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آیت اهلل نوری همدانی: 

مردم حق  دارند از وضعیت 
بد اقتصادی ناراضی باشند
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نه اش��تباه نش��ود. من را ب��ا امثال صادق 
زیب��اکالم »اش��تباهی« نگیری��د. منظ��ورم را 

نمی شد کال توی تیتر بگذارم. 
باور کنید من هم دوش��نبه ش��ب یکی از 
همان »یک ضربان« بودم. من هم کیف کردم 
از اینکه بچه ها حال »سی.آر.ِسِون« را گرفتند. 
غرق در غرور ش��دم که بهترین بازیکن جهان 
نتوانس��ت پنالت��ی اش را به ت��ور دروازه »علی 
بیرو« بچس��باند و شیربچه لُر ما امید یک ملت 

را به آغوش کشید. 
من هم با گل کری��م برای لحظه ای قانون 
جاذب��ه را نقض کردم و ب��ه هوا پریدم و بعد از 
پنالتی دوست داش��تم بپرم و توپ را از دست 
گلر پرتغال بقاپم و بدوم و بگذارمش روی نقطه 
وس��ط زمین تا بیش از این وقت تلف نکنند و 

آخرین فرصت ها را هم از دست ندهیم.
من هم بغ��ض بیخ گلویم را گرفته بود که 
بچ��ه های ما با همه »تحریم«ها و »تحقیر«ها 
زورش��ان را زدند و دست آخر با اشک از زمین 

سبز بیرون رفتند.
من به »جوان« های ایرانی بالیدم و افتخار 
کردم، اما ته ذهنم به این فکر کردم که اگر این 
بچه ها پیروز میدان می ش��دند و برای اولین بار 
در تاریخ، پا به دور بعد جام می گذاش��تند، اگر 

ما می توانستیم یکی از غول های فوتبال جهان 
را ح��ذف کنیم چه می ش��د؟ دقیقا چه اتفاقی 

رخ می داد؟ 
مثال مردم ش��ب تا صبح را توی خیابان ها 

می زدن��د و می رقصیدند؟ مثال 
م��ردم برای یک ش��ب تا صبح 
همه دردهای ش��ان را یادش��ان 
می رفت؟ مثال تا چند روز حال 
هم��ه خوب بود و پُ��ز بچه های 
تیم ملی را می دادند؟ مثال توی 
توئیتر و اینستاگرام، نام »ایران« 
چند روز »ترند« می شد و برای 
چن��د روز ما با ای��ن برد کیف 
می کردیم، اس��توری و پس��ت 
می گذاش��تیم و حت��ی ج��وک 
می ساختیم و به صفحه رونالدو 

یک حالی می دادیم و بعد؟
بعدش چه؟ توی این اوضاع 
بی در و پیک��ر اقتصادی که جز 
»ولن��گاری« معن��ای دیگ��ری 
ت��وی روزهایی که  نمی ده��د، 
مردم از جی��ب خالی و صورت 
س��رخ ش��ده با س��یلی خسته 
در آمده  و صدای ش��ان  شده اند 

چه می شد؟ 
آقای رئیس دولت بی خیال 
همه مشکالت مملکت احتماال 

مثل قب��ل و بعد از ب��ازی یک پی��ام بلند باال 
م��ی داد و این برد را هم ب��ه کارنامه خودش و 
دولت��ش و احتماال برج��ام ناقص الخلقه الصاق 

می کرد. 

بع��د وزارت ورزش و جوان��ان به بازیکنان 
م��ژده م��ی داد ک��ه خوش ب��ه حال ت��ان ک��ه 
رئیس جمهور وسط توچال گردی و... می خواهد 
یک حالی به ش��ما بدهد و برای تماشای بازی 
مرحله بعد به روسیه قدم رنجه 

کند.
کل کابینه ه��م احتماال به 
احترام صعود تاریخی تیم ملی در 
دوران تاریخی تدبیر و امید یک 
جلسه هیئت دولت را با پوشیدن 

لباس تیم ملی برگزار می کردند.
رسانه های ش��ان  بعدت��ر 
کال بی خیال برج��اِم روی هوا، 
دالر و س��که ی س��ر ب��ه فلک، 
مگس پران،  بازاره��ای  تعطیلی 
قطع��ی آب در آبادان، اعتصاب 
بی کارش��ده های کارخانه ه��ای 
و  می ش��دند  و...  ورشکس��ته 
کل اخب��ار مه��م و تحلی��ل و 
ص��رف  را  گزارش های ش��ان 
مرحل��ه  در  تیم مل��ی  حض��ور 
یک هشتم، حضور رئیس دولت 
حض��ور  تیم مل��ی،  اردوی  در 
بانوان در ورزشگاه آزادی برای 
تماش��ای بازی مرحل��ه بعد با 
روسیه، نقش دولت در رضایت 
اجتماع��ی و عزت ایرانی، نقش 
برجام و مذاکره با »کدخدا« در ناکامی کریس 

رونالدو و... می کردند.
آن وقت این قشر ضعیف جامعه بود که باید 
زیر این ب��اال و پایین پریدن های مثال از ش��وق 

صعود له می ش��د و صدای جماعت معترض به 
رکود و گرانی و بی س��ر و س��امانی اقتصاد الی 
بوق های ممتد شیپورها و ماشین ها گم می شد؟

فکر می کنید این اتفاق ها نمی افتاد؟ تجربه 
همین چند سال اخیر به ما و شما اثبات نکرده 
که »راس��تگویان« چطور می توانند ذهن مردم 

را منحرف کنند؟
مگر در روزهایی که می خواس��تند به زور 
توافق هس��ته ای را به خ��ورد ملت بدهند، کم 
از ای��ن کارها کردند؟ مگ��ر جامعه را دوقطبی 
نکردن��د؟ مگر همه مش��کالت مملک��ت را به 
س��انتریفیوژهایی که داش��ت می چرخید گره 
نزدند؟ مگر نگفتند نان و آب و ریزگرد و بارش 
باران و ازدواج و سینما و در یک کالم همه چیز 
م��ردم به مذاک��ره و توافق ب��ا »کدخدا« ربط 

دارد؟ نگفتند؟!
مگ��ر بعد از آنکه ماه��ی انتخابات مجلس 
و خب��رگان را از آب گل آل��ود برجام گرفتند و 
تحریم ها همچنان به روح و جسم برجام تجاوز 
می ک��رد موضوع چندتا کنس��رت لغو ش��ده و 
حضور بانوان در ورزش��گاه   ها را مش��کل اصلی 

مملکت جا نزدند؟ نزدند؟
مگر برای رای »حالل« گرفتن هر ناصوابی 
را بر زبان ج��اری نکردند؟ مگر از لولوی دیوار 
و خیاب��ان و پیاده رو نگفتن��د؟ مگر به دروغ از 
ماش��ین اقتصاد بیرون آمده از ته دره نگفتند؟ 
مگر وعده های ریز و درش��ت ثب��ات اقتصادی 

ندادند؟ ندادند؟
کاله تان را قاض��ی کنید. دعواهای مزخرف 
سیاس��ی را هم کنار بگذاری��د. آن وقت متوجه 

می شود که چقدر خوب شد که صعود نکردیم.

معاون وزیر صنعت خبرداد؛
تعیین ماندن یا رفتن پژو 
ظرف روزهای آتی 
معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات 
وزارت صنعت با خودروس��ازان فرانس��وی، از ابزار 
عالقمن��دی آنه��ا ب��رای مان��دن در ای��ران بعد از 
خ��روج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج های 

همکاری مشترک در راه است.
محس��ن صالحی نیا از برگزاری جلس��ات مکرر 
وزارت صنع��ت با خودروس��ازان خارجی ش��ریک 
ای��ران، بعد از خ��روج آمریکا از برج��ام خبر داد و 
گفت: ظرف هفته های گذشته یک جلسه با مقامات 
ش��رکت رنو و یک جلسه با ش��رکت پژوی فرانسه 
برگزار ش��ده که در تمام این جلسات، خواسته آنها 
ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد 
جوینت ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر 
روی ق��رارداد خ��ود با ایران وق��ت و هزینه زیادی 

گذاشته و سرمایه هایی را هم به ایران آورده اند. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: 
ع��زم این دو کش��ور در انج��ام پ��روژه در ایران و 
حفظ ق��رارداد جوینت ونچر اس��ت؛ اما به هرحال 
محدودیت های آمری��کا نیز می تواند تا حدودی در 

این قراردادها، مشکل ساز شود.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا قرارداد پژو 
ب��ه لحاظ منافع ق��راردادی در دوره جدید بهتر از 
قرارداد سال های گذشته است، گفت: ایران خودرو 
خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در 
حالی اس��ت که در ترم های بین المللی، بر هم زدن 
قرارداد منجر به این خواهد ش��د که شرکت بر هم 
زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد 
شرکت جوینت ونچری است که تشکیل شده و برای 
شکل گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج 
از قرارداد اس��ت. به هر حال تفکر پژو - س��یتروئن 
این بوده که در ایران س��رمایه گذاری کرده و عالوه 
بر بازگشت اصل س��رمایه، به سودآوری برسد؛ اگر 
این طور نب��ود، پژو به بازار ای��ران ورود نمی کرد؛ 
اما اکنون مس��اله این اس��ت که آنه��ا بین دو ضرر 
یک��ی را انتخاب کنند. خ��روج از قرارداد برای آنها 
ضرر اس��ت و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، 
ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می رس��د 
وزارت صنعت با این ش��رکت، ظرف روزهای آینده 

به جمع بندی خواهد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
ک��رد: در مجموع باید به این نکته اش��اره کرد که 
صنعت خودروی ای��ران، قبل از اینکه قراردادهایی 
درخصوص همکاری مشترک با شرکای خارجی به 
امضا برس��اند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به 
لحاظ تولید، مس��ائل کیفی و پلت فرم، کار خود را 
پیش برده اس��ت، بنابراین مس��ائل پیش آمده در 
م��ورد خروج آمری��کا از برجام اگرچ��ه می تواند بر 
روی قرارداده��ای همکاری ایران با خودروس��ازان 
خارجی اثرگذار باش��د و قراردادهای جوینت ونچر 
را تحت الشعاع قرار دهد، اما صنعت خودروی ایران 

را تعطیل نمی کند.  مهر

گزارش یک

من به »جوان« های 
ایرانی بالیدم و 

افتخار کردم، اما 
ته ذهنم به این 

فکر کردم که اگر 
این بچه ها پیروز 
میدان می شدند 
و برای اولین بار 
در تاریخ، پا به 
دور بعد جام 

می گذاشتند، اگر 
ما می توانستیم 
یکی از غول های 
فوتبال جهان را 
حذف کنیم چه 

می شد؟ دقیقا چه 
اتفاقی رخ می داد؟ 
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اردوکشی خیابانی برای تکثیر برجام

دکتر محمد مهدی شیر محمدی

mm.shirmohamadi@gmail.com

یکم: سوداگری با گرانی
دالر هرچ��ه گران تر ش��ود، س��ودش به جیب 
دول��ت محترم خواهد رفت. ظاهراً کس��ی در قبال 
این گزاره تردیدی ندارد. زیرا دولت، بدون احساس 
نیاز به درآمدهای حاصل از ملت مانند مالیات و در 
نتیجه فارغ از ضرورت احساس مسئولیت در قبال 
مردم، با ف��روش نفت، خود را س��رپا نگه می دارد 
و ارز حاص��ل از ف��روش نفت را هرچ��ه گران تر به 
ریال تبدیل کند، از س��وداگری خود با ملت بیشتر 

کاسب می شود.
گران ش��دن خودرو، س��که و... نی��ز به طرق 
مختل��ف، دس��ت اندازی ب��ه جی��ب ملت اس��ت؛ 

نیست؟!
بنابراین دولتمردان اساس��اً مش��تاق گرانی و 
تورم هستند و دیگر مانعی مانند »تکرار روحانی« 
و »انتخابات« هم ندارند که مجبور باش��ند ژس��ت 

تالش برای کنترل بازار را بگیرند.

دوم: رویای پایان
من درس��ت لحظاتی بعد از همهمه تجمعات 
خیابانی در اعتراض به گرانی گشتی در خیابان های 
تهران زدم. به نگرانی مردم کشورم در برابر گرانی، 
بیکاری، و س��فره های خالی، ارج می نهم. آنها حق 
دارند مانند من نگران معیشت خانواده خود باشند. 
ام��ا نمی دانم چرا البالی فریاد »مرگ بر گرانی« با 
ش��عار »مرگ بر دیکتاتور!« و »سوریه را رها کن« 

و... بوی »استعمار پیر به مشامم می رسید.
گزارش های بی بی سی بنگاه سخن پراکنی ملکه 
پیر را ک��ه مرور می کنم الب��الی پخش مکرر این 
ش��عارهای بودار، استقبال گزارشگر از این شعارها، 
با کلمات دیکته ش��ده »مردم خواهان پایان دادن 
به حضور منطقه ای ایران هستند.« نشان می دهد، 

درست فهمیده ام.
دس��ت های مرم��وز، می خواهند ب��ه مقامات 
دولتی و پارلمانتاریست های ما، دیکته کنند برجام 

را هم »تَکرار« کنند.
تکثی��ر برج��ام ب��رای آنه��ا یعن��ی تقدی��م 
موش��ک هایمان، تس��لیم مدافع��ان ح��رم و... این 
توقعات دیکتاتورهای جهانی، حد یقف ندارد. پایان 
توقعات آنها، دس��تیابی به روی��ای پایان جمهوری 

اسالمی است.

سوم: دستان مرموز
آنها ب��رای اعم��ال دیکتاتوری خ��ود بر ملت 
ای��ران، گروگان هم کم ندارند. از آقازاده های بیکار 
در کش��ورهای غربی تا مدارک تحصیلی بی پایه و 
اس��اس که یک نمونه اش از یک دانشگاه دِر پیت، 

در محله دارقوزآباد گالسکو صادر شده است.
نمونه دیگرش 5 هزار و 432 »آقازاده ایرانی« 
هستند که در آمریکا به سر می برند و به جز امالک 
و اموال شخصی، 148 میلیارد و 267 میلیون دالر، 
در حساب های بانکی ش��ان دارند و با عدم امضای 

FATF این اموال مصادره خواهد شد!

چهارم: دم خروس
هفته پیش »غالمحسین کرباسچی« دبیرکل 
حزب س��ازندگی و مرد همیش��ه همراه دولت های 
موسوی، سازندگی، اصالحاتی، اعتدالی و دولت های 
آینده! نامه ای به امام خامنه یا نویشتند و خواستار 
مذاکره بی قید و ش��رط، با ترام��پ )بخوانید همه 
برجام ه��ای وهم آلودش��ان( ش��دند. در ای��ن نامه 
اس��امی افرادی دیده می شود که س��ابقه دیرسال 
چتر سرویس های بیگانه بر سر آنها مستدام است. 

توضیحات تکمیلی بماند برای بعد.
ام��ا همین نامه را باید ب��ا مصاحبه اخیر خانم 
فائزه هاش��می با فاینشنال تایمز خواند. خانم فائزه 
هاش��می عضو حزب کارگ��زاران می گوید: »باید با 
آمریکا به زودی، قبل از آنکه ش��رایط بدتر ش��ود، 
مذاکره نمود... هیچ گزینه دیگری نداریم. مذاکرات 
دیرهنگام می تواند بعد از فشار بیشتر انجام بگیرد... 
جمهوری اس��المی باید مشکالت خود را با آمریکا 
حل کند چون ارتباط نداش��تن با ابرقدرت برای ما 
هزینه بر بوده است... در حال حاضر خطر فروپاشی 
را نمی بینم اما اگر راه حل هایی پیدا نش��ود، کشور 
می تواند به آن سمت پیش برود... اکنون بحران در 
تمام جنبه ها به اوج رسیده است در حالی که نظام 
وانم��ود می کند همه چیز عادی اس��ت... ما عادت 
کردیم مش��کالت را بعد از آنکه ب��ه نقطه بحرانی 

رسید،  حل کنیم.«

پنجم: صورت بندی مجدد
دولت از تورم از جمله گرانی دالر، سود می برد. 
ه��واداران دولت به جای آنکه از قوه مجریه بخواهند 
»مسئولیت پذیر« باشد، نظام را به سازش و »تکرار 
برجام« دعوت می کنند و چنانکه خانم فائزه هاشمی 
اعتراف می کند به جای آنکه »وانمود کنیم همه چیز 
عادی است.« باید نشان داد: »بحران در تمام جنبه ها 

ادامه در صفحه 2به اوج رسیده است.«

وقتی اصالح طلبان ژست منتقد می گیرند 

ضرورت تهییج دولت برای ارائه برنامه کارآمد

اگر »پرتغال« را برده بودیم، اقتصاد فلجی که پوست مردم را کنده فراموش می شد

چه خوب  که صعود نکردیم!

همایشی با حضور روسای سه قوه
برای حمایت از مطالبات مردم؛

هشدار به 
اخالل گران اقتصادی

صفحه 3

ائتالف آمریکایی - سعودی در یمن 
جنایتی دیگر را رقم زد

کشتار کودکان 
در دوشنبه خونین عمران

ویژه گروه فرادی�د  در ادامه جنایات ائتالف  آمریکای��ی - س��عودی علیه م��ردم مظلوم گ�زارش 
یمن، ش��مار قربانیان حمله جنگنده های عربس��تان س��عودی به 

محله »البرید« در شهر »عمران« یمن...

مرجع تقلید شیعیان با تاکید براینکه اینکه مردم از وضعیت 
بد اقتصادی ناراضی هستند حق دارند و حق با مردم است، گفت:  
نباید اجازه دهیم عناصر نفوذی خواس��ته های مردم را به انحراف 

کشیده و از آن سوءاستفاده کنند.
آیت اهلل حس��ین نوری همدانی در دی��دار با جمعی از فعاالن 
فرهنگی با اش��اره به جایگاه فرهنگ در هر کشوری اظهار داشت: 
فرهنگ در هر جامعه ای اساس��ی بوده و در جوامع اس��المی باید 

منطبق با آیات قرآن کریم باشد.
وی سکوت برخی در برابر انواع فساد در جامعه به ویژه فساد 
اقتصادی را موردانتقاد قرار داد و گفت: مبارزه با فس��اد اقتصادی 
خواس��ته مردم بوده و باید با آن مقابله جدی شود چراکه مبارزه 

با ظلم و فساد از تأکیدات قرآن کریم است.
مرجع تقلید ش��یعیان به مش��کالت اقتصادی مردم اشاره و 
ابراز کرد: مش��کالت اقتصادی م��ردم را آزار می دهد درحالی که 

ع��ده ای میلیاردها تومان اختالس کرده و یا برخی حقوق نجومی 
دریافت می کنند.

آیت اهلل نوری همدان��ی با تأکید بر اینکه می توان با مدیریت 
صحیح بر مش��کالت فائق آم��د، ادامه داد: چرا بای��د کارگران با 
حداقل ه��ا زندگی کنن��د و یا در یک خانواده چن��د جوان بیکار 

داشته باشیم، آیا این ها ظلم نیست؟
وی ب��ا انتق��اد از برخی مدیران که همه مس��ئله را به برجام 
گ��ره زده بودند، اذعان کرد: به دلیل غیرقابل اعتماد بودن غربی ها 
از ابتدا گوش��زد ک��رده بودیم که نباید همه مس��ائل را به برجام 
گره زده چراکه خوی اس��تکباری آمریکا اجازه دستیابی ایران به 

تمام حقوقش را نمی دهد.
اس��تاد برجس��ته حوزه علمیه قم بیان کرد: باید همه مراقب 
دسیس��ه های دش��من باشیم و اجازه موج س��واری به دشمنان را 
ندهیم همچنین در راس��تای تحقق منویات مقام معظم رهبری 

حرکت کرده و از تفرقه و اختالف بپرهیزیم.
آیت اهلل نوری همدانی با اش��اره به اوضاع و شرایط حال حاضر 
کش��ور گفت: اینکه مردم از وضعیت بد اقتصادی ناراضی هستند 
حق دارند و حق با مردم اس��ت، و نباید اجازه دهیم عناصر نفوذی 
خواسته های مردم را به انحراف کشیده و از آن سوءاستفاده کنند.

وی ب��ا تأکید بر لزوم برخورد جدی باکس��انی که به اقتصاد 
کش��ور لطمه می زنند، خاطرنشان کرد: مسئوالن نیز باید به فکر 
اقشار پایین دست و ضعیف جامعه باشند و در جهت حل مشکالت 

و مدیریت بازار تالش کرده و اقدام عاجل داشته باشند.
مرجع تقلید شیعیان افزود: برخی با سخنان بیهوده و بی فایده 
به دنبال قطبی سازی جامعه هستند و این مسئله برای کشور بسیار 
خطرناک است، باید به جای ابراز این سخنان که هیچ فایده ای به 
حال مردم ندارد به آنان خدمت کرده و از هیچ تالشی در جهت از 

بین بردن مشکالت اقتصادی دریغ نکنند.  تسنیم

آیت اهلل نوری همدانی:

مردم حق  دارند از وضعیت بد اقتصادی ناراضی باشند


