دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

بازگشت  ۳۴۹۳میلیارد تومان در پرونده تخلف  ۳۰۰۰میلیاردی

حجت االسالم محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه طی سخنانی
در نماز جمعه تهران گفت :فردی به اسم زنجانی بازداشت میشود
شرکت هواپیمایی دارد و ساختمان و پروژه نیمه تمام دارد آیا قوه
قضائیه میتواند خودش شرکت هواپیمایی اداره کند و یک پروژه
نیمه تمام را تمام کند؟ بله ساده است که طرف را محاکمه کنیم
و حکم را اجرا کنیم اما رســیدگی فقط به اتهام آیا به نفع کشور
یا به ضرر آن است؟
او درادامه گفت :ما ناچار هســتیم یک ســری مســائل را لحاظ

کنیم برخی میگویند چرا یک ســال است طرف را
گرفته اید اما محاکمه نکرده اید خب بررسی اموال و
کارهای و میزان جرائم وی قابل انام آن هم به صورت
سریع نیست.
اژه ای گفت :عزیزان من توجه داشــته باشــید در
برخی از پرونده میگویند خوردند و بردند اما برای آنکه ذهنتان
آگاه شود میگویم که برای مثال در پرونده  ۳هزار میلیاردی که
برخی جاها مینشــینند و میگویند خوردند و بردند زمانی که

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

ایشان دستگیر شد  ۲هزار  ۸۵۰میلیارد بدهی وجود
داشــت که به بیت المال برگشت و از شخص ایشان
۶۴۳میلیارد جزای نقدی گرفته شــد .فقط از متهم
ردیف اول بیش از تمام ســه هزار میلیاردی که در
اذهان مردم وجود داشت برگشت.
بــه گزارش فارس ،وی افــزود :در پروندههای ما چندین مدیر و
معاون رئیس جمهور و آقازاده و شهردار محکوم شده اند که توجه
داشته باشید که دشمن به شما آدرس غلط ندهد.

دو وکیل دادگستری آزاد شدند
ایسنا /وکیل مدافع آرش کیخسروی از آزادی پیام درفشان و فرخ فروزان خبر داد و گفت:
آرش کیخسروی نیز به زندان اوین منتقل شده است.ابوذر نصراللهی در خصوص آزادی این
دو وکیل دادگستری ،اظهار کرد :دستور آزادی پیام درفشان با قرار وثیقه  ۱۱۰میلیون تومانی
و فرخ فروزان با قرار وثیقه  ۱۲۰میلیون امضاء شد و این دو وکیل از نظر قضایی در حال حاضر
آزاد هستند.

مکث

هجمه بیسابقه به دو نماینده اصالح طلب مجلس
به دلیل بیان دغدغههای مردم

اگر اجق وجق هستند
چرا نگرانهستید؟

دو نماینده در سخنرانیهای خود از برخی نهادها خواسته بودند که در امور
اقتصادی و ...دخالت نکنند ،امری که طی دو دهه اخیر به ویژه پس از دوم خرداد
سعی شده با آن مبارزه شود .اگرچه ممکن است باز هم نمایندهها در آینده
چنین نطقهایی ارائه کنند اما این دو سخنرانی ستودنی با توجه به شرایط فعلی
بسیار قابل توجه و به یادماندنی بود
آفتاب یزد –گروه سیاسی :شهریورماه داغ  ۹۷به
تدریج رو به پایان است اما  ۱۳شهریور ماه هرگز
از یاد تاریخ گم نخواهد شــد .حتی کمرنگترین
حافظهها نیز آن را از یاد نخواهد برد .در روزگاری
که عدهای منافع فردی ،سیاسی و عافیت طلبی
را بــه منافع ملی ترجیــح میدهند چگونه همه
هزینههــا و هجمهها را به جان خریدند و بدترین
الفاظ را به دلیل نطق مردمی و جسورانهشــان از
سوی بدخواهان و دلواپسان نثارشان شد؛ چگونه
در قامــت وکالی ملت در مجلــس دهم خوش
درخشــیدند و یک بار دیگر فراکسیون امید را در
مرکز توجه افکار عمومی قرار دادند .بدون تردید
تاریخ به آنها خواهد بالید اما آنچه که ابهام برانگیز
اســت چرایی عصبانیت نمایندههــای دلواپس
نســبت به نطق پروانه سلحشــوری و غالمرضا
حیــدری و همچنین هجمههای تند نســبت به
این دو نماینده اصالح طلب است که افکارعمومی
را بیش از گذشته نســبت به رفتارها و عملکرد
دلواپسان در مجلس و ...برآشفته کرده است.

>

بی تابی دلواپسان در برابر نطقها

ن بار
روز سهشــنبه هفته گذشــته برای نخستی 
دو تــن از نمایندهها آنهم از اعضای فراکســیون
امید نطقی اثرگــذار در مجلس ارائه دادند که به
طور قطع در تاریخ ثبت خواهد شد و کمحافظه
ترینها هم آن را به یاد خواهند ســپرد .سخنانی
که فــارغ از آنکه بســیاری را در فضای مجازی
مجذوب خود کرده بود ،بیش از هر چیز نشــان
داد کــه نمایندهها و رســانههای دلواپس تاب و
تحمل برخی از انتقادها را ندارند ،زیرا نوک پیکان
ناطقان در مواردی به طور مســتقیم دلواپسان و
عملکرد آنها را نشــانه میگرفت .از این رو ،پس
از نطق نقادانه سلحشــوری که سکوت غیرقابل
تحملــی را به مجلس تحمیل کرده بود ،برخی از
بهارستان نشینان به ویژه اعضای جبهه پایداری از
جمله مجتبی ذوالنوری ،احمد امیرآبادی ،محسن
کوهکن ،محمداســماعیل سعیدی و ساداتینژاد
یکی پس از دیگری به سمت سلحشوری رفتند و
با جمالتی چون «روی ترامپ را ســفید کردی»،
«ترامپ امروز خوشحال شــد»« ،تو ما را وکیل
اجبــاری خواندی»« ،حضــور چهرههایی چون
کرباســچی و مرعشی و حضورشــان بهتر از تو
بیبتــه در مجلس اســت» و «این نطق خودش
نیست ،برایش مینویســند و او فقط میخواند»
به ســمت او حمله کردند .البتــه ابراز نارضایتی
اصولگرایــان فقط محدود به نطق سلحشــوری
نبــود و غالمرضا حیدری یکــی دیگر از ناطقان
و نماینده مردم تهران هــم مورد هجمه اعضای
جبهه پایداری قرار گرفت.

>

هجمهها؛ از کیهان تا کریمی قدوسی

این پایان ماجرا نبود و یک روز پس از نطق ماندگار
و مردمی ناطقان ۲۰ ،نماینده مجلس با امضای نامه
ای خطاب به هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان
خواستار بررسی نطق سلحشــوری و حیدری در
این هیئت شــدند .از سویی جواد کریمی قدوسی
نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در گفت
و گو با فارس بــه طور جداگانه عصبانیت خود را
نســبت به اظهارات پروانه سلحشوری و غالمرضا
حیدری نشان داد و گفت :نطق خانم سلحشوری
و آقــای حیدری کپیبرداری از متون تهیه شــده
توســط اتاق فکر استکبار جهانی است و البته این
نماینــدگان با هدف فرار از پاســخگویی به مردم
و طرح مســائل حاشــیهای این مطالــب را بیان
میکنند!» از ســویی فارغ از نمایندههای دلواپس
در خانه ملت ،نطق ناطقان منتسب به فراکسیون
امید در مجلس به مذاق برخی از رسانهها به ویژه
کیهان هم خوش نیامد .این روزنامه با الفاظ بسیار
ناشایست و توهینآمیز ،ناطقان را مورد حمله قرار
داد و نوشت :دو تن از وکیلالدولههای فراکسیون
امید در نطقهای پیش از دستور خود در مجلس به
بهانه مشکالت اقتصادی ،هر لجنی که از دهانشان
بیرون آمده بود را به ....پاشیدهاند! این به اصطالح
رســانه اصولگــرا در ادامه خطاب بــه دو نماینده
فراکسیون امید گفت« :با اینکه نظارت استصوابی
بود ،این اجق وجقها وارد مجلس شدند ،اگر نبود
چه میشد؟ اگر صنایع موشکی نبود اینها به عنوان
برده به شیوخ عیاش آل سعود فروخته میشدند! »

>

اتهام جاسوسی؛ سناریو نخ نما

دلواپســان در روز تاریخی  ۱۳شــهریورماه با هر
الفاظی که میخواســتند ناطقــان را مورد هجمه
قرار دادند و برخی از جمله کریمی قدوســی در
ادامــه هجمههایش به دو نماینــده اصالح طلب
مدعی شد «:اینها توسط اتاق فکر دشمن طراحی
میشــوند و یک روز توســط آقای حیدری و یک
روز توسط خانم سلحشــوری و یک روز به دست
شخص دیگر امثال آقای کواکبیان و رحیمی مطرح
میشوند که البته اشراف اطالعاتی خوبی بر روی
این افراد وجود دارد و به لطف خدا انشاءاهلل همه
آنها به زودی ضربه کاری نیز خواهند خورد! » این
اولین بار نیست که دلواپسان ،به جای همراهی با
وکالیــی که دغدغه وضع موجود ،عملکرد ضعیف
مســئوالن و نارضایتی مردم را دارند ،نمایندههای
منتقد را جاســوس خطاب میکنند بلکه قبال هم
پیش آمده که نمایندههای دلواپس در برابر انتقاداتی
که به کامشان خوش نیامده ،منتقدان را جاسوس
خطابکنند و بگویند که آنها با غرب ارتباط دارند و

ترامپ :کاش زودتر از برجام خارج میشدم

«دونالــد ترامپ» ،رئیسجمهــور آمریکا برای
گرامیداشــت عید یهودیها موسوم به «روش
هشــانا» با رهبران گروههای یهودی در آمریکا
گفتوگو کرد.
ترامپ در این مراســم گفت« :ایران طوری بود
که من از روز اولی که درباره توافق شــنیدم با
آن مخالــف بودم .فکر میکــردم یک نمایش
وحشت اســت .هیچوقت این توافق نباید اتفاق
میافتاد .کار اوباما بود ،رئیسجمهور اوباما .البته،
کنگره هم قطعاً همدســتش بود ،چون آنها هم
میتوانستند جلوی این توافق را بگیرند .به هر
حال این توافق اتفاق افتاد و آنها بدتر شــدند و
رفتارشان خصمانهتر شد».
ترامپ درباره خروج آمریکا از برجام گفت« :و من
گفتم که اگر وارد کاخ سفید شوم ،لغو توافق بعد
از بررسی آن را بررسی میکنم .وزیر خارجهای
داشتم که دوست نداشت آن را لغو کند .تا مدتی
این بازی را ادامه داد؛ ای کاش این کار را (خروج

از برجام را) زودتر انجام میدادم .ولی این بازی
را مدتی انجام دادم و سرانجام تصمیم گرفتم که
انجامش دهم و انجامش دادم».
رئیسجمهــور آمریکا مدعی شــد« :و این کار
اثرات مثبت شــگرفی روی امنیت دنیا داشته،
چون ایران دیگر کشــور سابق نیست .از همان
روزی که مــن این کار را انجام دادم ،انها ابتکار
عمل را از دست دادهاند».
به گزارش فارس ،رئیسجمهور آمریکا همچنین
بار دیگر ادعاهای خود مبنی بر اینکه ایران برای
آمدن پای میز مذاکره با او تماس خواهد گرفت
را تکرار کرد و گفت« :تصور من این اســت که
آنها در آیندهای نه چندان دور برای رسیدن به
توافق تماس خواهند گرفت .اگر بتوانیم توافق
واقعــی کنیم این کار را انجام دهیم .اگر تماس
نگیرند هم مشکلی وجود ندارد .در نهایت ،آنها
چارهای نخواهند داشت .باید ببینیم چه اتفاقی
میافتد».

از سرویسهای جاسوسی غربی تغذیه میشوند .اما
بدون تردید اتهام و الفاظ تند و ناخوشایند نسبت
به پروانه سلحشوری و غالمرضا حیدری دو نماینده
اصالحطلب فراکسیون امید ،افکار عمومی را نسبت
به دلواپسان بیش از گذشته ناامید ساخته و روزی
در پــای صندوقهــای رای پاســخ هجمهها ،بی
تفاوتیها و منفعت طلبیهایشان را خواهند داد.

>

چرا عصبانیت از ناطقان امید!

مجلس با ورود نمایندههای جبهه پایداری طی ادوار
گذشته به طور کل متحول شد و کمتر مورد توجه
بسیاری از مردم قرار گرفت.
از این رو به خوبی میتوان علت عصبانیت نمایندهها
و رسانههای دلواپس نظیر کیهان را دریافت؛ خشم
نمایندههــا و جریانهای دلواپس دلیل و مفهومی
جز احساس به خطر افتادن منافع فردی و جناحی
آنها نمیتواند داشته باشد .این نمایندهها که خود
را تافته جدا بافته از سایر نمایندهها ،فراتر از وکالی
ملت و تکلیفشان نسبت به مردم میدانند ،با هر
انتقادی به رعشه درمیآیند و حتی تاب و تحمل
انتقاد به سایر دستگاههای نظام را هم ندارند .آنها
به جای اینکه از تریبون مجلس برای دفاع از حقوق
ملت ایران بهره ببرند ،تنها برای اهداف سیاســی
خود ،حذف رقبایشان در مجلس و به ویژه حمله
به دولت روحانی اســتفاده میکنند ،پدیده ای که
جامعه را به شدت مایوس میسازد.

>

دیوار کوتاه دولت

>

نمایندههای دلواپس هم خود به خوبی میدانند که
تنها عملکرد دولت ،علت و دلیل مشکالت در کشور
نیست بلکه سایر دستگاهها در مجموعه حاکمیت
هم باید نسبت به انتقاد افکار عمومی و مشکالت
موجود پاسخگو باشند .اما با این همه دلواپسان از
تریبونهای مجلس و از سایر ظرفیتهایشان برای
از پا در آوردن دولــت بهره میبرند .آنها میدانند
که انتقاد نســبت به مجموعــه ای فراتر از دولت
حذف خود آنــان را در پــی دارد به همین دلیل
عافیت طلبی و اســتمرار حضــور در مجلس را به
منافــع عمومی ارجح میداننــد و حتی اجازه هم
نمیدانند سایر نمایندههایی که منافع عمومی را
به عافیتطلبــی و ورود مجدد به مجلس ترجیح
میدهند از منافع مردم در خانه ملت دفاع کنند.

>

او افزود :تاکنون این چنین شــفاف واقعیتهایی
درباره مشکالت مردم گفته نشده بود .اگرچه متن
سخنرانی این دو نماینده تفسیر همان راهکارهایی
بود که رئیس دولــت اصالحات قبال ارائه داده بود
اما ایــن دو نماینده در ســخنرانیهای خود روی
مســائلی انگشت گذاشــته بودند که طی سالیان
گذشته بخشی از نمایندههای خاص و رسانههایی
مانند کیهان از آنها به عنوان یک واقعیت مسلم و
مطالبه عمومی دفاع میکردند؛ به همین دلیل هم
واکنش تند دلواپسان را به دنبال داشت .این فعال
سیاسی ادامه داد :این دو نماینده در سخنرانیهای
خــود از برخی نهادها خواســته بودند که در امور
اقتصادی و ..دخالت نکنند ،امری که طی دو دهه
اخیر به ویژه پس از دوم خرداد ســعی شده با آن
مبارزه شــود .حتی نمایندهها در مجلس ششم
هم هزینههای بسیار سنگینی به دلیل انتقادها و
صراحت گوییهایشان پرداخت کردند .ناصری در
پایان گفت :اگرچه ممکن است باز هم نمایندهها
در آینده چنین نطقهایی ارائــه کنند اما این دو
سخنرانی ستودنی با توجه به شرایط فعلی بسیار
قابــل توجه و به یادماندنی بــود از این جهت که
نمایندهها تشخیص دادند با ارائه چنین نطقی دیون
خود را به موکالن خود ادا کنند .مسلما موضعگیری
و نطقهای این چنینی در تاریخ جمهوری اسالمی
گم نخواهد شــد و آیندگان به عنــوان الگو به آن
رجوع خواهند کرد.

ادای دین دو نماینده به مردم

عبداهلل ناصری مشاور عالی رئیس دولت اصالحات
و فعال سیاسی اصالح طلب درباره واکنشهای تند
دلواپســان به نطق پروانه سلحشوری و غالمرضا
حیدری ،به آفتاب یزد گفت :ســخنان دو نماینده
اصــاح طلب نقطه عطفی در مجلــس دهم بود.

سکوت به دلیل نگرانی از رد صالحیت

حمید حســینی فعال سیاسی اصالح طلب درباره
واکنشهای تند دلواپسان به نطق پروانه سلحشوری
و غالمرضا حیدری ،به آفتاب یزد گفت :مجلس با
توجه به اینکه بیش از یک قرن از تاریخچه تاسیس
آن میگذارد طی ســالهای گذشته به دلیل برخی
ردصالحیتها افراد شایسته تبدیل به یک جایگاه
ناکارآمد شده است .او ادامه داد :حتی نمایندههایی
که از دانش و شایســتگی الزم برخوردارند بازهم
به دلیل نگرانی نســبت به رد صالحیت ســکوت
میکنند و در مقابل مسائل موضعگیری نمیکنند.
این فعال سیاسی افزود :موضع سلحشوری بسیار به
جا و کارشناسی بود زیرا او اشاره کرد که مشکالت،
اقتصادی است اما راهکارهای سیاسی میطلبد و تا
زمانی که حاکمیت تن به اصالحات سیاسی ندهد
عبور از این شرایط ممکن نیست .حسینی در پایان
گفت :نطق سلحشوری قابل ستایش است و قطعا
هزینه آن را خواهد پرداخت اما به طور قطع اقدام او
از اذهان عمومی فراموش نخواهد شد ،زیرا هر گامی
برای دفــاع از منافع ملی و ارتقای جایگاه مجلس
ارزشمند است و خانم سلحشوری به همه مسائل
در نطقش پرداخت.

واکنش دفتر مجلس خبرگان به سخنان واعظی
واکنش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
به سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان
رهبری برای او دردســاز شد .واعظی در حاشیه
نشست هیئت دولت با اشاره به سخنان آیت اهلل
جنتی در پنجمین اجالســیه مجلس خبرگان
رهبری که گفته بود "برخی به نیویورک میروند
کــه با ترامپ مالقات کنند" اظهــار نموده بود:
ممکن اســت برخی در کوچه و بازار این حرفها
را بزنند اما اینکه رئیس مجلس خبرگان صحبتی
کند که پایه و اساســی ندارد و هیچ وقت مطرح
نبوده؛ برایم جای تعجب داشت؛ از همه بزرگان
میخواهــم وقتی میخواهند مطلبــی را بیان
کنند آن را بیشــتر بررسی کنند یا اینکه سوال
کنند تا براساس مطالبی که میگویند مردم باور
کنند" .در پی این اظهارات ،دفتر رئیس مجلس
خبرگان رهبــری ،جوابیهای صادر کرد که متن
آن در ادامه آمده است« :اظهارات شتابزده رئیس
دفتر رئیس جمهور در انعکاس خالف واقع بیانات

رئیس محتــرم مجلس خبرگان رهبری موجب
تعجب و حیرت شد.آیت اهلل جنتی در افتتاحیه
اجالس مجلس خبرگان رهبری فرمودند :ترامپ
هم به دنبال شیطنتهایی است که در حاشیه
اجالس سازمان ملل با آقای روحانی دیدار کند،
در حالی که رهبری هم مکررا گفته اند که هیچ
مقامی حق ندارد با دولت آمریکا مذاکره کند و
اعضای دولت که به سازمان ملل میروند به این
رهنمودهای رهبری توجه کنند(.ایسنا)
اگرچه بالفاصله پس از این اظهارنظر ،رســانهها
مجددا ً به انعکاس صحیح بیانات آیت اهلل جنتی
پرداختند و شــواهد موضع هوشمندانه ایشان
نیز روز گذشــته در دیدار رئیس جمهور آمریکا
و امیــر کویت نمایان شــد ،امــا از رئیس دفتر
رئیس جمهور انتظار میرود ضمن عذرخواهی
و تصحیــح مصاحبه خویش ،ادب و متانت را در
موضعگیریهای سیاسی رعایت کرده و حرمت
اشخاص و نهادهای قانونی کشور را رعایت نماید.

توئیت بازی سیاسی
> شهربانو امانی-عضور شورای شهرتهران

> محمود صادقی -نماینده مردم تهران درمجلس

>محمدرضابادامچی-نمایندهمردمتهراندرمجلس
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وقتی مقامات ونزوئال بروز بحران را قبول ندارند

مردم فرار نمیکنند رفت و آمد عادی است

خانم "دیلسی روردیگز" معاون رئیس جمهوری
ونزوئال گفــت که صحبت کردن دربــاره بحران
انسانی در کشورش نادرست است و با هدف توجیه
دخالت خارجی صورت میگیرد .به گزارش تسنیم
به نقل از سایت شبکه آر تی روسیه ،معاون رئیس
جمهوری ونزوئال ادامه داد :اکثر افرادی که از مرز
ونزوئال و کلمبیا عبور میکنند کلمبیایی هستند.
 ۵۲درصد از آنها برای خرید از مرز عبور میکنند و
 ۳۳درصد از آنها فقط ونزوئالیی هستند.

وی ادامه داد :برخــی از قدرتها تالش میکنند
وضعیت رفــت و آمد عادی مهاجرین را به عنوان
بحران انسانی جا بزنند.
معاون رئیس جمهوری ونزوئال تاکید کرد :این یک
فریب است با هدف دخالت در خاک وطن .مقامات
ونزوئال اجازه چنین چیزی را نخواهند داد.
تاکنون بیــش از  ۲میلیون نفر از مردم ونزوئال به
دلیل بحران اقتصادی ،به کشورهای همسایه فرار
کرده اند.

مکث

در کنگره حزب مردمساالری تشریح شد

ریشهیابیبحرانهایاخیر

هفدهمین کنگره حزب مردمساالری پنج شنبه
گذشــته با حضور فعاالن سیاسی و اعضای این
حزب برگزارشد.مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب
مردم ســاالری در کنگره این حــزب گفت :در
سیستم نظام باید تغییرانی صورت بگیرد .اشاره
میکنــم به طرح جمهوریت ســوم .یعنی کامال
ریاستجمهوری و نه کامال پارلمانی .ما در زمان
امام جمهوریــت اول را تجربه کردیم و خود امام
هم پیشبینی کردند بعد از ایشان جمهوریت دوم
شکل گیرد.
وی افزود :من تغییر سیاستها در عرصه داخلی
و بینالمللــی را الزم میدانم .انتخابات حزبی را
تجربه نکردهایم و چهل ســال است انتخابات به
همین شکل است .دولت الیحه جامع انتخاباتی را
بیاورد .من بارها گفتم باید قانون احزاب ،انتخابات
و امنیت اجتماع ما تغییر کند همه این موارد در
قالب جمهوریت ســوم در نامهای به رهبری در
حال تنظیم است.
> راغفر :نقدینگی دست مافیای قدرت
و ثروت است

حسین راغفر استاد علم اقتصاد نیز در سخنانی
اظهار داشت :بازار فعلی اسمش بازار است ،اما ابزار
چپاول است .اقتصاد امروز غارتی است.
این استاد علم اقتصاد یادآور شد :خروج سرمایه
امروز ناشی از ناامنی است .اعتماد مردم از عوامل
متعدد آسیب میخورد .بعد از جنگ به دلیل این
تغییر جهت ،مقاومتهایی صورت گرفت.
خصوصیسازی به معنای دوستان و آشنایان شده
که منشاء نابرابری است .به تدریج به اسم بازار آزاد
و رقابت ،بانکهای خصوصی مجوزدار میشوند.
راغفر ادامه داد :به دستگاهها و نهادها اجازه داده
شد سرمایههای خود را به بانکها منتقل کنند که
به اصطالح خصوصی هستند اما ما بانک خصوصی
نداریم .منشــاء مشکالت در کشــور بانکهای
خصوصی هستند که سودهای نامتعارف درصد
میدهند .وی با بیان اینکه امروز تولید در کشور
محجور و محدود است ،گفت :فساد محصول نابه
سامانیهای متعدد اســت که بازخورد فساد هم
منشا فسادهای بعدی میشود .تفکر بعد از جنگ
گزارههای غلطی را در ذهن مســئوالن نشاند که
سبب شده امروز نقدینگی منشا تورم باشد .منشا
نقدینگی خودش داللبازی فســاد و تورم است.
کشورهای حوزه خلیج فارس رشد نقدینگی بالغ
بر  ٪۵۳داشتند و پول ملیشان هم رشد کرده اما
در کشور ما نقدینگی دست مافیا است که با رشد
آنها مسئله تسخیر دولت مطرح میشود.
این استاد علم اقتصاد افزود :قطع و یقین بدانید
عامل بحرانهای اخیر ،سیاســی اســت .برخی
از ابتدا اعالم کردند بــا تحریمها تورم چندبرابر
میشــود .اینها براندازان داخلی هستند .عامل
دیگر در تعیین نرخ ارز رقابت سیاسی است .تیر
خالص به اعتماد ،انتخابات بود که یکدیگر را به
دزدی متهم کردند و نتیجهاش مشخص هم نشد.
این فعال سیاســی و اقتصادی تاکید کرد :تورم
باعث میشود پول در جیب افراد نصف شود؛ آن
هم تورمی که بازار و تقاضا ندارد .پتروشــیمی و
فوالد ساالنه  ۱۰میلیارد فقط یارانه برق میگیرند.
اینهــا یارانهای در جیب آقایان اســت .دولت و
مجلس هم همکاری میکننــد .مجلس تالش
میکند دولــت را به بازار ثانویــه قانع کند .این
مسئله اصال اقتصادی نیست و میبینیم گروهی
نفوذی برای ضربه به انقالب ذهن مســئوالن را
پر کردهاند و دائما تکرار میکنند نقدینگی عامل
تورم است اما در کشور نرخ ارز عامل تورم است.
وی با اشــاره به اینکه دولتها نگاه  ۳الی  ۴ساله
دارنــد و به آینده مردم اهمیت نمیدهند ،گفت:
احــزاب رقابت میکنند و مملکت را به ســقوط
میکشانند .نظام سقوط نمیکند اما هزینه حیات
آن زیاد میشود.

>

ترکیه را مثال نزنیم مردم مقصر نیستند

راغفر ادامــه داد :با دالر  ۱۵تومانی نمیتوان نان
۵تومانی به مردم داد۹ .سال است مردم پوستشان
کنده شده است .در این شرایط افزایش نرخ ارز،
کارت دعوت به ناآرامی است و مسئوالن نظارهگر
هستند .میگویند روحانی مخالف است ،اما چرا
نرخها افزایش مییابد و دولت ساکت است؟ این
نشان میدهد عدهای راضی هستند .پوست ملت
را میکنند و بعد میگویند افزایش حقوق جنایت
اســت .راغفر با اشــاره به اینکه عرضه و تقاضای
ارز بایــد کنترل شــوند و وارداتهای نامتعارف
باید کتترل شود ،گفت :سرمایه اجتماعی جنگ

به جایی رســید کــه مردم عالوه بــر بچهخود
طالهایشــان را هم دادهاند .ترکیه را مثال نزنیم
مردم مقصر نیســتند ،مــردم راه دیگری ندارند.
کسانیکه مردم را به اینجا کشاندند ،مقصرند.

> فرشاد مومنی:نامه دوم اقتصاددانها را
به زودی منتشر میکنیم

فرشاد مومنی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه
مــا برای خروج از این شــرایط نباید لکنت زبان
برای بیان واقعیت داشته باشیم ،گفت :نباید همه
از بیان واقعیت بترسند .نباید خودسانسوری در
گزارشهای رسمی باشد .تمام مشکالت ایران در
تسخیر علم است و هنوز ظرفیتهای دانایی فراتر
از دشواریهاست .چرا کسی نمیگوید به واسطه
میدان دادن به مناســبات رانتی بی سر و صدا از
بازار ارز و پول در ایران حاکمیتزدایی شــده و
دولت دنبال مطامع رانتی است؟
استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت:
بازار سرمایه اعتبار بهره گرفتن از مناسبات رانتی
نسبتی با واقعیتها در اقتصاد ملی را ندارد .چرا
روحانی اینها را نمیداند و میگوید اوضاع خراب
است؟ به بازار ســرمایه نگاه کنید .چرا هر مقام
اقتصادی که حرف میزند از دانشجویان اقتصادی
خجالت میکشیم؟ چرا انقدر بی مایه؟ چه کسی
این خوراک را تامین میکند؟ چرا یکدفعه با عمده
کردن نقدینگی میخواهند نقش اصلی شوکهای
ارزی را ناپیدا کنند؟ این اقدامات منافع چه کسی
است؟ چرا راجع به منشاءهای جهش نقدینگی
صحبت نمیکنند؟ چه کسی به روحانی گزارش
کارشناسی داد و وقتی گرم بود گفت کنترل نقل
و انتقاالت بانکی از مسائل شخصی مردم است.
> بارهــا بــه روحانی گفتــم اول بایــد از این
توهم در بیایید که برنامه دارید

مومنی خاطرنشان کرد :در فرآیند تصمیمگیری
علم اولویت نیســت و مناســبات رانتی و فاسد
اولویت اســت .این افتخار برای ما بس که دانایی
را در متن قرار میدهیم و نمیدانیم چه ارادهای
در کار است که در مجلس و دولت اصرار به حل
و فصل جزیرهای دارند .بارها من به روحانی گفتم
اول باید از این توهم در بیایید که برنامه دارید.
وی خاطرنشــان کرد :ایــن چیزی که مجلس و
دولت پختهاند بی کیفیتترین برنامهای اســت
که در تاریخ وجود دارد .در بیبرنامگی ،کارگران
کتک میخورند و رانتبگیران پاداش میگیرند.
باید به ســمت برنامه برویم .ساختار نهادی االن
به گونهای است که علیه تولیدکنندگان و مردم
است و خدمتگذار رانتخوارها .باید برای مبارزه
با فساد هم برنامه داشته باشیم.
این فعال اقتصادی گفت :برخورد غیربرنامهای با
فســاد اثر بازدارندگی ندارد .به خاطر آدرسهای
غلط بحــران ارزی نامــه دوم اقتصاددانها را به
زودی منتشر میکنیم .کام آنهایی که مناسبات
رانتی دارند ،به خاطر نامههای ما تلخ شده است.
>هاشمی :دیگر شعار پاسخگو نیست


همچنین محسنهاشــمی رئیس شورای شهر
تهران در این کنگره گفت :اصالحطلبان باید خود
را در شرایط بهتری قرار دهند .در دهه اخیر هم
بحث آیتاهللهاشمی واژه اعتدال بود ،البته اعتدال
حرکت بین دو جریان نیست .باید نقاط مشترک
اعتدال بین اصالحطلبان و اصولگرایان را ببینیم
دیگر شعار پاسخگو نیســت.رئیس شورای شهر
تهران تاکید کرد :باید به سمت واقع گرایی برویم
و اگر به این ســمت نرویم دچار مشکل خواهیم
شد.
> ربیعی:گاهی رئیس یک قوه درباره تنها چیزی
که صحبت نمیکند ،مسائل قوه خودش است

علی ربیعی وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیز در کنگره حزب مردمســاالری اظهار داشت:
وقتی به متــن اجتماعی مردم میرویم میبینیم
آرزوهای ارزشی ما و چیزهایی که در صدا و سیما
اســت با زندگی مردم متفاوت اســت و در چهل
سالگی انقالب این پیچیدگی وجود دارد.
وی اضافــه کرد :تغییرات کمی و کیفی جمعیت
از دالیلی دیگر مشــکالتی اســت که با آن رو به
رو هستیم .مسئله دیگر نابسامانی سیاسی است
یعنــی توان هم افزایی قوا کم اســت .رئیس یک
قوه تنها چیزی که در آن صحبت نمیکند مسائل
قوه خودش اســت یا گاهی در مورد سیاستهای
خارجی در دســتگاهی که ارتباطی به آن ندارد
صحبت میشود .ایلنا

