
  در ص�ورت تصویب نهایی مصوبه كميس�يون 
تلفيق افراد مش�مول یارانه نقدي به طور یكسان 

ماهانه 72هزار تومان دریافت خواهند كرد

جان بولتون در كتاب تازه اش كه هنوز منتشر 
نشده افشاگری      هایی عليه ترامپ انجام داده است

فرمانده كل سپاه:  

  رئيس دفتر سياسی حماس از گروه های مختلف 
فلسطينی خواست هر چه سریع تر با هدف مقابله 

با »معامله قرن « تشكيل جلسه دهند

  بان�د مرادي اف�رادي را با وع�ده اخذ اقامت 
آلمان و كانادا به عن�وان مدیرعامل منصوب و از 

مدارك هویتي شان سوء استفاده مي كرد 

یارانه نقدي و معيشتي 
تجميع شد

 فراخوان انتفاضه
 عليه معامله قرن

توقف بدون تلفات 
بوئينگ در جاده ماهشهر

 ظرفيت   بسيج 
براي خدمت به مردم 

نامحدود است

 بولتون 
در بازی استيضاح ترامپ 
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بولتون در بازی استیضاح ترامپ 
دموكرات های كنگره  بینالملل
امری�كا كه ب�ه دنبال 
برگ برنده ای برای به زیر كشيدن رئيس جمهور این 
كشور بر سر پرونده اوكراین گيت بودند، افشاگری 
جان بولتون، این فرصت را ب�رای آنها فراهم كرده 
است. جان بولتون كه دموكرات  ها خواستار شهادت 
دادن او در محاكمه ترامپ هستند، در كتاب تازه اش 
كه هنوز منتشر نشده افشاگری      هایی عليه ترامپ 
انجام داده است و نوشته كه او كمک های نظامی به 
اوكراین را عمداً مسدود كرده بود تا دولت كی یف در 
تحقيقات از رقيبش در انتخابات به وی كمک كند. 
اگرچه ترامپ مدعی شده كه بولتون به خاطر فروش 
كتابش، به دروغ متوسل شده است، اما این افشاگری 
می تواند جمهوریخواهان س�نا را در مرحله نهایی 
تصميم گيری بر سر استيضاح تحت فشار قرار دهد. 
دونالد ترامپ که این روز     ها بر س��ر تلف��ات نظامیان 
امریکایی در حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد، 
از سوی مقامات داخلی تحت فشار قرار گرفته است، در 
ارتباط با پرونده اوکراین گیت نیز با دردس��ر جدیدی 
مواجه ش��ده اس��ت. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس 
متنی از کت��اب جدید جان بولتون، مش��اور س��ابق 
امنیت ملی امریکا که هنوز چاپ نشده و به دست این 
روزنامه رسیده اس��ت، گزارش داد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا در ماه اوت ۲۰۱۹ به مشاورانش 
در کاخ سفید گفته بود که قصد دارد به مسدود کردن 
کمک ۳۹۱میلیون دالری نظامی امریکا به اوکراین ادامه 
دهد تا مقامات دولت کی یف به تحقیقات از جو بایدن، 
نامزد دموکرات  ها و رقیب انتخاباتی او کمک کنند. این 

گزارش افزود:»اظهارات جنجالی بولتون در بحبوحه 
دادگاه استیضاح ترامپ در سنای امریکا همچنین شامل 
پیش نویس دستنوشته      هایی است که او طی هفته های 
اخیر منتشر کرده است. این نسخه همچنین برای کاخ 
سفید و برخی از مقامات کنونی و پیشین امریکا که در 
نوشتن این کتاب موثر هستند نیز ارسال شده است«. 
نیویورک تایمز همچنین تأکید کرد:»کتاب شامل نکاتی 
است که جان بولتون اگر به عنوان شاهد در دادگاه سنا 
فراخوانده شود به آنها اشاره خواهد کرد«. جان بولتون 
همچنین در کتابش گفته است که بعد از مکالمه تلفنی 
ترامپ با ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور اوکراین، 
وی با ویلیام بار، دادستان عمومی امریکا تماس گرفته 
و نگرانی خود را از سیاست های در سایه رودی جولیانی 
در اوکراین که با تشویق ترامپ اجرا      می شد اعالم کرده 
است. براساس این گزارش، »مشاور پیشین امنیت ملی 
کاخ سفید همچنین گفته است که ترامپ در نشستی 
پس از بازگشت مقام های امریکایی از مراسم تحلیف 
ولودیمیر زلنسکی گفته که کی یف در پی تخریب او 
است و هک ایمیل های شورای حزب دموکرات کار این 
کشور است«. شبکه سی ان ان هم دیروز در گزارشی در 
این باره نوشت:»با انتشار قسمت      هایی از کتاب منتشر 
نشده بولتون، برگ برنده به دست دموکرات  ها افتاده و 

اکنون موضع ترامپ بسیار ضعیف شده است.«
دموکرات  ها خواهان شهادت دادن بولتون در محاکمه 
ترامپ در سنا هس��تند که اکنون در جریان است، اما 
ترامپ هفته پیش در کنفرانسی خبری گفت که بولتون 
نباید شهادت دهد، چرا که ممکن اس��ت اظهارات او 

خالف امنیت ملی امریکا باشد. |  بقيه در صفحه 15

رئيس كميسيون تلفيق  اقتصادی
الیحه بودجه كل كشور 
سال ۹۹ گفت كه براساس مصوبه كميسيون تلفيق 
حقوق یک ميليون و 1۰۰ هزار كارمند در سال آینده 
ت�ا ۸۰ درص�د افزای�ش پي�دا خواه�د ك�رد. 
غالمرضا تاج گردون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
بودجه سال آینده مهم  ترین موضوع در بحث افزایش 
حقوق تناسب آن با رشد نرخ تورم بود. در سال ۱۳۹۸ 
طبق آمار رسمی نرخ تورم قریب ۴۰ درصد است و در 
ش��رایط تورم ۴۰ درصدی هم عماًل نمی شود با رویه 
سابق عمل کرد. ما از یک طرف حقوق بگیران کم درآمد 
را داشتیم که باید به آنها توجه می کردیم و از طرفی 
دیگر با قشری از نخبگان جامعه اعم از اعضای هیئت 
علمی، قضات، وکال و مهندسین برتر مواجه بودیم که 
شاید عددشان زیاد نبود، ولی عالمت بدی به آنها داده   

می شد که می خواهیم با آنها برخورد کنیم. 
وی یادآور شد: در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد و 
نرخ افزایش حقوق ۱۵ درصد باشد انگار در سال ۱۳۹۹ 
میزان حقوق به اندازه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده 

لذا ما خیلی روی این موضوع کار کردیم و گفتیم در 
شرایط تورمی با کم درآمد  ها و نخبگان چه طور باید 

رفتار کنیم. 
رئیس کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه کل کش��ور 
سال ۹۹ ادامه داد: ما برای درآمدهای پایین ابتدا نرخ 
معافیت مالیاتی را ۳ میلیون تومان در نظر گرفتیم، 
یعنی کسانی که تا ۳ میلیون تومان حقوق می گیرند 
هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند. دوم اینکه هر کسی 
زیر ۲ میلی��ون و ۸۰۰ تومان حق��وق می گرفت را به 
این عدد می رس��انیم. این به این معناست که حدود 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر حقوق شان تا ۸۰ درصد 
افزایش پیدا می کند که البته این مصوبه با تأمین منابع 

۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیاردی به تصویب رسید. 
رئیس کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
س��ال ۹۹ یادآور ش��د: جهت گیری ما در موضوع 
افزایش حقوق   ها و می��زان معافیت مالیاتی حقوق 
کارمندان روشن است که به سمت کم درآمدهاست. 
کار بزرگی است که حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار 

نفر تا ۸۰ درصد افزایش یابد. 

حداقل حقوق كارمندان 2ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 

 حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند 
سال بعد تا۸۰ درصد افزایش می یابد

سیاسی

جم��ع  در  رئیس جمه��ور 
اس��تانداران و فرمان��داران 
به گونه ای سخن گفت که گویی 
نه رئیس جمهور اسالمی ایران 
بلکه ب��ه عنوان رهب��ر جریان 
اپوزیس��یونی است که راهی به 
حکومت و قدرت ندارد. اگر او را 
حقوقدان بدانیم قطعاً سخنان 
وی را باید مفری ب��رای فرار از 
مطالبات جریانی دانس��ت که 
روحانی مدیون آن است. روحانی انتخابات کشور را با زمان 
شاه مقایس��ه کرد که از تهران برای شهرس��تان ها نماینده 
انتخاب می کردند و ایران را با کشورهای کمونیستی و حزب 
رستاخیز مقایسه کرد و البته بلد است چگونه اتهام و شبهه 
را در زرورق »ان��ذار« بپیچد و با عب��ارت »خدای نکرده« از 
عوارض آن ف��رار کند. بع��د از اینکه تالش کرد م��ردم را از 
سالمت و روند انتخابات مأیوس کند، از همگان خواست که 
با صندوق آرا قهر نکنند. البته مثل صدها »جمع اضدادی« 
که در سال های گذش��ته از وی دیدیم و دم برنیاوردیم این 
هم می گ��ذرد. به این عب��ارت توجه کنی��د »در زمان رژیم 
گذشته یادتان هست که در حوزه های انتخابیه یک عده ای 
می آمدند ولی همه می دانس��تند که وکیل چه کسی است. 
می گفتند فالنی است و از تهران تعیین شده است. آن وقت  ما 
شهرستانی بودیم می گفتند از تهران فالنی تعیین شده است. 
به هرکسی می خواهید رأی دهید، مردم هم می دانستند به 
هر کسی رأی بدهند و هر کاری بکنند همان آقایی که تهران 
-به قول آنها که می گفتند- گفته همانی که تهران می گفت 
از صندوق درمی آمد«. اکنون می توانیم بگوییم روحانی دو 
دوره ریاس��ت جمهوری، پنج دوره مجلس شورای اسالمی، 
سه دوره خبرگان، از تهران انتخاب شده است؟ و نه انتخابی 
بوده و نه رأی؟ در تهران چه کسی اکنون برای شهرستان ها 
انتخاب می کند. رهبری؟ رئیس جمهور؟ ق��وه قضائیه؟ در 
این صورت این همه هزینه صرف برگزاری و لجستیک برای 
چیس��ت؟ اگر این نظامی اس��ت که روحانی در اردیبهشت 
۱۳۹۶ اعالم کرد »۳۸سال زندان و اعدام می کند« و اکنون 
هم از تهران برای شهرس��تان ها نماین��ده انتخاب می کند، 
چطور نمی توانیم بگوییم انتخاب ش��خص روحانی در همه 
انتخابات های ۴۰ سال گذش��ته انتخاب مردم نبوده است و 
حکومت از ایشان خوشش آمده که او را انتخاب کرده است 
و ایش��ان هم به پاس آن مأمور خاکستر پاشیدن یا شیلنگ 

گرفتن بر صورت همین نظام باشد؟
روحانی به خوبی می داند که بی��ش از ۵۵درصد نمایندگاِن 
فعلِی ردصالحیت شده از جریان ناهمسو با دولت هستند اما 
چرا تعادل را نمی پذیرد؟ چون از س��وی جناح مقابل تحت 
فش��ار نیس��ت. آنچه روحانی بهتر می داند اینکه ۸۰درصد 
نمایندگان ردصالحیت ش��ده فعلی توس��ط اجزای همین 
دولت فاسد ش��ده اند. به خوبی می داند که دانه درشت های 
اصالح طلب توس��ط هیئت های اجرایی و سیس��تم امنیتی 
دولت رد ش��ده اند )البته از نظر ما عمدتاً درس��ت است( اما 
جاخالی دادن هن��ر مردان سیاس��ِت این روزهای کش��ور 
ماس��ت. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: 
»بیایید به مردم اعتم��اد دهیم و به م��ردم بگوییم نظام ما 
نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما نظام 
شاه نیستیم و ما فقط حزب رس��تاخیز و کمونیسم نداریم. 
تک حزبی نیس��تیم و نظام چندحزبی هس��تیم و احزاب در 
این کش��ور آزاد هس��تند«. واقعاً روحانی نمی داند در قانون 
انتخابات موجود، حزب و جناح هیچ جایگاهی ندارد و قانون 
بر فرد متمرکز است؟ نمی داند که ش��ورای نگهبان جناح و 
حزب را بررسی نمی کند و چنین صالحیتی هم ندارد؟ اگر 
حقوقدان نداند پس کی می داند؟ روحانی نمی داند داستان 
ننه من غریبم یک پروسه دائمی در ۲۰ سال گذشته است؟ 
و فردای انتخابات هم خواهند گفت –به رغم فالن و فالن باز 
مردم ما را برگزیدند؟ -عجب رویی!- اگر حزب کمونیست و 
رستاخیز بودیم که امثال روحانی نباید انتخاب ملت باشند 
و حاکمیت نیز وی را به رسمیت بشناسد. اعتماد مردم ایران 
به نظام جمهوری اسالمی قطعاً و قطعاً در هفت سال گذشته 
به اندازه ۳۳سال قبل از آن آس��یب دید. ارمغان هفت سال 
گذشته روحانی برای انتخابات اخیر این است که گوش مردم 
از وعده  و قول و قرار پر است، باورپذیری عمومی به حداقل 
رسیده اس��ت. جایگاه اجتماعی ایشان خود شاخص مهمی 
است که چه بر س��ر اعتماد عمومی آمده اس��ت. فدائیان و 
وفاداران انقالب اسالمی بدون اینکه کاره ای باشند در حال 
 دق مرگ شدن هستند. اما سرمایه سوزان نظام طلبکاران آن 

هم هستند. 
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عبداهللگنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

 آقای روحانی شما را به خدا 
 یک چیزی برای این نظام 

باقی بگذارید

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه ۸ بهمن 13۹۸   -    2 جمادی الثانی 1441
سال بيست و یكم- شماره 5۸55 - 16 صفحه

قيمت: 1۰۰۰  تومان

  هواپيماي مس�افربري بوئينگ با 135 مسافر  
هنگام فرود در ماهش�هر دچار حادثه شد و پس 
از خ�روج از بان�د ف�رودگاه، در خياب�ان ورودي 

شهرمتوقف شد

رئيس جمهور در قامت  اپوزيسيون !

 تداوم حضور در منطقه  
بازهم جنازه روی دست ترامپ گذاشت

  رئیس جمهور در سخنرانی دیروز خود برای استانداران و فرمانداران نه حتی در قامت رئیس 
یک حزب بلکه رسماً ژست اپوزیسیون مي گیرد. تلویحاً انتخابات کنوني در ایران را با انتخابات 

زمان رژیم پهلوي و انتخابات پس از انحراف انقالب مشروطه قیاس مي کند و با زیر سؤال بردن 
نحوه شمارش آرا، سالمت انتخاباتي را که خود برگزارکننده آن است، تخطئه مي کند | صفحه 2

 طالبان اعالم كرد كه یک هواپيمای نظامی امریكا را كه افسران رده باالی اطالعاتی سازمان سيا در آن بوده اند در والیت غزنی افغانستان سرنگون كرد
همچنين از سرنگوني یک بالگرد نظامي اشغالگران در والیت پكتيكا خبر داد كه همه سرنشينان آن نيز كشته شده اند.

فرار از پاسخگویي از مسير جنجال آفرینی راهی است كه روحاني و دولتمردانش برگزیده اند

شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( را تسليت می گویيم
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