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استیضاح ،اعدام ترامپ است!

اندکی کمتر از یک سال دیگر ،نتایج انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا مشخص خواهد شد؛ با این حال ،از هم اکنون رقابت های
انتخاباتی در آمریکا شدت گرفته است .از یک طرف ،کارزار
انتخاباتی دموکرات ها در حال رسیدن به ترکیب نهایی است
و از طرف دیگر ،کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان زیر سایه
استیضاح احتمالی دونالد ترامپ قرار گرفته است .البته با
توجه به برتری عددی جمهوری خواهان در سنا شانس رای
آوردن استیضاح ترامپ به اما و اگرهای بسیاری وابسته است
اما دموکرات ها آن چنان روند استیضاح را طوالنی خواهند
کرد که عمال ترامپ را زخمی و آسیب پذیر کنند.در رویدادی
جدید در روند رقابت های انتخاباتی آمریکا ،گفته می شود که
قرار است مایکل بلومبرگ به صف طوالنی نامزدهای دموکرات
انتخابات ریاست جمهوری بپیوندد .در این صورت ،کارزار
دموکرات ها با یک تحول مهم مواجه خواهد شد .بلومبرگ،
شهردار سابق کالن شهر نیویورک پیش از این فردی جمهوری
خواه بود و به عنوان چهره ای محافظه کار شناخته می شد .با
این حال ،این میلیاردر جنجالی گویا قصد دارد در سال 2020
شانس خود را برای کسب صندلی ریاست جمهوری از حزب
دموکرات بیازماید .این موضوع از این نظر حائز اهمیت است
که اکنون این کرسی در اختیار یک میلیاردر دیگر نیویورکی به
نام دونالد ترامپ قرار دارد .با این حال ،بلومبرگ برای این که
مورد استقبال حامیان حزب دموکرات قرار گیرد ،راه طوالنی
در پیش خواهد داشت .وی برای سال های طوالنی از مواضع و
دیدگاه محافظه کاران آمریکایی حمایت کرده است .بلومبرگ
هم خود یک میلیاردر است و هم این که حامی کسب و کارهای
بزرگ از جمله غول های وال استریت شناخته می شود ،در
حالیکهاکثرطرفدارانحزبدموکراتدرپیبهبودشرایطکار
برای فعاالن کسب و کارهای کوچک هستند و گاهی نگاه منفی
به شرکت های وال استریتی دارنــد .ضمن این که بلومبرگ
مخالف سقط جنین و طرفدار آزادی حمل سالح است و در
دوران شهرداری نیویورک از ایده " پلیس قدرتمند " حمایت می
کرد که هر سه موضوع به عنوان خط قرمز جریان لیبرال حزب
دموکرات قلمداد می شود .از این نظر ،برخی گمانه زنی ها
حکایت از آن دارد که بلومبرگ درصورت ورود رسمی به رقابت
های درون حزبی دموکرات ها ،در نهایت در کسب حمایت
طــرفــداران حزب دموکرات ناکام خواهد ماند و از گردونه
رقابت ها خارج خواهد شد .اکنون فضای سیاسی آمریکا تحت
تاثیر رشد فزاینده راست گرایی قرار دارد که با پیروزی ترامپ
در سال  2016جان دوبارهای گرفته است  .این روند موجب
شده است که تمایالت چپ گرایانه و حتی سوسیالیستی در
داخل حزب دموکرات شدت گیرد .به همین دلیل برخی پیش
بینی ها حکایت از آن دارد که نامزدهای مرکزگرا همچون جو
بایدن یا حتی محافظه کارانی مانند مایکل بلومبرگ برای
کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات در انتخابات 2020ناکام
بمانند و نامزدی نهایی برای مصاف با ترامپ به چپ گرایانی
همچون برنی سندرز یا الیزابت وارن سپرده شود .البته یک
احتمال نیز این است که سران حزب دموکرات در پی نگرانی
از غلتیدن حزب به چپ گرایی شبه سوسیالیستی ،در نهایت
پشت سر بلومبرگ قرار گیرند و روندی را طی کنند که سال
 2016با حمایت همه جانبه از هیالری کلینتون طی کردند.
با این حال ،هنوز مشخص نیست که نامزد مطلوب مرکزگرایان
حزب دموکرات ،بایدن کهنه کار و معاون رئیس جمهور سابق
خواهد بود یا یک تاجر میلیاردر جنجالی از نوع دونالد ترامپ .اما
اوضاع برای دونالد ترامپ نیز خیلی مناسب به نظر نمی رسد.
گرچه سنت سیاسی در آمریکا نشان می دهد که اغلب روسای
جمهوری این کشور برای کسب پیروزی مجدد در انتخابات
موفق بوده اند ،ولی مواجهه ترامپ با استیضاح از سوی کنگره
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،ساکن کنونی
کاخ سفید را دچار دردسر کرده است .همه نشانه ها حکایت
از آن دارد که در نهایت ترامپ درمجلس نمایندگان استیضاح
خواهد شد .نمایندگان دموکرات کنگره به پشتگرمی اکثریت
خود در مجلس نمایندگان و همچنین دشمنی رسانه های
جریان اصلی با ترامپ و خشم نهادهای قدرتمند در آمریکا از
جمله برخی سران نظامی – امنیتی از عملکرد دولت ترامپ،
استیضاحرئیسجمهورراموضوعیتمامشدهقلمدادمیکنند.
با این حال ،برتری جمهوری خواهان در سنا شانس برکناری
ترامپ را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است .در فضای
به شدت دوپاره شده سیاست در آمریکا ،دور از انتظار خواهد
بود که حداقل  20سناتور جمهوری خواه ،با دموکرات ها برای
اخراج رئیس جمهور هم حزبی از کاخ سفید هم پیمان شوند.با
این حال ،دموکرات ها امیدوار هستند اگر نمیتوانند ترامپ
را از طریق برپایی دادگاه در سنا به زیر بکشند ،افشاگری های
روزمره علیه رئیس جمهور کنونی ،شانس وی را برای پیروزی
در انتخابات سال آینده کاهش دهــد .با ورود برخی چهره
های سرشناس کنونی یا سابق دولت ترامپ به روند تحقیقات
استیضاح ،به تدریج نقاط ضعف رئیس جمهور کنونی برای
رای دهندگان آمریکایی ،به ویژه رای دهندگان مستقل و مردد
آشکار می شود .اتهاماتی همچون دروغگویی  ،باج خواهی
 ،سوءاستفاده از قدرت و کشاندن پای کشورهای خارجی به
رقابت های سیاسی داخلی ،موضوعاتی است که بردیدگاه
رای دهندگان مستقل و مردد تاثیر می گــذارد .البته ترامپ
و حامیانش درتالش هستند تماس تلفنی جنجالی ترامپ با
رئیس جمهور اوکراین را کم اهمیت جلوه دهند و بر موفقیت
های دولت کنونی درعرصه اقتصادی به ویژه کاهش بیسابقه
نرخ بیکاری در کشور و رشد فزاینده ارزش بازار سهام تاکید
میکنند .با این حال ،نامزد زخمی شده از استیضاح کنگره،
برای دفاع از عملکرد خود و پاسخ گویی به حمالت بی امان
دشمنان و رقبا ،دشواری های زیادی پیش رو خواهد داشت .این
دشواری ها به اندازه ای است که فردی همچون نیکی هیلی،
نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و یکی از حامیان سرسخت
دونالد ترامپ میگوید «:استیضاح رئیس جمهور به منزله حکم
اعدام وی است».
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رهبر انقالب در دیداری کم سابقه با تولیدگران با تشریح راهبرد های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تاکید کردند
ملت ایران دشمن را در عرصه های جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی مانند روزهای اخیر عقب زده است
حــضــرت آیـــت ا ...خــامــنــه ای رهبر
معظم انــقــاب اســامــی شــب گذشته
(سهشنبه) در دیدار دو هزار و  500نفر
از تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی ،ضمن تشریح راهبردهای
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن با اشاره
به اهمیت ثــروت ملی و گسترش رفاه
عمومی در نظام اسالمی و ضرورت امید
نبستنبهخارجازکشورتأکیدکردند:کار
و راهبرد اساسی «مصون سازی اقتصاد
از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق
تولیدداخلی»استوبندهپشتاینقضیه
ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی
کشور کام ً
ال دفاع می کنم.
حضرت آیت ا ...خامنه ای هدف اصلی
از جلسه با تولید کنندگان ،کارآفرینان
و فعاالن اقتصادی را تکریم این عناصر
اســاســی در افــکــار عمومی خواندند و
سخنان تولیدکنندگان در ایــن دیــدار
را بسیار مهم ،سنجیده و قابل توجه
دانستند.رهبر انقالب با بیان این نکته
که ایکاش تعداد بیشتری از مسئوالن
بخش های دولتی و نمایندگان مجلس
در این جلسه مهم حضور داشتند ،گفتند:
کسانی که درباره رونق تولید جور دیگری
فکر می کنند و برای حل مشکالت چشم
به جای دیگری دارنــد ،باید حرف های
امشب این تولیدکنندگان را می شنیدند
«انتقال
و درک می کردند که تنها دریچه
ِ
حیات ،روشنایی و نیرو به داخل کشور»
همین دریچه ای است که فعاالن بخش
تولید بر روی کشور میگشایند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای نقش اقتصاد را
در نظام اسالمی بسیار مهم برشمردند و
افزودند :ثروتمند کردن جامعه ،افزایش
ثروت ملی ،گسترش رفاه عمومی و توزیع
عادالنهمنابععمومیدراسالم،یکارزش
است که با تحقق این نگاه در عین وجود
تفاوت در جامعه ،شکاف طبقاتی بهوجود
نخواهد آمد.رهبر انقالب تولیدکنندگان
را فرماندهان ،پیشروان ،خط شکنان و
صفوفمقدمعرصهحیاتی«تولیدداخلی،
رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی»
خواندند و خاطرنشان کردند :این میدان
خطیر ،میدان یک جنگ واقعی است.
ایــشــان بــا اشــــاره بــه جــنــگ همیشگی
اقــتــصــادی مــیــان کــشــورهــا و ق ــدرت ها
افزودند :البته در دوره ریاست جمهوری
فعلی آمریکا ،این جنگ با چین ،کره ،اروپا
و دیگر مناطق ،بــروز و گسترش یافته و
در قبال ایران از طریق اعمال تحریم ها،
شکل وحشیانه ،کینه ورزانه و جنایت آلود
گرفته است.
-1منتظرپایانتحریمهاماندنخیال
باطل است
رهبر انقالب تصور پایان تحریم ها در
یــکــی دو س ــال آیــنــده را خــیــال باطل
خواندند و افــزودنــد :با شناختی که از

مسائل جبهه استکبار داریـــم ،تحریم
ها حــاال حاالها وجــود دارد ،بنابراین
برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر
پایان تحریم ها و بــودن یا نبودن فالن
شــخــص ی ــا اقـــــدام فـــان کــشــور ب ــود.
 -2تاکتیک و راهبرد اصلی مقابله با
تحریم ها
ایشان گفتند :البته دور زدن تحریم ها به
عنوان یک تاکتیک خیلی خوب است ،اما
کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون سازی
کشور از آسیب تحریم ها متمرکز کرد.
-3قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
ایشان وابستگی به درآمــدهــای نفتی
حتی در بودجه جاری را موجب آسیب
پذیری کشور خواندند و افزودند :این
اتکا با توجه به تحریم ها اندکی کاهش
یافته امــا از دهــه  ۷۰در زم ــان دولــت
بــرادر و رفیق عزیزمان مرحوم هاشمی
رفــســنــجــانــی(ره) تأکید کــرده ام باید
وابستگی بر نفت را بهتدریج کم کنیم.
حــضــرت آیــت ا ...خامنه ای هــدف از
تشکیل صندوق توسعه ملی را خارج
کــــردن ه ــر ســالــه بــخــشــی از درآمـــد
نفتی از اختیار دستگاه هــای دولتی
برشمردند و گفتند :از گذشته تا حال
هــمــه دولــــت هــا وقــتــی دچــــار مشکل
می شوند ،با اصــرار و التماس از بنده
مجوز برداشت از صندوق درخواست
مــی کنند و بــر اثــر ایــن رونـــد ،صندوق
توسعه متأسفانه کــم اثــر شــده اســت.
-4جــدیــت در ادامـــه رونـــق تولید
داخلی
ایشان مسلح کردن انقالب به سالح و
اراده تولید داخلی را عــاج مشکالت
برشمردند و افزودند :تنها راه حل مسائل
موجود ،این است که مسیر تقویت و رونق
تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با
تصمیمات صحیح و اقدامات الزم ،موانع
را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در
این مسیر نسبت به قبل مشهود است.
-5شرطی نکردن و گــره نــزدن حل
مشکالت به دیگران
رهــبــر انــقــاب تــوجــه بــه تولید داخــل
را مــوجــب دور شــدن کــشــور از حالت
شرطی شــدن دانستند و گفتند :گره
زدن رونــد حل مشکالت به تصمیمات
دیگران موجب بــروز بدترین مشکالت
بــرای کشور می شود.حضرت آیت ا...
خامنه ای با ابراز تأسف از بروز این حالت
در چند ســال اخــیــر افــزودنــد :در این
ســال ها بیان مسائلی از قبیل ایــن که
«ببینیم شش ماه دیگر چه می شود» یا
«برجام چه می شود» و حاال نیز «به امید
ابتکار رئیس جمهور فرانسه ماندن»،
هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد
کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.
ایــشــان تــأکــیــد ک ــردن ــد :الــبــتــه ایـــراد
نــــدارد کـــاری کــه عــبــور از خــط قرمز

نــیــســت ،انــجــام دهــنــد ام ــا نــبــایــد حل
مسائل اقتصادی را به ایــن کارها گره
زد و افــکــار عــمــومــی را شــرطــی کــرد.
-6رفـــع مــوانــع ب ــروز ظرفیت های
داخلی
رهبر انقالب ظرفیت هــای داخلی را
بی پایان خواندند و یـــادآوری کردند:
وقــتــی یــک فــعــال اقــتــصــادی ،مانند
امــشــب ،گــلــه مــی کــنــد و دغــدغــه مند
اســت ،در واقــع ایــن حقیقت را اعــام
می کند که ظرفیت پیشرفت در کشور
وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای در همین
زمینه افزودند :انشــاءا ...با استفاده از
ظرفیت های بی نظیری که تنها بخشی از
آن ها مورد استفاده قرار گرفته و به برکت
فعالیت فعاالن اقتصادی ،تحریم ها را
از تهدید به فرصت تبدیل خواهیم کرد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه این نکته
را یادآور شدند که اگر ملت ایران و فعاالن
اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند
با تکیه بر توان داخلی تحریم ها را بی اثر
کنند ،عامل تحریم کننده نیز از ادامه
تحریم ها دســت برخواهد داشــت زیرا
متضرر خواهد شد.
-7ادامــه توجه به داخل حتی با رفع
تحریم ها
حــضــرت آیــت ا ...خامنه ای بــا تأکید
بر ایــن که اگــر طــرف مقابل از سیاست
تحریم دست برداشت ،ما نباید سیاست
تکیه بــر تــوان داخــلــی را تغییر دهیم،
افزودند :برخی منتظرند تا اگر راه آن
طرف باز شــود ،جهت گیری اقتصادی
کشور را به سمت نگاه به خــارج ببرند
در حالیکه چنین نگاهی ،غلط است.
ایشان خاطرنشان کردند :سیاست های
تکیه بر توان داخلی باید آن چنان محکم و
استوار باشد که اگر تحریم ها هم برداشته
شد ،به این سیاست ها آسیبی وارد نشود.
-8توجه به فرصت« پنجره جمعیتی »
رهبر انقالب اسالمی ،نیروی جوان یا به
تعبیر کارشناسان «پنجره جمعیتی» را
یکی از مزیت های مهم کشور برشمردند
و گفتند :مــا امـــروز در دل ایــن فرصت
قــرار داریــم ،البته فقط تا  ۲۰سال آینده،
امکان استفاده از ایــن مزیت مهم وجود
دارد و اگــر در ایــن  ۲۰ســال غفلت شود،
کــشــور وارد عــرصــه سالمندی خواهد
شد و دیگر نمی تــوان کــاری را پیش برد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر لزوم
افزایشموالیدوهمچنینایجادثروتپایدار،
افزودند:اینکهبارهابرموضوعفرزندآوری
تأکید می شود به همین دلیل است زیرا در
صورتغفلتازاینموضوعکهمتأسفانهدر
برهه ای طوالنی هم به آن بی توجهی شد،
کشور بعد از  ۲۰سال وارد مسیری خواهد
شدکهامکانتغییرآننیست.
ادامه مطلب در صفحه ۱۶

با پلمب  3واحد فروشگوشت در دومین روز طرح گران نمیخریم صورت گرفت

آغازبرخورد قاطع با گران فروشان بنزینی
دیــروز و در اولین روز از اجــرای «طرح
ضربتی برخورد با گرانفروشی بنزینی»
با چند واحد فروش گوشت که در پی پیام
شهروندان و در ادامه ،با مراجعه و بررسی
خبرنگار روزنــامــه خــراســان و بــازرســان
ســازمــان صمت و دام پزشکی و رئیس
اتحــادیه گوشت قرمز ،تخلفاتشان در
زمینهگرانفروشی،نداشتنفاکتورخرید،
تبلیغات دروغ و ارائه گوشت تاریخ مصرف
گذشته ،محرز شده بود ،برخورد شد.اما
دیروز ،باز هم رصد میــدانی ما ،حاکی از
ادامــه گرانفروشی توسط این واحدها
بــود و بــه همین دلــیــل ،بــرای رسیدگی
به موضوع ،در قالب گشتی مشترک با
قاضی جلیلی ،رئیس شعبه سیار تعزیرات
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حکومتی خراسان رضوی ،به واحدهای
مذکور مراجعه کردیم؛ فروشگاههایی
که برای هرکیلو گوشت گوسفند اقــدام
به درج قیمتی روی در مغازه کرده اند که
هم مغایر با قیمتی است که درون مغازه
به مشتری ارائه میکنند و هم گرانتر از
قیمت مصوب.اهالی تا خــودروی گشت
تعزیرات حکومتی و بــازرســان صنعت،
معدن و تجارت را میبینند ،شروع به گالیه
از ایــن واحدها بابت گرانفروشیشان
میکنند .بعد از انجام بررسیهای الزم،
امروز(دیروز) در گشت مشترک تعزیرات
حکومتی ،ســازمــان صمت و روزنــامــه
خــراســان ،پــس از احـــراز تخلف توسط
بازرسان صمت و هماهنگی صورت گرفته

باجانشیندادستانمشهد«قاضیدشتی
فدکی» سه واحد عرضه گوشت که قیمت
مصوب را رعایت نمی کردند و اصــرار بر
تخلف داشتند ،پلمب شد و پرونده برای
طی مراحل قضایی و تعزیراتی به تعزیرات
حکومتی و دادسرا ارسال می شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

ایتا،
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•• با این میزان گران شدن بنزین ،معنی شیب
مالیم را که همواره شعار آقای روحانی بود،
فهمیدیم!
••ما که ماشین نداریم چرا دود گرانی بنزین به
چشم مان برود؟ آقایان مسئول موقع گرفتن
این جور تصمیم ها آیا به فکر امثال ما هستند؟
چرا باید گرانی اجناس رو هم به بهانه گرانی
بنزین تحمل کنیم؟
•• پیامم را به مسئوالن مربوط برسانید .باور
کن ماشین من گازسوزه و به نفعمه پول یارانه
شو بگیرم .به جون شما منم با ریختن پول
یارانه به جیب قاچاقچی و بچه پولدار موافق
نیستم .فقط جون عزیزت اینترنت ما رو نبند.
بــاور کن استخوان درد گرفتم از خماری و
دوری اینترنت .دست از سر ما بردار.
••هفته پیش باربری با  25هزارتومان بار را
برایم می آورد اما امــروز برای این که همان
بار را بیاورد  75هزار تومان می خواهد .با
تعزیرات تماس می گیرم اما کسی جواب گو
نیست .ببینم شما چه می کنید.
•• آیــا کسانی که بــرای افــزایــش نــرخ بنزین
تصمیم گیری می کردند ،از التهاب جامعه
و وجود مزدوران آشوبگر خبر نداشتند؟ اگر
اطالع داشتند یا احتمال این همه خرابی و
لطمه به مملکت را می دادند چرا نرمش نشان
دادند؟ چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
•• تــاکــســی ه ــا و خــطــی ه ــا مــگــر سهمیه
نمیگیرند؟ چرا کرایه ها را گران کردند؟
اصال چرا تاکسی متر نمی زنند؟
•• به جــای مخالفت با اصــل بازگشت کارت
سوخت باید پرسید چرا طرحی را که قبال مردم
آن را پذیرفتند متوقف کردند؟ حاال چرا باید
نظامبرایآنهزینهبپردازد؟چراباحذفکارت
سوخت زمینه قاچاق و اتالف سوخت رو فراهم
کردند که امروز مجبور باشند دوباره با جهش
قیمتبهکارتسوختبرگردند؟!
••چرا مسئوالن دوست ندارند اجناس ارزان
باشد و مردم همین چند روزه رو آرامش داشته
باشند؟ مملکتی با منابع فــراوان نفت ،گاز،
طالو...بایدایناوضاعروداشتهباشه؟
••دو روز قبل در میدان استقالل گوشت راسته
را می دادند کیلویی 65هزار تومان اما امروز می
دهندکیلویی85هزارتومان.لطفاپیگیریکنید.
•• واقعا که آقای روحانی ،مردم را ساده فرض
کرده اند .همان قدر که از محل حذف یارانه
عده زیادی از مردم یک ریال هم به یارانه دهک
های پایین اضافه نشد ،باز هم وعده پرداخت
بستهمعیشتیبه ۱۸میلیونخانوارمیدهند.
جالباینجاستکههنوزهموعدههایبیپایه
واساسمناظرههایانتخاباتیتوگوشمونه.
••چرا قطعات سی ان جی گران شده؟ اصال تو
شهرهای جنوبی یه دونه هم گیر نمیاد.
••فکری به حــال مسافرکش هــای شخصی
بنزینی بکنید .باگرانی بنزین چه کار کنیم؟
•• اگه دولت ،محرم و خدمت گزار مردم است
چرا بی خبر قیمت بنزین را افزایش داد؟ آن هم
وقتی که همه خواب بودند!

•• این قدر قیمت بنزین و درآمد سرانه ایرانی
ها رو با کشورهای پیشرفته مقایسه نکنید.
چیزهای دیگه مثل ارزش پول ،میزان درآمد،
ماشین و مسکن وآسایش وراحتی و امکانات
رفاهی آن ها را نیز مقایسه کنید.
•• لطف کنید خبرنگاران محترم را به بازار
بفرستیدتا ببینند قیمت اجناس چگونه چراغ
خاموش رشد می کند.
••اگر دولت ،بنزین را  ۵۰۰تومان ،گازوئیل
را ۱۰۰تومان ،گاز را ۲۰درصد گران میکرد
و پولی هم به مــردم نمی داد مــردم این قدر
اعتراض نمی کردند.
•• ما بنزین گران می خریم ،مهم نیست ولی
چــرا بــرای کمک به ایــن مملکت ،قــدری از
حقوق مسئوالن کم نمی کنید؟
•• تاکسیهایدرونشهری،کرایههارا 40تا80
درصدگرانکردهاند.تاکسیرانیهمکهتلفنها
را جواب نمی دهد .چرا کسی جواب گو نیست؟
•• از زمانی که بنزین گــران شده کپسول گاز
توزیعنمیشود .علتاشچیست؟
•• آقایزائری!بهنظردنبالنتیجهدلخواهخود
هستید .بروید درباره عواقب و نتایج گناهانی
مثل کم فروشی ،رفتن زیر بار ظلم و امثالهم
مطالعه کنید که جامعه ما گرفتار آن هاست.
شایدازاینبرداشتهایسطحیبرگشتید.
•• اگریکخانوادهپنجنفرهیابیشترکه 205هزار
تومانکمکمعیشتیدریافتمیکنددرماهسه
باک60لیتری بنزین مصرف کند ،جمعا450
هزارتومانهزینهبنزینشمیشود.اینشخص
بــایــد 245ه ــزار تــومــان ازجیبش پــرداخــت
کند االن آیا به این شخص کمک شده است؟
••با اشتیاق رفتم گفت و گویتان با شفیعی
کدکنی رو بخونم که دیدم اصال گفت وگویی
صورت نگرفته .یک صحبت  ۵کلمه ای استاد
شفیعی کدکنی با یک خبرنگار رو نمی گن
گفت وگوی اختصاصی!
•• چرا سازمان نظام مهندسی بــرای صدور
پروانه ساختمان به سرعت اقــدام نمی کند
و کــارراطــوالنــی می کند؟ اگرمهندس کم
دارند که عده ای بیکارند وشاید آن جا حصار
مداربسته ای وجود دارد؟
•• تاکسی ها و خطی ها مگر سهمیه ندارند؟
پس چرا گران شدن بنزین رابهانه می کنند و
کرایه بیشتر می گیرند؟
••لطفا چاپ کنیدتااداره آب وفاضالب پاسخ
گو باشد .ملکی دارم درحال ساخت وساز که
سه میلیون برایش قبض آب آمــده که چندده
برابرمصرفمعمولیمحاسبهمیشود.متأسفانه
نیمیازقبضارسالیبابتدفعفاضالباست.
حال این که اصوال در ملک حقیر هیچ فاضالبی
تولید نمی شود و هیچ فاضالبی وصل نیست
که بخواهیم بابت آن ،این چنین مبالغ زیادی را
مطالبه کنیم .گرفتن این پول ها حرام نیست؟
••همیشه بعد از گرانی بنزین ،داستان کنترل
ارزاق و قیمت ها پیش میاد اما همه این ها فقط
برای چندماه طول می کشه تا مردم آروم بشن.
کمیبعدفشارگرانی ،مردمروغصهدارمیکنه!

