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خبر

مشاورآخوندی :مسکنمهر
چوپانها را به شهر کشاند!

حس��ین عبدهتبری��زی در برنام��ه مناظره
شبکه یک سیما با رد ادعای برخی کارشناسان
مسکن مبنی بر اینکه دولت در بخش مسکن
کاری انجام نداده است ،اظهار کرد :اینکه گفته
میش��ود وزارت راه ب��ازار را پیشبینی نکرده،
قبول نداریم .وزارت راه در این بخش کار کرده
است .مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
دولت کنونی تالش کرده است صندوق مسکن
را فع��ال کند که قبل از این دولت فعال نبوده
اس��ت ،یادآور ش��د :دولت قبل ای��ن تئوری را
داشت که به خریدار وام ندهیم ،کاری که باعث
شد نقدینگی به س��مت واحدهای خالی برود.
عبدهتبریزی با اشاره به برنامه دولت برای اخذ
مالیات در بخش زمین ،اظهار کرد :انتظار این
اس��ت که در بخش اجاره یک کار فوری انجام
ش��ود که این هم به معنای بر ه��م زدن بازار
نیست .در این راستا وزارت راه برنامه تشویقی
بلندمدت کردن زمان اجاره را برای کنترل این
بخ��ش در دس��تور کار دارد .وی با بیان اینکه
در بحث عرضه زمین محدودیت داریم ،افزود:
آی��ا توصیه میکنیم در تهران افراد بیش��تری
بیایند؟! طرح مسکنمهر شرایطی را به وجود
آورد تا مردم از روس��تاها به ش��هر بیایند .این
طرح مناسبات جمعیتی را بر هم زد؛ افراد 45
ه��زار تومان را گرفتند و چوپانی را رها کرده و
آمدند در شهر ساکن شدند.

يادداشتامروز

هشدار به
وزیر اطالعات

درجنگ اقتصادی ،فرمانده اقتصادی دولت کیست؟

راهبرد کدام است؟
امید رامز

نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی ،آرامش
فعاالن اقتص��ادی و س��رمایهگذاران را به مخاطره
انداخت .اظهارات عجی��ب وزیر اطالعات در حالی
بیان شد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی
و اخباری که از س��ودجوییها در بازار سکه و
ارز به گوش میرس��ید ،انتظار افکار عمومی،
ورود قاطعانه وزارت اطالعات به عرصه مقابله با
سودجویان و اخاللگران اقتصادی است.
بویژه اینکه س��ایر ارگانهای نظامی
و اطالعات��ی نیز در ای��ن برهه برای
کمک به دولت برای شناس��ایی و
دستگیری اخاللگران اعالم آمادگی
کرده بودند .در همین راس��تا ،روز
گذشته خبرگزاری تسنیم از تذکر
رهب��ر انقالب به وزی��ر اطالعات
باب��ت اظهاراتش درباره متخلفان
اقتصادی خبر داد و...

عكس :ایرنا

■■خواهر مسیح علینژاد :مردم ما سالهاست
که رقص چمرانگونه میانه میدان دارند
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علوی در پی اظهارات اخیر خود درباره عد م برخورد قهرآمیز
با متخلفان اقتصادی از رهبر انقالب تذکر گرفت

در پی اظهارات اخیر منتش��ر ش��ده از س��وی
محم��ود علوی ،وزیر اطالعات مبنی بر اینکه نباید
ب��ا متخلفان اقتصادی با تندی برخورد کرد ،برخی
ش��نیدهها حاکی اس��ت رهبر معظم انقالب به
وزیر اطالع��ات تذکر دادهان��د .وزیر اطالعات
اخیرا در جلسه شورای اداری استان لرستان،
ضم��ن تأکید ب��ر تأمین امنی��ت اقتصادی و
تشویق به س��رمایهگذاری گفته بود :با
متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای
قهرآمیز ک��رد ،بلکه باید با توجیه
و راهنمایی از انح��راف فعاالن
اقتصادی جلوگیری کرد و آنان
را به س��مت تأمی��ن مایحتاج
کشور س��وق داد! او همچنین
دس��تگیری و زندانی کردن را
برای برخورد ب��ا بدهکاران بانکی
و فعاالن اقتصادی متخلف اش��تباه
دانس��ت .علوی همچنین گفته بود:

صفحه  2را بخوانید

علیاکبر والیتی جزئیات دیدارش با والدیمیر پوتین
با محورهای جدید اقتصادی و امنیتی را تشریح کرد

نماینده کرمانشاه در گفتوگو با «وطنامروز» آخرین وضعیت زلزلهزدگان استان را تشریح کرد

ی مردم به زلزلهزدگان
کمکها 
کماکان درحساب سلبریتیها !

دلنوشت حری��ت بس��یار خوب اس��ت اما
آفتی هم دارد؛ ضدیت ناخواسته
ب��ا حق و تعارض باز هم انش��اءاهلل ناخواس��ته با
ش��ریعت! مراقبت از این آفات ،آنقدر مهم اس��ت
ک��ه باری رهبر انقالب حتی آف��ت بصیرت را هم
برشمردند؛ غرور! القصه! ناظر بر دستفرمان صریح
اما ناصحیح ش��ماری از دوستان که خود را دلسوز
دین هم میدانند ،س��والی میپرس��م از حضرات:
«پس چرا وقتی دولت فعلی ،آن هم با سستترین
ادله مکرر من و ما را روانه محکمه میکند ،مدعی
نمیش��وید تا وقتی دزدی و اختالس هست ،چرا
گی��ر دادن به اصح��اب نقد؟! و چگونه اس��ت که
فقط هنگام دستگذاش��تن روی مفاسد اخالقی،
س��روکله دزدی و اختالس پدیدار میش��ود؟! آیا
وقتی ف�لان روزنامهنگار متعهد یا بهمان خبرنگار
منتقد روانه دادس��را و دادگاه میشود ،احیانا هیچ
غارتگ��ر بیتالمالی نیس��ت که محاکم��هاش در
اولویت باش��د؟!» در نقد قوهقضائیه و صداوس��یما
صدالبته سخن بسیار اس��ت ،همچنان که درباره
مفاس��د اقتصادی اما خوب است به بهانه آزادگی،
ریلگذار مفاسد اخالقی نشویم ،گناهی عمومی و
فسقی علنی را کوچک نبینیم و فقط یک بخش از
اسالم را برجسته نکنیم! وکیلمدافع رقاصهها شدن
به اسم جذب حداکثری ،نه حریت که دوری توأمان
از هویت و شریعت است! حریت یعنی آنکه علم نقد
بر سر دستاندرکاران بلند کنی که کاسبی با غرائز
جوانان هم آیا شد کار؟! تو از مردم ،رأی و از نظام ،آن

دیدار پربار

صفحه 4

باید به شریعت برگردیم
حسین قدیانی

هم نظامی اسالمی ،امکانات گرفتی که برای جوان
جامعه ،زمینه اشتغال و ازدواج را فراهم کنی و او را
در مسیر بندگی خدا ماندگارتر کنی یا اینکه همان
را تکرار کنی که رسانه دشمن میخواهد؟! گمانم
همه باید به شریعت برگردیم! از آن روحانی دلسوز
که بعضا دچار افراط و تفریط میشود و در کشاکش
این همه دعوت به «بیحجابی اجباری» دغدغهمند
«حجاب اجباری» میشود ،تا من نویسنده و توی
خواننده و آن مقام کشوری! واهلل خوب است هر از
چند گاه ،به جای سیاست ،از شریعت بنویسیم؛ از
اینکه احکام الهی متکی به خیرخواهی خالق برای
مخلوق است! آری! «حجاب» خیرخواهی خدا برای
زن و زندگ��ی و جامعه و خان��واده و صدالبته مرد
است! همچنان که «حفظ چشم» خیرخواهی خدا
برای مرد و زندگی و جامعه و خانواده و صدالبته زن
اس��ت! اگر طالق زیاد است و اگر فساد زیاد است
و حتی اگر دس��تاندازی به بیتالمال زیاد است،
یعنی دوری جامعه از شریعت! شریعت اگر مبنای
کار باشد ،نه مس��ؤولی حقوق نجومی میخواهد،
نه جوان جامعه ،آزادی را با فس��ق و فجور ،عوضی
میگیرد! دلس��وز دین هم نمیآید مدعی شود تا
حقوق نجومی هست ،چرا ال و بل! وزیر مملکت هم
نمیآید مالهکش همهرقم فس��اد؛ اعم از اقتصادی

صفحه 14

و اخالق��ی ش��ود! اینکه با وجود آس��تینی خالی،
حاجحس��ین خرازی باز هم در شرق ابوالخصیب،
دنبال نگهداش��تن خط بود ،علت آن بود که ابتدا
خط شریعت را و خط بایدها و نبایدهای دین را در
دلش زنده نگه داشته بود! اسم این نظام ،جمهوری
خالی نیست؛ جمهوری اسالمی است! «اسالمی»
یعنی در حوزه اقتصاد باید دنبال عدالت باش��یم و
در ح��وزه فرهنگ باید دنبال هدای��ت! رها کردن
جوان در منجالب فساد و سخن بر مدار خوشامد
نفس ،آیا خدمت به جوانان این دیار اس��ت؟! واقعا
اگر قرار بر توجیه هر گناهی بود و اگر قرار بود یک
در هزار هم دستگاه قضا نتواند مانع برهنگیهای
هدایت شده از سوی دشمن باشد ،اوال چرا انقالب
کردیم؟! ثانیا چرا میگوییم جمهوری اس�لامی؟!
ابتدای متن گمانم خوب گفتم! آیا قاضی از امثال
من ،این دفاع را محکمهپسند میبیند که وقتی دزد
هست ،چرا قالبت روی قلم حقیر گیر کرده؟! پس
ح��رف را زیاد نکنم و مجددا بنویس��م که تا وقت
هست ،خوب است همه به شریعت برگردیم! دین
وقتی از مسؤول مملکت ،چیزی میخواهد و اگر از
زن و اگ��ر از م��رد و اگر از اهل قلم و اگر از کارمند
و کارگر ،همه و همه بیانگر مهربانی خداوند منان
است! خیلی از ماه رمضان نگذشته! قول نداده بودیم
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صفحه 2

آیا به خدا در لیالی قدر که خط بکش��یم دور گناه
را؟! ق��ول نداده بودیم آیا به خدا در آن ش��بهای
روش��نتر از روز که حواسمان بیشتر به شریعت
باشد؟! دم آن مسافرکش موتوری خیابان شریعتی
گرم که تا دید وقت اذان اس��ت ،وضویی ساخت و
رفت دنبال نماز ،در حاشیه همان خیابان! چیست
حاال وظیفه نظام و تکلی��ف دولت در قبال دختر
و پس��ر و زن و زندگی این موتوری؟! آن هم نظام
اس�لامی و دولت جمهوری اسالمی؟! و آیا زیبنده
است که مسؤول مملکت ،خودش بلندگوی شبهه
باشد؟! و آن ملبس دلسوز هم به نوعی دیگر؟! نکند
توهم زدهایم ما از خدا و ش��ریعت الهی هم بیشتر
میفهمیم؟! طرفه حکایت اینجاس��ت؛ توهم فهم
بیشتر ما ،این بالها را بر سرمان آورده! پس بیاییم
به جای «تَکرار سیاس��ت» اندکی هم دلمشغول
«تکرار ش��ریعت» شویم تا هم خدمت میسر شود
و هم هدای��ت! پولش را ندارم و اال با وجود نظر نه
چندان هم خوشم نسبت به این همه همایش ،یک
همایش بزرگ برگزار میکردم با این عنوان« :خدا
خیر ما را میخواهد!» هانای زن جامعه! نامردانی
ک��ه تو را برای هوس خ��ود میخواهند ،خیر تو را
نمیخواهند! خیر ت��و را آن خدایی میخواهد که
اول ،انس��ان میبیندت ،بع��د زن! نه ناجوانمردانی
که فقط تن! بیاییم برگردیم به شریعت! قول داده
بودیم به خدا! به خدا قول داده بودیم! دیر نیس��ت
کاسه عمرمان لبریز شود و ما بمانیم و اعمالمان!
وای از آن روز! وای از لحظه مرگ...

بر همگان روش��ن اس��ت که امروز کشور در
یک جنگ تمامعیار اقتصادی است .بیانات مکرر
رهبر معظم انقالب از جمل��ه در دیدار کارگران
و کارآفرینان ک��ه تصریح کردن��د« :امروز اتاق
جنگ علیه ما ،وزارت خزانهداری آمریکاس��ت»
و همچنین اظهارات مسؤوالن مختلف دولتی و
غیردولتی به همراه انبوهی از گزارههای مستند و
متقن از طرحهای راهبردی ایاالت متحده ،بر این
ادعا صحه میگذارد« .خوان زاراته» دستیار ویژه
رئیسجمهور و مش��اور امنیت ملی جرج دبلیو
بوش در کتاب «جنگ خزانهداری» مینویس��د:
«زرادخان��ه آمریکا ش��امل هواپیماه��ای بدون
سرنشین ،موشکهای تامهاوک و چریکهایی
با کت و ش��لوار خاکستری اس��ت .وظیفه این
چریکها تبدیل ابزاره��ای مالی و اقتصادی به
سالحی قوی علیه دشمنان آمریکاست».
لذا با توجه به اینکه اتاق جنگ ایاالت متحده
به عن��وان اصلیترین معاند جمهوری اس�لامی،
زیرمجموعه فوقتخصصی وزارت خزانهداری این
کشور به نام ( TFIاداره کل تروریسم و اطالعات
هوش��مند مالی) به رهبری «سیگال ماندلکر» به
همراه  4رک��ن ویژه یعن��ی ( OFACاداره کل
کنترل داراییهای خارجی)( OIA ،اداره اطالعات
هوش��مند و تحلی��ل)( TFFC ،تامی��ن مال��ی
تروریس��م و جرائم مالی) و ( TEOAFاداره امور
اجرایی برای جبران داراییها) است که با ماموریت
رهگیری هوشمند ،تحلیل و ارائه برنامه اقدام علیه
کشورهای معاند آمریکا و تحت نظر یک فرمانده
به نام وزیر خزانهداری« ،استیون منوچین» فعالیت
میکنند ،این س��وال اساس��ی قابل طرح اس��ت:
ات��اق جنگ و مرکز فرمانده��ی جنگ اقتصادی
در ایران کجاس��ت؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد
سیاس��تگذار پولی؟ وزارت اقتصاد به عنوان نهاد
سیاس��تگذار مالی؟ س��ازمان برنامه و بودجه به
عنوان سیاستگذار توس��عه؟ موسسه آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامهریزی؟ مرکز تحقیقات
استراتژیک نهاد ریاستجمهوری؟ ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت؟ ستاد اقتصاد مقاومتی؟ کدامیک؟
فرمان��ده جن��گ اقتصادی ایران کیس��ت؟
س��یف حس��ابدار در بانک مرکزی؟ کرباسیان
اقتصادنخوان��ده در وزارت اقتص��اد؟ جهانگیری
مهندس در س��تاد اقتص��اد مقاومتی؟ نوبخت
نهادگرا در س��ازمان برنامه و بودجه؟ نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیسجمهور؟ حسامالدین آشنا
متخصص عملیات روانی یا مسعود نیلی دستیار
ویژه اقتصادی رئیسجمهور و تئوریسین اقتصاد
بازار؟ دقیقا کدامیک؟
به وضوح مش��خص اس��ت که این ش��رایط
نابسامان فعلی اقتصاد ،نتیجه تشتت آرای افرادی
با گرایشهای اقتص��ادی مختلف و متمایل به
مکاتب اقتصادی متنوع در مراکز تصمیمگیری
متعدد است .اقتصاد دولتی یا بازار؟ ارز تکنرخی
یا دونرخی؟ نرخ بهره باال یا پایین؟ سیاستهای
انبساطی یا انقباضی؟ افزایش هزینههای دولت
برای تحری��ک تقاضای کل یا کاهش هزینهها؟
رونق و تورم یا مالیات و رکود؟ برای هیچیک از
پرسشهای فوق در طول  5سال گذشته پاسخ
واحدی از تیم اقتصادی مخابره نشده است.
به عالوه تا کی باید کش��ور اس��یر مدلهای
توسعه تکساحته غیربومی و دیکته شده توسط
«بانک جهانی» و «صن��دوق بینالمللی پول»؛
بدون توجه به ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی بومی باشد؟
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