گفتیم که توافق را بعد 
از تصویب در ســازمان ملل می پذیریم 
و امضا می کنیم، ما کار خود را درســت 

انجام دادیم.
برجام نه مقدس است و نه لعنتی

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام 
نه مقدس است و نه لعنتی، گفت: برجام 
یک قرارداد بین المللی است که باید تالش 
کنیم از مزایای آن استفاده کنیم، پیامبر 
)ص( هم با یهود بنی قریظه قرارداد بست، 
آنها خیانت کردند و پیامبر روبه رویشان 
ایستاد، پیامبر با کفار پیمان بست و آنها 
پیمان شکستند. ما باید در هر شرایطی 

منافع خود را در نظر بگیریم.
روحانی با بیان اینکه بودجه ســال 
آینده در هیچ کجا متکی بر مذاکره نیست 
و مبنای بودجه تداوم تحریم است، گفت: 
وظیفه قانونی و انقالبی ما است که از هر 
راهی که برای رفع مشکالت وجود دارد، 

استفاده کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: دشمن به 
دنبال این است که به مردم ما فشار وارد 
کند، مردم ایستادگی و مقاومت می کنند، 
اما معنایش این نیست که اگر راهی داریم 
که نقشــه و توطئه دشــمن را بشکنیم، 
آن راه را نرویــم. مذاکره الزم و یک کار 

انقالبی است.
 روحانی با بیان اینکه همه باید با هم 
باشیم، گفت: انتخابات پیش روی ماست، 
فضا را آرام کنیم و همه در انتخابات فعال 
شویم، دانشجویان و دانشگاهیان در این 

زمینه وظیفه مهمی بر عهده  دارند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آنها 
کــه می گویند انتخابات فایده و خاصیت 
ندارد، دلســوز مردم نیستند، گفت: همه 
باید تالش کنیم بــا حضور در انتخابات 
و پای صندوق هــای رای، افراد الیق تر و 
بهتر را انتخــاب کنیم و آینده بهتری را 

برای کشور رقم بزنیم.

انرژی  سازمان  سخنگوی 
اتمی گفت: االن کار نشــد، 
برای صنعت هسته ای ما وجود 

ندارد.
و  معاون  بهروز کمالونــدی، 
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
در جمع خبرنگاران درباره تولید 
ایزوتــوپ پایدار عنــوان کرد: به 
لحــاظ دانش فنی وضعیت ما به 
گونه ای اســت که اگر خودمان 
بخواهیــم ادامه دهیم می توانیم، 
االن کار نشــد، بــرای صنعــت 

هسته ای ما وجود ندارد.
کمالوندی افزود: قرار است در 
پروژه ای که چند سال دیگر تمام 
ایزوتوپ تولید  می شود، 11 نوع 
کنیم، ولی فراموش نکنید که دو 
ســه کشور در دنیا بیشتر نیست 

که چنین توانایی را دارد.
وی اضافــه کرد: تلقی ما این 
است که روس ها به خاطر تمدید 
کنار  آمریکا  معافیت های  نشدن 
نیروگاه  اینکه  چه  نمی کشــند، 
2 و 3 بوشــهر را در دست اقدام 
دارند. همچنیــن باید بگویم که 
ما می توانیم حتی بدون روس ها 
به لحاظ فنــی در رابطه با تولید 
ایزوتوپ هــای پایدار کار را ادامه 
دهیــم، البته به لحاظ سیاســی 

اگر روس ها کنار ما باشند، حتما 
بهتر است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک 
درباره همکاری با روس ها در این 
مــورد یا انجام ایــن پروژه بدون 
حضــور روس ها به افکار عمومی 

توضیح خواهیم داد.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صداوســیما، کمالوندی گفت: ما 
در روش های غیر ســانتریفیوژی 
داریم مرکزی را ایجاد می کنیم در 
سایت فردو که تا چند ماه دیگر 
کار ساختمانی آن تمام می شود 
تا بدون اســتفاده از سانتریفیوژ، 

ایزوتوپ پایدار تولید کنیم.
توقــف همکاری  درباره  وی 
تولیــد  پــروژه  در  روســیه 
ســایت  در  پایدار  رادیوایزوتوپ 
فــردو نیز اظهار داشــت: حدود 
هفت، هشت روز پیش در رابطه 
با این موضوع با روس ها مذاکراتی 
داشتیم. به لحاظ فنی در جایی که 
ایزوتوپ پایــدار تولید می کنیم، 
غنی ســازی می کنیم. از این رو 
وقتــی تصمیم گرفته می شــود 
غنی سازی کنیم، به طور طبیعی 
نمی توان همزمان تولید ایزوتوپ 

پایدار را داشته باشیم.

کمالوندی:
 امروز كار نشدنی برای صنعت هسته ای ایران 

وجود ندارد


