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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* منافقین تروریست خیلی راحت در اروپا گردهمایی چند روزه برگزار 
می کنند و برای ایران و ایرانیان خط و نشان می کشند ولی دولت ما کامال 
خنثی اســت و هیچ کاری با کشــورهای اروپایی که به منافقین میدان 
داده اند ندارد. روسای کشورهای اروپایی با چه زبانی بگویند دشمن ایران 
اسالمی هستند که دولتمردان ما باور کنند. شک نباید کرد که اگر کسی 

به دشمن امید ببندد ذلیل خواهد شد.
0992---3453
* در این دولت به همت غارتگران و نجومی بگیران، امرار معاش برایمان 
مشــکل، سفره هایمان کوچک، شــرمنده اهل و عیال و ناامیدی و فقر 

گریبانمان را گرفته است!
0914---1505

* اصالح طلبان با بالیی که به ســر ملت و نظام طی این 8 سال آوردند 
نمی خواهند خجالت بکشند و عذرخواهی نمایند؟!

شکیبا
* جالب اســت که با وجود تحریم، نهاده های دامی و کاالهای اساســی 
در گمرک ایران رســوب می شوند! ما دچار خودتحریمی دولتی هستیم. 
به قول آقای روحانی در ســال 92 مشــکل کشور تحریم نیست مشکل 
مدیریت است! ای کاش آقای روحانی رئیس جمهور می شد و این مشکالت 

را حل می کرد!
0913---6807
* دولت در روزهای پایانی با ســخنان نسنجیده سعی می کند مردم را 
عصبی کند. اینکه گفته می شــود کارگران از وضعیت حقوقشان راضی 
نیســتند چه مشکلی را حل می کند؟ اصال مشکل آنها را چه کسی باید 

برطرف می کرد؟! مردم یا مسئولین دولتی؟!
0914---8902

* خیلی از طرح ها و پروژه های عمرانی افتتاح شده در این دولت حاصل 
زحمت های کشیده شده در دولت قبل است که تکمیل و بهره برداری از 

آنها به زمان این دولت افتاد.
0990---9869
* تعطیل کردن صنایع تولید و شــرکت ها برای حل مشــکل قطع برق 
از ســوی دولت حکایت کسی اســت که ازدواج را موجب پدیده طالق 

می دانست و برای اینکه طالقی اتفاق نیفتد جلوی ازدواج را گرفت.
0912---8853

* چرا اعضای شورای شهر پنجم آزادی سگ گردانی در پارک ها در تهران 
را تصویب کردند! آیا تهران هیچ مشــکل دیگری ندارد که شورای شهر 
انجام دهد و همین آخرین مشکل تهرانی ها بود که شورای شهر زحمت 
کشــید آن را حل کرد؟! واقعا متاسف هستم برای این تفکری که گویا 

فقط در خدمت یک قشر خاص هنجارشکن است.
ن. ب و قاری

* شــورای شــهر تهران اعالم کرده ســگ گردانی فقط در محل بازی 
کودکان در پارک ها ممنوع است! یعنی اگر در پارکی کودکان بازی نکنند 
سگ گردانی اشکال ندارد؟! از شورای شهر جدید تهران درخواست می شود 
نسبت به اصالح  این مصوبه شورای پنجم اقدام و به جد از سگ گردانی 

در پارک ها که کال غیرقانونی است جلوگیری نمایند.
0912---8853

* نماینــدگان مجلس در خصوص حقوق ما بازنشســته ها کاری کند 
که دعای خیر پشــت سرشان باشد، این قشر تمام زندگی خود را وقف 

انقالب کرده اند.
0917---2130

* حقوق بازنشســتگی بنده با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و گروه 
پایه 18 مبلغ 8 میلیون تومان است. با این میزان حقوق چگونه می توان 

در این شرایط سخت اقتصادی زندگی آبرومندانه داشت؟
0915---4347
* حقوق 5 تا 6 میلیون تومانی بازنشسته ها پول بستنی بچه های مسئولین 

و مدیران با حقوق های نجومی و صاحب زندگی اشرافی نمی شود.
0918---3060

* یک نمونه از تأثیرات معنوی فقیه فقید حضرت آیت اهلل مصباح یزدی 
در شــاگردان و مخاطبان، بعد از پیروزی انقالب در کالس هایی بود که 
برای خلبانان برگزار می شد و ایشان از قم در تابستان به تهران می آمدند، 
بیانات نافذ ایشــان چنان تحول معنوی و اعتقادی در روحیات و انگیزه 
خلبان های نیروی هوایی ایجاد می کرد که رشادت ها و حماسه های خلبانان 

در جنگ تحمیلی مضاعف شده بود.
0938---5342
* بازنشســته ای از کار افتاده هستم که همســرم به دلیل قالیبافی به 
بیماری سل و تنگی تنفس دچار شده است. عرضم این است که چگونه 

با مستمری ماهیانه جوابگوی زندگی باشم؟
0913---7063
* قوه قضائیه در رســیدگی به اموال مسئولین کشور در سه قوه جدیت 
داشته باشد. کوتاهی در این کار مردم را نسبت به ارزش ها و آرمان های 

انقالب دلسرد می کند.
0912---7451

* از غیــور مردان حشدالشــعبی می خواهم شــدیدترین حمالت را به 
آمریکایی های جنایتکار داشــته باشید تا هر چه سریع تر گور خود را از 

کشور اسالمی عراق گم کنند.
5133---0936 و 2846---0935

* یک کارمند بازنشســته در سال 95 با 31 سال سابقه خدمت و بیمه 
چرا باید 5/500 میلیون بگیرد و همطراز او حدود دو برابر؟! با این تورم 
و گرانی های افسارگســیخته کدام مدیری با این حقوق می تواند 10 روز 

سرکند؟!
هاشم باالیی- تهران

* عدالت در پرداخت حقوق و رفع تبعیض حق مسلم تمام پیشکسوتان 
است و دولت موظف است همسان سازی را اجرا کند.

0918---9228
* بانک مرکزی ســؤال کرده اســت این همه کارت بانکی دست مردم 
چه می کند؟ عرض می کنم اتفاقاً این سؤالی است که بانک مرکزی باید 
پاسخ دهد. برای هر کاری که به بانک های مختلف مراجعه می شود ابتدا 

از مراجعه کننده می خواهند حساب باز کند و کارت عابر بگیرد!
بیگ زاده

* برای خرید یک دســتگاه تیبا یک با شــرکت ســایپا قرارداد یکساله 
بستیم. با وجود آن که بدهی خود را تسویه نموده ایم و سه ماه از موعد 
قرارداد هم گذشته است خبری از تحویل نیست. می پرسیم چرا؟ اعالم 
می کنند که 10 روز اســت که قرار است خودروی شما از کاشان برسد 

ولی خبری نیست!
قنبرپور- تهران

* به دلیل ســنگ کلیه ناچارم از آب معدنی اســتفاده کنم. آب معدنی 
»واتا« طی چند ماه گذشته محصول خودش را تدریجاً از باکسی ده هزار 
تومان به باکسی 24 هزار تومان رسانده است و عجیب اینکه ویزیتورها 
وعده گران تر شدن آن را در هفته های آینده هم می دهند! در دیزی باز 

است حیای گربه کجا رفته؟
0937---9654
* برای اثبات عنوان شغلی با ادله کافی به دیوان عدالت شکایت نمودم 
هنوز پس از 10 ماه پاســخی دریافت نکردم. چرا اینقدر اطاله برای یک 
امر کوچک؟! به نظرم حکم زمانی به دست من برسد که بازنشسته شوم 
آن حکم شبیه حکمی خواهد بود که فردی به اشتباه برف پشت بام خود 
را به منزل همسایه ریخت، همسایه شکایت کرد و تابستان حکم صادر 

شد که باید همسایه برف حیاط شما را تخلیه کند!
0912---5241

رفتار تورم زای دولت
فشار بر طبقات ضعیف را بیشتر می کند

یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد که دولت روحانی با چاپ پول و بی انضباطی 
مالی به معیشــت طبقات پایین جامعه آســیب زده و فقط بر میزان فشار تورمی 

افزوده است.
روزنامه آرمان از قول یک اقتصاددان نوشت: وقتی پول چاپ می کنیم تا کسری 
بودجه را جبران کنیم یا عده ای وام کالن بگیرند، نرخ تورم افزایش پیدا می کند و 
هزینه  این سیاست ها را باید افراد کم بضاعت پرداخت کنند. در این شرایط بهترین 

راهکار برای کمک به کارگران کاهش تورم است.
افزایش قیمت هایی که دولت این چند ســال روی پایه حقوق داشته به هیچ 
وجه پاســخگوی هزینه  زندگی کارگران نیست. از یک طرف می دانیم که افزایش 
دستمزد کارگران موجب افزایش مجدد هزینه  تولید می شود و از طرفی هم باید 
توجه کنیم که درآمدهایی که خانوارها دارند درآمد حاصل از نیروی کار آنهاست 
و این اقشار، درآمد حاصل از سرمایه ندارند، بنابراین تنها منبع درآمد آنها همین 

فروش نیروی کار است.
در این شرایط که نرخ تورم باالست دولت باید برنامه  حمایتی داشته باشد، اما 
این موضوع نیز مطرح است که این حمایت ها هر قدر بیشتر باشد دوباره کسری 
بودجه اتفاق می افتد و کســری بودجه باعث چاپ پول می شــود و این پروسه در 

نهایت مشکل کارگران را افزایش خواهد داد.
دولــت باید از ابتدا انضبــاط مالی و پولی برقرار می کــرد تا به این وضعیت 
نمی رســیدیم. مسئله این است که حتی با وجود برنامه های حمایتی، تورم بسیار 
جلوتر از این حرف هاست و هزینه های زندگی روزبه روز در حال افزایش است. تنها 
راهکار خروج از این بحران این است که دولت نظام مالیاتی را اصالح کند و از آنها 

که به هر دلیلی مالیات پرداخت نمی کنند، مالیات دریافت کند. 
وقتــی 90 درصد از نقدینگی در جیب 5 درصد از افراد جامعه اســت و آنها 
هم مالیاتی پرداخت نمی کنند خب معلوم است اقشار کم درآمد به چنین وضعی 
می افتند و هر روز وضعیت شان بدتر از روزهای قبل می شود. هر سیاست حمایتی 
باید از اصالح نظام مالیاتی بگذرد و اگر نتوانیم این را اصالح کنیم وضع بدتر خواهد 
شد و باز همین مسیر طی خواهد شد. اگر دولت آینده بخواهد به دنبال سیاست هایی 
باشد که منبع آن خلق پول است و نه مالیات، آن وقت وضعیت بدتر از این می شود.

برخی تصمیم های هفته های پایانی دولت 
به زیان اقتصاد کشور است

یک کارشــناس اقتصادی حامی دولت اذعان کرد که دولت روحانی حتی در 
هفته های پایانی نیز بر تحمیل گرانی های تازه به مردم اصرار دارد.

روزنامه تعادل )دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد( در یادداشتی به قلم حسین 
راغفر استاد دانشگاه الزهرا)س( می نویسد: طی روزهای اخیر، نرخ ارز یک بار دیگر 
در اقتصاد ایران اعداد و ارقام باالی 25 هزار تومانی را پشت سر گذاشت و پس از 
آن نیز بازار اقالم مصرفی مردم با نوسانات قیمتی مواجه شد. پس از آن مردم یک 
بار دیگر افزایش قیمت در اقالم اساسی را تجربه کردند و فشار معیشتی بر اقشار 

کمتر  برخوردار بیشتر شد.
به نظر می رسد، دولت مستقر در هفته های پایانی فعالیت های خود همچنان 
اشتباهات قبلی را در حوزه اقتصادی تکرار می کند و دست به اقداماتی می زند که 

نتیجه آن چیزی جز نوسان و تکانه های تورمی نیست.
وی با بیان اینکه این رفتار برای جبران بدهی ها و برجای گذاشــتن کارنامه 
خوب و درخور دو ماه پایانی است، می افزاید: در این دوره انتقال برزخی که دولت 
قبلی در حال اتمام فعالیت هایش اســت و دولت جدید در حال آماده شدن برای 
به دســت گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور است، تصمیماتی در حوزه 
اقتصادی اتخاذ می شــود که نتیجه آن به ضرر اقتصاد و معیشت اقشار متوسط و 

محروم جامعه است.
به عنوان مثال در این فضای هرج و مرج اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی 
بدون هیچ دلیل معقولی طی یک هفته رشدی حدود 25 درصدی را تجربه می کند. 
افزایش قیمتی که نتیجه آن در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی منشا اثرات 
تورمی فراوانی خواهد شد و نوسان ساز می شود. به هر حال مردم برای تامین یک 
واحد مســکونی اجاره ای حداقلی با مشکالت فراوانی روبه رو هستند، وقتی قیمت 
مصالح ســاختمانی و اقالم مرتبط بــا آن ناگهان 25 درصد افزایش پیدا می کند، 
نتیجه مســتقیم آن باعث گرانی مسکن برای طبقات محروم خواهد شد. از سوی 
دیگر بر اساس اصل همگرایی بازارها زمانی که نوسان قیمتی در یکی از بازارهای 
5گانه کشور)مسکن، خودرو، طال، بورس و ارز( ایجاد شود، تبعات آن به سرعت سایر 
بازارها را نیز با تکانه های تورمی روبه رو می سازد. معتقدم در این شرایط نهادهای 
نظارتی و قوه قضائیه باید نقش خود را در فضای اقتصادی کشور تقویت کنند. باید 
با افراد یا جریاناتی که باعث بروز یک چنین تکانه هایی می شــود، برخورد قضایی 
صورت بگیرد تا مردم بیش از این تحت فشارهای کمرشکن معیشتی قرار نگیرند.
دولت مستقر برای ارائه یک کارنامه مطلوب تر از خود تالش می کند تا از هر 
ابزاری برای تلطیف بدهی های خود استفاده کند. در شرایطی که ابزار خاصی برای 
جبران بدهی های دولت وجود ندارد، نوسانات ارزی یکی از گزاره هایی است که از 

طریق آن تالش می شود تا از طریق آن بهبودی در وضعیت بدهی های دولت ایجاد 
شود. در سال های قبل که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز کسری های فزاینده 
در بودجه هشدار می دادند، یک چنین روزهایی را پیش بینی می کردند که تبعات 

کسری بودجه مشکالت عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
بدون تردید این وضعیت نوسانی درخصوص نرخ ارز برای دولت آینده مشکالت 
جــدی ایجاد خواهد کرد. چرا کــه دولت آینده باید بخش قابل توجهی از توان و 
ظرفیت های خود را صرف حل مشــکالتی کند که به دلیل کســری های گسترده 
مالی ایجاد شده اند. بنابراین افزایش نرخ ارز مشکلی است که نه تنها شرایط فعلی 
را مخاطره آمیز می کند، بلکه چشم انداز آینده پیش روی اقتصاد و معیشت را نیز 

تیره و تار می سازد.
معتقدم وضعیت فعلی نتیجه بازی دالالن، ســوداگران و سفته بازان مرتبط با 
کانون های قدرت و ثروت است که از فضای انتقالی فعلی سوءاستفاده کرده و تالش 
می کنند تا بیشترین سود را برداشت کنند. اساسا یکی از مهم ترین دستور کارهای 
دول آینده، مقابله با این کانون های قدرت و ثروت در کشور است. کانون هایی که طی 
سال ها و دهه های متمادی در اقتصاد و بازارها النه کرده اند و به قیمت گسترش فقر 
برای عموم مردم بر ثروت های نجومی خود افزوده اند. مقابله با این کانون ها بدون 
تردید نیازمند عزم جدی و هماهنگی مجموعه ظرفیت های کشور در یک راستا است.

بیش فعالی آخر دوره
شورای شهر و شهرداری فشل

شــورای شهر تهران چهار سال کار نکردن را با برخی رفتارهای مشکوک در 
هفته های پایانی جبران می کند.

در این زمینه جهان نیوز در گزارشی با  اشاره به انتخاب 3 شهردار در طول 4 
سال خاطرنشان کرد: آخرین شهردار)حناچی( در ابتدای حضور پرسروصدا داشت. 
اما بعد از مدتی شــهردار اصالح طلب به مدیریت نمایشــی با طرح هایی همچون 
دوچرخه ســواری رو آورد. موضوعی که حتی از سوی »غالمحسین کرباسچی« و  
»محسن  هاشمی« مورد نقد قرار گرفت که با دوچرخه سواری یک هزارم از موضوع 
حمل ونقل عمومی و آلودگی شهری حل نمی شود. این درحالی بود که پایتخت با 

مشکل اتوبوس های فرسوده و آالینده رو به رو بود. 
از سوی دیگر در حوزه عمرانی و شهری چندان کار خاصی را در تهران مشاهده 
نکردیم. درحالی که در دوره مدیریت قالیباف در شهرداری تهران طرح های مختلف 
عمرانی که امروز هر کدام به نمادی برای شهر تهران تبدیل شده اند کلید خورد و به 
نتیجه رسید و مترو تهران رشد قابل توجهی داشت اما در این دوران اصالح طلبان 
بیشــتر وقت خود را صرف کارهای نمایشی مانند دوچرخه یا تغییر اسامی  معابر 
شــهر تهران کردند. به نظر می رسد شهرداری سعی کرده قصور مدیریتی خود در 
ساخت و سازوکارهای عمرانی شهر تهران را با تاکتیک »حرف درمانی«  رفت و روب 
کند که به پول پاشی های عجیب برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی جهت تبلیغ 
خود اقدام کرده است. اخیرا اسنادی از قرارداد شهرداری توسط یک واسط با برخی 
رسانه های حوزه شهری و شبکه های مجازی برمال شد که طی آن پول قابل توجهی 
برای این امر اختصاص داده شده بود که حتی با انتقاد برخی اصالح طلبان روبه رو 
شــد. یک خبرنگار اصالح طلب در این باره نوشت: »چنین شهردار خسته، بی عمل 
و بی کارنامه ای باید هم میلیارد میلیارد پول پاشــی کند تا پروپاگاندای ناشیانه  راه 

بیندازد بلکه شهروندان تصور کنند بادمجان هم میوه است.«
 در حالی شهرداری تهران جهت تبلیغ خود این چنین پول خرج کرده است 
که زمانی عنوان می کرد برای مناسبت های مذهبی و انقالبی از جمله ایام سوگواری 

محرم بودجه ای ندارد و حتی پول نصب پارچه سیاه را هم ندارد.
حاال در آخرین روزهای مدیریت اصالح طلبان در شــورای پنجم اعضای شورا 
چوب حراج را به اموال شهر زده و با واگذاری امالک با شرایط ویژه موافقت کرده اند 
اما برخی منتخبین شــورای ششــم می گویند این مصوبات به ضرر تهران است و 

باید متوقف یا ابطال شود. 
در همین رابطه »علی اعطا«، سخنگوی شورا در مقام مخالف این الیحه گفت: 
»چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی  در شهرداری می خواهند 

مجوزهایی که شبهه برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟«
تصمیمات هفته های پایانی دولت
کابینه جدید را گرفتار می کند

دولت روحانی در هفته های پایانی، تصمیمات غلطی را اتخاذ می کند که دولت 
جدید را گرفتار کسری بودجه بی سابقه و تورم خواهد کرد.

روزنامه فرهیختگان، کنترل تــورم را مهم ترین اقدام اولویت دار دولت جدید 
عنوان کرد و از قول یک کارشــناس اقتصادی نوشت: نخستین چالش کوتاه مدت 
آقای رئیسی در سه ماهه اول دولت به مسئله کنترل تورم برمی گردد. برای موفقیت 
در این چالش باید دو اقدام مهم رخ دهد؛ نخست تغییر ساختار نگهداشت ذخایر 

بانک مرکزی که به وسیله آن امکان کنترل نرخ ارز توسط دولت فراهم می شود. 
امکان کنترل نرخ ارز بحثش جدا از این اســت که کنترل باید انجام شود یا خیر؛ 
فرصت طالیی برای تغییر نگهداشــت ذخایر ارزی یک ماهه اول دولت رئیســی 
است. اقدام دوم به کنترل ترازنامه های سیستم بانکی برمی گردد که از اواخر دوره 
همتی برنامه آن آغاز شد تا رشد کل ترازنامه های سیستم بانکی ما محدود شود. 
این محدودیت الزم است وگرنه در شرایطی قرار می گیریم که ممکن است جهش 

ارزی کنترل شود اما تورم رو به رشد باشد.
گویا برخی متوجه نیستند دولت روحانی در هفته های پایانی عمرش چه بالیی 
بر سر کشــور می آورد. برخی تصمیمات کابینه مانند دائمی سازی همسان سازی 
حقوق ها دولت رئیســی را وارد لوپ متفاوتی از کسری بودجه خواهد کرد که در 
این صورت کار بسیار سخت می شود. ما می توانیم با پیاده کردن الگوی مولدسازی 
دارایی ها که راهبردی به جز فروش آنهاست مشکل کسری بودجه را حل کنیم در 
مولدسازی، دولت به وسیله بازتنظیم رابطه خود با اموال و دارایی هایش به سمت 
مدیریت بهتر آنها برای به دســت آوردن بازدهی مطلوب می رود. اگر این فرآیند 
از ســال اول دولت رئیسی آغاز شود می توانیم نتایج آن را از سال 1401 مشاهده 
کنیم. برای حل مشکل بودجه در کوتاه مدت به خصوص مرداد و شهریورماه امسال 
دولت چاره ای جز کاهش هزینه های برجای مانده از دوران روحانی و تالش برای 

فروش نفت ندارد.
تغییر چشم انداز حکمرانی باید اصلی ترین رویکرد تحولی رئیسی در آینده باشد. 
روحانی با یک نوع تفکر و گفتمان مشخص روی کار آمد، چشم انداز ایشان برای 
اداره کشور از سال 95 یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به بن بست رسید. 
متاســفانه از آن زمان تاکنون هیچ تصویر روشــنی برای اداره کشور میان اعضای 
دولت ایشان وجود نداشته است، به همین خاطر ما برای حل مشکالت به سمت 
رشته ای از رفتارهای غیرتوسعه ای رفتیم. شروع این تحول در چشم انداز باید از روابط 
خارجی باشد. منظورم صرفا تجدیدنظر در ارتباطات مان با آمریکا نیست منظورم 

بازتعریف نسبت به خودمان با تمامی محورهای توسعه اطراف کشورمان هست.
سه ماهه اول دولت رئیسی فرصت خوبی برای گشایش روابط با کشورهای دیگر 
است. ما اکنون در غرب غرق هستیم و کاالهای اساسی کشور به طور انحصاری از 
طریق کانال مورد تایید وارد ایران می شود حتی نگاه به نفت نیز کامال غربی است. 
بنابراین وقتی صحبت از ایجاد روابط با چین، روســیه و هند می کنیم هدف مان 

ایجاد تعادل در روابط خارجی است.
دولت، بازار ارز را هم

رها کرده است؟!
در حالــی کــه برخی مدیران دولتی در هفته های پایانی دوره 8 ســاله خود 
گزارش های گل و بلبل از عملکرد اقتصادی می دهند، بررســی ها نشــان می دهد 

که قیمت ارز در 2 ماه گذشته بدون سروصدا 5 هزار تومان گران تر شده است.
باال رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته های اخیر منجر به شکل گیری معامالت 
خاص در بازار ارز شده است. اردیبهشت  امسال بود که قیمت ارز در بازار در یک 
روند کاهشی به کانال 20 هزار تومان وارد شد و پیش بینی این بود قیمت به زیر 
20 هزار تومان هم برســد اما اینک قیمت دالر در صرافی های بانکی به کانال 25 
هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به 

26 هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
به گزارش وطن امروز، به نظر می رســد دولت در روزهای باقی مانده از عمر 
خود، دســت از مدیریت بازار ارز برداشته، البته بانک مرکزی برای کنترل قیمت 
ارز همان سیاســت نخ نمای مداخله با قیمت حاشیه بازار و اعطای حدود 2 هزار 
و 200 دالر به هر کد ملی را پیگیری می کند؛ سیاستی که هیچ گاه غیر از توزیع 
رانت برای عده ای قلیل، دستاورد دیگری نداشته است. محدود بودن صرافی هایی 
که ارز دولتی توزیع می کنند، در کنار مشخص نبودن زمان عرضه آن باعث شده 
اســت تنها افراد معدودی از این رانت باخبر باشــند و در نهایت نتیجه آن، صرفا 
تعمیق سوداگری و سفته بازی شود.  این فضا تنها حاکم بر بازار اسکناس ارز نیست 
و در بخش حواله ها نیز که بازارساز می تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه 
واردات کشور، زمینه را برای ورود کاالهای اساسی، تجهیزات و ماشین آالت بیشتر 
فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم اکنون اختالف قیمت ارز در سامانه نیما 
با بازار آزاد بشــدت افزایش یافته و صف های مجازی طوالنی در این سامانه برای 
دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختالف حدود 15 درصدی نرخ نیما 
و بازار آزاد ممکن اســت خطاها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان 
بیشــتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک سو و بیش اظهاری از سوی دیگر 

را جانی دوباره ببخشد.
دولت بخشــنامه ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان 
صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ 
به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هســتیم که قدرت 
اســتفاده از ارز صادراتی را ندارنــد، چرا که مجدد بانک مرکزی پرونده های ارزی 
را تایید نمی کند تا ضمن هموار شدن مسیر واردات کاالهای اساسی و تجهیزات 
تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را 

به چرخه تجارت کشور بازگردانند. 

دقیقاً شــش ســال پیش در چنین روزی بود که حسن روحانی در قاب 
دوربین هــای تلویزیونی ظاهر شــد و ســخنرانی اش را اینگونه آغاز کرد: 
»عیدانه فراوان شــد تا باد چنین بادا!« اعالم جشن و شادباش آقای روحانی 
به مناسبت توافق ایران با کشورهای موسوم به 1+5 بر سر برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام( بود. رئیس جمهور سپس در ادامه سخنرانی اش اهداف مذاکرات 
را این چنین تشریح کرد: »ما در این مذاکرات 4 هدف را دنبال می کردیم. هدف 
اول آن بود که توانمندی هسته ای و فناوری هسته ای و حتی فعالیت هسته ای 
را بتوانیم در داخل کشور ادامه دهیم. هدف دوم این بود که تحریم های غلط 
و ظالمانه و غیرانسانی را لغو کنیم. هدف سوم این بود که کلیه قطعنامه هایی 
که از دید ما قطعنامه های غیرقانونی بود در شورای امنیت سازمان ملل آنها را 
لغو کنیم و هدف چهارم این بود که پرونده هسته ای ایران را از فصل 7 منشور 
ملل متحد و از شــورای امنیت خارج کنیم که در توافق امروز و در این برنامه 
جامع اقدام مشترک هر 4 هدف حاصل شده است.« آنطور که رئیس جمهورمان 
می گفت قرار بود »تمامی تحریم ها« »لغو« شود و نه »تعلیق«: »طبق این توافق 
در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و 
 اشاعه ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های 
مالی، بانکی، مربوط به بیمه، حمل ونقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها، تحریم های 
اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.« و قرار بود شرایط »عادی« 
شــود: »امروز روزی است که قدرت های بزرگ اعالم کردند که همه تحریم ها 
برداشته خواهد شد و همه قطعنامه های ظالمانه لغو خواهد شد و شرایط عادی 

و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد.«
آن روزها همه دولتمردان برای توافق هسته ای که »برجام« لقب گرفت لحظه 
شماری می کردند و برای مان از فوایدش می گفتند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر 
وقت رئیس جمهور 22 بهمن 1393 از دگرگونی اقتصادی پس از توافق هسته ای 
گفت: »هدف حرکتی که برای شکســتن تحریم آغاز شده شکوفایی اقتصاد 
کشور و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان و بازکردن بازار صادرات برای چرخش 
چرخ تولید ماست... تیم مذاکره کننده توافق عزتمندانه را دنبال کرده و دنبال 
می کند. اگر این امر حاصل شد شرایط اقتصادی دگرگون می شود.« محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 25 خرداد 1394 
هدف مذاکرات را شکستن حلقه تحریم ها خواند و از تزریق ده ها میلیارد دالر 
به اقتصاد کشور پس از توافق و برنامه ریزی برای این پول ها خبر داد: »تالش 
می کنیم حلقه تنگ تحریم های ظالمانه را بشکنیم. اجازه نمی دهیم عده ای در 
این مســیر  اشکال تراشی کرده و مذاکرات را بر هم بزنند... برای شرایطی که 
مذاکرات به نتیجه برسد و ده ها میلیارد دالر وارد اقتصاد کشور شود ]برنامه 
داریم[.« درست در روز اعالم توافق یعنی 23 تیر 1394 یک بار دیگر این محمد 
نهاوندیــان بود که برای مان از فصل نوین اقتصاد ایران پس از توافق گفت. او 
که به برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما رفته بود باز هم بر هدف 
مذاکرات تأکید کرد: »هدف ما تامین حقوق هسته ای در کنار رفع تحریم ها و 
چرخش اقتصاد ایران بود. ســنگ سر راه اقتصاد ما برداشته شده است و این 
توافق فصل نوینی در عرصه اقتصادی، سیاســی، فرهنگی می گشاید.« یک 
هفته پس از آن این بار اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از نتایج 
اقتصادی توافق گفت: »توافق هسته ای فرصت جدیدی برای اقتصاد، تولید و 
سرمایه گذاری کشــور ایجاد کرده است. نباید این توافق را ساده و دست کم 
گرفت.« اما ظاهرا یک جای کار می لنگید چون در کمتر از دو ماه و در حالی که 
برجام هنوز به روز اجرا نرسیده بود دولتمردان به شکلی کامال محسوس نظرات 
خود را تغییر دادند. ظاهرا آنها متوجه واقعیاتی شده بودند که چاره ای جز تعدیل 
مواضع رسمی اعالم  شده شان برای آنها باقی نگذاشته بود. محمد نهاوندیان که 
از دگرگونی و فصل نوین اقتصاد ایران پس از توافق با رفع تحریم ها خبر داده 
بود؛ 12 مرداد 1394 گفت: »اگر کسی گمان می کند که با برداشته شدن تحریم ها 
بالفاصله مشکالت حل می شود، قطعا خطا کرده است... امیدواریم رفع تحریم ها 
به رشد اقتصاد و توسعه کشور منجر شود اما باید بدانیم که رفع تحریم ها باعث 
از بین رفتن مشکالت کشور نخواهد شد.« حدود یک ماه بعد نوبت به اسحاق 
جهانگیری رسید تا موضع خود را تغییر دهد. او که از ما خواسته بود تا توافق 
هسته ای و نتایج اقتصادی آن را دست کم نگیریم؛ 14 شهریور 1394 بهبودی 
شــرایط اقتصادی کشور را به سال بعد حواله داد: »شرایط کشور در سال 95 
روند رو به رشدی خواهد داشت و باید شرایط سخت امروز را تحمل کرد تا این 
وضعیت را پشت سر بگذاریم.« آقای جهانگیری 4 روز بعد تلویحا گفت شرایط 
سخت امروز فعال ادامه خواهد داشت و رکود اقتصادی را هم به گردن تصورات 
نادرست از برجام انداخت: »متاسفانه برخی تصور می کنند که با اجرای توافق 
هسته ای قیمت ها به یک باره شکسته می شود و این تصور بازار را با رکود مواجه 
کرده.« 14 اردیبهشت 1395 محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت آب 
پاکی را روی دست همه ریخت. او »لغو تمامی تحریم ها« را توقعی نادرست از 
برجام به شمار آورد و گفت: »باید از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم.«

اما این پایان کار نبود. دولتمردان در مرحله بعد با مسکوت گذاشتن اهداف 
اقتصادی مذاکرات منتهی به برجام، شروع به دستاوردتراشی غیراقتصادی 
برای آن کردند. آقای روحانی در اولین مراســم گرامیداشت سالگرد برجام 
طی اظهاراتی عجیب مدعی شــد مذاکرات هسته ای در دولت او مانع حمله 
نظامی به ایران شــد. رئیس جمهور که پس از آن ترجیح داد دیگر مراســم 
رسمی گرامیداشت برای سالگرد برجام برگزار نکند در سخنرانی های مختلف 
مواردی همچون »رســوایی آمریکا با برجام« و »شکاف میان اروپا و آمریکا با 
برجام« را هم از دســتاوردهای برجام لقب داد. اهدافی که پیشتر هرگز برای 
مذاکرات هسته ای اعالم نشده بودند اما حاال دولتمردان ظاهرا از اهداف جدید 
خود رونمایی می کردند. دستاوردسازی های واهی برای برجام آنقدر جلو رفت 
که دوم خرداد 1397 به ســخنرانی رئیس جمهور در محضر رهبر انقالب هم 
رسید تا حسن روحانی با این تذکر مقام معظم رهبری مواجه شود: »]اگر[ به 
چیزهای کم اهّمّیت دلمان را خوش کردیم ]ضرر می کنیم[. همین طور که آقای 
رئیس جمهور گفتند واقعاً آمریکایی ها در این قضّیه از لحاظ اخالقی، از لحاظ 
حقوقی، از لحاظ آبروی سیاســی در دنیا شکست خوردند؛ ُخب بله، آمریکا 
بی آبرو شد؛ این یک واقعّیتی است و در این تردیدی نیست اّما من می خواهم 
این را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی آبرو 
بشود؟ هدف مذاکره  ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم ها 
برداشته بشود -و شما مالحظه می کنید که بسیاری  از تحریم ها برداشته نشده... 
یا گفته می شود مثاًل بین اروپا و آمریکا شکاف به  وجود آمد؛ خب بله، ممکن 
است یک شکاف ظاهریِ  کم اهّمّیتی هم بینشان ]به  وجود آمده[، لکن ما برای 
این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که بین آمریکا و اروپا شــکراب به 
 وجود بیاید؟ ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره برای این 
بود، ادامه  مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقّیه 

چیزهایی که حاصل شده، ارزش زیادی را نخواهد داشت.«
اما عجیب تر از دستاوردســازی های بی ارزش برای برجام زمانی بود که 
دولتمردان با عبور از مرحله مسکوت گذاشتن اهداف اقتصادی مذاکرات وارد 
مرحله انکار هدف اقتصادی مذاکرات و رفع تحریم ها در برجام شدند. محمد 
جواد ظریف 9 شهریور 1395 به روزنامه ایران گفت: »هدف عمده مذاکرات، 
برداشتن تحریم ها نبود.« او 4 دی 1397 نیز به روزنامه خراسان گفت: »اینکه 
کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما 
ترسیم شده بود، نمی سازد.« این اظهارات تنها در صورتی از وزیر خارجه ایران 
قابل قبول است که بپذیریم محمدجواد ظریف از سیاره دیگری به کره زمین 
آمده و ناگهان وزیر خارجه ایران شده است. آقای ظریف با این سخنان نشان 
می داد ظاهرا حتی یک بار هم نامه رهبر انقالب درباره الزامات اجرای برجام در 
29 مهر 1394 و شروط مندرج در آن را نخوانده است. چرا که ایشان به صراحت 
در آن نامه نوشته بودند: »پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو 

تحریم های ظالمانه  اقتصادی و مالی صورت گرفته است.«
ِفِرد مک کارتی -کارتونیســت آمریکایی و خالق داســتان های مصور 
»برادر جونیپر«- تصویرسازی معروفی دارد که در آن ناتوانی یک کودک در 
تیراندازی را به تصویر می کشد. او که تمام تیرهایش به خطا رفته به جاي آنکه 
نشانه گیري اش را اصالح کند هدف را مطابق با تیرهاي به خطا رفته تغییر مي داد. 
این تصویرسازی روایت کاري است که دولتمردان تدبیر و امید طی 6 سال پس 
از برجام انجام داده اند. آنها هدف هاي جدیدي با مرکزیت تیرهاي به خطا رفته 
ترسیم کرده و سپس خوشحالي مي کنند که: »به هدف زدیم!« این شادي اما 
از جنس فریب خود و استهزاء دیگران است. در آخرین نمونه وزارت خارجه 
طی گزارشی 264 صفحه ای با تحریف واقعیات به دستاوردسازی مجعول برای 
برجام پرداخت و سندی گمراه کننده در تاریخ به یادگار گذاشت. چشم بستن بر 
واقعیات امروز و روایت متعصبانه و مغرضانه از برجام؛ خیانت به آیندگان است. 
آنها باید بدانند تجربه تاریخی ما نشان داده است »مذاکره برای رفع تحریم« 
ناکارآمد است اما وزارت خارجه با بی اعتنائی از انتقال این تجربه به نسل آینده 
هم دریغ کرد. حاال در ششمین سالگرد برجام دیگر کسی برای مان نمی خواند: 
»عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا« دو هفته پیش در جریان مذاکرات وین 
برای احیای برجام خبرنگار بلومبرگ از یکی از دیپلمات های غربی پرســید 
آنها ششمین سالگرد برجام را چگونه جشن می گیرند و او پاسخ داد: »با یک 
دســته علف هرز« اما در ایران حتی با یک ُمشت علف هرز هم کسی سالگرد 

برجام را جشن نمی گیرد.

كمتر از یک دسته علف هرز !

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی
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با تشکیل کمیته ای از رؤسای دستگاه های نظارتی و اطالعاتی 

رئیسی قبل از تشکیل دولت
مبارزه با فساد را كلید زد

گزارش تحلیلی کیهان از ششمین سالگرد امضای برجام 

23 تیر را روز 
»پشیمانی از اعتماد به کدخدا« 

نامگذاری کنید

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور منتخب در دیدار 
با روســای دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی با بیــان اینکه » انتظار 
مردم از دولت جدید ریشــه کنی 
ایجاد  برای  اســت« گفت:  فساد 
تحول در نظام اداری کشــور به 
منظور خشکاندن ریشه های فساد، 
راهکارهای موثر اجرایی پیشنهاد 

کنید.
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور منتخب قبل از تشکیل 
دولت، کمیتــه ای را بــرای مبارزه با 
فساد تشکیل داده است؛ کمیته ای که 
روز گذشــته اولین جلسه آن با حضور 
روسای دستگاه های نظارتی و اطالعات 

کشور برگزار شد.
رئیس ســازمان  اطالعات،  وزیــر 
رئیس ســازمان  ســپاه،  اطالعــات 
اطالعات سپاه، رئیس دیوان محاسبات، 
معاون ســازمان بازرســی کل کشور ، 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس و 
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصــادی از اعضای حاضــر در این 

جلسه بودند.
بنا بر گزارش های منتشــره، قرار 
اســت تا پیش از زمان رسمی استقرار 
دولت جدید، اعضای این کمیته براساس 
آسیب شناسی ها و تجارب پیشین خود 
در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی 
برای ایجــاد تحول در ســازوکارهای 
فسادزای دولت و اقدامات اولویت دار را 

پیشنهاد کنند.
همچنین بر اســاس این گزارش، 
تدوین دســتورالعمل ها و ابالغیه های 
موردنیاز به منظور اصالح سازوکارهای 
رانــت زا،  و  فســادآفرین  اقتصــادی 
زمینه های بروز فساد و نیز پیشگیری 
از وقوع جــرم در نظام بانکی، مالیات، 
گمرک، مناقصات  دولتی، قاچاق سازمان 
یافته و ارایه نقشــه راه عملیاتی برای 
ایجاد شــفافیت در نظامات اقتصادی 
کشور و تحقق سامانه جامع اطالعات 
اقتصادی کشور، از جمله ماموریت های 

محوله به این کمیته است. 
حجت االســالم رئیسی در ابتدای 
این جلسه با اشاره به این نکته که یکی از 
انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی 
فساد است، اظهار داشت: آغاز این کار تا 
زمان استقرار دولت نباید به تاخیر بیفتد 
و زمینه های آن از االن باید فراهم شود 
تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات 

عینی را آغاز کنیم.
آسیب شناسی های  داد:  ادامه  وی 

انجام شده توسط دستگاههای نظارتی 
را ما باید به آسیب زدایی تبدیل کنیم.
رئیس جمهور منتخب با اشــاره به 
حضور روسای دســتگاه ها و نهادهای 
مختلف نظارتی در این جلســه گفت: 
انتظــار بنــده از این جلســه با توجه 
انباشــت »تجربــه مبارزه با فســاد« 
و داشــتن »آسیب شناســی خوب از 
دســتگاه های اجرایی« و »شــناخت 
قابل قبول از بسترهای تولید فساد در 
دولت« این است که اوال نتایج حاصل 
از آسیب شناسی دستگاههای اجرایی و 
»بسترها«،  درخصوص  خود  اطالعات 
»ریشــه ها« و »گلوگاههــای تولید 
فســاد« در دولت را جمع بندی و به ما 

اعالم نمایید.
رئیسی در ادامه با تشریح انتظارات 
دیگــر از این کمیته افزود: برای ایجاد 
تحول در نظام اداری کشور به منظور 
خشکاندن ریشه های فساد، راهکارهای 
موثر اجرایی پیشنهاد کنید تا از روز اول 
اســتقرار دولت، اقدام و عمل را بدون 

فوت وقت آغاز کنیم.
در ایــن جلســه حجت االســالم 
ســید محمود علوی وزیــر اطالعات، 
ئــب  طا حســین  حجت االســالم 
مهرداد  سپاه،  اطالعات  رئیس سازمان 
بذرپــاش رئیس دیــوان محاســبات، 
پژمانفــر  نصــراهلل  حجت االســالم 
رئیس کمیســیون اصل نــود مجلس، 
فرزاد مخلص االئمه معاون ســازمان 
بازرســی کل کشــور، کاظم پالیزدار 
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی با اشاره به روحیه و منش ضد 
فساد آیت اهلل رئیسی و اقدامات موثر و 
امید آفرین وی در قوه قضائیه، دلگرمی 
و چشــم امید مردم به دولت جدید را 
مورد اشاره قرار دادند و با ارایه گزارشی 
از حوزه فعالیت و اقدامات نهاد متبوعه 
خود، پیشنهادات و راهکارهایی را برای 
برخورد جدی با بســترهای فسادزا در 

دولت سیزدهم مطرح کردند.
گفتنی است حجت االسالم رئیسی 
پیش از این و در کمپین های انتخاباتی، 
مبارزه با فساد را به عنوان دال مرکزی 
و مهم ترین وعــده دولت خود عنوان 

کرده بود.
 رئیســی کــه در طــول دوران 
مدیریتــش در قــوه قضائیــه، آزمون 
مبارزه با فســاد را پس داده اســت و 
در افکار عمومی به برند فسادســتزی 
تبدیل شــده در بیانیه انتخاباتی خود 
گفته بود: » تجربه طوالنی اینجانب در 
ســطوح مختلف مدیریتی، به روشنی 

بر من ثابت کرده اســت که اگر فساد 
و مبــارزه بــا آن در کانون های اصلی 
خود مهار نشــود و بــه عالج یک قوه 
قاهره بیرونی گره بخورد، جریان آن در 
شکل های مختلف ادامه می یابد و بلکه 
روز به روز گســترده تر می شود. بر این 
مبنا، حضور خود در عرصه انتخابات را 
مجاهدتی بنیادین برای مبارزه کانونی با 
فساد می دانم که ان شاءاهلل با هزینه های 
بسیار کمتر، ریشه ها و بسترهای فسادزا 

را بخشکاند.«
او گفتــه بــود که »آمــده ام تا با 
کمک همه مردم ایــران، و در طلیعه 
گام دوم، »دولتــی مردمی برای ایرانی 
قوی« تشــکیل دهم دولتی که ارکان 
و مســئولیت های اصلــی آن بر دوش 
جوانان شجاع، تحول خواه، متخصص، 
پاک و ضد فساد خواهد بود که هر کجا 
به آنها اعتماد شد، قدرت و افتخار برای 

ایران آفریده اند.«
رئیسی همچنین هفته اول خرداد 
ماه جاری طی اظهاراتــی با تاکید بر 
خشکاندن ریشه های فساد، انگیزه اش 
از حضــور در انتخابــات را لبیــک به 
درخواســت های مردم عنــوان کرد و 
گفت: با شــناختی که از مسائل کشور 
دارم بسیاری از مشکالت امروز قابل حل 
است امروز مبارزه با فساد و تبعیض از 

وظایف مهم است.
رئیســی در دوره موسوم به تحول 
در قوه قضائیه با تشــکیل پرونده های 
محاکمه و دادرســی دانه درشت ها و 
یقه سفیدهایی مانند پرونده »حسین 
رئیس جمهــور(،  )بــرادر  فریــدون« 
»مهدی جهانگیری« )برادر معاون اول 
نعمت زاده«  »شــبنم  رئیس جمهور(، 
)دختر وزیر اســبق صمــت(، »هادی 
رضوی« )داماد محمد شــریعتمداری 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی(، 
»م.آخوندی« )پســر عباس آخوندی 
وزیــر ســابق راه و شهرســازی( و... 
همچنیــن پرونده هایی مانند فســاد 
بزرگ 15 هزار میلیاردی در »صندوق 
ذخیره فرهنگیان«، »هاشم یکه زارع« 
مدیرعامل ایران خودرو، واگذاری دشت 
مغان، هفت تپه، ماشین سازی تبریز و...  
کــه صرفاً بخش کوچکی از نمونه های 
مفاســد و رانت خواری در دولت های 
یازدهم و دوازدهم بوده نشــان داد که 
در برخورد با فساد قاطع بوده و تحت 
تاثیر مالحظات، تعارفات و فشــارهای 

سیاسی قرار نمی گیرد.
یک هفته پس از پایان سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری و به 

مناسبت سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی 
و روز قــوه قضائیه بود که رهبر معظم 
انقالب در دیدار رئیس  و مسئوالن قوه 
قضائیه از عملکرد رئیســی در دستگاه 
قضــا تمجیــد کرد و گفت: »ایشــان 
]حجت االسالم رئیسی[ در این دو سال 
و چند ماهی که مسئولّیت قّوه قضائّیه 
را داشتند، حّقاً زحمت کشیدند، تالش 
کردند، کارهای خوبی انجام گرفت در 
این قّوه. و حرکت جناب آقای رئیسی 
در قّوه  قضائّیه مصداق همان چیزی بود 
که ما همیشه تکرار می کنیم ]یعنی[ 
»حرکت جهــادی«؛ حرکت جهادی، 
یعنــی جّدی، شــبانه روزی، پُرتالش، 
پُرانگیزه؛ یک حرکت این  جوری بود، 
بحمــداهلل آثــار خوبی هم داشــت و 
مهم ترین اثر ایــن حرکت همین بود 
که امید مردم به قــّوه  قضائّیه را زنده 
کرد، احیا کرد، مردم را به قّوه  قضائّیه 
خوش بین کرد. ما شکایتهای مردم را از 
دستگاه های مختلف دریافت می کنیم؛ 
در نظرات مردم خیلی تفاوت هست بین 
]دوره [ قبل از این دو سال و اندی، و بعد 
از این دو سال و اندی؛ امید و اطمینان 
به قّوه را زنده کرد؛ این سرمایه  اجتماعی 
است. این اعتماد مردم به دستگاه های 
فّعال در جمهوری اسالمی یک سرمایه  
بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با 
این معادل نیســت، که بحمداهلل این 

دستاورد را قّوه ی قضائّیه داشته.«
رهبــر انقالب در اهّمّیت مبارزه با 
فســاد در قّوه  قضائّیه فرمودند: »بحث 
مبارزه  با فســاد در درون قّوه است که 
این هم در قّوه شــروع شد و کار بسیار 
 خوبی اســت و جزو واجب ترین کارها 

است.«
عملکرد  با  منتخب  رئیس جمهور 
خــود در قوه قضائیه جوانه های امید و 
اعتماد را در دلها بارور کرده و نشان داده 
که عزم راسخی برای مقابله با مفسدان 
و دانه درشت ها دارد؛ مفسدانی که در 
بدنه و بخش هــای مختلف مدیریتی 
دولــت رخنه کرده و با زد و بند برخی 
مدیــران دولتی، حلقــه رانتخواران را 
گسترده تر و منابع و امکانات بیت المال 

را به تاراج برده اند.
داده  نشان  رئیسی  حجت االسالم 
که بر چالش مبارزه با فساد فائق آمده 
و توانسته اعتبار و اعتماد را به دستگاه 
قضــا برگرداند. طلــوع خوبی که این 
امید را می دهد که دولت ســیزدهم با 
پاکدستی و فسادستیزی، بخش قابل 
توجهی از موانع و مشــکالت کشور را 

مرتفع خواهد کرد.

سرویس سیاسی-
با اینکه تجربــه عبرت آموز و 
پرهزینه برجــام در مقابل دیدگان 
ماست؛ اما جریانی در داخل در نقش 
جاده صاف کن دشمن در پی گسترش 
خسارت به مولفه های قدرت ایران و 

منافع ملی است. 
امروز مصادف است با ششمین سالگرد 
امضای برجام؛ در روزهای گذشــته یک 
دیپلمات غربی در پاسخ به سؤال بلومبرگ 
درباره اینکه چطور نمایندگان کشورهای 
حاضر در مذاکرات وین ششمین سالگرد 
این توافق را گرامی می دارند، پاسخ داد »با 

یک دسته علف هرز«.
وعده لغو بالمره تحریم ها

روحانی- 23 تیر 94- در گفت و گوی 
زنده تلویزیونی به مناسبت امضای برجام 
گفت:»عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا... 
امروز به ملت شریف ایران اعالم می کنم که 
طبق این توافق، در روز اجرای توافق)دی 
ماه 94( تمامی تحریم ها، حتی تحریم های 
تســلیحاتی، موشــکی هم به صورتی که 
در قطعنامه بوده، لغو خواهد شــد. تمام 
تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، 
بیمــه، حمل ونقل، پتروشــیمی و فلزات 
گرانبها بالمره )یکباره( لغو خواهد شــد 

و نه تعلیق«. 
وی در ادامه تاکید کرد:»امروز روزی 
است که قدرت های بزرگ اعالم کرده اند 

همه تحریم ها برداشته و همه قطعنامه های 
ظالمانه لغو و شرایط عادی و معمولی در 
روابط با ایران آغاز خواهد شد. امروز یک 
پایان و آغاز اســت. پایانی برای ظلم ها و 
اتهام های غلط و نابه جا نســبت به ملت 
بزرگ ایران و آغازی برای روند جدید در 
شروع همکاری های جدید در جهان. نقد 
دلسوزانه آزاد اســت، اما اجازه نمی دهم 
کسی بخواهد با دروغی و اتهامی و سخن 
ناروایی به امید مردم برای آینده درخشان 
این کشور، امید مردم برای رونق اقتصادی 
و امید مردم برای صلح و امنیت در کشور 
ما و منطقه و به اعتمادشان صدمه بزند«. 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز 
در همــان روز در کنفرانس خبری گفته 
بود:»هیچ یــک از برنامه هــای ما متوقف 
نشده و تحریم ها برداشته می شوند، برخی 
محدودیت ها باقی خواهند ماند که این نیز 
می تواند به عنوان یک فرصت مورد استفاده 
قرار گیرد...در این روز توافق اجرا می شود. 
در همان روز همه کشــورها مقررات لغو 
تحریم ها را امضا خواهند کرد... هم بحث 
همزمانــی و هم بحث تحریم ها و متناظر 
بودن اقدامات مســائلی هستند که ما در 
برجام درباره آنها دقت بسیاری کرده ایم...

بعد از اجرایی شــدن توافق دیگر تحریم  
اقتصــادی وجود ندارد و تمام دارایی های 

ایران آزاد خواهد شد«.

گفت و شنود

دیرت نشه!
گفت: یکی از نمایندگان مجلس دهم در روزنامه همشهری نوشته 
اســت ایران باید از مطالبه حداکثری خود دست بردارد تا توافق حاصل 

شود!
گفتم: کــدام مطالبه حداکثری؟! اوالً آمریکا از برجام خارج 
شده. ثانیاً به هیچیک از تعهدات خود نیز عمل نکرده است و ایران 
خواستار آن است که آمریکا به تعهدات خود عمل کند و تحریم ها 

لغو شود، کجای این خواسته ایران، مطالبه حداکثری است؟!
گفت: حاال آمریکا چه می گوید؟!

گفتم: آمریکا اعالم کرده که تحریم های اصلی را لغو نمی کند، 
درباره لغو چند تحریم کم اهمیت هم حاضر به راستی آزمایی از 
سوی ایران نیست و تضمین هم نمی دهد که همان چند تحریم 

لغو شده را دوباره برقرار نکند!
گفت: وقتی مسئله ای را نمی دانند و از موضوع سر در نمی آورند، مگر 

مجبورند درباره آن اظهار نظر کنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! از شخصی که ساعت بسته بود ولی 
از آن سر در نمی آورد پرسیدند؛ ساعت چنده؟ گفت؛ بدو ، بدو 

که دیرت میشه!
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تسلیت به همکار
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای علیرضا جهانگیری در 
غم از دســت دادن یکی از نزدیکان خود به سوگ نشسته است. ضمن 
تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزو داریم.


