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دهقان خبر داد: 

موافقت قوه قضاییه با طرح 
»اعاده اموال نامشروع مسئوالن«
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مذاکره با آمریکای زورگو و قلدر 
به مصلحت نیست
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ضرورت مبارزه با آنهایی که ریشه اعتماد را می خشکانند

نهیبی برای مبارزه با یقه سفیدها

برایشرطیها

مائدهشیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

آنهایی که بدون قید و شرط می گویند با آمریکا مذاکره کنیم و برای اجرایی شدن 
خواسته هایش��ان به مقامات عالی کشور نامه می نویسند، آیا حاضرند بدون قید و شرط 

مقابل خبرنگاران و مردم بنشینند و مطالبات آنها را پاسخ دهند؟! 
آیا برای مذاکره با جناح رقیب بی قید و شرط در رسانه ها حاضر می شوند؟! آیا برای 
صحبت کردن با خودی ها هم قید و ش��رط نمی گذارند؟! متاس��فیم که بگوییم همین 
افراد کسانی را مانند شخصیت »عزیزم ببخشید« در مجموعه »کاله قرمزی« دم دست 
دارند تا شروطشان برای آب خوردن با فالن مدیر را اجرا کنند و حاال برای نظام تجویز 

می کنند که بدون قید و شرط با دشمنت بنشین و مذاکره کن!!
آنهایی که حتی برای انتخاب رنگ لیوان آب شان هم شرط می گذارند و مدام برای 
هر چیز سوال می کنند، حاال نامه نوشتند که بیایید بدون قید و شرط با آمریکا مذاکره 
کنیم! کس��ی هم نمی  گوید ش��ما که برای مصاحبه معمولی با رسانه خودی صد قید و 
ش��رط دارید، شما که برای مناظره با یک هموطن خواسته دارید، شما که برای حضور 
در غرفه فالن روزنامه در نمایش��گاه مطبوعات همه جزئیات حضور افراد و خبرنگاران و 
حتی همسایه غرفه را مطالبه می کنید و بعد پاسخ می  دهید! حاال به نظام می گویید که 
بدون قید و ش��رط با امریکا کش��وری که سردمدارانش از اوباما تا ترامپ و بوش علنا بر 

خواسته قلبی شان که نابودی جمهوری اسالمی است تاکید کردند، مذاکره کند؟!
آقایان��ی که برای رفتن در جلس��ات کذایی و چیدن اس��تراتژی، ب��رای حضور در 
مراسم های عجیب و غریب و عمامه گذاری و... هزار مدل شرط می تراشند حاال کارشان 
به جایی رسیده که برای مذاکره با آنهایی که چندین بار خیانتشان رو شده و حاال علنی 
می گویند که قصد نابودی جمهوری اس��المی را دارند، سینه سپر کرده و حمایت علنی 
از مذاکرات بی قید و شرط را مطرح می کنند!! چه اتفاقی در کشور رخ داده که ارزش ها 
با ضد ارزش ها در حال جابه جایی اس��ت، که این افراد از بیان حرف خودش��ان ش��رم 

نمی کنند و انتظار تبعات استفاده از چنین واژه هایی را ندارند؟ 
اینها حلول همان هش��دارهای رهبری اس��ت که درب��اره جابه جایی قاتل و مقتول 
در ماج��رای اعدام منافقین کودک کش داش��تند و برخی نش��نیدند. اینها نتیجه مدارا 
کردن با افرادی اس��ت که نمی توان اقدامات بسیاری که در جهت تخریب نظام داشتند 
را به پای نادانی ش��ان نوشت، اینها نتیجه گفتن »انشااهلل گربه است« هایی است که در 
جواب لگدپراکنی مفس��دان اقتصادی ای که روزی در قالب مس��ئول فعالیت می کردند، 
نصیبمان ش��ده است. کار تا جایی باال گرفته که فردی که فالن کارخانه را باال کشیده 
و ن��ام خانواده اش به عنوان رانت خوار بیت المال مطرح ش��ده و فردی که برای لیس��ت 
انتخابات��ی مجلس پ��ول طلب می کرده! فردی که چندی پی��ش در مقابل دوربین های 
تلویزیون به خاطر فس��ادهای اقتصادی اش محاکمه ش��د، دم از مذاکره بی قید و شرط 
با دش��من می زن��د، آنقدر دربرابر حرف های عجیب آقای��ان در توهین به مدافعان حرم 
در قالب کار انتخاباتی مماش��ات و جناح بازی صورت گرفت که حاال علنی از نشس��ت 
و برخاس��ت با کسی می گویند که شمش��یر دشمنی را برای ملت از رو بسته است! این 
اقدام نتیجه قصور جناح مقابل در قبال فراموشی وظیفه خطیر روشنگری افکار عمومی 
درباره پیش��ینه تاریک آقایان اس��ت و وقاحت این آقایان در سوء اس��تفاده از نارضایتی 

معیشتی مردم.
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دیر زمانی است که اقتصاد کشور دستخوش 
نوسانات و گرانی است اما فارغ از تمام 

شاخص های کالن اقتصادی که تحت الشعاع 
این گرانی و رشد بی حد و حصر قیمت ها قرار 
گرفته؛ بیشترین آسیب و صدمه در این میان 

به قشر کارگر وارد شده است که حقوقش 
به نیمه ماه نرسیده تمام می شود و هر تعداد 

کاالی اساسی را از سبد کاالی خود حذف 
می کند؛ باز هم نمی تواند هزینه معیشتی 

خود را تامین کند

ازکدامخستهبودنمیگویند؟
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یکی از مباحثی که در فضای رسانه ای و القاهای 
دشمنان به چش��م می خورد طراحی و تالش های 
بی وقف��ه آنها برای برجسته س��ازی ادعای خس��ته 
ش��دن ملت ایران از ادامه راه انقالب و ارزش های 
انقالبی است به گونه ای که هر روز بهانه ای را برای 
این القاها برجس��ته می سازند چنانکه کوچک ترین 
انتقاد رس��انه ای و مردمی از عملکردهای دولت را 

مقابله با نظام عنوان می کنند.
جال��ب توجه آنکه دش��منان همزم��ان پروژه 
دلسردس��ازی مردم از نظام را نیز اجرا می کنند. در 
این حوزه دو محور اجرا می ش��ود از یک سو با ایجاد 
فضای منفی در قبال مس��ئوالن نظ��ام به تخریب 
جایگاه سیاسی نظام در میان مردم می پردازند و از 
سوی دیگر با برجسته سازی مسائل اجتماعی و القای 
فضای سیاه از جامعه به دنبال تزریق فرهنگ یاس 
و ناامیدی در میان مردم از آینده کش��ور هس��تند. 
البته یک حلقه تکمیلی نیز برای این طراحی وجود 
دارد و آن برجسته سازی پیامدهای منفی اقتصادی 
خروج آمریکا از برجام و یا عدم رویکرد اروپا به ادامه 
برجام است. حال این سوال مطرح است که آیا آنچه 
غرب در باب خسته شدن ملت ایران مطرح می سازد 
درس��ت است و اگر خستگی هم وجود دارد و محور 

آن را چه مواردی تشکیل می دهد؟
بررسی آنچه در سطح جامعه ایران در جریان 
اس��ت نش��ان می دهدکه مل��ت ای��ران چند اصل 
را م��ورد تاکی��د دارد ک��ه عبارتند از ل��زوم توجه 
مس��ئوالن به اقتصاد کش��ور با تکیه بر داشته های 
درونی و ظرفی های عظیم انسانی و منابعی که در 
کش��ور وجود دارد، ملت خواستار مقابله با واردات 
بی روی��ه و توجه بیش��تر و عملی ب��ه تولید داخل 
اس��ت، ایرانیان تاکید دارند که همچنان خواستار 
تحقق حقوق هس��ته ای خود هستند و هر دستی 
را که به س��وی دفاع دفاع��ی و موقعیت منطقه ای 
کشور دراز شود قطع خواهد کرد، ملت تاکید دارد 
که اهل جنگ نیس��ت اما زیر بار حرف زور آمریکا 
و کش��ورهای غربی که می خواهند ایران را تسلیم 
زیاده خواهی های خود کنند نمی شود، ملت تاکید 
دارد که وح��دت و یکپارچگی مس��ئوالن در حل 
مشکالت کشور ضروری است و دولتمردان باید از 
سیاس��ی کاری و رفتارهای جناحی دست بردارند، 
ملت ایران با حضور در راهپیمایی روز قدس نشان 
داد ک��ه آرمان حمایت از مظلومان جهان همچنان 
در راس مطالباتش اس��ت و حاضر به کوتاه آمدن 

در برابر این اصول انسانی نیست.
بر این اساس می توان گفت که طراحی غرب برای 
القای خسته شدن ملت ایران به نوعی گرفتارسازی 
مس��ئوالن در اشتباه محاسباتی است تا با این ترفند 
چنان القا س��ازند که نظام پشتوانه مردمی خود را از 
دست داده است تا ش��اید با این ادعا مسئوالن را به 

تسلیم شدن در برابر زیاده خواهی خود وادار سازد.
در این میان مس��ئوالن باید در کنار قدردانی 
از خس��تگی ناپذیری ملت شرایط را برای ادامه این 

روند فراهم آورند.
در ای��ن چارچوب توجه ب��ه مطالبات اقتصادی 
م��ردم و تالش وام های رفع این مش��کالت دس��ت 
کشیدن از سیاسی کاری و تبدیل کردن امور ساده به 
مسائل سیاسی و جناحی، توجه به انتقادها از سه قوه 
و متهم نساختن منتقدان با عناوین مختلف، دست 
کش��یدن از مسائل حاش��یه ای و تنش های سیاسی 
و معطوف شدن به مش��کالت اصلی کشورها توجه 
کردن به منافع ملی به جای رویکرد به مسائل بدون 
محتوا نظیر مناظره بر سر اف.ای.تی.اف در مجلس، 
خودداری مجل��س از تصویب مصوبات��ی که منافع 
و امنیت ملی را تحت الش��عاع ق��رار می دهند مانند 
پالرمو و موارد مشابه آن، دست کشیدن از دلبستن 
به برج��ام و وعده ه��ای غرب برای حف��ظ برجام و 
تالش برای تکیه بر داش��ته ها و توان داخلی، مقهور 
نش��دن در برابر فشارهای خارجی از جمله در حوزه 
هسته ای، موش��کی و منطقه ای و... از جمله وظایف 
مسئوالن در برابر ایستادگی و خستگی ناپذیری ملت 
اس��ت. ملت ایران از ماندن مسئوالن در این فضاها 
خس��ته می شوند و خواس��تار آنند که دولتمردان با 
گرفتار نیامدن این مسائل همسو با مردم برای تحقق 

اهداف و آرمان های انقالب و ملت گام بردارند. 
رفتارهای برخی مسئوالن که نشانگر خستگی و 
یا عدم توجه آنها به داش��ته های داخلی و اصرارشان 
بر همگرایی با خواس��ته های کشورهای غربی است 
موجب ش��ده تا این توهم در میان دش��منان ایجاد 
ش��ود که با ادامه تحریم ها و فشارها ایران را تسلیم 

زیاده خواهی های خود کنند. 
بر این اس��اس مس��ئوالنی که تصور می کنند 
ملت خس��ته اس��ت و یا در حال القای خس��تگی 
ملی هس��تند و یا اینکه خود خسته شده و بریده از 
انقالبی گری و آرمان های انقالبی ملت هستند باید 
از مناسب خود کناره گیری کرده و امور را به اهلش 
بسپارند. آنان باید بدانند که خستگی خود را نباید 
به ملت نس��بت دهند و یا باید خود را به پای ملت 
برسانند و یا اینکه از منسب خود کناره گیری کرده، 

پیش از آنکه ملت آنها را کنار بگذارد.

پورمحمدی: ما قرارداد حق پخش را امضا کرده ایم اما
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نتوانستیم واریزی داشته باشیم
 

اگر بانک مرکزی پول را نریزد، نمی توانیم بازی را پخش کنیم
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