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جالب است بدانید که پیروزی روحانی باخت همه است، 

چون با بی عملی اقتصادی او همه نان را به 10 برابر 

قیمت خواهیم خورد چه مخالف حرص و چه موافق آن، 

چه کنرست بخواهی و چه دعای کمیل. این آقا تیشه به 

ریشه همه ما خواهد زد، چه روستایی باشی و چه شهری.

و  روحانی  جناب  امثال  که  هزار حرف  از  آنکه  بجای 

دوستانشان در دهان مردم میگذارند تا حواسشان را پرت 

اهداف ایذایی کنند، ای کاش ما حداقل از خود میپرسیدیم 

کدام کاندیدا میتواند، یا صداقت آنرا دارد، یا میخواهد 

تحول اقتصادی ایجاد کند و وضع معیشت مرا بهرت کند؟

کالم اول: آقای روحانی و یار کمکی شان سه 
جلسه کامل وقت داشتند تا بگویند در این 4 
ایشان  اند.  کرده  چه  مردم  اقتصاد  برای  سال 
نه تنها در این سه مناظره که حدود 8 ساعت 
وقت بود، بلکه کال در تمام این 20 روز گذشته 
نه جوابگوی اشکاالت معیشتی مردم شدند، نه 
توضیح دادند که چه برنامه اقتصادی را در این 
4 سال اجراء کردند، و نه هیچ برنامه ای برای 
آینده ارائه کردند و بجای توضیح این موارد، در 
فریب  برای  است  خالی  دستشان  نهایت چون 
مردم و سرگرم کردن آنها، زمین را از اقتصاد 
هر  سمت  به  و  کرده  عوض  مردم  معیشت  و 
حاشیه سازی دیگری بردند، از افراطی گری و 
پرخاشگری به نظام و زیر سوال بردن عملکرد 
امروز  به  تا  اول  از  آقایان  دوی  هر  که  نظامی 
قرار  آن  و سیاسی  امنیتی  باالترین سطوح  در 
داشته اند، تا شعارهای زرد و هتاکی و تهمت 
زنی و غیره. همه کار کردند تا از زیر بار توضیح 
فرار کنند. این یعنی اگر مرا انتخاب کنید آش 
همان است که بود با این فرق که دفعه پیش 
نه  حاال  اما  نکردم،  عمل  و  دادم  قول  شما  به 
تنها راجع به آن شعارها توضیح نمیدهم، بلکه 
حتی هیچ قولی هم دیگر نمیدهم. یعنی شما 

بخواهید یا نخواهید همین است که هست. 
  

او  برای  سالن  در  که  آنهایی  دیگر،  طرف  از  دوم:  کالم 
هورا میکشند نیز وضعیت جالبی دارند. اگر دفعه پیش به 
دروغ و خارج از حوزه و توانایی مسولیتش به شما قول 
نیز  را  بار همان قول ها  این  شکستن حصر و غیره داد، 
تکرار نکرد. حتی به شما یک قول خشک و خالی در حد 
انجام کنسرت هم نداد )البته اگر نان و آب تان از کنسرت 
تامین میشود(. ولی جالب است بدانید که پیروزی روحانی 
باخت همه است، چون با بی عملی اقتصادی او همه نان را 
به 10 برابر قیمت خواهیم خورد چه مخالف حصر و چه 
موافق آن، چه کنسرت بخواهی و چه دعای کمیل. این 
آقا تیشه به ریشه همه ما خواهد زد، چه روستایی باشی و 
چه شهری. ای کاش همه ما قبل از اینکه خام شعارهای 
روی  از  قدری  و  مطالعه  روی  از  قدری  شویم،  جناحی 
انصاف و قدری با آینده بینی، و یا الاقل بخاطر خودمان 
میدهند  دیگران  که  شعارهایی  بخاطر  نه  و  بدهیم  رأی 
تار  و  را مخدوش  تصویر  تا  میگذارند  ما  در دهان  گاه  و 
سازند و نگذارند ما واقعیات را ببنیم. یکی نیست از این 
هورا کشان ایشان بپرسد ای بنده خدا، اگر بفرض محال 
حرفهایی که ایشان قبال میزده و حاال همان ها را هم تکرار 
نمیکند اتفاق بیفتد و مثال شما در مشهد کنسرت بروی 
یا .... آنوقت وضع معیشت تو و خانواده ات بهتر میشود؟ 

و  روحانی  جناب  امثال  که  حرف  هزار  از  آنکه  بجای 
را  حواسشان  تا  میگذارند  مردم  دهان  در  دوستانشان 
از خود  ایذایی کنند، ای کاش ما حداقل  اهداف  پرت 
میپرسیدیم کدام کاندیدا میتواند، یا صداقت آنرا دارد، 
یا میخواهد تحول اقتصادی ایجاد کند و وضع معیشت 
مرا بهتر کند؟ سوال اصلی از اول انتخابات تا آخر آن 
یکی است: آیا بودن روحانی با عملکرد 4 سال گذشته 
اش وضع معیشت من و خانواده ام را بهتر میکند؟ آیا او 
با کارنامه ای از بی عملی که حتی حاضر به دفاع از آن 
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شدن مرا بگیرد؟
 

کالم سوم: برخی توقع داشتند که کاندیداهای مردمی 
این رویکرد  تمام کنند.  را در همین مناظره سوم  کار 
و  سلطه  سال   2500 نتیجه  در  که  است  اشتباهی 
شده  ما  مردم  فرهنگ  از  جزئی  ایرانیان،  بر  استبداد 
است و فقط دز زمان انقالب و جنگ از بین رفته بود 
یا خیلی کم دیده میشد. اگر معتقدیم که تغییر الزم 
است، خودمان باید تالش کنیم، آن هم با تمام وجود 
سوپرمن  یا  و  قهرمان  ابر  یک  باشیم  منتظر  اینکه  نه 
همه چیز را برای ما درست کند و ما در نهایت از دور 
منتظر  که  نیست  عاقالنه  خیلی  این  کنیم.  تشویقش 
با سه جلسه حرف، وضع مملکت درست شود.  باشیم 

فکر  و  برای کشور احساس خطر میکنیم  ما  اگر 
میکنیم ادامه وضع موجود ظرف سه سال آینده 
مردم  همه  و  انجامد  می  اقتصادی  فروپاشی  به 
شد،  خواهند  متضرر  بشدت  خودمان(  جمله  )از 
پس همه باید آستین باال بزنیم چرا که اگر وضع 
عوض نشود ما هم ضرر میکنیم و اگر ریل گذاری 
سیاست های کشور تغییر کند همه نفع خواهیم 
برد. پس همه ما مردم، بعنوان سهامداران کشور، 
در آینده ایران و خود و فرزندانمان شریک هستیم 
و فارغ از آنکه دیگری چه کار میکند، باید برای 
مغازه  و  اگر شرکت  آنچنانکه  بکوشیم،  فردایمان 
ای داشته باشیم برای کسب و کار خودمان مایه 
تا آن خطر در کمینی را که  میگذاریم. بکوشیم 
میبینیم به دیگران هم نشان دهیم. نشان دهیم 
آینده با روحانی چیزی جز فروپاسی اقتصادی در 
پی نخواهد داشت. هنوز هم امکان آن هست که 
اگر همه تالش کنیم، روحانی در همین دور اول 

ببازد، واال کار به دور دوم خواهد کشید.
  
 

خلق را تدبیرتان
 بر باد داد...
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استخوان خرد شده کارگران
رخدادی که در روز کارگر در جریان سخنرانی  حسن 
روحانی به وقوع پیوست از چند منظر قابل بحث و بررسی 
در  حاضر  کارگران  صریح  اعتراض  طرف  یک  از  است. 
مراسم، این پیام را آشکارا به جناب روحانی و ژنرال های 
عملیات روانی اطراف وی ارسال کرد که واقعیت جامعه 
غیر از آن چیزی است که آنها سعی می کنند به مردم 
تلقین کنند و در واقع واقعیت جامعه فراتر از تیترهای 
قلب  و  هدف وارونه نمایی  با  که  است  روزنامه هایی 
رخدادهایی که در کشور اتفاق می افتد، بسته می شوند.

کارگرانی که به صراحت، اعتراض خودشان را به ضعف و 
ناکارآمدی دولت یازدهم بیان کردند، در واقع مشتی از 
خروار جامعه بودند که بی واسطه و صادقانه، واقعیت نگاه 
مردم به دولت روحانی را به رخ رئیس جمهور و حامیانش 
دولتی ها  برای  جهت  این  از  کارگران  واکنش  کشیدند. 
غیرقابل انتظار بود که نوع مواجهه رئیس دولت یازدهم با 
پدیده های مختلف بویژه در چند ماه اخیر نشان داده وی 
و دولتش تا چه میزان از واقعیت های جامعه فاصله دارند. 
به عنوان مثال سخن گفتن از شرمنده نبودن به دلیل 

انجام وعده ها، بدترین پرسش دانستن سوال از موفقیت دولت 
در تحقق اقتصاد مقاومتی، عذاب الهی دانستن گردوخاک 
امیدواری  نشانه  را  کار  جویای  نیروی  افزایش  خوزستان، 
واقعیات  با  فاصله گیری  این  بیانگر  و... همگی  کردن  تلقی 
است اینکه برخی جریان های سیاسی نگاه شان به کارگران، 
نگاه سیاسی و حزبی است و برای این جریان ها، قشر کارگر 
صرفا در ایام انتخابات و برای پیشبرد اهداف انتخاباتی و پر 
کردن میتینگ های انتخاباتی محل اهمیت هستند، چیزی 
نیست که بشود آن را انکار کرد به طوری که این روزها از 
پوسترهایی که به نام »کارگر« برای اغراض سیاسی عده ای 
بر در و دیوار شهر چسبانده شده، این واقعیت قابل دریافت 
با  رابطه  در  واقعی  معنای  به  آنچه  این،  از  فارغ  اما  است. 
مناسبات  در  آنها  جایگاه  و  نقش  دارد،  اهمیت  کارگران 
اقتصادی و کاری جامعه است. در واقع نقش محوری قشر 
کارگر، به جایگاه آنها در اقتصاد و تولید و اشتغال و چرخش 
اقتصادی جامعه مربوط می شود.بویژه آنکه کارگران در حال 
حاضر بزرگ ترین قشر جامعه را تشکیل می دهند و هم اکنون 
در کشور حدود نیمی از جمعیت شاغل، کارگران هستند.

باید کارگران را معیار کم و کیف حاکمیت  این،  بر  افزون 
عدالت در جامعه دانست. در واقع میزان رسیدگی به زندگی 
و مطالبات و نیازهای کارگران و اینکه این گروه تا چه حد از 
مواهب و امتیازهایی که دیگر گروه های شغلی برخوردارند، 
بهره می برند، معیاری است برای سطح فراگیری عدالت در 
جامعه.کارگران هم بخش اعظم نیروی کار کشور را تشکیل 
می دهند و هم اینکه میزان برخورداری آنها از امکانات در 
که  است  درحالی  این  است.  اقشار  دیگر  از  پایین تر  سطح 
امتیازها و رانت ها و حقوق های نجومی هم هیچ جایگاهی 
میزان  و  عملکرد  نوع  این،  بر  عالوه  ندارد.  قشر  این  در 
رضایت شغلی کارگران در تولید نقش تعیین کننده ای دارد. 
درون زا  اقتصاد  تاثیرگذار  و  مهم  بخش  کارگران،  واقع  در 
عامل  آنها  صنفی  و  شغلی  رضایت  که  می شوند  محسوب 
از  وقتی  است.  درون  به  نگاه  بر  مبتنی  اقتصاد  پیشبرد 
معایب ساختارهای اقتصادی در کشور سخن گفته می شود، 
به  معیوب  ساختارهای  این  از  مهمی  بخش  تردید  بدون 
نوع نگاه به کارگران و مناسبات بین آنها و کارفرما مربوط 
و  رسیدگی  سالم،  اقتصاد  الزمه  که  معنی  بدین  می شود. 

برای  معیاری  آنها،  رضایت  میزان  و  کارگران  به  توجه 
سالمت اقتصادی است.ضریب دادن به نقش اقتصادی 
و شغلی کارگران و اهمیت قائل شدن برای این گروه 
انتخاباتی  از اهداف سیاسی و  به معنای واقعی و فارغ 
را نمی توان از کسانی انتظار داشت که اساسا اعتقادی 
کارگران  ندارند.  درون زا  پیشرفت  رویکرد  و  تولید  به 
آنها را شاخص عدالت و بی عدالتی در جامعه  باید  که 
دانست، یقینا برای آنها که عدالت در اولویت های شان 
امروز  اینکه  ندارند.  اهمیتی  ندارد،  اعراب  از  محلی 
آنها  صنفی  مطالبات  و  کارگران  به  بی توجهی  شاهد 
و  تولیدی  واحدهای  انواع  تعطیلی  بودن  بی اهمیت  و 
به تبع آن بیکاری کارگران هستیم تا جایی که کاسه 
مراسم  در  اعتراض شان  فریاد  و  شده  لبریز  آنها  صبر 
تبلیغاتی رئیس جمهور بلند می شود، در واقع نشانه ای 
از شکاف دولت - ملت است که نتیجه طبیعی رویکرد 
است. بوده  اخیر  سال   4 در  یازدهم  دولت  مدیریتی 

علی اکرب عباسی

روحانی   حسن  که  شد  شروع  آنجایی  از  شاید  قصه 
گفت درباره عمل نکردن به وعده ها احساس شرمندگی 
یازدهم  دولت  رئیس  که  آنجا  از  هم  شاید  یا  نمی کند 
مساله  در  دولت  عملکرد  از  سوال  را  پرسش  بدترین 
اقتصاد دانست، شاید هم از نشانه امیدواری تلقی کردن 
افراد جویای کار یا شاید حتی از  انداختن مصائب زیست 
شاید  یا  ماورایی  مسائل  گردن  خوزستانی ها  محیطی 
هم از فیش حقوقی چندصد میلیونی نجومی بگیران و 
عقیم کردن  ایده طالیی  از  انقالب، شاید حتی  ذخایر 
گورخواب ها و ده ها احتمال دیگر... اما االن برای جناب 
روحانی و تیمش فرقی ندارد که قصه از کجا شروع شده، 
مساله این است که نباید به اینجا می رسید، به اینجا که 
روحانی  برای  شده  دیده  تدارک  کمپین  وسط  درست 
توسط وزارت کار، تعداد زیادی از کارگران رودربایستی 
اینقدر صریح  را کنار بگذارند و گله و شکایت خود را 
بیان کنند و در روزی که  احتماال و با تحلیل حضرات 
بگیرند  دم  کنند،  فریاد  را  دولت  کارآمدی  باید  دولتی 
که »عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر 
روی هواست امروز!«طنز تلخ ماجرا اینجاست که این تازه 
اعتراض کسانی است که باالخره شغلی دارند و ماهی 
یک میلیون تومانی به خانه می برند و کجدار و مریز با  
با  حقوق شان  تومانی  هزار   400 و  میلیون  یک  فاصله 
خط فقر می جنگند و صورت را با سیلی سرخ می کنند؛ 
ماجرای لشکر بیکار ها از این هم سوزناک تر است، این 
روز ها حتی اگر با حس عمومی مردم هم کاری نداشته 
باشیم و به آمار و ارقام دولتی هم رجوع کنیم اوضاع 
است  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری  ریشه  که  بیکاری 

دولتی،  ارقام  و  آمار  تناقض  میان  است.در  خراب  بسیار 
مرکز آمار ایران چندی قبل عدد اشتغال خالص ایجاد شده 
در دولت را 397 هزار اعالم کرد-رقم »اشتغال خالص« 
اشتغالزایی  میزان  از  بیکارشده  افراد  آمار  کردن  کم  از 
جدید حاصل می شود- یعنی با فرض صحت گزارش وزیر 
محترم کار بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر در دولت 
از یک  از دست داده اند. یعنی بیش  را  یازدهم کار خود 
و نیم میلیون خانواده در کشور هستند که وضع شان از 
کارگرانی که نوای »عزا عزاست امروز« شان در حرم امام 
مستضعفان طنین انداز شده بود هم خراب تر است و این 
در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.قصه این روز ها برای 
دولت درام تر از این حرف هاست، عملکرد اقتصادی دولت 
به گونه ای است که حس نارضایتی مردم باالست؛ در این 
برای  شاید  اما  دارد  وجود  هم  عمومی  اجماع  نارضایتی 
مردم بدتر از این مساله این است که در این مدت  دولت 
واقعیت  با  نخواسته  حتی  تفرعن  سر  از  روحانی  جناب 
این  اوضاع  بپذیرد،  را  آن  از  بخش هایی  و  شود  روبه رو 
روز های دولت هم ناشی از همین مساله است. در روز هایی 
که در تبلیغات انتخاباتی، معاون اول رئیس جمهور هم در 
دوپینگی آشکار برای دفاع از دولت وارد پروسه انتخابات 
شده و حتی رئیس مجلس هم برای حمایت  از موتلف 
تبلیغاتی  تیم  البته  و  شده  میدان  وارد  محافظه کارش 
دولت هم تمام کوشش خود را کرده است که منتقدان از 
حداقل رسانه های عمومی برای انتقاد از دولت برخوردار 
باشند، اوضاع آنقدر وخیم است که دولت تنها راه مواجهه 
می داند. کارگران  دهان  کردن  خرد  را  اعتراضات  با 

زندگی کارگر 
روی هواست امروز!

محمد زعیم زاده 

از کار افتاده

جمع  در  روحانی  حسن  سخنرانی  جریان  در 
افتاد که نشان دهنده  اتفاقی کم سابقه  کارگران 
بود.جمع  جامعه  از  قشر  یک  برای  مشکالتی 
امروز/  عزاست  »عزا  شعار  با  کارگران  از  کثیری 
فناست  به  رو  کارگر  زندگی  امروز/  عزاست  روز 
امروز« به وضعیت اقتصادی موجود اعتراض خود 
را اعالم کردند. حجم اعتراض به اندازه ای بود که 
سخنرانی روحانی برای لحظاتی قطع شد.اما چرا 
این چنین اعتراض صورت گرفت؟ چنین اعتراض 
رئیس  یک  سخنرانی  جریان  در  ای  سابقه  کم 
جمهور در حالی رخ می دهد که در طول دوران 
با مشکالتی  یازدهم بخش صنعت  دولت  فعالیت 
کارخانه  روزه  هر  است.تعطیلی  بوده  روبرو  جدی 
ها، رکود حاکم بر کشور و واردات بی رویه کاالها 
از جمله مشکالتی است که صنعت کشور در طول 
طعم  و  دیده  خود  به  گذشته  سال   4 به  نزدیک 
تلخ مشکالت حاصل از آن را کارگران چشیده اند.

یکی دیگر از معضالت موجود شخص وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بوده است. نداشتن مدیریت پویا 

حل  برای  جدی  های  کار  راه  ارائه  عدم  و 
مشکالت کارگران از سوی وزیر مشکلی است 
که بر مشکالت کارگران افزود.از طرفی تغییر 
توسط  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  نکردن 
رئیس  شخص  که  داد  نشان  روحانی  حسن 
موجود  مشکالت  از  کافی  شناخت  جمهور 
ندارد.این شرایط در حالی رخ داده است که 
نگاه دولت یازدهم به صورت ویژه به مذاکرات 
از  پس  بود.  شده  دوخته  برجام  و  ای  هسته 
توجهی  قابل  تغییر  نیز  برجام  شدن  اجرایی 
نیامد. وجود  به  کشور  صنعت  وضعیت  در 

صـفحـه 2



به صورت  باید حتماً  بلکه  زمان شود  مرور  شامل 
جدی پیگیری و نتیجه  آن به اطالع مردم رسانده 
شود.همچنین حدود 2 هفته بعد و در خطبه های 
نماز عید فطر با انتقاد شدید از مساله حقوق های 
است،  نامشروع  برداشت ها  »این  فرمودند:  نجومی 
این برداشت ها گناه است، این برداشت ها خیانت به 
آرمان های انقالب اسالمی است... این جور نباشد که 
ما سروصدا کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی 
به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال شود... باید 
باید  نامشروع  دریافت های  شود؛  دنبال  جدیت  با 
کرده اند  بی قانونی  کسانی  اگر  و  شود  برگردانده 
مجازات شوند، و اگر سوءاستفاده  از قانون هم شده 
است باید اینها را از این کارها برکنار کنند؛ اینها 
کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که 
با  باید  پدیده  این  با  بگیرند...  قرار  مراکز  این  در 
برکنار  و  کردن  عزل  مساله   شود؛  مقابله  جدیت 
صورت  به  بیت المال  از  آنچه  برگرداندن  و  کردن 
نامشروع خارج شده، است، این را در دستور قرار 
بدهند. این وظیفه  همه است؛ مردم نسبت به این 
قضیه  این  چنانچه  اگر  و  می دهند  اهمیت  مساله 
به  مردم  اعتماد  نشود،  دنبال گیری  و  نیفتد  اتفاق 
نظام کاسته می شود که این فاجعه  بزرگی خواهد 
پرونده  از  دیگری  زوایای  البته  زمان  گذشت  بود. 
معلوم شد  و  را مشخص کرد  نجومی بگیر  مدیران 
که  نفری  چند  همین  در  منحصر  نجومی بگیران 
رسانه ها اسامی آنها را منتشر کرده بودند نمی شوند، 
تکنوکرات  در دولت  رویه  به یک  این مساله  بلکه 
مصطفی  که  جایی  تا  است.  شده  تبدیل  یازدهم 
رابطه  نماینده حامی دولت روحانی در  کواکبیان، 
با تعداد مدیران نجومی بگیر دولت می گوید: »بین 
200 تا 300 مدیر حقوق باالی 50 میلیون تومان 
می گیرند و حقوق 2000 تا 3000 مدیر هم بین 
20 تا 50 میلیون تومان است«. آماری که با حساب 
دریافت  می توان  آن،  ارقام  متوسط  سرانگشتی 
چند  همین  در  یازدهم  دولت  مدیران  که  مبلغی 
سال در قالب حقوق های نجومی دریافت کرده اند 
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از حقوق های نجومی تا صندوق رای

نزدیک به یک سال از ماجرای افشای حقوق های 
یازدهم  دولت  مدیران  از  تعدادی  نجومی 
حقوق های  آنها  از  برخی  که  مدیرانی  می گذرد. 
میلونی  برخی  حتی چندصد  و  میلیونی  چندده 
از بیت المال دریافت کرده اند. به عنوان مثال یک 
کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل  از  حقوقی  فیش 
منتشر شد که بیانگر دریافت حقوق بیش از 230 
میلیون تومانی توسط او در یک ماه بود و صفدر 
حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که در واقع 
برند نجومی بگیران محسوب می شود نیز در طول 
یک سال بیش از 686 میلیون تومان فقط از این 
صندوق دریافت کرده است.این موضوع هرچند 
بازتاب گسترده ای داشت و بهت افکار عمومی را 
برخورد  با  دولت  بود  این  انتظار  اما  موجب شد 
اعتماد  با مدیران خطاکار خود،  مقتدرانه  و  بجا 
افکار عمومی را بازگرداند و مانع بدبینی بیشتر 
نه تنها  افتاد  اتفاق  آنچه در عمل  اما  مردم شود 
نجومی بگیر  مدیران  با  قاطعی  برخورد  دولتی ها 
نکردند که حتی در مواردی به دفاع از آنها نیز 
پرداختند و آشکارا آنها را »ذخیره نظام« نامیدند 
مساله  این  به  ورود  خاطر  به  نیز  را  رسانه ها  و 
که  بود  قبل  روز  چند  همین  کردند.  تخطئه 
یکی از وکیل الدوله ها از اینکه برخی نمایندگان 
مجلس به مساله حقوق های نجومی ورود کرده 
بودند، ابراز تأسف کرده بود. مشی حمایتی دولت 
از  بعد  که  بود  جایی  تا  نجومی بگیر  مدیران  از 
این ماجرا مسؤوالن قوه قضائیه  از  گذشت ماه ها 
به صراحت اعالم کردند: »تاکنون هیچ پرونده ای 
در رابطه با حقوق های نجومی از سوی دولت به 
قوه قضائیه ارسال نشده است.این در حالی است 
که رهبر معظم انقالب به طور مکرر و در بازه های 
زمانی مختلف نسبت به این مساله موضع گیری 
سال  تیرماه  آغازین  روزهای  در  ایشان  کردند. 
هیات  اعضای  و  رئیس جمهور  دیدار  در  گذشته 
دولت فرمودند: »موضوع حقوق های نجومی، در 
نباید  موضوع  این  ارزش هاست...  به  هجوم  واقع 

حتی از آن 3 هزار میلیارد تومانی که چند سال قبل 
اختالس شده بود هم بیشتر است! که البته فرهنگ 
نجومی  و  کردن  برداشت  نجومی  و  نجومی بگیری 
است  نجومی  حقوق های  صرفا  از  فارغ  کردن  خرج 
که 2/5 برابر شدن حجم مخارج دولتی در شرایطی 
که با احتساب فروش نفت و قیمت آن درآمد دولت 
نشان  شده،  هجدهم  یک  حوزه حدود  این  از  صرفا 
است. خطرناک  و  غالب  فرهنگ  یک  این  می دهد 

این در حالی است که رسانه های اصالح طلب و حامی 
دولت نه تنها به حقوق های نجومی اعتراضی نکردند 
دفاع  نجومی بگیران  از  دادند  ترجیح  همچنان  بلکه 
»حق  را  مبالغ  این  آنها  از  یکی  که  جایی  تا  کنند. 
مدیران حرفه ای دولت« دانست و دیگری کناره گیری 
برخی نجومی بگیران را »نشانه فداکاری آنها« عنوان 
کرد!رسانه های دولتی و حامی دولت در حالی دست 
به این توجیهات می زدند که رهبر انقالب در هفته 
دولت و در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت 
و  پرداختند  نجومی  فیش های  مساله  به  دیگر  بار 
آسان  این قضیه  از  فرمودند: »من خواهش می کنم 
در  کردید.  کار  چه  بگویید  مردم  به  نکنید...  عبور 
ببینید!  خورده.  ضربه  اعتمادشان  مردم  قضیه،  این 
مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم 
نمی کنند اما حقوق 60 میلیون تومان و 50 میلیون 
تومان و 40 میلیون تومان را خوب هضم می کنند؛ 
یعنی کسی که در ماه یک  میلیون یا یک  میلیون  و 
دارد، خوب  پانصد درآمد  و  یا یک  میلیون   دویست 
می فهمد 50  میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند 
کسانی که حقوق های شان این است... آیا فاصله  بین 
نیست؟ شما  غیرعادالنه  یک  میلیون  و  میلیون   50
یک   شما  از  که  کسی  دولتی تان  دستگاه  در  امروز 
میلیون، یک  میلیون  و دویست، یک  میلیون  و پانصد، 
2 میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان]دارید[. خب! 
آن وقت یک نفر هم 30 میلیون می گیرد، 40 میلیون 
می گیرد! این غیرعادالنه نیست؟... برای متخلف  اصال 
با  باشد.  قاطع  باید  هم  برخورد  تراشید؛  عذر  نباید 
در  و  نجومی  حقوق های  افشای  از  ماه ها  گذشت 

شرایطی که دولتمردان هنوز برخوردی با این 
مساله نکرده بودند، رهبر حکیم انقالب بار دیگر 
لب به انتقاد گشودند و آذرماه سال گذشته در 
بازهم  ارتش  دریایی  نیروی  فرماندهان  دیدار 
»ناتمام  گفتند:  نجومی  فیش های  مساله  از 
می کند  ایجاد  اشکال  و  سوال  کارها،  ماندن 
بعضی  در  وضعیت  این  اکنون  متأسفانه  و 
بخش های مختلف کشور دیده می شود که از 
نجومی  موضوع حقوق های  مسائل  این  جمله 
است و این موضوع از مسائل مهمی است که 
نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و 
سواالت در ذهن مردم باقی ماند«. در این بین 
اما به نظر می رسد در آستانه یک سالگی افشای 
حقوق های نجومی مدیران دولت یازدهم و در 
شرایطی که مسؤوالن بلندپایه دولتی ترجیح 
داده اند در این مدت برخوردی با این مدیران 
نداشته باشند؛ این امکان برای مردم ایجاد شده 
است تا خود پاسخ درخوری به نجومی بگیران و 
حامیان آنها بدهند. انتخابات دوازدهمین دوره 
دیگر  روز  چند  از  کمتر  که  ریاست جمهوری 
برگزار خواهد شد، همزمان است با یک سالگی 
مدیران  نجومی  حقوق های  فیش های  افشای 
است  فرصتی  همان  این  و  یازدهم  دولت 
که  شرایطی  در  تا  است  مردم  اختیار  در  که 
با حرام خواران  برای مقابله  دولت خود عزمی 
کنند.  جبران  را  دولت  قصور  مردم  نداشته، 
مقابله  برای  اراده ای  هیچ  خود  دولت  وقتی 
خود  مردم  ندارد،  بیت المال  غارتگران  با 
دست به کار می شوند و صندوق رأی بهترین 
مکانیزم برای مقابله مردم با این مساله است.

صـفـحـه3

علی اکرب عباسی
با حرام خواران  مقابله  برای  که دولت خود عزمی  در رشایطی 

دولت  وقتی  کنند.  جربان  را  دولت  قصور  مردم  نداشته، 

بیت املال  غارتگران  با  مقابله  برای  اراده ای  هیچ  خود 

رأی  صندوق  و  می شوند  کار  به  دست  خود  مردم  ندارد، 

است مساله  این  با  مردم  مقابله  برای  مکانیزم  بهرتین 
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پاداش های اسحاق
اسناد موجود نشان می دهد در فاصله سال های 89 تا 93، 
مجموعا 865 میلیون تومان پاداش )معادل 5/1 میلیارد 
تومان به ارزش فعلی( میان اعضای هیئت مدیره شرکت 
تقسیم  جهانگیری-  اسحاق  ریاست  به  تهران-  سیمان 
پرسود  کارخانجات  از  تهران  سیمان  است.شرکت  شده 
سیمانی کشور است که سهامدار عمده آن متعلق به بنیاد 
مستضعفان است و بانک های مسکن و ملی، بیمه مرکزی 
و بیمه ایران نیز در آن سهامدار هستند. بنابراین، شرکت 
سیمان تهران وابسته به نهادهای عمومی کشور است و 
یک شرکت خصوصی نیست.بر اساس اسناد موجود که به 
دست کیهان رسیده ، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت 
یازدهم، از 28 تیرماه 1389 از طرف بنیاد مستضعفان به 
عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار 
تهران  بر هیئت مدیره سیمان  ریاست وی  و  شده است 
تا سال 1393 ادامه داشته است. اما نکته مهم در دوره 
ریاست جهانگیری بر سیمان تهران، پاداش هایی است که 
در این دوره میان اعضای هیئت مدیره توزیع شده است.

بر اساس تصمیم مجمع ساالنه سیمان تهران که در تاریخ 
31 خرداد 1390 تشکیل شد، پاداش هیئت مدیره شرکت 
سیمان تهران )که جهانگیری رئیس آن بود( برای سال 
به اسفند 1389 مبلغ 175 میلیون تومان  مالی منتهی 
در حال حاضر(  پول  ارزش  تومان  میلیون  )معادل 460 
تعیین شد.همچنین براساس مصوبه مجمع در سال 91، 
پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند 90 
هم 200 میلیون تومان )معادل 436 میلیون تومان امروز( 
تعیین شد.پاداش هیئت مدیره سیمان تهران به ریاست 
جهانگیری، برای سال  مالی منتهی به اسفند 91 هم از 
سوی مجمع  240 میلیون تومان )معادل 371 میلیون 

تومان امروز( تصویب شد.نهایتا، براساس  تصمیمات 
برای  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومي  مجمع 
اعضای  پاداش  اسفند 1392،  به  منتهي  مالي  سال 
میلیون   250 تهران،  سیمان  شرکت  مدیره  هیئت 
تعیین  امروز(  تومان  میلیون   323 )معادل  تومان 
شرکت  عمومی  مجمع  موجود،  اسناد  شد.مطابق 
 1392 اسفند  به  منتهی  سال  برای  تهران  سیمان 
در تاریخ 10 تیرماه 1393 )یک سال پس از شروع 
به کار دولت یازدهم( تشکیل شد. یعنی در مقطعی 
هیئت  اعضای  برای  تومانی  میلیون   250 پاداش 
شد،  تصویب  جهانگیری(  اسحاق  جمله  )از  مدیره 
که از معاون اول شدن وی در دولت یازدهم حدود 
اسناد موجود، اسحاق  یک سال می گذشت!براساس 
اولی  معاونت  از  بعد  سال  یک  از  بیش  جهانگیری 
شرکت  مدیره  هیئت  ریاست  از  یازدهم،  دولت  در 
سیمان تهران کنار کشیده است.حال که جهانگیری 
رسیدگی  مسئول  عنوان  به  رئیس جمهور  از سوی 
دولتی  مدیران  نجومی  دریافتی های  وضعیت  به 
اول  معاون  است  ضروری  است،  گردیده  تعیین 
پاداش  تومان  میلیون  از 865  توضیح دهد  روحانی 
تقسیم شده در دوره ریاستش بر هیئت مدیره سیمان 
تهران، شخص او چه سهمی دریافت کرده است و نیز 
درباره حضور در مقام ریاست هیئت مدیره همزمان 
بدهد توضیح  هم  جمهور  رئیس  اولی  معاونت  با 

سهم معاون اول رئیس جمهور از پاداش 865 میلیونی سیامن تهران!

با اوج گرفتن ماجرای حقوق های نجومی و رو شدن 
فیش حقوق نجومی مدیر  عامل بانک رفاه، مطالبات 
اجتماعی از مسئوالن برای مبارزه با این پدیده افزایش 
نداشت که بشنود  را  انتظارش  اما هیچکس  یافت، 
برادر و دستیار ارشد رئیس جمهوری عامل انتصاب 
است. دولتی  پست های  در  نجومی بگیر  مدیران 

کل  بازرسی  سازمان  رئیس  نیز  راستا  همین  در 
مستقیماً  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  کشور 
وی  تا  کرد  وارد  فشار  شما  به  رئیس جمهور  برادر 
به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: 
بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم 
ما  و  افتاد  اتفاق  این  شما  فشار  با  که  گفتم  او  به 
باشد در  معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته 
بود. خواهد  مشکل آفرین  گیرد  قرار  سمتی  هر 

رصافی صدقی و رشکا
کل  بازرسی  سازمان  رئیس  اظهارات  این  از  پیش 
»فریدون- مشارکت  درخصوص  اخباری  کشور، 

شرکا«  و  »صدقی  صرافی  اندازی  راه  در  صدقی« 
در سال 90 مطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری«  »اسحاق  گفته  به 
تالطم  ایجاد  در  زیادی  نقش  صرافی ها  جمهور، 
ارزی در کشور بازی کرده و به گفته وی، در همان 
صرافی  برخی  توسط  ارز  دالر  میلیارد   22 روزها 
میلیارد   7000 رانت  و  شده  خارج  کشور  از  ها 
بود ایجاد شده  ها  برخی صرافی  برای  هم  تومانی 

ملت  بانک  در  فریدون  همشهری های 

چه می کنند؟

»صدقی«  به  تنها  البته  فریدون  خاص«  »حمایت های 
ختم نمی شود، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان 
»همشهری های فریدون در بانک ملت چه می کنند؟« به 
بررسی ماجرای دیگری، این بار در بانک ملت و با نقش 
آفرینی برادر رئیس جمهور پرداخت.میزان حمایت فریدون 
اندازه ای مورد توجه قرار گرفت و  به  از همشهری هایش 
بازتاب یافت که کاربران شبکه های اجتماعی موجی با عنوان 
» باند سرخه ای ها« را در شبکه های اجتماعی ایجاد کردند.

گفته می شود بانک ملت نیز از جمله سازمان هایی است که 
اگر »فیش حقوقی« مدیران ارشدش منتشر شود، می تواند 
در امتداد همین »فیش های نجومی« قرار گیرد؛ بانکی که 
می گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه 
آگاه،  به گفته یک منبع  آنکه  و... است و جالب  مرکزی 
بعد از مساله »فیش های نجومی« دسترسی سیستمی به 
است. شده  بسته  ملت  بانک  مدیران  حقوقی  فیش های 

به  اقتصادی  متهم  یک  میلیاردی   16 هدیه 

همرس فریدون
در  شاهین شهر  مردم  نماینده  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ارتباط دانیال زاده با حسین 
فریدون برادر رئیس جمهور، گفت: دانیال زاده چندی پیش 
یک واحد مسکونی را به ارزش 16 میلیارد تومان در میدان 
تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.

مبلغ  به  را  چکی  فرد  این  همچنین  افزود:  وی 
مادر  ختم  مراسم  هزینه  برای  تومان  میلیون   250
است. کرده  پرداخت  دولتی  مسئولین  از  یکی 

روابط مالی »ماالمیر« تحت عنوان خیریه با 

همرس فریدون

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در خصوص ارتباط 
ماالمیر با فریدون می گوید: ماالمیر تحت عنوان خیریه ای 
سوء استفاده می کرده و اکنون متاسفانه به خارج از کشور 
فرار کرده است؛  او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده 
و مبلغ سنگینی وام به درهم با فشار آقای فریدون از بانک 
بانک های  از آقای »رستگار سرخه ای« گرفت و در  ملت 
کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت 
برمی داشت. خودش  هم  مبلغی  و  می داد  بانک  اقساط 

ماالمیر مجدد رابطه ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای 
حسین فریدون و باند سرخه ای برقرار کرده و مراوده داشت. 
بانک های  به  این طریق  از  نکته مهم پول هایی است که 
باندی  این  حقیقت  در  شد.  داده  انتقال  کشور  از  خارج 
داشتند. فعالیت   سرخه ای ها«  »باند  به  معروف  که  بود 

ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت ماالمیر 
به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که ازطریق 
حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛  رستگار 
که اصال پیش بینی نمی کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود 
مدیرعامل بانک ملت شد و اتفاقاتی پس از آن می افتد؛ 
رستگار به این واسطه به افرادی چون ماالمیر وام می دهد. 
علیرغم اینکه وی حساب های متعدد بانکی دارد که همه آنها 
هم الوصول و معوقه شده باز هم بدهی های سنگینی دارد. 
اما اتهامات مالی و اقتصادی تنها در خصوص برادر حسن 
جهانگیری  مهدی  خصوص  در  و  نیست  مطرح  روحانی 
انتخابات  کاندیدا  روزها  این  اسحاق جهانگیری که  برادر 
ریاست جمهوری شده است هم مسائلی مطرح می شود.

مهدی   « می نویسد:  باره  این  در  نیوز  جهان  سایت 
جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری کیست؟ وی چگونه 
پیدا  دست  کشور  این  در  هنگفت  ثروت  به   توانسته 
کند؟ برادر کوچک معاون اول دولت و رئیس گروه مالی 

گردشگری که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن است، 
این دارایی ها را از چه راهی به دست آورده است؟

کافی  جهانگیری  مهدی  ثروت  شدن  روشن  برای 
گردشگری  مالی  گروه  پایگاه  به  سری  است 
می  نشان  گردشگری  مالی  گروه  به  نگاهی  زد. 
ریز  شرکت  دهها  از  متشکل  گروه  این  که  دهد 
شرکت  گردشگری،  بانک  جمله  از  درشت  و 
شرکت  ایرانیان،  گردشگری  نگین  اقتصادی 
گروه  شرکت  ماهان،  معادن  و  صنایع  گسترش 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  گذاری  سرمایه 
الوان،  گاز  و  نفت  صنعت  مهندسی  گروه  ایران، 
و... است. آرمان  بیمه  بناب،  مجتمع فوالد صنعت 

ای  سرمایه  و  مالی  بازراهای  سایر  در  که  گروهی 
دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه های هتل 
سازی، پروژه های نفتی و گازی،  ساختمان سازی، 
اقامتگاه های بین راهی و تفریح گاه ها را در سراسر 
کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده 
است. هایی  پروژه  چنین  اجرای  در  دولتی  های 

مهدی جهانگیری همان کسی بود که در سال 87 
پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، 
تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد.

صرافی برادران فریدون، به جز حسن!

صـفـحـه 4
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بحث سرقت علمی حسن روحانی در رساله دکتری 
خود در دانشگاه گالسکو که از چند سال پیش در 
و  رنگ  اخیر  ماه های  در  بود،  مطرح  علمی  محافل 
از دانشجویان  به خود گرفته و جمعی  بوی دیگری 
ایرانی و آمریکایی در حال بررسی صحت این مساله 

با روش های علمی هستند.به گزارش رجانیوز، اگرچه 
از  زیادی  بخش  که  تا همین جا هم مشخص شده 
و  و حکم سرقت  روحانی »کپی« شده  آقای  رساله 
تقلب علمی را دارد اما تحقیقات هنوز تکمیل نشده 
به  بررسی ها  این  نهایی  نتیجه  آینده،  روزهای  در  و 

صورت رسمی اعالم خواهد شد.
 در همین راستا، بد نیست به تجربه سیاستمداران جهان 
برخورد دستگاه   قضایی کشورهای  نحوه  و  این مساله  از 
اروپایی و غربی با سرقت علمی از سوی مسئوالن ارشد 

کشور بپردازیم.

وزیر آموزش آملان
 

پس از آنکه برخی اسناد درباره کپی بودن بخشی از رساله 
در سال 2013  آنگال مرکل  آموزش دولت  وزیر  دکتری 
منتشر شد، دانشگاه دوسلدورف ضمن پس گرفتن مدرک 
دکترای او، خواستار استعفا و برکناری »آنت شاوان« شد. 
نهایتا خانم شاوان مجبور به کناره گیری از کابینه دولت 

شد

رئیس جمهور مجارستان
»پال  دکتری  رساله  متن  در  عبارت  چند  کردن  کپی   
منجر  نهایتا  شد،  گزارش  رسانه ها  توسط  که  اشمیت« 
بوداپست و  از سوی دانشگاه  این مدرک  به پس گرفتن 

استعفای آقای رئیس جمهور شد.

 وزیر دفاع آملان
 سال 2011 بود که »تئودور گوتنبرگ«، وزیر دفاع وقت 
آلمان مجبور شد تا استعفای خود را نقدیم آنگال مرکل، 
صدراعظم این کشور بکند. دانشگاه بایروس چندی پیش 

از این استعفا اعالم کرده بود که رساله دکتری آقای

را  علمی  تقلب  شائبه  که  دارد  جدی  ایرادات  گوتنبرگ 
تقویت و اثبات می کند.

» لورا کاالهان « یکی از مدیران ارشد وزارت 

امنیت داخلی آمریکا
در سال 2003  مشخص شد که مدرک دکترای » لورا 
کاالهان « یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا 
پست  از  یکی  در  انتصاب  هنگام  به  وی   . نیست  معتبر 
های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا مدرک دکترایی از 
دانشگاه »همیلتون » ) یکی ازموسسات غیر معتبر علمی 

در ایالت وایومینگ آمریکا( ارایه کرده بود  . اما 
با تحقیقات 11 ماهه کنگره مشخص شد که این 

مدرک به همراه 463 مدرک دیگر که متعلق 
به مدیران ارشد و میانی و دون پایه دولتی و 
ایالتی آمریکا است ، از سه موسسه غیر معتبر 
شد  مشخص  تحقیقات  در   . است  شده  صادر 
که  وزارت دفاع ایاالت متحده با 257 مورد از 
مدارک غیر معتبر مدیران و کارکنان بیشترین 
آمار وجود مدارک غیر معتبر دانشگاهی را دارد 
.در نهایت مسئوالن ارشد وزارت امنیت داخلی 
آمریکا با فشار کنگره و افکار عمومی و رسانه 

ها ، کاالهان را وادار به استعفا کردند
حاال باید منتظر ماند و دید که پس از انتظار 
دکتری  رساله  صحت  بررسی  نهایی  گزارش 
حسن روحانی، چه آینده ای در انتظار او خواهد 

بود.

در آستانه رفوزه شدن

برخی فکر میکنند که این خبر تکان دهنده مربوط به 
سرفت ادبی پایان نامه رییس جمهور، تنها یک بازیچه 
و برگ برنده برای جناح مقابل است. دیگران را نمیدانم، 
به شخص  تنها  این قضیه  نیست.  اینگونه  برای من  اما 
روحانی مربوط نمیشود. جناب روحانی تاکنون در این 
خصوص سکوت پیشه کرده اند، اما این مسئله ای نیست 
که بتوان براحتی از کنار آن گذشت. چنین تقلبی آن 
ایرانی  یک  عنوان  به  هم  من  برای  سطح  این  در  هم 
سرافکندگی میآورد. دوست ندارم که از این بابت مضحکه 
دست خارجی ها شوم. دوست ندارم که خارجی ها به 
رئیس  همانجاییکه  آهان  ایران؟  بگویند،  من  به  طعنه 
جمهورش... . آنچه از دست رفته آبرو و حیثیت کشور 
است. من هنوز یادم نرفته است که سر تیم دروغگویان 
عالم، وندی شرمن، در حضور اعضای سنا هذیان گفته و 
فرمودند فریب و نیرنگ در ژن )یا همان خون( ایرانیان 
پلید  پلشت  آن  امثال  بدست  ای  بهانه  این  آیا  است. 
نمیدهد که من و فرزند من و ملت مرا دشنام دهند؟  آیا 
بعد از چنین سرقتی توسط چنین مقامی، دیگر کسی 
اخالقی  رذیله  یک  بعنوان  تقلب  و  دزدی  از  تواند  می 
صحبت کند؟ دیگر در مدرسه و دانشگاه میشود از تقلب 
انتقاد کرد؟ دیگر دزدی و سرقت مفهوم سابق خود را از 
دست می دهند. 3000 دانشجوی بورسیه را با دروغ بی 
آبرو کردند و آنگاه خودشان... از آب در آمدند. کار ایشان 
از آقای کردان هم حتی خیلی بدتر بود چون پایان نامه 
ایشان دزدی است... . من مانده ام که ایشان با چه رویی 
می خواهند اول مهر زنگ مدارس را به صدا در بیاورند؟ 
خوبی  رسومات  فرنگ،  ممالک  بروند؟در  دانشگاه  به  یا 
وجود دارد. مثال اینکه در چنین مواردی رئیس جمهور 
مجارستان باشی یا وزیر آلمان فرقی نمیکند، باید استعفا 

در  آن  انتخابات  که  است  اسالمی  شورای  اول  مجلس 
تشکیل   59 سال  در  مجلس  خود  و  برگزار   58 اسفند 
منتخبان  خود  اعالمی  سوابق  طبق  پروفایل  این  شد. 
فریدون  حسن  آقای  پروفایل  طبق  شد.  می  تنظیم 
حقوق  »دکترای  دارای   58 سال  در  ایشان  )روحانی(، 
)زمان   1980 بین  که  است  بدیهی  اند!  بوده  قضایی« 
از  روحانی  دفاع  )زمان   1998 و  اول(  مجلس  تشکیل 
است! فاصله  سال   18 اسکاتلند(  در  دکتری  نامه  پایان 

حسن  دکتر  جناب  که  نیست  لطف  از  خالی  حال 
مشخص  دقیقا  محترم  جمهور  رییس  روحانی، 
حقوق  »دکترای  دقیقا   58 سال  در  که  کنند 
بودند. کرده  اخذ  کجا  از  و  چگونه  را  خود  قضایی« 

و دکترایت را نیز پس بدهی. باید بخاطر اعاده حیثیت از 
دانشجویان،  معلمان،  آموزان،  دانش  کشور،  رفته  دست 
سال  بکشد.چند  کنار  ایشان  روحانیت  لباس  و  اساتید 
پیش وقتی برای اولین بار چندین نشریه و رسانه غربی 
مانند فارین پالسی، به پایان نامه ایشان شک کرده و به 
این مرکز کم سابقه و کم  ایشان رجوع کردند،  دانشگاه 
اعتبار هیچ مدرکی را در اختیار ایشان نگذاشت و تز را 
این  به  برخی  که  بود  آنوقت  تازه  کرد.  دریغ  ایشان  از 

نیست که چطور  معلوم  اما  دانشگاه شکایت کردند، 
دانشگاه اسکاتلندی کاری نکرد. آیا این اهرم فشاری 
برای  وقتی  اینکه  نبود؟جالب  انگلیس  دولت  برای 

به   دکترا  مدرک  ارزشیابی 
وزارت علوم رجوع میکنید، 

سختگیرند!  شما  بر  بسیار 
تاپ  باید  دانشگاه  اینکه  بجز 

باشد، پاسپورت شما رو می خواهند 
حضور  تحصیل  مورد  کشور  آن  در  چقدر  ببینند  که 
بمعنای  ایشان  به  رأی  فاجعه  این  به  توجه  ای.با  داشته 
دعواهای  بود.  خواهد  دروغ  و  فساد  ترین  روشن  تایید 
سیاسی بکنار، از آبروی خودتان دفاع کنید. آقایان اساتید 
دکتری  درجه  به  مشقت  و  رنج  با  که  آقایانی  دانشگاه، 
انتخاب  از خود دفاع کنند. در زمان  باید  اند،  نائل آمده 
آقای روحانی در سال 2013 هم چند روزنامه و وبسایت 
جمهور  رییس  دکترای  اخذ  زمان  بریتانیا  اصلی  خبری 
ایران را در سال های پایانی دهه 1990 اعالم کرده اند.

 در این جا هیچ کاری هم با جنجال های مطرح شده بر 
سر چگونگی تحصیل، نحوه ارایه پایان نامه، محتوای پایان 
نامه و....توسط آقای رییس جمهور نداریم که در هفته های 
اخیر به راه افتاده است. حرف ما بر سر تصویر زیر است:

این تصویر، مربوط به پروفایل رسمی نمایندگان منتخب 

آبرویمان در خطر است
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اول- فاخته پرنده ای است که تخم خود را در آشیانه  
پرندگان دیگر قرار می دهد. این میهمان ناخوانده 
البته نارس به دنیا می آید و پس از سر برآوردن از 
تخم، جوجه های صاحب خانه را از آشیانه بیرون 
یک  با  فقط  وقتی  هم  مادر  پرنده  و  می اندازد 
جوجه مواجه می شود، هیچ شک نمی کند که این 
جوجه بدقواره همیشه گرسنه، نمی تواند جوجه او 
باشد و بار سیر کردن این غول کوچک که تا چند 
می کشد.  دوش  بر  را  می کند  رشد  او  خود  برابر 
رمز و راز انتخاب النه پرندگان کوچک تر از خود، 
توسط فاخته همین است که جوجه اش با داشتن 
جوجه های  به  نسبت  بزرگ  رقابتی  مزیت  یک 
کند. بیرون  النه  از  را  آنها  بتواند  صاحبخانه 

سال  در  دولت  شده  محقق  جاری  بودجه  دوم- 
دهم،  دولت  کامل  سال  آخرین  عنوان  به   91
میزان  این  است.  بوده  تومان  میلیارد  هزار   89

بوده  تومان  میلیارد   119764  ،92 سال  در 
به سال 91  نسبت  رشد  34/5درصدی  که 

داشته است. گفتنی است تورم سال1392 
برابر با 34/7 درصد بوده است. این بدین 
هزینه های   92 سال  در  که  معناست 
تورم  نرخ  با  برابر  تقریبا  دولت  جاری 
افزوده شده است. بودجه جاری محقق 
 143831 ،93 سال  در  دولت  شده 
میلیارد تومان بوده که افزایشی 20 
درصدی نسبت به بودجه سال 92 
تورم سال 93  نرخ  نشان می دهد. 
برابر با 15/6 درصد بوده است. در 
 4/4 دولت  هزینه های  سال  این 
افزوده شده  تورم  از  بیشتر  درصد 
است. بودجه جاری دولت در سال 
94 برابر با 170688 میلیارد تومان 
بود. بودجه ای که 18 درصد نسبت 
به سال 93 افزایش نشان می دهد و 

این در حالی است که تورم سال 94 
برابر با 11/9 درصد بوده است. افزایش 

بودجه جاری دولت در سال 94 نزدیک 
به 6 درصد از تورم همان سال بیشتر بوده 

است. بودجه جاری مصوب دولت در سال 95 
تقریبا  بود که  تومان  میلیارد  با 213760  برابر 

به  نسبت  رقم  این  شد.  عملیاتی  کامل  طور  به 
بودجه جاری دولت در سال 94 به میزان 25/23 
که  است  حالی  در  این  بود.  شده  افزوده  درصد 
بودجه  بود.  درصد   9 با  برابر  تورم سال 95  نرخ 
بیشتر  درصد   26/23 سال  این  در  دولت  جاری 
از  بیشتر  چیزی  یعنی  بود.  کرده  رشد  تورم  از 
15000 میلیارد تومان که خود برابر خرج جاری 
از سال 94 است. جالب است  دولت در یک ماه 
بدانید عملکرد 9 ماهه اول سال 95 درباره بودجه 
یعنی دولت  است.  بوده  میلیارد  عمرانی 16000 
رقمی پا به پای بودجه عمرانی 9 ماهه اول سال 
کرده  مصرف  توجیه  بدون  سال  این  در  را   95
است. شاید تورم هزینه های جاری دولت روندی 
بر خالف نرخ تورم اعالمی دولت برای کشور دارد 
دولت  دستاورد  باالترین  که  پایینی  تورم  نرخ  و 
و  عمل  مقام  در  می شود  دانسته  روحانی  جناب 
در هزینه های دولتی واقعیتی چند برابری دارد یا 
اینکه با یک دولت اسراف کار و پرخرج روبه روییم.

سوم- رئیس جمهور محترم بارها فرموده اند کاهش 
قیمت نفت از مشکالت بزرگ دولت است و تلویحا 
عملکرد ضعیف اقتصادی دولت را به گردن کاهش 
قیمت نفت انداخته اند. به طور میانگین در مقایسه 
با رقم مطلوب دولت در بودجه پیش از افت قیمت 
نفت -70 دالر- هر بشکه نفت حدود 30 دالر در 
این سال ها کاهش قیمت داشته است. با احتساب 

میانگین 2 میلیون بشکه صادرات روزانه، عدم النفع این 
هزار   67 با  برابر  سال  هر  در  متوسط  طور  به  کاهش 
میلیارد تومان است. متوسط درآمد دولت از محل مالیات 

میلیارد  هزار  از 33  این 3 سال  تومان به ظرف 
68 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است، یعنی به طور متوسط 35 
هزار میلیارد تومان به درآمد 

محل  از  دولت  ساالنه 
مالیات افزوده شده 

است. این رقم 
55 درصد 

لنفع  م ا عد
پوشش  را  نفت  قیمت 

می دهد. بدهی  دولت به نظام بانکی اعم از بانک مرکزی 
و نظام بانکی  هم به طور متوسط سالی 54 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر به طور متوسط 
ورودی های  دولت در هر سال نسبت به سال 92، سالی 
افزوده شده است که 22  تومان هم  89 هزار میلیارد 
هزار میلیارد تومان بیش از عدم النفع قیمت نفت است.

چهارم- چیزی نزدیک به 400 میلیارد دالر در سیستم 
بانکی کشور به دام افتاده است و با توجه به نرخ بهره 
بسیار باالی کنونی در اقتصاد ایران که نرخ موثر آن بیش 
از 20 درصد است )پس از کسر نرخ تورم از آن( با آهنگی 
که در این 4 سال همواره باالی 20 درصد بوده است 
در حال افزایش است. این عدد تقریبی، معادل دالری 
مالی  در سیستم  که  است  در کشور  موجود  نقدینگی 
انقباضی دولت تدبیر و امید از یک فرصت به تهدیدی 
با  که  انقباضی  سیستم  است.  شده  تبدیل  وحشتناک 
رضایت ضمنی دولت درباره باال رفتن مداوم نرخ بهره به 
علت وضعیت خاص بانک های کشور، فقط یک عایدی 
نصیب کشور کرده است و آن هم نرخ تورم پایین است.

نرخ تورم پایینی که به واسطه عمق گرفتن رکود اقتصاد 

پوچ  تفاخر  جز  کاری  به  و  است  شده  حاصل  کشور 
دولتیان نمی آید. تورمی که اگر امروز نه ولی در فرداهای 

شدن  تمام  از  پس  و  نزدیک 

خطرناک،  بازی  این  زمینه  در  کشور  اقتصاد  کشش 
با روندی غیرقابل تصور افزوده خواهد شد. بررسی های 
تحلیلگران مالی نشان می دهد این حجم از نقدینگی در 
صورت باال رفتن سرعت گردش پول و بازگشت سرعت 
گردش پول به وضعیتی طبیعی، معادل با تورمی بیش 
تورم  رفتار  دیگر  عبارت  به  بود.  خواهد  درصد   55 از 
در  نقدینگی  این  چون  نیست،  هم جهت  نقدینگی  و 
ایجاد شده است  بانک  تراز  ندارد و در  اقتصاد گردش 
این  روز  آن  در  بیفتد.  گردش  به  که  روزی  به  وای  و 
فاخته ناخوانده را باید پرنده های کوچک و زحمتکش 
حال  در  ریخت  بد  جوجه  این  اما  امروز  کنند.  سیر 
از آشیانه است. انداختن جوجه های صاحبخانه  بیرون 

پاره ای آمارها نشان می دهد بیش از 1500 واحد صنعتی 
در این دولت تعطیل شده اند. برخی از واحد های تولیدی 
تعطیل شده در دولت جناب روحانی بدین شرح هستند:

1- ارج 2- آزمایش 3- پارس الکتریک 4- قند ورامین  
5- کاشی ایرانا 6- سیمان ایالم 7- ایران چوب 8- هپکو 
اراک 9- قند کرج  10- قند کردستان 11- قند فریمان 
12- زاگرس خودرو 13- فوالد سهند  14- کاشی طوس 
15- پلی اکریل اصفهان 16- هلدینگ داروگر 17- تولی 

پرس 18-روغن نباتی جهان19- سیمان اردبیل 
20- قند اصفهان، 21- آساک دوچرخ قوچان و..

سوم  و  دوم  قسمت های  در  که  همانگونه 
روحانی  دولت  دادیم  نشان 
است.  پرخرجی  دولت 
و  تکنوکرات ها 
حاکم  بروکرات های 
تالشی برای صرفه جویی 
ندارند  دولت  مخارج  در 
به  که  شرایطی  در  و 
منابع  کمبود  مدعی  غلط 
از  پرخرج تر  باز  هستند، 
شده اند.  ظاهر  طبیعی  شرایط 
شاید اگر دولت روحانی شجاعانه 
ضعف های  اصالح  پی  در 
هزینه های  و  برمی آمد  اقتصاد 
را  آن  اجتماعی  و  سیاسی 
به  کس  هیچ  می پذیرفت 
جاری  مخارج  افزایش  این 
در  که  چرا  نمی شد،  معترض 
آن حالت یک فداکاری بزرگ 
اقبال  رفتن  بین  از  هزینه  به 
سیاسی جامعه به آنها در حال 
اینچنین  برای  و  بود  دادن  رخ 
بودن  پرخرج  فداکاری  دولت 
هیچ  جاری  هزینه های  زمینه  در 
اکنون  ولی  نداشت  ناراحتی  جای 
با دولتی مواجهیم که حاضر به هیچ 
مشکالت  حل  برای  هزینه کردی  نوع 
کارهای  از  بسیاری  و  نبوده  کشور 
نظر  از  اینکه  توجیه  با  را  اساسی  و  الزم 
برای  و  نداده  انجام  دارند  هزینه  سیاسی 
غلتاندن وضعیت اقتصاد کشور به دام چنین 
توجیهی  پرهزینه،  نقدینگی  از  عظیمی  غول 
است. نداشته  خود  سیاسی  وجهه  حفظ  جز 

 90 می دهند؟  کسانی  چه  اما  را  هزینه  این 
تنها  دست  در  کشور،  بانکی  سپرده های  درصد 
از  یکی  که  سپرده هایی  است.  نفر  هزار   500
بارزترین مصادیق ثروت هستند و این دولت نیز 
بر  مالیات  درباره  دولت ها  مخالف ترین  از  یکی 
ثروت بوده است و بارها برای فرار از هزینه های 
است  کرده  تاکید  قویا  اجتماعی،  سیاسی- 
نخواهد  بانکی  حساب های  از  مالیاتی  دولت 
درآمد  گفتیم  پیش تر  که  همانگونه  گرفت. 
افزوده  بسیار  سال ها  این  در  دولت  مالیاتی 
تعداد  افزایش  با  نه  هم  باز  این  و  است  شده 
فرار  از  جلوگیری  واسطه  به  مالیات دهندگان 
مالیاتی بلکه با تنگ کردن عرصه به بخش های 
است. اقتصاد کشور حاصل شده  فعال  کماکان 

از سفره  پرهزینگی کندن  این  این وضعیت  در 
کوچک تر  پرنده های  مانند  که  است  ملتی 
تا  بدهند  مالیات  و  کنند  کار  باید  فاخته  از 
و  راحت  متفرعن،  و  نجومی بگیر  فاخته های 
و  بدهند  تکیه  خود  صندلی های  به  محکم 
در  دولت  این  در  البته  بزرگ تر  پرنده های 
هستند. بانکی  کالن  سودهای  دریافت  حال 

سفره های بی نان دستاورد تدبیر و امید
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1-او تحریم را فرصت میداند.
از جمله  از مقدسات مردم  به استفاده  2-او متهم 

عنصر سیادت و آستان قدس رضوی است.
پارچه  و  نبات  ارسال  در  مالی  فساد  مرتکب  3-او 

سبز حضرتی به مناطق محروم است.
4-او وعده غیرقابل تحقق ایجاد یک میلیون شغل 

در سال را داده است.
5-او متهم به استفاده از کابینه احمدی نژاد است.

6-)این آخرین دلیل نیست اما مهمترین است(:او 
فسادی  کسی  از  اگر  تا  نیست  مردانگی!  به  قائل 
سال84  در  روحانی  حسن  مانند  باشد  دیده  را 
شود.اینها  برگزار  انتخابات  تا  کند  الپوشانی  آنرا 
کلمات  همین  به  نیست،محدود  ضعیف  دالیلی 
گفتمانی  دعوای  یک  هرکدامشان  نمیشود،پشت 
موجود است و اگر پی هرکدامشان را بگیریم دلیل 
پیروزی یک کاندیدا در انتخابات های متعدد بوده 
است اما با همین اتهامات هم میشود ثابت کرد که: 
]چرا به روحانی باید رای نداد؟[...خیلی حرف است 
که اتهامات رقیب دلیلی بر رای ندادن به یک نفر 
باشد اما خب اتفاقی است که افتاده!رییسی متهم 
دانسته...اتهام  فرصت  را  تحریم  که  است  این  به 
خردی  بی  بر  دلیل  اتهام  این  اما  است  سنگینی 
میدان  سیاست  بازی  نداند  هنوز  که  است  رقیبی 
میتواند  است.تهدید  فرصت«  به  »تهدید  تبدیل 
کار  و  میشوند  نازل  دو  تحریم،هر  یا  باشد  جنگ 
ندارند که چه کسی سر کار است)مهم ترین تحریم 
متضاد  کامال  دولت  دو  در  ایران  علیه  مصوب  ها 
بوده( نژاد  احمدی  محمود  و  رفسنجانی  هاشمی 

اما آنچه مهم است نوع برخورد با آن است،نگرش 

تا زمان بخریم« استراتژی  »زمین میدهیم 
شکست خورده بنی صدر بود که نمی 

به  تبدیل  را  جنگ  تهدید  توانست 
فرصت کند و اتفاقا در همان مدت 
با  ایران  اراضی  بیشترین  کوتاه 
نگرش  شد،اما  اشغال  نگرش  این 

که  پیروزی«  تا  جنگ  »جنگ 
میخواست  را  تهدید  این 
کند  فرصت  به  تبدیل 

به  را  جنگ  سرانجام  توانست 
سه  از  پس  که  برساند  جایی 
را  تخیلش  کسی  هنوز  دهه 
هم خرج تهدید جنگ نظامی 

نکند...در  ایران  علیه 
یم  تحر

ها 
هم 

مشکل روحانی 
نمی  که  بود  این 

توانست با واقعیت روبرو 
تهدیدی  شود،تحریم 

را موجود است و دولتی که نمی تواند  تهدید 

تبدیل به فرصت کند خواهی نخواهی چند 
تخته عقلش در سیاست کم میزند و 
نتیجه این میشود که چهارسال 
»هیچ« اتفاقی نمی افتد و 
همه چیز حواله داده 
روزی  به  میشود 
که باآلخره از راه 
و  رسید  خواهد 
تحریم  تهدید 
میشود.این  رفع 
منتظر  که  نگاه 
کشور  روزی  است 
تحویل  را  تهدید  بدون 
بگیرد نهایت فرصتی که از 
تهدید تحریم بوجود 
آورد  می 

د  کو ر «
 » ر گبا مر
در کل اقتصادی است 
دیگران  میخواهد  که 
این  که  کند  این  به  مجاب  را 
برای  خوبی  زمین  راکد  اقتصاد 
فروختن  با  ها  قبلی  است)اگر  خارجی  گذاری  سرمایه 
میشود  قطعا  بخرند  جبران  برای  زمانی  توانست  زمین 

چرا رییسی؟ از نبات و پارچه سبز تا تحقق 

تا  سال  در  شغل  میلیون  یک 

که تحریم و استفاده از مقدسات تحریمی  تهدید  از  مراکز  همه  کردن  تعطیل  با 
نیز نجات پیدا کرد!(رییسی  هر روز مضاعف میشود 
آستان  خادمی  و  سیادت  عنصر  از  که  است  متهم 
قدس کاسبی انتخاباتی کرده!شاید بیست سال زمان 
چه  دهد  جواب  است  بهتر  روحانی  اما  باشد  زیادی 
مطرح  را  فاطمی«  سید  »سه  به  درود  شعار  کسی 
کرد تا رای روستاها را بابت ارادتشان به اوالد حضرت 
به  شهر  شما  که  کسی  کند؟همان  کسب  زهرا)س( 
بیندازید.چه  جا  او  سایه  را  خود  میخواهید  شهر 
اطالعاتی  سابقه  روز  یک  حتی  بدون  فردی  کسی 
مقام  به  ای«  فاطمه  فرزند  »تو  که  دلیل  این  به  را 
وزیری اطالعات رساند؟این مورد را حتی دیگران هم 
و  دولت  این  در  شما  و  نداشتند  را  انجامش  جرات 
باید  انجام دادید.احتماال »سیادت«  اقرار وزیرتان  به 
سهم اختصاصی یک جناح سیاسی باشد و رییسی با 
به کاسبی شده...رییسی  انحصار متهم  این  شکستن 
متهم به کاسبی انتخاباتی از آستان قدس است!حجم 
حتی  که  است  گسترده  حدی  به  رییسی  کاسبی 
در  تیتر  یک  قدس  آستان  رسمی  روزنامه  نگذاشته 
روزنامه  در  را  رویه  این  ما  بزند)آیا  او  از  جانبداری 
رسمی دولت که قبل از آغاز زمان تبلیغات انتخابات 
تبدیل به بوقچی انتخاباتی دولت شد شاهدیم؟(.اینها 
همه حاشیه است مهم ترین استفاده سیاسی رییسی 
از آستان قدس همان زمان رخ داد که برادر متهم به 
فساد روحانی پس از علنی شدن نقشش در اختالسی 
نجومی برای تطهیر چهره خود لباس خادمی به تن 
کرد تا جلوی ضریح بایستد و رییسی مانع از آن شد 
که از آبروی امام هشتم ماله ای بر بی آبرویی برادر 
اذهان مردم کشیده شود و مردم  رییس جمهور در 

یک مفسد را در لباس خادمی ببینند.

چرا رییسی؟2
رییسی متهم است که نبات و پارچه سبز حضرتی 
برای روستاییان فرستاده!در دولتی که هرروز یک 
دلیلی  فساد  این  به  شدن  متهم  میدهد  رخ  فساد 
اوست.روحانی  اطرافیان  و  رییسی  پاکدستی  بر 
بدون  هست(اما  آن  مدعی  است)حداقل  حقوقدان 
داشتن حداقلی سواد حقوقی نیز میشود فهمید نه 
وظیفه  به  قدس  آستان  که  نداده  رخ  جرمی  تنها 
خودش در شاد کردن دل محرومینی کمک کرده 
افتتاح  جز  چیزی  قدس  آستان  از  بوده  سالها  که 
اقلیت  برای یک  با قیمت های نجومی  دهها هتل 
کامل  برای  میان  این  در  بودند.اما  ندیده  خاص 
که  دهیم  خبر  روحانی  به  باید  اتهام  دلیل  کردن 
اطالعی اش،رییسی صدها مسکن حضرتی  بی  در 
نشینان  حاشیه  به  نیز  مالی  کمک  قلم  هزاران  و 
که  است  متهم  است!رییسی  داده  مشهد  اطراف 
است. داده  ساالنه  شغل  میلیون  یک  ایجاد  وعده 

باید  آن  از  قبل  اما  است  بخششی  غیرقابل  اتهام 
معتقد  اگر  که  کرد  محاکمه  را  روحانی  حسن 
ساالنه  نمیشود  او  ادعایی  8درصدی  رشد  با  است 
یک میلیون شغل ایجاد کرد چرا چهارسال قبل با 
رشد منفی هفت درصدی)باز هم به ادعای دولت(

وعده ایجاد چهارمیلیون شغل را به مردم داد و رای 
اعتماد آنها را کسب کرد؟اما رییسی استناد به برنامه 
ششم توسعه دارد،احتماال روحانی وقت نکرده آنرا 
بخواند که کاندیدای پوششی اش که اشراف بهتری 
باید  کرد  اعالم  گذشته  هفته  نیز  دارد  ارقام  به 
دم خروس  کرد.حاال  ایجاد  ساالنه 950هزار شغل 
یا قسم حضرت عباسش را کاری نداریم اما دولتی 
که تکلیف رییس و معاون اولش در ظرفیت کشور 
مشخص نیست قابل اعتماد هم نخواهد بود.رییسی 
متهم به استفاده از کابینه احمدی نژاد است.شاید 
الزم باشد به روحانی توضیح دهیم کابینه نه میز 
بین  لباسی.کابینه  نه چوب  و  نه تخت است  است 
18 تا 21 وزیر را شامل میشود که غالبا در میانه 
هر دولت چندتایشان عوض میشوند)دولت احمدی 
نژاد خیلی بیشتر از چندتایشان(.اگر استفاده از آن 

عضو  اش  وزیرامورخارجه  چرا  است پس  کابینه جرم 
ارشد مذاکراتی این دولت است و اگر در بعضی موارد 
جرم است باید تفهیم اتهام کرد که رییسی متهم به 
استفاده از کدامشان است؟نیکزاد؟اتهام این وزیر ساخت 
صدهاهزار مسکن اجتماعی)مهر( برای محرومین است 
آن هم در برابر وزیری که در این دولت علیرغم وعده 
دولت در زمان انتخابات قبلی برای ادامه این طرح آن 
را نیمه کاره گذاشت و »مزخرف« خطاب کرد.اما جرم 
اهل »مردانگی«  اصلی همان است که گفتیم.رییسی 
کردن نیست.روحانی مردانگی های زیادی کرده که به 
ادعای خودش یکی از آنها شامل مردانگی برای بررسی 
است.روحانی  انتخابات84  در  قالیباف  پرونده  نشدن 
در حق صفدرحسینی نیز که تا »حق اوقات فراغت« 
مردانگی  نیز  کرده  دریافت  نجومی  حقوق  فرزندانش 
و  کند  تجلیل  او  از  تا  فرستاد  را  سخنگویش  و  کرد 
»ذخیره نظام« خطابش کند.روحانی در حق متهمین 
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  میلیاردی  11هزار  فساد 
صرفا  اند  نکرده  اختالس  گفت  و  کرد  مردانگی  نیز 
روحانی  تر  مهم  همه  از  و  اند  داشته  معوقه  یکسری 
اصل مردانگی اش را خرج برادرش کرد تا پس از افشا 
شدن نقشش در فساد مالی مانع از رسیدگی به پرونده 
او در آستانه انتخابات شود و در این میان رییسی این 
قدس  آستان  سابق  مقام  قائم  به  نسبت  را  مردانگی 
نداشت تا او را برکنار نکند و پس از برکناری نیز فساد 
به اطالع دستگاه قضایی  را  او در دستگاه زیردستش 
نرساند.شاید اتهامات رییسی بیش از اینها هم باشد اما 
رای  روحانی  به  تا  کند  کفایت می  او  اتهامات  همین 

ندهیم!

از کاندیدای پوششی 

تا وزاری احمدی نژاد.

از صفدر حسینی 

تا صندوق ذخیره 

فرهنگیان
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رییسی؛ کابوس مفسدین
قوه قضاییه در  به نقش  انتقادات  برخی  به  پاسخ  در 

پیشگیری از مفاسد

قسمت اول

در حالی که در مناظرات تلویزیونی بزرگترین انتقادی 
که به آیت اهلل رئیسی وارد میشد عملکرد قوه قضاییه 
در بحث پیشگیری از مفاسد و فسادستیزی بود، این 
مطلب با موضوع نقش قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد 

و پرداختن به برخی از این انتقادات تقدیم میگردد:

⃣قطعا قوه قضاییه در شیوه مبارزه با مفاسد، تسریع 
زودهنگام  کشف  برای  تالش  آنها،  به  رسیدگی  در 
آنها و کمک به اصالح قوانین از طریق لوایح قضایی 
با مفساد  مبارزه  و  ارتقای سالمت کشور  در  میتواند 
موثر باشد که البته عملکرد قوه قضاییه در این موارد 
قابل ارزیابی است و این طور هم نیست که بالکل قابل 
یا نفی باشد، یعنی باالخره همین قوه قضاییه  تأیید 
با مفاسد زیادی برخورد کرده است و به احکام بعضاً 
سنگینی  که  گردیده  ختم  نیز  بازدارنده  و  سنگین 
شده  هم  انتقادات  برخی  باعث  جرائم  این  از  برخی 
بسیاری  زعم  به  که  بوده  مواردی  هم  بعضا  و  است 
از مردم برخورد متناسبی انجام نشده است که البته 
بررسی نشود  با دید کارشناسی و فنی  تا  اینها  همه 

چندان قابل تحلیل و قضاوت نمی تواند باشد.

⃣در شکل گیری مفاسد عوامل مختلفی وجود دارند 
که تا آنها حذف نشوند، فساد رفع نخواهد شد که یکی 
از این موارد، نقایص و خلل و فرج قوانین یا مقررات 
موازی و دست و پاگیر در آنهاست که باعث شده است 
تا مفسدان به راحتی قوانین را دور بزنند و بتوانند به 
رانتها، تخلفات و مفاسد دلخواه خود نائل شوند یا این 
که در عین ارتکاب و ایجاد فساد در کشور، به عنوان 
متخلف یا قانون شکن شمرده نشوند که نمونه اش را 
در فقره حقوق های نجومی شاهد بودیم که برخی از 
این مفسدان، به استناد قوانین موجود تخلفی مرتکب 
نشده بودند در حالی که حقیقتا در برداشت از بیت 

المال تجاوز کرده بودند.

بسیاری از مفاسد ناشی از عملکرد ضعیف یا مفسده 
انگیز مدیران اجرایی است. مدیرانی که سهواً یا عمداً 
برای خود، فرزندان، بستگان و دوستان خود سفره ای 
را پهن میکنند و بعضا به سایر مدیران و کارکنان خود 
نان هم قرض میدهند تا بتوانند شبکه ای از فساد را 
آلوده  علت  به  بعضاً  که  هایی  شبکه  دهند،  تشکیل 
کشف  یا  سازمانها  همان  در  نظارتی  بخشهای  شدن 
نمی شوند و یا بسیار دیر و در زمانی که فساد به مانند 
که  وقتی  تا  میشوند.  کشف  شده،  بزرگ  بهمن  یک 
اجرایی  سازمانهای  داخلی  ناظران  و  اجرایی  مدیران 
برخورد  و  بر اساس شایسته ساالری منصوب نشوند 
با مفاسد دچار تعارف باشد، قطعا این نهادها به تولید 

فساد و مفسد ادامه خواهند داد.
قوه قضاییه در  به نقش  انتقادات  برخی  به  پاسخ  در 

پیشگیری از مفاسد

قسمت دوم

⃣یکی از حربه های قدیمی دشمنان انقالب، استفاده 
مقابله  روشهای  از  یکی  و  است  بوده  تحریم  اهرم  از 
با آن، دور زدن تحریمها بوده است. اوج تحریمها را 
داخلی  گران  فتنه  و  خارجی  دشمنان  که  زمانی  در 
همدست شدند تجربه کردیم که تحریم نفت و فساد 
این  درمان  بود.  فضا  همین  محصول  زنجانی،  بابک 
برای  مقاومتی، تالش  اقتصاد  گونه مفاسد در تحقق 
خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک، مدیریت 
مصرف و دوری از اقتصاد وابسته و نفتی است تا کشور 

در  البته  نکند،  پیدا  تحریم  زدن  دور  به  نیازی  حتی 
همین حین، توافقات عزتمند، تقویت امنیت اطالعات 
کشور و جلوگیری از رسوخ عناصر نفوذی نیز کمک 

کننده است.

برخی از مفاسد ناشی از عدم هماهنگی قوای سه گانه 
با  با مفاسد  برخورد  اگر چه مکلف هستند در  است که 
یکدیگر همکاری و هم افزایی داشته باشند اما متأسفانه 
فایده  بی  مشترک،  همایش  جز  غالبا  ایشان  همکاری 
قرار  رهبری  معظم  مقام  عتاب  مورد  که  ای  پرهزینه  و 
گرفت، محصولی ندارد در حالی که همه آن چه که گفته 
شد اعم از اصالح قوانین، اصالح مدیریتها، اصالح شیوه 
مواجهه با مفاسد و شفافیت در اداره کشور میتوانند در 

گانه  سه  قوای  افزایی  هم  و  همکاری  سایه 
محقق گردد، لیکن برخی سیاستزدگیها، 
بندهای  و  زد  و  آلوده  بستگان  منافع 

با  مواجهه  تا  است  شده  باعث  قدیمی 
مفاسد در اولیت همکاریهای قوای سه گانه 

قرار نداشته باشد.

⃣فرهنگ عمومی متأسفانه فاقد صالبت الزم 
در تقبیح فساد و مفسدان است، این که برخی 

از مردم و رسانه ها به شدت  مفاسد در بخشی 
به شدت تطهیر میشود موید  تقبیح و برخی دیگر 

حمایت  یک  از  همیشه  مفسدان  که  است  مسئله  این 
نسبی از سوی جریانات سیاسی، رسانه ها و حتی بخشی 

با  مبارزه  در  فرهنگی  فقر  این  و  برخوردارند  مردم  از 
مفاسد باعث شده است تا به آنجا پیش رویم که برخی 
مفاسد مثل فساد صندوق ذخیره فرهنگیان یا حقوقهای 
نجومی تطهیر شوند و برخی مفسدان مثل کرباسچی و 
شهرام جزایری قهرمان و نخبه معرفی گردند! تا زمانی 
مسئولیت  صورت  در  باشند  حاضر  مردم  از  بخشی  که 
گرفتن، ابتدا برای خود، دوستان و اقوام خود امتیاز قائل 
نخواهد  محقق  سادگی  به  فساد  با  مبارزه  قطعاً  شوند 

گردید.

مفاسد  ای شدن  و شبکه  گیری  فرایند شکل  به  وقتی 
قوه  تخطئه  صرف  که  میشویم  متوجه  میکنیم،  نگاه 
قضاییه آن هم یک مقام مسئول از این قوه حقیقتاً امری 
غیرمنصفانه و غیرفنی است، خصوصاً اگر چنین تخطئه 
باز  در  خودشان  که  گیرد  صورت  کسانی  سوی  از  ای 
داشته  نقش  فساد  ایجاد شبکه های  و  فساد  راه  کردن 
اند و امروز فرزندان، برادران و دوستان خود را بر سفره 
قرمز  برایشان خط  و  اند  نشانده  قاچاق و فساد  رانت، 
هم قائل شده اند تا ایشان را از برخورد مصون بدارند. 
به امید روزی که همه قوا و نهادها و مردم در مبارزه با 

فساد قاطع و بدور از سیاستزدگی گام برداریم.

چرا رییسی درپرونده 
مرتضوی ورود نکرد؟

امور  به  محدود  قضاییه  قوه  اول  معاون  1.اختیارات 
در  شده  تعریف  های  ماموریت  چارچوب  در  اجرایی 
قالب تفویض اختیار است. برای مثال یکی از ماموریت 
در  حضور  و  پیگیری  رئیسی  االسالم  حجت  های 
بوده  قضاییه  قوه  گزینش  مرکزی  هسته  جلسات 
است و یا عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا 

و سیما.

دیوان  با  دولت،ابتدا  تخلفات  به  رسیدگی  وظیفه   .2
عالی کشور است که داخل در مسئولیت ایشان نبوده 
پیرامون  که  هایی  پرونده  ماجرای  در  ایشان  است. 
تامین اجتماعی و معاون اول دولت وقت بوده مواضع 
اعالم  اند که در رسانه ها  مشخص و روشنی داشته 
شده است ، عالوه بر آن رسیدگی به تخلفات وزارت 
خانه ها در موضوع بخش نامه ها و  آئین نامه ها نیز 
باشد نه معاون اول  اداری می  برعهده دیوان عدالت 
قوه قضاییه یعنی وظیفه ابطال آئین نامه های خالف 
قانون یا مغایر با قانون و شرع با دیوان عدالت اداری 

است.

3. در بسیاری از موارد از سوی حجت االسالم رئیسی به 
عنوان دادستان کل کشور بنا به وظیفه ذاتی و قانونی 
در شکستن آرا خالف بین شرع و قانون وجود داشته و 
همچنین در موارد زیادی اعالم جرم نیز صورت گرفته 
است که بنا به اقتضای کار قضایی و حفظ محرمانگی 
تا مرحله صدور حکم قطعی این موارد یا تاکنون اعالم 
عمومی نشده و یا در قالب کارنامه مجموعه قوه قضاییه 

اعالم شده است.

4. سواالتی در رابطه با اقدامات ایشان در سازمان بازرسی 
سازمان  گزارشات  که  کرد  نشان  خاطر  باید  میشود، 
مواردی که  در  مگر  است.  اصوال محرمانه  نیز  بازرسی 
رئیس  یا  قضایی  مقام  به موجب دستور  اطالع رسانی 
قوه قضائیه الزم باشد. مثال در مواردی که ذهن افکار 

عمومی در سطح وسیعی مشوش شده باشد.

فصل نامه
دانشجویان مستقل

شامره دوم 

صاحب امتیاز مدیر مسئول:

علی خرضیان

رسدبیر:

محمد نوروزی

ویراستار:

سید وحید هاشمی

طراح و صفحه آرا:

سهیل محمودی

همکاران این شامره:

سید وحید هاشمی ، هادی سلیمی 

محسن پور ایامن ، کیوان روشن 

ضمیر و ...

آدرس دفرت نرشیه:

تهران:خیابان ولیعرص، خیابان 

شهید مطهری،خیابان رسبداران ، 
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ویژه نامه انتخابات

قیمت :1000تومان

حاال که عیان گشته حجت االسالم رییسی در متام عمر خدمت خود با قدرت به 

مبارزه به افساد پرداخته است ، مخالفین ایشان از هر فرصتی برای تشکیک در 

کارنامه ایشان استفاده میکنند.


