
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323
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* ان شاءا... به زودی با نابودی رژیم کودک کش و غاصب در مسجداالقصی 
اولین قبله گاه مسلمین نماز خواهیم خواند.

0992---3453
* مردم شــریف کشورمان به هنگام رای دادن در انتخابات باید به این 
مسئله فکر کنند چرا کشور در عرصه مدیریت دفاعی و علمی پیشرفت 
کرده ولی در اقتصاد که در دست دولت است مردم با مشکالت عدیده ای 
مواجه هســتند. بنابر آنچه در این دو عرصه اتفاق افتاده باید کســی را 
انتخــاب کرد که نگاه خویش را از خــارج و خارجی ها بردارد و به فکر 
بی تاثیر ساختن تحریم ها با استفاده از ظرفیت های داخل کشور باشد.
0912---7345
* هرکسی در انتخابات شرکت نکند قطعا برخالف میل و رضایت سردار 

دل ها حاج قاسم سلیمانی عزیز و امنیت کشور گام برداشته است.
1526---0910 و 2842---0910
* بنده با این شیوه رای دادن در انتخابات کشور که جامعه را دوقطبی 
کــرده و دولتمــردان هم در پایــان دوره مســئولیتی خویش به جای 
عذرخواهی بابت ناکارآمدی و ســوء مدیریت نقش اپوزیسیون را بازی 
کرده و مشــکالت را بــه گردن نظام بیندازند مخالف هســتم و به آن 

انتقاد جدی دارم.
0911---8495
* در کدام کشــور دنیا به برانــدازان و فتنه گران اجازه ثبت نام و اعالم 
کاندیداتوری ریاست جمهوری داده می شود؟ پس از 42 سال از انقالب 
شکوهمند اسالمی روا نیست درب وزارت کشور به روی هر معاند، نفوذی 
و برانداز و... باز باشد تا هزینه نظام و مردم را باال ببرند؟! شایسته است این 
مشکل توسط مجلس و شورای نگهبان برای همیشه حل و فصل شود.
7345---0912 و 2842---0910
* نکته جالب در موضوع ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
این است که شماری از افرادی که وارد این عرصه شده اند کسانی اند که 
اوضاع به هم ریخته 8 سال اخیر محصول از خودگذشتگی ها و ایثارهایی 
از آنان است که فقط قیمت مسکن را بیش از 600 درصد افزایش داد و 
خود در ویالهای باالی هزار متری لواسان درد مردم را تحمل می کردند!
4605---0918 و 7250---0919
* دستگاه قضایی مسئولین دارای سابقه ترک فعل در دوره های مدیریتی 
را ممنوع الخروج اعالم کند تا در موعد مقرر محاکمه و به سزای تخلفات 
خود برســند. در ضمن از شــورای محترم نگهبان درخواست داریم در 
رد صالحیت نامزدهای ریاســت جمهوری با سابقه فساد محکم و قاطع 

عمل کند.
0991---8826
* با ثبت نام آیت ا... رئیسی امید در مردم افزایش یافته است. چون او را 
پاکدست و ضد فساد می دانند. ان شاءا... با رای باال سکان اجرایی کشور 
را به دست بگیرند و وضع خراب اقتصادی را با تیم های جوان متخصص 
و خوشــفکر سروسامان خواهند داد و کشور را از نفوذی ها، ویژه خواران 

و... پاک خواهند کرد.
وحیدی
* آیت ا... رئیســی مثل برخی ها فقط شعار نمی دهد بلکه در عمل ثابت 
کرده که ضدفســاد است و با جدیت به دنبال اصالح ساختارهای غلط 

و فسادزاست.
0912---0594
* بایــد دید چرا تحمــل یک نظامی متعهد و متخصص که توانســته 
ابرپروژه هــای صنعتی را در دو یا یک ســال به ثمر بنشــاند و آثار آن 
در بی تاثیر ســاختن تحریم ها دیده شود برای شخص آقای الریجانی و 

همفکران ایشان سخت شده است.
0936---7795
* جمله دشــمن شــادکنی که آقای الریجانی در هنگام ثبت نام برای 
نامزدی ریاســت جمهــوری به زبان آورد نمک نشناســی نســبت به 
تالش های ســازنده نیروهای متعهد کشور بود که در واقع جبران کننده 

ناکارآمدی های دولت بوده اند.
کیوانی و 2600---0910
* کســانی که طی این 8 ســال همراه با دولت در کوچک کردن سفره 
مردم نقش اصلی را ایفا کردند نباید در رســانه ملی حاضر شــوند و با 
دیــدن اوضاع، نان به نرخ روز بخورند و خود را منتقد دولت جا بزنند و 

مجددا مردم را بفریبند!
شکیبا
* معتقدم دولتمردان بدعملی که نامزد ریاست جمهوری شده اند توسط 
شورای محترم نگهبان رد صالحیت نشوند چرا که قرار است با رای مردم 

برای همیشه کنار گذاشته بشوند.
0992---8857
* برخــی اصالح طلبان غربگرا در همنوایی با بیگانگان مجدداً همچون 
فتنه 88 از هفته ها قبل از انتخابات بر طبل تقلب می کوبند. فقط کسانی 
این گونه عمل می کنند که از عقل، خرد و دینداری تهی باشــند و دل 

در گرو غرب وحشی داشته باشند!
0933---2977
* مگر رهبر معظم انقالب نفرمودند مذاکرات وین فرسایشــی نشــود؟ 
پس چرا اعضای تیم مذاکره کننده ما این مذاکرات بی نتیجه را طوالنی 
کرده اند و حاضر به ترک وین نیستند؟ جمله تکراری آقای عراقچی در 
مصاحبه ها این شــده که پیشرفت حاصل شده ولی مذاکره ادامه دارد. 

این بازی با کلمات چرا تمامی ندارد؟
0913---2611
* آقای احمدی نژاد وقتی هیچ یک از نهادهای قانونی نظام را قبول ندارد 
چگونه می خواهد رئیس جمهور این نظام بشود؟ معتقدم نباید به چنین 
فردی اجازه داده شود که به هر شهری بخواهد برود و فتنه درست کند.
0913---2611
* دولتمردانی که کشــور را به این وضع انداخته اند نباید نامزد ریاست 
جمهوری می شدند چرا که امتحان خود را پس داده اند و مردم در این 

مدت آنان را خوب شناخته اند.
0915---2986
* می گویند رئیس جمهور هیچ کاره است. اگر راست می گویید پس در 
ایــن بیش از یک ماه در وین چــه می کنند؟ مگر رهبری نفرمودند لغو 
تمام تحریم ها و راســتی آزمایی؟! دیگر این مذاکره کشــدار و مشکوک 

چه معنا و مفهومی دارد؟!
تفضلی
* عملکــرد وزرایی که ترک فعل داشــته اند به ویژه وزیر ارتباطات که 
فضای مجازی را به حال خود رها کرده باید در اولین فرصت پس از اتمام 
دوره عمر دولت تدبیر مورد رسیدگی قرار گیرد. چه بسیار خانواده هایی 

که با این بی تدبیری فرو پاشیده اند.
0913---5140

* امام خامنه ای بارها فرمودند با پارچه کثیف نمی توان شیشــه را پاک 
کرد. به همین دلیل ســخنان آقــای جهانگیری به هنگام ثبت نام برای 
نامزدی ریاست جمهوری برای ما مردم فاقد اعتبار است و گریه مصنوعی 

ایشان هم ترحمی برنمی انگیزد.
0915---0672
* برای تبدیل کشاورزی آب محور و زمین محور به کشاورزی دانش محور 
باید تالش های زیادی در کشور بشود از جمله مراکز آموزش در سراسر 

کشور ایجاد گردد و امر آموزش جدی گرفته شود.
0916---2616

* قرار بود از بیماران کرونایی بستری هزینه ای نگیرند. ولی از بستگان 
پدرخانم بنده که تحت پوشــش کمیته امداد هم بود و بر اثر کرونا در 
بیمارستان بجنورد )امام حسین علیه السالم( فوت کرد حدود پانصد هزار 
تومان دریافت کردند و عالوه بر آن صد و چند هزار تومان هم مالیات بر 

ارزش افزوده گرفتند! متوفی چه ارزش افزوده ای دارد؟!
0915---3707

جوالن گرانی در 100 روز پایانی
دولت روحانی

در حالی که رئیس جمهور گفته بود گرانی به اندازه کافی در سال گذشته 
اتفاق افتاده و امسال تا پایان دولت نباید گرانی جدیدی اتفاق بیفتد، مردم هر 

روز با گرانی های جدید کاالهای اساسی روبه رو هستند.
در این زمینه روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان »موج تازه افزایش قیمت 
کاالهای اساسی در فاصله چند ماه به پایان دولت« نوشت: کمتر از سه ماه مانده 
به پایان کار دولت فعلی، شــرکت های تولیدکننده روغن نباتی و شکر، بار دیگر 
مجوز افزایش قیمت برای محصوالت خود را دریافت کرده اند. روندی که درست 
برعکس اظهارات پیشــین سخنگوی دولت، علی ربیعی است که گفته بود »در 
سه ماهه ابتدایی امسال هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.« این در حالی است 
که بر اســاس تازه ترین اخبار از بازار کاالهای اساسی قیمت انواع روغن مایع از 
روز گذشــته ۳۵درصد و روغن جامد ۳0 درصد گران شد. قیمت نان نیز به طور 
غیررســمی  ۵0 درصد و شکر نیز به طور رســمی  ۷2 درصد رشد یافت. این در 
حالی اســت که در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامین آن نوسان زیادی 
داشــت و نه تنها با افزایش قیمت همراه بود بلکه در مواردی با کمبود در عرضه 
نیز مواجه و شنیده می شد که در برخی فروشگاه ها در شهرهای مختلف به هر 
کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می گرفت ضمن آنکه برچسب روغن های 
عرضه شــده نیز حذف می شدند. با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال 
۱۳۹۹ تاکنون می بینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یک ساله 
چهاربار گران شــده است یک بار ۱4 تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم 
بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱2 تا ۱4درصدی قیمت را دریافت کردند، 
یک بار اول آذر ۱۳۹۹ که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن 
نباتی در بسته بندی پت و سایر بسته بندی ها بین ۱0 تا ۱۳درصد افزایش یافت 
و یک بار نیز در 26 بهمن ماه ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش ۱۳/8 درصد 

بسته بندی حلب روغن نباتی موافقت کرد.
در مورد شکر نیز گفته می شود این کاالی اساسی به صورت چراغ خاموش 
گران شــده به نحوی که قیمت خرده فروشی شکر در بسته ای یک کیلویی 8 
هزار و ۷00 تومان بود در حال حاضر در عمده فروشــی ها به ۱۱ هزار و ۵00 
تومان رســیده اســت و شکر یک کیلویی خرده فروشــی هم ۱۵ هزار تومان 

قیمت  گذاری شده است.
در همین حال روزنامه جوان در گزارشی با عنوان »گرانی کاالهای اساسی، 
از صد روز اول تا صد روز آخر دولت« خاطرنشــان کرد: افزایش بدون توقف 
قیمت ها در دولت روحانی، ۱00  روز نخست و پایانی ندارد، دولت دوازدهم با 
نزدیک شدن به روز های پایانی فعالیت خود فاز دیگر افزایش قیمت ها را بدون 
هیچ اســتدالل منطقی آغاز کرده اســت به طوری که نان با افزایش ۱0 تا ۵0  
درصدی و شــکر با افزایش ۷2  درصدی به صورت چراغ خاموش گران شدند. 
همچنین با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان روغن 

مایع ۳۵  درصد و انواع روغن جامد ۳0  درصد گران شد.
روند افزایش قیمت کاال های اساسی درحالی از دیروز رسماً کلید خورده 
اســت که قرار بود بر اســاس اظهارات ربیعی، ســخنگوی دولت در سه ماهه 
نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کاال ها اعمال نشود، اما متأسفانه 
دولت با نقض این موضوع و اســتفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، نان، شکر و 

روغن را گران کرد.
۱00 روز پایانی دولت روحانی در حالی سپری می شود که مسئوالن دولتی 
مدعی هستند در این دولت مردم شاهد قحطی و کمبود کاالیی نبوده اند. یکی 
از نمونه های مدیریتی دولت، در بازار روغن بوده است که همچنان هم شاهد 

اثرات آن هستیم.
این روز ها باید شاهد رقابت گرانی ها در بازار کاال های اساسی هم باشیم و 
هر روز گرانی یک گروه از کاال های اساسی شوکی به سبد خانوار وارد می کند؛ 
یــک روز گوشــت، روز دیگر مرغ و تخم مرغ، روز بعــد روغن و بعد از آن هم 

لبنیات و سایر کاال های اساسی!
ظاهــراً دولت تصمیمی  برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشــتر  ترجیح 
می دهد بر طبل این گرانی ها بکوبد، اما سؤال اینجاست بر اساس کدام استدالل 
این افزایش قیمت ها شــروع شده اســت و آیا تا پایان ۱00 روزه دولت تدبیر 

ادامه خواهد داشت؟
محسن هاشمی

گول چه کسی را خورد؟!
رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در حالی 

نامزد انتخابات شد که قبال گفته بود آدم عاقل کاندیدا نمی شود.
به گزارش جهان نیوز، محســن هاشــمی در حالی در آخرین روز ثبت نام 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که پیش تر گفته بود: »توان 
ریاســت جمهوری ندارم«، »آدم عاقل کاندیدا نمی شــود« و »امیدوارم گول 

نخورم که کاندیدا بشوم«!
در همین حال روزنامه آرمان، رســانه خاندان هاشمی در مطلبی به قلم 
دبیر سابق پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی، ثبت نام محسن هاشمی را دارای 
بــرکات زیادی توصیف کرده و او را نفر احیاکننده »ادبیات هاشــمی« یعنی 
پرهیــز کامل از »تخریب های داخلی و رجزخوانی های خارجی« در مناظرات 

انتخاباتی معرفی کرده است!
این ترفیع درجه به ادبیات هاشــمی در حالی است که برخی تحقیرهای 
نمایندگان هاشمی در انتخابات سال 84 یا کمی عقب تر، رفتارهای خود او در 
انتخابات سال ۷2 در اذهان عمومی باقی است. حتی هاشمی بعد از پیروزی 
روحانی، او را هم تحقیر کرد که فقط ســه درصد رای داشــت و با حمایت 

هاشمی پیروز شد.
محسن هاشــمی در حالی نامزد انتخابات شد که شورای شهر تهران به 
ریاســت وی و شــهرداران منصوب آن یکی از ضعیف ترین دوره های شورا و 

مدیریت شهری تهران را در کارنامه خود ثبت کردند.
یادآور می شــود که محسن هاشــمی در روز ثبت نام گفت با جهانگیری 

مشورت کرده و او گفته که برای نامزدی ثبت نام کند.
با وجود تورم 690 درصدی مسکن

با چه روئی نامزد شدی؟
تورم 6۹0 درصدی مسکن، کارنامه وزیری ناکارآمد است که حال با اعتماد 
به نفس بی نظیر، برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.
روزنامه جوان در تبیین این موضوع نوشــت: وزیر راه و شهرسازی دولت 
بنفش می خواهد رئیس جمهور آینده ایران شــود؛ همان که در حوزه ساخت 
مســکن به »بی عملی« خود می نازد و معتقد است از اینکه یک واحد مسکن 

نیز برای مردم نساخته، کار بزرگی کرده است.
یکی از انتقادات جدی به وزیر سابق، بی توجهی خاص او به ساخت مسکن 
برای محرومان بود؛ او معتقد است که این کار یک کار پوپولیستی است؛ طرز 
تفکری که در ابتدای دهه ۷0 معتقد بود برای رسیدن به توسعه قشر مستضعف 
باید زیر چرخ تزهای اقتصادی له شوند و چاره ای جز آن نیست. به این اظهار 
نظــر او دقت کنید: »حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک 
مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی 

را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد«.
بسیاری از کارشناسان، رکود گسترده تاریخ مسکن در دوره وزارت آخوندی 
و کاهش 60 درصدی عرضه واحدهای مســکونی را به عنوان شاخصی برای 

عملکرد نامطلوب او ارزیابی می کنند.
سوء مدیریت آخوندی باعث شده تا متوسط قیمت مسکن در دولت روحانی 
6۹0 درصد افزایش یابد. افزایش قیمتی که به نظر نمی رسد تا سال های متمادی 
رکورد آن شکســته شود. او چنان دچار کم کاری شد که دولت تدبیر و امید 
هم او را کنار گذاشت و رئیس جمهور رسماً از او انتقاد کرد که کم کاری کرده 
است؛ حاال او با تحمیل شرایط سخت به مردم، خود را در جایگاهی می بیند 

که می توانداقتصاد کشور را نجات دهد.
دودوزه بازی

کارگزاران با الریجانی
عضو مرکزیت حزب کارگزاران می گوید: ســخنان علی الریجانی در روز 

ثبت نام نامزدها، برای اصالح طلبان جذاب بود.
محمــد عطریانفر به خبرگزاری مهر گفت: الریجانــی امروز با الریجانی 
سال های فعالیت در صداوسیما فاصله بسیار زیادی گرفته است. منطق مشارکت 
علی الریجانی مبتنی بر واجد بودن یک سابقه اصولگرایی است که با رویکردهای 

مناسب اصالح طلبانه در دوازده سال اخیر همراه شده است.
تصویر امروز الریجانی، تصویری متفاوت از چهره اصولگرایی او است. بیانیه 
علی الریجانی در نشست خبری بعد از ثبت نام تصویر متفاوتی از او ارائه کرد 

که از منظر نگاه اصالح طلبی بسیار جذاب و قابل احترام بود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: البته اینکه تصور 
کنیم اصالح طلبان از پشــتیبانی نیروی نامدار درون جریانی خودشان دست 

بکشند و به سمت الریجانی بروند دور از ذهن به نظر می رسد.
وی با تاکید بر اینکه در گام اول قطعاً اصالحات از الریجانی حمایت نخواهد 
کرد، بیان کرد: حمایت از الریجانی در حضور جهانگیری خالف فهم منطقی 
سیاسی است که اصالحات یک چهره شاخص از بدنه خود را در رقابت داشته 

باشند، حمایت از او را متوقف کنند و به سمت کسی مثل الریجانی بروند.
وی اظهار کرد: در دور دوم اگر رقابت بین الریجانی و رئیســی باشــد 

به نظر می رسد اصالحات تدبیر جدیدی اتخاذ کرده و به سمت الریجانی 
خواهد رفت.

عطریانفر در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات الریجانی درباره »پادگان« 
و »دادگاه« برای اصالحات جذاب بوده است، گفت: بله نکته کلیدی اظهارات 
الریجانی همین جمله بود، همچنین بیان ضرورت آرامش سیاسی برای رسیدن 
به اهداف ملی و پاسخ به دغدغه های مردم از جمله نکاتی بود که مورد پسند 

اصالح طلبان بود.
وی با بیان اینکه ادبیات انتخاباتی الریجانی شــباهت بسیاری به ادبیات 
انتخاباتی روحانی دارد، تصریح کرد: ممکن است فقراتی از صحبت های الریجانی 
شــبیه به روحانی یا خاتمی باشد؛ اما هرکس ادبیات و واژگان خود را دارد و 

متعلق به خود شخص است.
یادآور می شود روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران هم امروز تصویر 
تمــام صفحه خود را به ســتایش از الریجانی اختصــاص داد و این در حالی 
اســت که کرباسچی و مرعشی در گذشــته با ادبیاتی مانند »سربازگیری از 
جبهه رقیب« و »شرط بندی روی اسب بازنده« یاد کرده اند و در واقع به نظر 
می رســد آنها، الریجانی را برای اخالل در رقیب می خواهند و نه حمایت در 

تراز یک بازیگر اصلی.
رئیس جمهور تدارکاتچی؛

دم خروس و قسم دروغ خاتمی
در حالی که دست کم ۱4 فعال اصالح طلب برای نامزدی انتخابات ریاست 
جمهوری کورس گذاشته اند، یک فعال اصالح طلب از قول خاتمی مدعی شد 

رئیس جمهور تدارکاتچی است.
حسین انصاری راد )رئیس کمیسیون اصل ۹0 و عضو فراکسیون، مشارکت 
در مجلس ششم( به روزنامه زنجیره ای آرمان گفته است: »مردم باید مطمئن 
باشــند که محصول انتخابات، رفع مشکالت اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، 
علمی و بین المللی است. مردم نامزدی را مورد استقبال قرار خواهند داد که 
بتواندایران را از وضعیتی که در آن قرار گرفته رهایی بخشد. نامزد انتخاباتی 
باید توان خارج کردن ایران از تنش ها و درگیری های بین المللی را داشــته 
باشد. این مشکالت می تواند تنش با غرب و به طور خاص آمریکا باشد. اگر 
چنین نامزدی وجود داشته باشد و مردم یقین داشته باشند، آرای آنان برای 
مسئوالن ارزشمند است، انتخابات رقابتی خواهد بود و تغییری بنیادین در 
مدیریت داخلی و خارجی کشور انجام می شود، با همه ناامیدی های موجود 
در انتخابات حاضر خواهند شــد. رؤسای جمهور در سال های گذشته قادر 
به مذاکره داخلی در موارد حســاس نبودند، البته رئیس جمهور باید مجری 
برخی تصمیمات باشد، این مسئله ای است که اکنون در کشور ما به وجود 
آمده اســت. کشــور از حیث علمی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، مهاجرت 
نخبگان و دانشجویان کشور درگیر مشکالت است. اگر بنا باشد، سیاست با 
همین منوال پیش برود و رئیس  جمهور بعدی نیز تابع پدیدآورندگان همین 
وضعیت باشد، مشکالت رفع نخواهد شد. رویکردهای پیشین را رؤسای  جمهور 
پیشــین انجام دادند و بهترین آنها نیــز آقای خاتمی بود که در پایان دوره 
خود گفت، تدارکاتچی بودم. اگر بنا باشــد، مردم تدارکاتچی انتخاب کنند، 
این اقدام را انجام نمی دهند اما اگر قرار باشد، رئیس جمهوری انتخاب شود 
که بتواند مشــکالت اقتصادی را رفع کند، به هر نحوی که مصلحت کشور 
و خواســت مردم است، مشــکالت بین المللی را رفع کند و اراده مردم را در 
اجرای سیاســت های کشــور پیاده کند، مردم با همه مشکالت باز هم پای 
صندوق های رأی خواهند آمد. باید در ادامه دید، عرصه انتخابات تا چه حد 

برای نامزدهای انتخاباتی باز خواهد بود.«
ادعای انصاری راد از قول خاتمی مبنی بر اینکه »رئیس جمهور تدارکاتچی 
اســت«، در حالی اســت که بنا بر اخبار موثق خاتمی پشت صحنه و بی سر 
و صدا مشــغول رایزنی با برخی چهره ها برای نامزدی انتخابات بوده اســت! 
همچنین او پشت صحنه، در انحالل شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
)شعســا( و تشکیل نهاد اجماع ساز اصالح طلبان )ناسا( برای انتخابات ایفای 
نقش کرده اســت که بــا دروغ »تدارکاتچی بودن رئیس جمهور« همخوانی 
ندارد؛ هر چند که برای فرار از پاسخگویی در قبال وعده های برعکس از آب 

درآمده؛ جذاب به نظر می رسد!
نکته جالب این که رئیس همین گروه موسوم به »ناسا« هم بهزاد نبوی 
اســت؛ کســی که برای توجیه بی کفایتی های 8 ساله دولت فعلی تا همین 
چند ماه پیش ادعا می کرد رئیس جمهور ۱۵ درصد اختیارات هم ندارد. اما 
همین حاال، این گروه ائتالفی تعداد معتنابهی افراد را برای نامزدی و ثبت نام 

به صف کرده است.
یادآور می شود جهانگیری، محسن هاشمی، محمود صادقی، مهرعلیزاده، 
پزشــکیان، آخوندی، کواکبیان، محمد شریعتمداری، رهامی، همتی، زهرا 
شــجاعی، منتجب نیا، حق شــناس و تاج زاده از جمله افرادی هستند که با 

مراجعه به وزارت کشور، اقدام به ثبت نام کرده اند.

این روزها و در شرایطی که فضای کلی کشور درگیر موضوع مهم 
انتخابات ریاست جمهوری است و افکار عمومی و رسانه ها هم بر همین 
اساس اغلب حواسشان به همین موضوع سرنوشت ساز معطوف است، 
ناگهان از مجلس شــورای اسالمی خبر می رسد که نمایندگان محترم 
خانه ملت، دو فوریت و بالفاصله کلیات طرحی موسوم به »طرح قانون 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« را با رای موافق باالی190رای به 

تصویب رسانده اند. 
موافقان این طرح عمدتا دو هدف را برای ارائه آن مطرح کرده اند؛یکی 
کنتــرل نقدینگی و تورم با توجه به جایگاه بانک مرکزی در این مقوله 
و دیگری اســتقالل بانک مرکزی از دولت ها. براین مبنا موافقان طرح 
معتقدند شرایط وخیم اقتصادی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک 
مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و مدام در مقابل 
درخواست های دولت برای خلق پول کوتاه می آید لذا اگر اصالح جایگاه 
بانک مرکزی و اســتقالل آن از دولت را در اولویت قرار ندهیم ناترازی 
مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت و همین امر 
منجر به تورم و گرانی افسارگســیخته خواهد شد، چنان که از ابتدای 

دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.
بر همین اساس طراحان و موافقان طرح مذکور که اکثرا از چهره های 
متدین و دغدغه مند مجلس هستند برای نیل به هدفشان که شاید در 
نگاه نخست صحیح هم به نظر بیاید پیشنهاداتی مطرح کرده اند از جمله 
اینکه ساختار فعلی بانک مرکزی را به هم ریخته و مثال »مجمع عمومی« و 
»شورای پول و اعتبار« را به بهانه مستقل شدن بانک مرکزی از دولت از 
ارکان این بانک حذف کرده و »هیئت عالی« متشکل از شش فرد حقیقی 
، رئیــس کل، قائم مقام و معاون بانک مرکزی را جایگزین آنها کنند. در 
صورت تصویب این بند مهم از این پس تمامی سیاست ها و تصمیمات 
کلیدی بانک مرکزی در انحصار این هیئت عالی خواهد بود که دوسوم 
از اعضای آن یعنی 6 شخصیت حقیقی خارج از قوه مجریه خواهند بود 

که ظاهرا پاسخگوی هیچ مرجعی هم نخواهند بود. 
همچنین در سایر بندهای دیگر این طرح هم پیشنهادات دیگری 
مطرح شده که بعضا سؤال برانگیز بوده و واکنش های استادان حوزه و 

دانشگاه را نیز برانگیخته است لذا در این خصوص گفتنی هایی است:
1- اصالح ساختار اقتصادی کشور از جمله ساختار مالی امری ضروری 
است تا حدی که رهبر معظم انقالب سه سال پیش این مسئله کلیدی را 
از دولت و مجلس وقت، مطالبه کردند لیکن با تعلل هر دو قوه این موضوع 
حیاتی تا کنون محقق نشده است و همین تاخیر در اصالح ساختار مالی 
سبب ادامه روند افزایش نقدینگی و تورم شده است. مجلس فعلی که در 
نیتشان برای رفع مشکالت اقتصادی شکی نیست شاید در پی آن است 
که با طرح تغییر ساختار بانک مرکزی به اصالح ساختار مالی برسد، در 
حالی که تا زمانی که مشکالت اساسی در بخش مالی اقتصاد حل نشود 
مشکالت بخش پولی همچنان ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، تا زمانی 
که دولت برای تأمین منابع مالی بودجه به شدت به بانک مرکزی وابسته 
است، استقالل بانک مرکزی از دولت دست یافتنی نیست و کماکان ما 
با کسری بودجه های سالیانه مواجه خواهیم بود لذا باید ساختار مالی و 

بودجه ای دولت به جای ساختار بانک مرکزی اصالح شود.
2- همان طور که در باال  اشاره شد یکی از اهداف طراحان طرح فوق، 
استقالل بانک مرکزی از دولت است و به همین منظور تالش کرده اند تا 
بانک مرکزی را از زیر سایه هیئت وزیران و به ویژه وزارت اقتصاد خارج 
کنند و با جایگزینی »هیئت عالی« که دوسوم اعضایش خارج از دولت 
هســتند به جای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را از دست دولت و 
تحکمات آن در مورد سیاست های پولی خالص کنند. در حالی که اوال 
در پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا هم تمام نهادها و سازمان های مالی و 
پولی باید تابع سیاست های کلی دولت مرکزی باشند و هیچ کدام تافته 
جدابافته ای نیستند؛ اعمال تحریم ها علیه کشورمان از سوی فدرال رزرو 
آمریکا نمونه ای از این تابعیت محض است و لذا این نسخه ها را احتماال 
فقط برای امثال ما تجویز می کنند. ثانیا اینجا جمهوری اسالمی ایران 
است که با تهدیدات متعدد خارجی و داخلی روبروست بنابراین شایسته 
نیست که عنان تصمیم گیری مهم ترین سازمان پولی کشور را به دست 
هیئتی بدهیم که اکثریت اعضایش افرادی خارج از حاکمیتند. به موجب 
ماده 71 طرح، این افراد حقیقی به کسی هم پاسخگو نیستند و ممکن 
است در گرفتن تصمیمات مهم به راحتی تحت تأثیر توصیه های بانکداران 
بزرگ و گروه های ذی نفوذ قرار گیرند. صرف دولتی نبودن عناصر به کار 
گرفته شده تضمین کننده رفتار صحیح آنان و عدم وابستگی شان به سایر 
کانون های قدرت و ثروت نیست. ایجاد ساختاری فراقوه ای و مستقل از 
نظام جمهوری اسالمی اقدامی خطرناک و نگران کننده است که باید به 

دقت مورد مالحظه موافقان طرح قرار گیرد.
3- مقابله با رشــد فزاینده نقدینگی و تورم یکی دیگر از اهداف 
ارزشمند طراحان محترم است اما به اذعان تعدادی از کارشناسان فن، 
نه تنها این طرح هیچ راه حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده 
بلکه در بخشــی از فصل اول ماده یک طرح مذکور نیز مجوز قانونی 
خلق پول بانکی داده شده است »ث- عملیات بانکي: دریافت سپرده از 
 اشخاص حقیقي و حقوقي به منظور اعطاي تسهیالت یا ایجاد اعتبار.« 
با این بند سازوکار موجود بانک ها در زمینه خلق پول، افزایش نقدینگی 

و تورم ادامه خواهد یافت.
4- به نظر می رسد این طرح با شرایط فعلی در خوشبینانه ترین حالت 
دارای ابهامات متعددی است که بایستی از سوی طراحانش در یک فضای 
کارشناسانه و به دور از عجله و شتابزدگی بررسی مجدد شده و به ابهامات 
پاسخ داده شود. فراموش نکنیم اگر اقناع عمومی و کارشناسانه در این 
خصوص صورت نگیرد قطعا چند صباح دیگر شاهد تغییرات جدی در 
قانــون مذکور خواهیم بود همچنان که در قانون تجارت نیز این تجربه 
تلخ را مشاهده کردیم که مجلس قبلی ده ها ماده را ظرف چند دقیقه 
تصویب کرد اما االن عالوه  بر اینکه با  اشکاالت متعدد شورای نگهبان 
و اغلب کارشناسان حقوقی و اقتصادی مواجه شده قرار است دوباره با 

اصالحات اساسی در مجلس روبرو شود. 
5- بررسی طرح های مهمی همچون قوانین بانکی که قوانین مادر 
هستند بایستی در چارچوب اســناد باالدستی از جمله سیاست های 
کلی نظام در حوزه پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی انجام گیرد. ظاهرا 
این مالحظات در طرح اصالح قانون بانک مرکزی رعایت نشده و همین 
امر نیز مخالفت شدید نخبگان دانشگاهی و اساتید حوزه های علمیه را 
درپی داشته است. از سوی دیگر این طرح در شرایطی در حال بررسی 
در مجلس محترم است که دولت فعلی آخرین روزهای عمرش را سپری 
می کنــد و دولت بعدی هم به عنوان مجری قانون و متولی نظام بانکی 
هنوز معلوم نیست چه نظراتی درخصوص طرح مورد بحث دارد، بنابراین 
شایسته است نمایندگان خانه ملت قدری صبوری به خرج دهند تا تکلیف 
دولت سیزدهم مشخص شود و بتوان در یک فضای آرام و صمیمانه درباره 

طرح مهم اصالح ساختار بانک مرکزی تصمیم گرفت.
6- صنــدوق بین المللی پول و بانک جهانــی به عنوان دو مجری 
سیاست های نظام سلطه طی یکصد سال اخیر کوشیده اند به بهانه رفع 
مشــکالت اقتصادی در کشورهای مختلف جهان اقدام به پیاده سازی 
سیاست های منسوخ غربی کنند. متاسفانه کشور ما نیز از آسیب های 
این حربه نظام سلطه مصون نماند و پیاده سازی برنامه تعدیل اقتصادی 
در اوایل دهه 70 شمسی توسط مرّوجان لیبرال- سرمایه داری، منجر 
به ضربه ای عمیق به اقتصاد کشــور شد که تا کنون هم نتوانسته ایم از 
آن رهایی یابیم. رهبر معظم انقالب در مقطعی در این خصوص فرمودند: 
»تاکنون هم در طول سال های مختلف هر وقت نسخه های غربی را به 
کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل 
وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد، مشــکل عدالت اجتماعی در کشور 

ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.«
البته خــدای ناکرده قصد نداریم طرح اخیــر اصالح قانون بانک 
مرکزی را با طرح تعدیل سیاست های اقتصادی مقایسه کنیم اما عقل 
حکم می کند با آن پیشــینه تلخ به شدت نسبت به طرح هایی که بوی 
غربگرایانه می دهد با وسواس برخورد کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس 
و اساتید کارشناس حوزه و دانشگاه به بخش هایی از طرح اصالح بانک 

مرکزی این ایراد را گرفته اند پس جا دارد مراقب باشیم.

طرحی ُپر ابهام و بی موقع

یادداشت روز

كمال احمدی

صفحه 2
سه شنبه 2۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۶ شوال ۱۴۴2 - شماره 22۷۴۹

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

مسئله اصلی انتخابات
تداوم روند دولت فعلی یا تغییر آن

سخنگوی وزارت خارجه:  

در مذاكرات وین موضوعی به  نام توافق اولیه وجود ندارد

سرویس سیاسی- 
بیانیه انتخاباتی و اظهارات این 
روزهای معاون اول رئیس جمهور و 
اصالح طلب  البته سایر چهره های 
که نامزد انتخابات شده اند، حاکی از 
آن است که کاندیداهای اصالحات- 
اعتدال، همگی بر تداوم روند دولت 
و ادامه سیاست های غلط روحانی 
 FATF برجام،  مانند  مسائلی  در 
و پیوند زدن مشــکالت به خارج 

تأکید دارند!
8 ســال پیش روحانــی آمد تا با 
حمایــت مدعیان اصالحات و شــعار 
تدبیر و امید، اوضاع اقتصادی کشور را 
سروسامان دهد اما ماحصل آن تشدید 
مشکالت اقتصادی و تورم های چندصد 
درصدی در بخش های مسکن، خودرو، 
 ارز، ســکه و کاالهای اساســی کشور

شد.
روحانی در افــکار عمومی چهره 
نســبتاًً ناشــناخته ای بود، از هرگونه 
ارتبــاط با مردم محروم بــود، از هیچ 
ســابقه اجرایی یا مدیریتی برخوردار 
نبود و هیچ پایگاه تثبیت شده اجتماعی 
متعلق به خود هم در اختیار نداشــت 
امــا با حمایت تمام قــد اصالح طلبان، 
ســرمایه کالمی  و صدالبته ضعف های 
تشکیالتی و سیاســت ورزی غیرقابل 
  قبول جریان رقیب توانست راهی پاستور 

شود.
ماحصل دولِت

 مورد حمایت اصالح طلبان
به دنبــال پیروزی روحانی در ۹2، 
مدعیــان اصالحات هم از صدر تا ذیل 
پست های مدیریتی کشور چنبره زدند 
و ماحصل گفتمان »پیشرفت و آزادی« 
و شــعارهای پرطمطراق و وعده های 
پوشــالی جریان اصالحــات- اعتدال، 
تورم های کمرشکن، ایجاد رانت و فساد 
و قفل شدن اقتصاد، صنعت، کشاورزی 
و حــوزه کســب وکار و تبعــاً افزایش 
بیکاری، نقدینگی، انباشــت بدهکاری 
دولــت و بــروز و ظهور آســیب های 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی در 

کشور بود.
مدعیــان اصالحات طی 8 ســال 
گذشــته با تمــام ظرفیت های فکری 
و تشــکیالتی خود از حســن روحانی 
حمایت کردند و با این »رحم اجاره ای«، 
زلف همه مشکالت کشور را به برجام 
گــره زدند؛ برجامی که از یک ســو به 
اعتراف خودشــان، فرجامش »هیچ« 
بود و دســت ایــران در برابر آمریکا و 
اروپا خالی ماند و از ســوی دیگر، تنها 

رهاوردش تشدید تهدیدها و تحریم ها 
علیه ملت و نظام اسالمی بود.
حجم رانت و فساد 

در دولت تدبیر و امید
عــالوه بــر این ها، شــکل گیری 
فساد در 8 ســال دولت تدبیر و امید 
نهادینه شد و دست  خالی دولتمردان 
و اصالح طلبــان در اداره کشــور را رو 
فریدون«  کرد. محکومیت »حســین 
)برادر رئیس جمهــور( به حبس ب ه 
اتهام رشــوه گرفتــن و کارچاق کنی، 
محکومیت »مهدی جهانگیری« )برادر 
معاون اول رئیس جمهــور( به حبس 
بــه اتهام »قاچــاق حرفــه ای ارز« و 
پرونده های  نامشروع«،  مال  »تحصیل 
»شبنم نعمت زاده« )دختر وزیر اسبق 
صمت(، »هادی رضوی« )داماد محمد 
شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی(، »م.آخوندی« )پسر عباس 
آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی( 

دلیلی بر این ادعاست.
همچنیــن می توان به پرونده های 
حقوق های نجومی، صندوق های بیمه، 
فســاد و رانــت در ارز 4200 تومانی، 
فســاد بزرگ چند ده هزار میلیاردی 
در صنــدوق ذخیره فرهنگیان و بانک 
ســرمایه، ایران خــودرو، نگین غرب، 
واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، دشت 
مغان، هفت تپه، ماشین سازی تبریز و...   
اشــاره کرد که صرفاً بخش کوچکی از 
نمونه هــای مفاســد و رانت خواری در 
دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.

اینکه قیمت خودرو ۷ برابر شده، 
مســکن ۹ برابر، سکه و دالر ۱0 برابر 
و پول هــای ملــت در بــورس به فنا 
فی  الدولت رســیده و بخشی از اقشار 
جامعه در صف مرغ، پیه کرونا گرفتن 
را به تن مالیدند و با گرانی گوشــت و 
نایابی و کمیابی روغن و نیازهای اولیه 
دست وپنجه نرم کردند، صرفاً به خاطر 
سوءمدیریت ها، و رویه های غلط دولت 
تدبیــر و امید و اساســاًً نگاه دولت به 

»کدخدا« بوده است.
اگر ما نبودیم،

 جنگ و قحطی می شد
با این  حال، غارتگران سفره مردم، 
با چرخش گستاخانه از پاسخگویی به 
طلبکاری، ادعا کردند که اگر ما نبودیم، 

جنگ می شد!
عبــاس آخوندی، وزیر مســکن 
دولــت روحانی که در ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 
کرده! و یکی از گزینه های اصالح طلبان 
اســت اخیــراً گفته بــود: »اگر دولت 

روحانــی نبود، االن قحطی تمام ایران 
را گرفته بود.«

اول  معاون  جهانگیری،  اســحاق 
رئیس جمهور هم که بــرای این دوره 
از انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام 
کرده! گفته بود: »دولِت ما نبود، ایران 

از دست می رفت.«
همچنین ربیعی سخنگوی دولت 
نیز گفته بود »اگر این دولت نبود وضع 

صد برابر از این خراب تر می شد.«
روزنامه زنجیره ای آرمان هم اخیراً 
در مطلبی نوشــت: »آنچه دولت آقای 
روحانی در طول سال های اخیر انجام 
داد نهایــت توانایــی ای بــود که یک 
دولت می توانســت در چنین شرایطی 
انجــام بدهــد. دولت آقــای روحانی 
موفق  بین المللی  تحریم هــای  به رغم 

شــد تعدادی از پروژه هــای بزرگ را 
در کشــور راه اندازی کند و مقداری از 
فشــارها را از روی زندگی مردم بردارد 
 و بارقه هــای امید را در دل مردم زنده

نگه دارد.«
بانیان وضع موجود؛ نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری
نکته جالب  توجه آنکه بانیان وضع 
موجــود در کمال تعجــب و بی آنکه 
مسئولیت بپذیرند و پاسخگوی عملکرد 
گذشــته خــود باشــند در انتخابات 
ریاســت جمهوری ثبت نام کرده و هر 
روز در رسانه ها به مصاحبه، وعده دادن 
و شعارهای انتخاباتی خود می پردازند؛ 
گو اینکه ایشان از سیاره دیگری آمده 
و اساســاًً در 8 سال گذشته هیچ کاره 

بوده اند!

ســخنگوی وزارت خارجه 
با بیــان این که توافق اولیه در 
وین وجود ندارد، درباره تمدید 
ایــران و آژانس گفت:  توافق 
صحبت هایی شده که فرجه ای 
تا آن  اگر مذاکرات  داده شود، 
قرار  درستی  مســیر  در  روز 
داشته باشــد، شاید ایران این 
ولی  بگیرد؛  را  داخلی  تصمیم 
در هر دو صورت دسترسی های 
فراپادمانــی بــه آژانس داده 

نخواهد شد.
ســعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امــور خارجه روز دوشــنبه 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران 
که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، ضمن تشریح آخرین تحوالت 
در حــوزه سیاســت خارجــی، به 
سؤاالت خبرنگاران داخلی و خارجی 

پاسخ داد.
خطیب زاده در پاسخ به سؤالی 
درباره توافق مقدماتی ایران و 4+۱ 
عنوان کرد: گفت وگوها ادامه دارد. 
هر سه کارگروه کارهای خودشان را 
انجام داده اند. درصد قابل توجهی از 
جاهای خالی )براکت ها( باقی مانده 
در ایــن کارگروه ها تکمیل شــده 
و توافقات صورت گرفته اســت و 
درصدی از این براکت ها احتیاج به 
تصمیمات سیاســی دارد که حتما 

باید در پایتخت ها گرفته شود.
وی افــزود: در شــرایط فعلی 

موضوعــی به نام توافق اولیه وجود 
نــدارد و هیــچ توافقــی صورت 
نمی گیرد، مگر این که درباره همه 

چیز توافق صورت گرفته باشد.
قانون مجلس الزام آور است

سخنگوی وزارت خارجه درباره 
این که چند روز دیگر به پایان توافق 
ســه ماهه ایــران و آژانس نزدیک 
می شویم و آیا با توجه به بحث های 
مطرح شــده قرار است این توافق 
دوباره تمدید شــود؟ اظهار داشت: 
به چند نکته بایــد توجه کرد اول 
اینکه قانون مجلس الزام آور اســت 
و آنچه بین ایــران و آژانس توافق 
شــده، در همان چارچوب اســت. 
قانون مجلس توقف دسترسی های 
فراپادمانی آژانس بوده و این هم در 
سه ماه گذشــته آغاز شده است و 
االن آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 هیچ دسترســی فراپادمانی ندارد. 
توافق ما هم ایــن بوده که فیلم ها 
ضبط شود، ولی در اختیار آنها قرار 
نگیرد. یک تصمیم داخلی در داخل 

ایران بوده است.
خطیب زاده در ادامه گفت: در 
پایان ســه ماه می توانند این نوارها 
برای همیشه پاک شوند یا تصمیم 
داخلی گرفته شود که یک ماه یا هر 
مقداری که دستگاه های فرادستی 
در موضوع سیاست خارجی تصمیم 
می گیرند، اینها )توافق( تمدید شود.
وی افزود:   آن چه مهم است این 

است که از همان تاریخی که مجلس 
دسترســی های  کرده  مشــخص 
فراپادمانی  آژانس بین المللی انرژی 
اتمی متوقف شــده اســت و این 
توافقی که بین ایران و آژانس کردیم 
برای این است که اگر گفت وگوها به 
نتیجه رسید، آن نوارها و فیلم ها در 
اختیــار آژانس قرار بگیرد. طبیعی 
اســت یک موضــوع داخلی و یک 
موضــوع بین ما و آژانس اســت و 
این که ادامه دهیم هم نقض قانون 

مجلس نخواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه اظهار 
داشت: صحبت هایی شده با توجه 
به پیشرفت های خوبی که صورت 
گرفتــه، به این فرصــت فرجه ای 
داده شــود که بررســی ها در حال 
انجام اســت و اگر مذاکرات تا آن 
روز در مســیر درستی قرار داشته 
باشد شــاید جمهوری اسالمی این 
تصمیم داخلی را بگیرد، ولی در هر 
دو صورت دسترسی های فراپادمانی 

به آژانس داده نخواهد شد.
استیفای حقوق فلسطین،

یک مسئولیت جهانی
خطیب زاده خاطرنشــان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران، دور جدید 
تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی 
به مردم بی دفاع فلســطین و نواز 
غزه را که منجر به شــهادت ده ها 
غیرنظامی از جمله زنان و کودکان و 
ویرانی تعداد زیادی از ساختمان های 

مســکونی و منازل مردم شــده و 
نشانه بارز نقض حقوق بشر، حقوق 
بشردوســتانه و حقــوق بین الملل 

است، به شدت محکوم می کند.
وی ادامــه داد: متأســفانه در 
سایه حمایت های بی شرمانه برخی 
دول غربی، شــاهد این هستیم که 
تجاوزات رژیم صهیونیستی افزایش 
یافته اســت و از همیــن رو، مردم 
فلسطین که برای بازیابی همه حقوق 
خود در حال مبارزه هستند، از حق 
ذاتی و طبیعــی برای دفاع از خود 
برخوردار می باشــند و تا زمانی که 
ملت استوار فلسطین به همه حقوق 
خود دست یابد و حاکمیت خود را 
بر تمام سرزمین فلسطین اجرا کند، 
مقاومت مشــروع تنها راه مقابله با 
 تجــاوزات و  اشــغالگری این رژیم 

است.
بیان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
کرد: استیفای حقوق فلسطین صرفا 
یک موضوع عربی- اسالمی نیست، 
بلکه یک مســئولیت جهانی است 
و جمهوری اســالمی ایران- همراه 
با ملل اســالمی و کلیه ملل آزاده 
جهان که متعهد به دفاع از مظلوم 
می باشــند- در کنار مردم قهرمان 
فلسطین ایستاده است و از دولت ها 
و ســازمان های مسئول بین المللی 
می خواهد که به بی طرفی غیرقابل 
قبول خــود در قبال متجاوز پایان 

دهند.

گفت و شنود

دیگه نزن!
گفــت: یکی از مســئوالن دولت کنونی بعــد از ثبت نام برای 
کاندیداتوری ریاســت جمهوری گفته است »می خواهم کارهایی را 
که در دوران مسئولیتم اختیار انجامش را نداشتم، در کسوت ریاست 

جمهوری انجام بدهم«!
گفتم: مگر با کارهایی که اختیارش را داشــته و انجام 
داده اند چه ُگلی بر سر ملت زده اند که حاال قرار است آنچه 

را که در اختیارشان نبوده انجام بدهند؟!
گفت: باید پرسید آقایان به کدام یک از انبوه وعده هایی که داده 
بودنــد عمل کرده اند که می خواهند بــا وعده های جدید یک دوره 

دیگر هم در قدرت باشند!
گفتم: شخصی دو کیسه پُر از ظروف شیشه ای بار شتر 
کرده بود و هنگامی که قصد عبور از دروازه شهر را داشت، 
دروازه بان با چماق روی یکی از کیســه ها زد و پرسید بار 
 شترت چیســت؟ و طرف گفت؛ قربان اگر یکی دیگه بزنی
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