وطن

یکشنبه  14مرداد 1397

بانک

رشد بيش از  40درصدی درآمدهاي
کارمزدي بانک اقتصادنوين

مديرعامل بانک اقتصادنوين درباره ش��رايط
اقتصادي حال حاضر کش��ور گفت :با تصميمات
جديدي که تيم اقتصادي دولت در کنار مجلس
اتخاذ و پيادهسازي خواهند کرد تا حدي آرامش
ب��ه بازارها ب��از خواهد گش��ت .علیرضا بلگوري
افزود :پيشش��رط اين مه��م مراجعه بانکها به
اس��تانداردهاي بينالمللي بانکي اس��ت اما باید
ش��اخصهاي تبيينکنن��ده يک بانک س��الم و
استاندارد با توجه به مولفههاي اقتصادي واقعي
کشور و با توجه به تفاوتهاي ماهيتي بانکهاي
کشور تدوين ش��ود .در اين راستا نهادسازي در
بازار پول ،اصالح قوانين ما در نظام پولي کش��ور
و اص�لاح مقررات و رويهه��اي عمليات بانکي از
جمله پيشش��رطهاي الزم جهت اجرايي شدن
اصالح��ات نظام بانک��ي خواهد ب��ود .وی اظهار
داش��ت :بانک اقتصادنوين بهعن��وان يک بنگاه
اقتصادي ت�لاش جدي دارد دي��دگاه اقتصادي
ب��ودن را بر همه نظامه��اي تصميمگيري خود
مس��لط کرده و طي اين مسير موفق شده است
ضمن جلب اعتماد مشتريان خود بهاي تمام شده
منابع تجهيز شده را حدود  2درصد کاهش دهد.
سیستانوبلوچستان

 ۴نمایشگاه کتاب
در سیستانوبلوچستان برپا میشود

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی گف��ت:
پیشبینی ش��ده امس��ال عالوه بر زاهدان در ۳
شهر دیگر سیستانوبلوچس��تان هم نمایشگاه
کتاب دایر ش��ود .به گزارش تس��نیم از زاهدان،
سیدعباس صالحی اظهار داشت :استان سیستان
و بلوچس��تان از لحاظ ارتباط مرزی ،پیش��ینه
تاریخی و جغرافیا جایگاه ویژهای دارد و توس��عه
فرهنگی و هنری اس��تان از چند طریق دنبال
میش��ود .تفاهمنامهای که با این استان تنظیم
ش��ده یکی از این اقدامات است که با تخصیص
منابع مالی ،اجرایی میشود .وی افزود :در حوزه
زیرساختها میتوان به بحث تاالر مرکزی شهر
زاهدان ،تئاتر شهر زاهدان ،موزه هنرهای معاصر،
گسترش و تاسیس کتابخانهها ،تکمیل و تجهیز
مجتمعه��ای فرهنگ��ی و هنری در ش��هرهای
مختلف استان و مواردی از این قبیل اشاره کرد
ک��ه با تحقق این تفاهمنامه امیدواریم ش��اهد
گسترش فضای فرهنگی و هنری استان باشیم.

وطن امروز

رئیس هیأت مدیر ه بنیاد برکت از اجرای طرحهای اجتماعمحور برای اشتغالزایی انبوه در کشور خبر داد

ایجاد  10هزار شغل در  34شهرستان

بنی��اد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) تا پایان س��ال  97از طریق اجرای
طرحه��ای اجتماعمحور «مهتاب» (م��دل هادی
تالش اقتص��ادی برک��ت)« ،آس��مان» (آییننامه
ل نیروی انسانی) و
س��رمایهگذاری مردمی و اشتغا 
«آفتاب» (آییننامه فقرزدایی و توانافزایی برکت)،
 10هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق محروم
کشور ایجاد میکند .رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت
با بیان این مطلب و با اش��اره به لزوم اشتغالزایی و
ایج��اد محل درآمد برای روس��تاییان برای کاهش
مهاجرت از روستاها ،گفت :واقعیت این است که از
سال  53تا امروز ،از  75درصد جمعیت روستایی در
کشور به  26درصد رسیدهایم .ما در روستاها مشاغل
جدید ایجاد نکردیم ،به تبع آن مردم برای کس��ب
درآمد از روستاها به شهرها آمدند .برای اشتغالزایی
در روستاها و توانمندسازی اقتصادی روستاییان ،باید
نگاهمان فراتر از مشاغل سنتی موجود در روستاها
باش��د .محمود عسکریآزاد با تش��ریح طرحهای
اجتماعمحور بنیاد برکت ،با اشاره به طرح آسمان،
خاطرنش��ان کرد :در این طرح تش��کیل گروههای
محل��ی ،توانمندس��ازی ای��ن گروهها ،شناس��ایی
ظرفیتهای محلی ،تشکیل صندوقهای پشتیبان
کسبوکار ،ارائه مدلهای توسعه کسبوکار به افراد،
تأمین و تجدید منابع و ایجاد ش��رکتهای تعاونی
توسعهای برای پشتیبانی مشاغل ،کارهایی است که
از س��وی بنیاد برکت انجام میشود .عسکریآزاد
افزود :آنچه مهم است ،همه کارهای ما در هماهنگی
کامل با دس��تگاههای اجرایی اس��ت .ما برای انجام
بهینه کار اشتغالزایی ،تس��هیلگرانی داریم که در
روس��تاهای هدف با مردم صحبت میکنند ،آنها را
آموزش میدهند و متناسب با وضع روستا ،گروههای
توسعهای تشکیل میدهند .پس از تشکیل گروههای
توسعهای ،آنها هستند که کار را در دست میگیرند.
وی طرح آفتاب بنیاد برکت را نیز پش��تیبان طرح
آسمان دانس��ت و اذعان داشت :در قالب این طرح،
نهادهای مجری را تش��کیل میدهی��م و توانمند
میکنیم .برای این کار معموالً تعاونیهایی با عضویت
خود روستاییان تشکیل میش��ود و بنیاد برکت با
تعاونیها به عنوان نهادهای مجری شراکت میکند.
در این شراکت بنیاد  49درصد و تعاونیها  51درصد
س��هم دارند .ثمره این ش��راکت احداث کارگاهها و

کارخانههایی است که میتوانند محصوالت روستایی
را فرآوری ،بس��تهبندی ،استانداردسازی و بازاریابی
کنن��د .وی همچنین ب��ه طرح «مهتاب» اش��اره
ک��رد و گفت :این ط��رح در واقع مد ل هادی تالش
اقتصادی بنیاد برکت اس��ت که مد ل کسبوکار را
دربر میگیرد .تلفیق این سه طرح با یکدیگر است
که در روستاها اشتغال پایدار ایجاد میکند و روستاها
را توسعه میدهد .مدلی که توضیح داده شد ،نتیجه
 3سال کار و پژوهش کمیته تحقیق و توسعه بنیاد
برکت است .همه فعالیتهایی که در گذشته و حال
در ایران انجام میش��ده ،بررسی شده و در نهایت به
این مدل رسیدیم .رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت،
در ادام��ه از برنام��ه این بنیاد برای ایج��اد  10هزار
فرصت ش��غلی در  34شهر کش��ور از طریق اجرای
طرحهای اجتماعمحور آس��مان و آفتاب خبر داد و
گفت :برای تأمین مالی این کار ،تفاهمنامهای با بانک
قرضالحسنه مهر ایران امضا کردیم تا  300میلیون
ریال به خانوارها و افراد متقاضی شغل در روستاها وام
بدهیم .شرایط تضمین این وام با رایزنیهای انجام
شده ،برای روستاییان آسانتر شده و وام براحتی به
خانوارهای متقاضی که حایز شرایط باشند پرداخت
میش��ود .وی افزود :بنیاد برکت در این طرح عمدتاً
پول را به جای اینکه مستقیماً به افراد پرداخت کند،
به سازمانهای پشتیبان میدهد تا کار از طریق آنها
انجام شود .مث ً
ال اگر فردی برای پرورش گوسفند قرار

اس��ت بره یا علوفه تهیه کند ،سازمان پشتیبان این
کار را میکند تا هم خرید با شرایط استاندارد انجام
شود و هم تسهیالت منحرف نش��ود .عسکریآزاد
سپس به پروژههای در حال اجرا در قالب طرحهای
اجتماعمحور بنیاد برکت اش��اره کرد و بیان داشت:
در ط��رح آفتاب هم ما در مجم��وع  30پروژه داریم
که پش��تیبان مشاغل ایجاد ش��ده در طرح آسمان
هس��تند .وی شناسایی مزیتهای نسبی مناطق را
از اولویتهای بنیاد برکت دانس��ت و گفت :مث ً
ال در
مناطقی که تولیداتی دارند ،سعی کردیم با تقویت
و توسعه همان محصولشان ،از آنها پشتیبانی کنیم.
رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از احداث دو کارخانه
برای بستهبندی ،فرآوری و برندسازی خرما در استان
محروم سیستان و بلوچستان خبر داد و خاطرنشان
کرد :آنجا کشاورزها ساالنه  40هزار تن خرما تولید
میکردند اما کارخانه بستهبندی و فروش خرما وجود
نداشت .نتیجه اینکه در فصل خرما ،داللها از جاهای
مختلف میآمدند و با قیمتهای بسیار ارزان خرمای
کش��اورزان را میخریدند و میبردند اما با س��اخت
کارخانه فرآوری و بس��تهبندی خرما در قالب طرح
آفتاب بنیاد برکت ،این مش��کل برطرف میشود و
کشاورز خودش از فروش خرمای تولیدیاش منتفع
خواهد شد .وی به دیگر طرحهای مشابه بنیاد برکت
وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در

گزارشامروز ادامه از صفحه اول
 ...حمایتهای علنی آمریکا
برای قدرت بخش��یدن به این گروهها را نشان دهد؛
سناریویی که با مدیریت منافقین و اپوزیسیون از اوایل
پیروزی انقالب آغاز ش��ده و با اجرای چندین فتنه و
درگیری ،امتحان خود را پس داده و امروز به ش��کل
علنی خود رسیده است.
اما اتفاقات موجود در حاشیه آلترناتیوسازی در
میان اپوزیس��یون ایران آن هم از زبان برخی اعضا
و شرکتکنندگان در نشست اخیر ضدانقالب در
لسآنجلس کام ً
ال نمایانگر افتراق و ازهمگسیختگی
این جریانات است که اکنون بعد از  40سال هیچ
کدام آنها ظرفیتی برای مطرح شدن در برابر نظام
ایران ندارند« .كريم عبديان بنيس��عيد» یکی از
اعضای گروههای جداییطلب مدعی قوم عرب که
اتفاقاً در نشست لسآنجلس نیز شرکت کرده بود،
ضمن تجلیل از این اقدام ،ش��رحی درباره اتفاقات
نشس��ت و وضعیت گروههای مختلف ضدانقالب
داد که نگاهی به بخشهایی از آن نش��ان میدهد
ضدانق�لاب همچنان درگیر خود ب��وده و فقط بر
سر کسب منابع مالی از حامیانی همچون آمریکا
و سعودی ،رقابتی تنگاتنگ دارند.
بنیس��عید در مقال ه خود -ک��ه  28جوالی6 /
مرداد ،در الشرقاالوس��ط منتشر ش��ده -نوشت:
«نهادهای تصمیمگیرنده در آمریکا بهطور ملموس
متقاعد ش��دهاند که هیچیک از جریانهای ایرانی
یا فارسزبان بهتنهایی نمیتوانند نظام را سرنگون
کنند و بدون مش��ارکت اقوام غیرفارسزبان کنار
گذاش��ت ه ش��ده از حاکمی��ت ،نمیت��وان از هیچ
جایگزین دموکراتیکی برای نظام آینده س��خن به
میان آورد و این همان چیزی اس��ت که تحوالت
جنبش سبز در سال  ،)1388(2009آن را به اثبات
رساند ،زیرا این جنبش به دلیل عدم مشارکت اقوام
غیرفارس شکست خورد.
من در س��مینار س��لطنتطلبها بهعنوان یک
شخصیت عرب به همراه سایر رهبران احزاب و سایر
اقوام غیرفارس درباره لزوم پذیرش تعددگرایی قومی
و ش��کلگیری یک دولت فدرال غیرمرکزی در ایران
آینده ،بهمنظور پیش��گیری از شکلگیری استبداد
و انحصار حاکمیت و ثروت س��خن ب��ه میان آوردم،
زی��را اقوام برخالف جریانه��ای پراکنده ناهماهنگ
فارسزب��ان ،بزرگترین قدرت جهت ایجاد تغییر در
ایران به ش��مار میروند .البته این مطلب خوش��ایند
برخی ش��رکتکنندگان نبود و میان من و آنها جر و

آذربایجانغربی

ناکارآمدیستاداحیایدریاچهارومیه
دلیلعدماختصاصبودجه

نماین��ده م��ردم ارومیه در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :دلیل ع��دم تخصیص بودجه به
س��تاد احیای دریاچه ارومیه ،نداشتن اقتدار این
ستاد است ،به همین سبب وزارتخانهها اعتنایی
به تخصیص اعتبارات ستاد احیا نمیکنند .هادی
بهادری در گفتوگو با تس��نیم در ارومیه ،درباره
دالیل عدم تخصیص بودجه امس��ال ،به س��تاد
احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت :ستاد احیای
دریاچه ارومیه بای��د بهطور جدی این موضوع را
پیگی��ری کند ،وزارتخانهه��ا اعتنایی به برنامه و
مصوبات س��تاد احیای دریاچه ارومی��ه ندارند،
نمونه این موضوع در بحث بازگشایی سدها بود
که وزارتخانهها در این باره با ستاد احیا همکاری
نکردن��د .وی اف��زود :وزارت نیرو ک ً
ال به مصوبات
ستاد احیای دریاچه ارومیه بیاعتناست درحالی
که ستاد احیا برای گرفتن بودجه و اجرایی کردن
مصوباتش باید اقتدار خود را باالتر ببرد .وی افزود:
دولت هر چند وقت یکبار براساس پیشنهاد ستاد
احیا ،بودجهای برای ستاد احیای دریاچه ارومیه
اختص��اص میدهد ،دلیل عدم تخصیص بودجه
امسال بعد از گذشت  5ماه از سال ،عدم توانایی و
ناکارآمدی ستاد احیای دریاچه ارومیه است.
بوشهر

مردم خواستار برخورد قاطع با
مفسدان اقتصادی جامعه هستند

امام جمعه موقت بوش��هر با بیان اینکه مردم
خواستار برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی جامعه
هستند ،گفت :وقتی مسؤولی توانمند نیست یا
فس��ادی در وی احس��اس میش��ود باید قبل از
معرفی به دس��تگاه قضا عزل ش��ود .به گزارش
فارس از بوش��هر ،حجتاالسالم حسین دشتی
در خطبههای نماز جمعه بوش��هر با بیان اینکه
امروز کشور با محاصره ،تحریم ،مفاسد اقتصادی،
ضعف مدیران و خشکسالیهای پی درپی روبه رو
است ،اظهار داشت :ناراحتی مردم امروز به دلیل
قطعی چند ساعته آب و برق نیست بلکه نگرانی و
اعتراض آنها به دلیل مفاسد اجتماعی و اقتصادی
است .وی بر ضرورت استفاده از مدیران توانمند
و برخورد قاطع دستگاه قضا و مراکز اطالعاتی و
نظارتی با مفاسد اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد
و افزود :انتظار مردم از دس��تگاه قضایی برخورد
قاطع با مفسدان اقتصادی است.

باور کنید خر داغ میکنند!

موجسواری بر شکاف درونتشکیالتی
بحث به وجود آمد و صداها باال رفت ،زیرا آنها همچنان
دارای اندیشه شوونیسم خشکی بودند که خود را به
صورت تندروی قومی و برتری قوم فارسزبان نشان
میدهد .آنها میخواهند ایران دارای یک هویت ،زبان
و قوم واحد یعنی «پارسی» باشد و به زور آن را بر سایر
اقوام ایرانی تحمیل کنند».
بنیسعید از دیگر رقیبان برای قرارگیری در جایگاه
آلترناتیو هم س��خن گفت که لیستی از تروریستها
را دربرمیگرف��ت« :البته عالوه بر س��لطنتطلبها،
سازمان مجاهدین [منافقین] خلق نیز خود را بهعنوان
تنها جایگزین دموکراتیک نظام ایران مطرح میکند».
جبهه دموکراتیک ایران ،حزب کومله کردستان
ایران ،حزب همبس��تگی دموکراتیک اهواز ،مرکز
فرهنگی -سیاس��ی آذربایجان ،ح��زب دموکرات
کردستان ،حزب ملت بلوچ ،مرکز فرهنگی -سیاسی
ترکمن ،حزب اتحاد بختیاری و لرستان نیز از دیگر
گروههای نام برده ش��ده توس��ط بنیسعید بودند
که برخی از آنها صرفاً با تغییر نام س��عی کردهاند
سوابق تروریستی خود را پنهان کنند .از دیگر نکات
جالب گروههای ضدانقالب این مساله است که در
فضای مجازی و ش��بکههای اجتماعی ،بشدت در
حال تاخت و تاز به یکدیگر هستند و حتی سوابق
تروریستی یکدیگر را به رخ هم میکشند .آخرین
نمون��ه ،درگی��ری لفظی «رضا پهل��وی» نماینده
گروههای س��لطنتطلب با منافقین بود که چند
روز پیش از نشس��ت اخیر منافقین در پاریس رخ
داد .رضا پهلوی که خود داعیهدار بازگشت به ایران
است ،از سوی دیگر گروههای سلطنتطلب چندان
جدی گرفته نمیش��ود و حتی برخ��ی جریانات
بش��دت به وی تاخته و او را گزینهای ناالیق برای
جانشینی پدر مخلوعش در ایران میدانند.
اما درباره جلسه ضدانقالب در لسآنجلس به این
مساله میتوان اشاره کرد که تقریباً اثری از  250هزار
ایرانی س��اکن ایالت کالیفرنیا نبود و برگزارکنندگان
جلسه نیز برای آنکه به مشکل هر ساله منافقین در
ویلپنت ،یعنی نمایش چهرههای خارجی،
نشس��ت َ
پناهنده و سیاهپوست دچار نشوند ،از نمایش تصاویر
نزدیک ش��رکتکنندگان توسط رسانهها جلوگیری
کردن��د .اما در همین حال بی��رون آمدن چند فیلم
موبایلی از نشست نشان داد در این نشست نیز سالن
با حضور خارجیها پر شده و باز هم اقبال مردمی به
چنین حرکتهایی حتی از سوی ایرانیان ساکن آمریکا
وجود ندارد .وضعیت امروز ضدانقالب در ش��رایطی
اس��ت که به نظر میرس��د همه تالشهای ترامپ و

مناطق دیگر کشور اشاره کرد و گفت :همین طرح
را در «کورین» اس��تان سیستان و بلوچستان برای
پسته داریم .یا در استان کردستان در حال احداث
کارخانهای برای تولید ،بستهبندی و فرآوری عسل
هستیم .در «سرچشمه» استان آذربایجان شرقی ،به
یک کارآفرین کمک کردیم که کارخانهای را احداث
کند و  70خانم سرپرس��ت خان��وار را برای تولید و
بستهبندی مواد غذایی جذب کار کرد .عسکریآزاد
شناسایی ظرفیتهای مغفولمانده مناطق و شهرها
را از جمله اقدامات بنیاد برکت دانست و خاطرنشان
کرد :در اندیمشک اس��تان خوزستان ،یک تعاونی
بانوان وجود داش��ت که از ظرفیتهای آن استفاده
چندانی نمیش��د .با این تعاونی شرکت مشترکی
ایجاد کردیم ،پس از آن یک س��وله بالاستفاده در
شهر را پیدا و آن را پس از تجهیز ،به مرکز آموزش
و تولید فرش دستباف تبدیل کردیم .در مرحله بعد
یک کارآفرین از شهر تبریز به مجموعه اضافه کردیم
که با آموزش  120خانم اندیمشکی ،کار تولید فرش
تبریز را ش��روع کرد .این ف��رد خودش خرید فرش
را هم از خانمهای ش��اغل در کارگاه تضمین کرده
اس��ت .تعداد ش��اغلین این کارگاه تا پایان سال به
 413نفر افزایش خواهد یافت .این حرفه اص ً
ال آنجا
وجود نداش��ت اما ما از ظرفیتهای شهر که همان
تعاونی مورد نظر و سوله بیاستفاده بود بهره بردیم
و دهها شغل پایدار ایجاد کردیم .در این پروژه حدود
 40میلیارد ریال س��رمایهگذاری ش��ده است .وی
از انتخاب مناطق هدف س��رمایهگذار در فرآیندی
کام ً
ال کارشناسیشده و علمی خبر داد و گفت :در
برخی موارد ،کارشناسان ما تا  10مرتبه به منطقه
مورد نظر رفتهاند .تعاونی تشکیلشده ،عضو گرفته،
شرکت ثبت کردهاند ،مراحل اولیه انجام شده ،بعد
ما با این تعاونی شریک شدهایم تا کارخانه را ایجاد
کنیم .با توجه به اینکه کشاورزان و اعضای تعاونیها
سرمایه نقدی برای شروع کار ندارند ،روال این است
که سرمایه ثابت یا همان سرمایه اولیه نقدی مورد
نی��از برای اح��داث کارخانه را بنی��اد برکت تأمین
میکند و س��رمایه در گردش را هم خود تعاونیها
از طریق محصوالتش��ان میآورن��د .پس از اینکه
کارخانه راه افتاد و به سوددهی رسید ،بنیاد برکت
سهمش را بهطور کامل به تعاونی واگذار میکند و از
پروژه خارج میشود.
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پمپئو در این حوزه بینتیجه بوده و س��رمایهگذاری
آمریکا روی گروههای اپوزیسیون باز هم مانند گذشته
کیسههای مالی ضدانقالب را پر میکند .واقعیت این
است که عواملی همچون نبود کوچکترین واکنش
مثبت به این اتفاقات در داخل ایران ،بیتوجهی کامل
ایرانیان خارج از کشور و عدم همراهی خیل عظیمی
از آنها ،دع��وا و درگیری عمیق گروههای ضدانقالب
بر س��ر ایدئولوژی ،طر ح رقابت بر سر دریافت منابع
مالی و بسیاری موضوعات دیگر ،ضدانقالب را به درجه
بینظیری از بیخاصیتی رسانده است!
این در شرایطی اس��ت که اپوزیسیون همواره به
دنبال مصادره هر اعتراضی در ایران به نفع خود بوده
و در شرایط کنونی با وجود اعتراضهای مختلف در
برخی ش��هرها؛ در حالی که در جایگاه ثبت وقایع و
مص��ادره به مطلوب ق��رار ندارد ،با وج��ود درگیری
ش��دید در میان خ��ود ،ورود میدانی به اعتراضهای
مدنی مردم در ایران را در دس��تور کار خود قرار داده
است(!) آنها با توجه به سناریوی ابالغی واشنگتن برای
مدیریت و هدایت برخ��ی اعتراضها در داخل ایران
برای تغییر وضعیت آن از حالت اعتراض به اغتشاش و
آشوب ،همه توان خود را هم در حوزه عملیات روانی
و هدای��ت افکار عمومی و هم در بس��تر میدانی پای
کار آوردند؛ اقدامی که در نهایت تنها هدف آن ایجاد
درگیریهای مس��لحانه و همچنین ایجاد اخالل در
امنیت ملی ایران است.
در آخ��ر باید یادآور ش��د پرداختن ب��ه موضوع
چگونگ��ی ایجاد ناامنی در داخل ایران که از س��وی
دو قرارگاه عملیاتی در غ��رب ایران (واقع در اقلیم با
مدیریت موس��اد و سیا) و شرق کشور (اتاق عملیات
واقع در مرز پاکستان و افغانستان) در دستور کار قرار
دارد ،خود مجال دیگری میطلبد اما باید افکار عمومی
را مطل��ع کرد که در ای��ن برهه با توجه به اختالفات
عمیق میان اپوزیسیون ،مدیریت ایجاد بحران و ناامنی
در اختیار س��رویس آمریکا قرار دارد و ش��اید بتوان
ادعا کرد یک هماهنگی عملیاتی از سلطنتطلبها
ت��ا داعش و القاعده در اتاق عملیات غرب برای هدف
قرار دادن امنیت ملی ایجاد ش��ده است .بدون تردید
اگ��ر در چنین بره��های با آگاهی کام��ل و مدیریت
صحیح ،مطالبات اقتصادی ،معیشتی ،اشتغالخواهی
و  ...خ��ود را دنب��ال نکنی��م ،فرصت مناس��بی را به
دشمن قسمخورده خود دادهایم؛ فرصتی که میتواند
زمینهس��از ایجاد بحران در سطوح مختلف باشد که
بیبصیرتی و هدایت چنین بحرانی میتواند هزینههای
زیادی را برای ما بر جای بگذارد.

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
آن ه��م در حال��ی ک��ه
پمپئ��و ،وزیر خارج��ه دولتش س��اعتی پس از
اظه��ارات ترامپ ،درباره مذاک��ره مدنظر ترامپ

گفته« :اگر ایرانیان رفتارش��ان را با مردم خود به
طور بنیادین تغییر بدهند ،رفتارهای مخربشان
در منطق��ه را کاه��ش بدهند و بتوانن��د توافق
هستهای را بپذیرند که واقعا جلوی ساخت بمب

هستهای را بگیرد ،آن وقت رئیسجمهوری گفته
حاضر اس��ت با آنها گفتوگو کن��د» .آقایان این
بوی کباب نیس��ت که میآید ،باور کنید خر داغ
کردهاند!

چه خواهد شد؟!
ادامه از صفحه اول
نگاه
 ...وقتی خونینشهر آزاد
شد ،آن را به تمامه نوشت پای اهلل ،پاسدار حرمت
خون ش��هیدان! تو بگذار در این شهر و آن خیابان،
عمله دش��من اصلکاری با سوءاستفاده از اعتراض
مردم ،چند تایی هم شعار نثار سیدعلی کنند ولی
مگر تنها میگذارد خداوند ،آن رهبری را که بارها
از مردم خواست دقت کنید به که رأی میدهید؟!
حرف ،البته زیاد است ،منجمله با عزیزان شورای

نگهبان! اساس بعضی تأیید صالحیتها خواباندن
صدای اعتراض همان جماعتی بود که معاالس��ف
این شبها نشان دادند حتی با گالیههای مردم هم
خوب بلدند کاسبی کنند و «نقد به قوه مجریه» را
بدل به «ناسزا علیه اصل نظام» کنند! ولی مگر اول
بار است که فحش ناکثین و قاسطین و مارقین را
علی دش��ت میکند؟! از به کار بردن این جمله در
رسانه رسمی مملکت ،عذرخواهم لیکن فحشخور
علی ،همیشه ملس بوده! گنه کرد در پاستور ،وزیری

و به جرمش شهید محمد بلباسی باید توضیح دهد
که چرا رفت سوریه! شهیدی با  ۴فرزند که آخری
یعنی زینب ،چند ماه بعد از شهادت پدر به دنیا آمد!
واقعا جا دارد اینگونه بنویسم که اگر محمد بلباسی،
زن و بچ��ه و زندگی را رها نمیکرد تا دش��من در
همان کش��ور دیگر ،متوقف بماند و قدوم نحسش
خ��اک پاک وطن را آلوده نکن��د ،آیا باز هم اینقدر
راحت میتوانستیم به روحانی رأی بدهیم لیکن از
نظام انتقاد کنیم؟!

ما مسؤولیم!
يادداشت امروز ادامه از صفحه اول
و چ��را ح��اال س��اکتید و
اعتراض��ی نمیکنید؟! ب��ه آن نماینده مجلس باید
خرده گرف��ت که در اجتم��اع مردم س��ادهدل که
مشکالت اقتصادی کمرشان را شکسته بود ،میگفت:
«ما به کس��ی رای میدهیم که سید اصالحات او را
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تایید کرده است .ما گرامی میداریم یاد هاشمی را،
درود میفرستیم بر خاتمی عزیز و سالم میکنیم به
روحانی»[جیغ و هورای بلند!] .باید به آن سلبریتی
خرده گرفت که گفت «چون خاتمی تکرار کرده ما
هم تکرار میکنیم و شما هم بیایید و تکرار کنید»،
بدون هیچ منطق عقالنی! و بدون هیچ گزاره منطقی!

اگر خردهای بر مردم رأیدهنده باش��د این است که
چرا س��لبریتیها را اینقدر ج��دی گرفتهاند که هوا
برش��ان دارد و خود را در مقام مرجعیت رفتارهای
سیاس��ی ببینند! و چرا به سیاس��تمدارانی که روز
روش��ن داش��تند به طرفداری از دروغ و دروغگویی
تبلیغ میکردند ،اعتماد کردند!

