
    دكتر حسن سبحاني، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران 
و نماينده ادوار مجل�س، در كانال تلگرامي خود از مهم ترين 
چالش اقتصاد ايران نوشت. متن او در ادامه از نظر مي گذرد:

در آستانه شروع به كار مجلس يازدهم، منطقي به نظر مي رسد كه 
نمايندگان اين مجلس از خود بپرسند كه رابطه بين سياست هاي 
اقتصادي و قوانين مس��تظهر به اين سياست ها كه طي دهه هاي 
متوالي تاكنون اتخاذ و اجرا شده است با فقر و توزيع درآمد و  تعداد 
بيش از 60 ميليون نفري كه يارانه معيشتي دريافت مي نمايند، 
چيست؟ به عبارت ديگر آيا بين نوع سياست هاي اقتصادي، قوانين مصوب و به خصوص قوانين 
برنامه با فقر موجود يا بي عدالتي حاكم بر اقشار گوناگون جامعه، رابطه اي علت و معلولي برقرار 
نمي باشد؟ به نظر ما پاسخ به اين پرسش مثبت است و با قاطعيت مي توان گفت كه اين ردپاي 
سياست هاي متكي بر پول ساالري و نه سرمايه گذاري در اقتصاد ايران است كه موجد فقر رو به 
تزايدي است كه در فقدان پاسخگويي سيستم و بي اعتنايي به بقاي مشكالت و نبودن گوش 
ش��نوا براي قطع اين رابطه، با سرعت هرچه بيش��تر در حال نابودي تمامي فضائل اخالقي و 
ارزش هاي انساني است. ما بر اين باوريم كه چنانچه فرد، نهاد و تشكيالتي درصدد چاره جويي 
براي اين سرطان مزمن در اقتصاد ايران باشد تحقيقاً راهكار آن، در اعتراف شجاعانه به شكست 
سياست هاي اقتصادي و بيان آمادگي براي برگشت از آنها و اتخاذ سياست هاي جايگزين بر 
مباني اصول اقتصادي قانون اساسي نهفته است و در اين ارتباط، مقدمتاً بايد اقدامات راديكالي 
از نظام پولي و بانكي كشور آغاز شود. نظامي كه مولد پول بانكي و ايجاد نقدينگي و در عين حال 
متحير در ادراك چرايي عجز و ناتواني هاي مستمر خويش، در ايفاي تكاليف و مسئوليت هايش 
مي باشد. از اين حيث است كه اين حقير براي دهه هاست كه مطرح مي كنم عامل اصلي تخريب 
در اقتصاد كشور را بايد در عدم اجراي بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي و منويات مقامات ذيربط 
با آن جست وجو كرد. افسوس كه پرهيز از بيش از يكبار گزيده شدن از يك سوراخ، در جامعه 
سياسي ما، موضوعيت خويش را از دست داده است و ما دائم در حال تجربه به كرات گزيده شدن 
از يك نوع سياست اقتصادي متناقض با قانون اساسي هستيم. اكنون هم مشفقانه عرض مي كنم 
چنانچه نمايندگان مجلس يازدهم بخواهند در ميانه و پايان عمر نمايندگي خويش )كه چندان 
هم دور نيست(، سر از وادي يأس بر نياورند و اين احساس تلخ را نداشته باشند كه آنان هم به رغم 
تذكرات اين مكتوب، از يك سوراخ بيش از يك بار گزيده شده اند، در بازنگري در قوانين اقتصادي 

و اصالح سياست هاي معطوف به آنها، ذره اي ترديد به خود راه ندهند.

   امي�ر صالح�ي در پي اعتراضات ش�هر 
مينياپوليس امريكا طي رشته توييتي نوشت:

 اگ��ر اتفاق��ات امري��كا در اي��ران افت��اده 
بود و روحان��ي در توييتر دس��تور قتل عام 
تظاهركنندگان را صادر كرده بود؛ تمام سران 
كشورهاي غربي ايران را محكوم مي كردند 
و آشوبگران را مردم شجاع و حقيقي ايران 
مي ناميدند؛ شيرين عبادي درخواست قطع 
همكاري سفراي كشورهاي اروپايي با ايران 
و اقدام  ب��راي تجزيه خاك اي��ران را مطرح 
مي كرد؛ گاردين آمار هزار و 500 كش��ته را 
بر اساس منابع ناش��ناخته و كشف نشده و 
حرفش رو نزن اعالم مي كرد؛ سلبريتي ها از 
سفر امريكا برگشته و فوراً اردوكشي خياباني 
را در پش��ت س��ر س��فير انگليس هدايت 
مي كردند؛ رضا پهلوي درخواس��ت منطقه 
پرواز ممنوع و حمل��ه نظامي به خاك  ايران 
را مطرح مي كرد و از كانال ۱۳ اس��رائيل با 
مردم شجاع ايران اعالم همبستگي مي كرد؛ 
شاپرك شجري در عرض ۲۴ ساعت كتاب 
جديدش در مورد تأثيرات ش��گرف كشف 

حجاب )با توجه به رنگ ش��ال و روس��ري( 
بر بهار عربي و انقالب هاي سركوب شده به 
وسيله نظام هاي توتاليتر را منتشر مي كرد؛ 
 مصي علينژاد به نمايندگ��ي از مردم ايران 
درخواس��ت ارس��ال س��ربازان امريكايي و 
ناوهاي هواپيمابر بيشتر براي مقابله با رژيم 
را عنوان مي كرد؛ بي بي سي برنامه 60 دقيقه 
را بي طرفانه با موضوع چگونگي ليبي سازي 
ايران روي آنتن مي برد و همزمان اين سؤال 
را از بينندگان مي پرس��يد كه ش��ما موافق 
 ليبي سازي ايران هس��تيد يا سوريه سازي 
ايران؟؛ مريم معمارصادقي چگونگي استقبال 
مردم از بمب هاي امريكايي روي پشت بام ها 
براي رسيدن به دمكراسي را به آنها آموزش 
مي داد؛ سازمان ملل به درخواست عربستان 
و بحري��ن به خاط��ر نقض سيس��تماتيك 
حقوق بش��ر در ايران تشكيل جلسه مي داد 
و چندين  قطعنامه در محكوميت ايران صادر 
مي شد! و سرانجام مهناز افش��ار هم بيانيه 
مي داد كه: »هيچ وقت اين كارتان را فراموش 

نخواهم كرد !«

  محمد ايمان�ي، روزنامه ن�گار و عضو 
ش�وراي س�ردبيري روزنام�ه كيه�ان، 
در كان�ال تلگرام�ي خ�ود نوش�ت:

۱- امري��كا در ح��ال انفجار اس��ت و ترامپ 
گويا فقط مي تواند توييت بزند! او با اشاره به 
آشوب اخير نوشت: »كشور ما كاماًل در حال 
از هم گسستگي است و با رهبري و مديريت 
در واش��نگتن انتظار اين دس��ت از آشوب و 
غارت را در جاهاي ديگر امريكا نيز بايد داشته 

باشيم.«
۲- مجله آلماني اشپيگل ماه گذشته، مجسمه 
آزادي را در بستر بيماري تصوير كرده و نوشت: 
»مديريت فاجعه آميز، امريكا را به مركز كرونا 
كه با س��قوط اقتص��ادي بي  س��ابقه رو به رو 
است، تبديل كرد. آيا شاهد انفجار ابرقدرت 

هستيم؟« 
۳- اعتراضات به خاطر قتل يك سياهپوست 
باال گرفته. پليس امريكا س��االنه هزار نفر را 
به قتل مي رس��اند كه بيشتر سياهپوستند. 
بيكاري، گرسنگي و بدهكاري غيرقابل تحمل 
را بايد به علت بر افروختگي عمومي در اياالت 

متحده اضافه كرد. 
۴- آشوب در مينه س��وتا در حالي شعله ور 
شده كه آمار قربانيان امريكايي كرونا از ۱00 
هزار نفر فراتر رفته و شمار بيكار شدگان، از 

مرز ۴0 ميليون نفر گذشته است. 
5- در كمتر از س��ه ماه، يك نفر از هر چهار 
امريكايي بيكار شده. فقط در هفته گذشته، 
۱/۲ ميليون نفر ديگر، شغل خود را از دست 
دادند. به گزارش س��ي ان ان، حتي در دوران 
پس از جنگ جهاني دوم كه ماشين صنعتي 
متوقف شد، چنين بيكاري در امريكا رخ نداد. 
6- س��ناتور اليزابت وارن مي گويد: »پاسخ 

ترامپ به اي��ن بيماري كرونا، شكس��ت در 
رهب��ري، سياس��ت و اخالق بوده اس��ت.« 
تجزيه طلب��ي كاليفرني��ا را بايد ب��ه بحران 
بيكاري، گرسنگي حداقل 50 ميليون نفر و 
برافروختگي رنگين پوستان اضافه كرد. آتش 
زدن پرچم، به كاري روتين تبديل شده است. 
۷- ترامپ چهار سال قبل توانست بر توسن 
پر قدرت ش��بكه هاي اجتماعي سوار شود و 
بر غول هاي رسانه اي دموكرات ها غلبه كند، 
اما حاال هم او مي گويد بايد براي بازگرداندن 

آرامش به امريكا، توييتر را ببنديم. 
۸- امپراتوري امريكا از همانجا در حال ضربه 
خوردن است كه مي خواست به ديگران ضربه 
بزند. توييتر كه س��ال ۸۸، معبر ش��بيخون 
سازمان س��يا و برپايي آش��وب در ايران بود، 
اكنون به عنوان ابزار آش��وب در امريكا عمل 
مي كند. جهان اينگونه است. مكر مي كنيد 
و مكر مي بينيد. چاه مي كنيد و ممكن است 

خودتان در آن سقوط كنيد. 
۹- ترامپ در حالي امريكا را به نقطه انفجار 
رس��اند كه چهار س��ال قب��ل، نارضايتي از 
بي عدالتي ها را عليه دموكرات ها سامان داد 
و سپس، به واسطه دوشيدن رژيم هايي مانند 
عربستان، توانست رونق نس��بي در اقتصاد 

ايجاد كند. 
۱0- اما گويا يك ويروس كوچك، سلس��له 
جنبان تحوالت ش��گرفي در امريكا شده كه 
شبيه آن را چند موريانه، با جويدن عهدنامه 
تحريمي مش��ركان عليه مس��لمانان تحت 

محاصره شعب ابي طالب انجام دادند. 
۱۱- امريكا به ديگ در حال انفجار مي ماند. 
امريكا در حال خود خوري است و شايد اين 

خود خوري تا سرحد مرگ هم پيش برود. 

پ�س از قت�ل ج�ورج فلوي�د در ايال�ت 
مينه س�وتاي امري�كا ب�ه دس�ت پليس 
نژادپرست اين كشور، بار ديگر آتش خشم 
معترضان به سياس�ت هاي نژادپرستانه 
امريكايي برانگيخته شد. معترضان با به 
آتش كشيدن شهر مينياپوليس خواستار 
برقراري عدالت و محاكمه پليس شدند. 
اين اعتراض�ات ام�ا با خش�ونت پليس 
امريكا مواجه ش�د و ترام�پ در توييتي 
ضمن اوباش خواندن معترضان از آمادگي 
ارتش براي تيراندازي به مردم نوشت. به 
گزارش ش�بكه ان بي سي نيوز، معترضان 
در شهر مينياپوليس به سراغ منبع اصلي 
اعتراضات خود، يعني مركز پليس اين شهر 
رفتند و آن را به آتش كش�يدند. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي نيز ضمن حمايت از 
سياهپوس�تان امريكايي از سال ها ستم 
سفيدپوستان نژادپرست به آنها نوشتند و 
با معترضان اعالم همدردي كردند. بخشي 
از اين واكنش ها را در ادام�ه مي خوانيد:

  كميل فاطمي:
مينياپوليس چهاردهمين شهر بزرگ امريكا 
به شهري جنگ زده تبديل شده است. انگار 
معضل نژادپرس��تي در امريكا حل ناشدني 

است. توي كشوري كه هميشه دم از حقوق 
بشر زده ميشه، ابتدايي ترين حق يك انسان 

كه حِق زيستِن رعايت نميشه. 
  سيدمهرداد سيدمهدي:

رئيس جمه��ور امري��كا رس��ماً م��ردم 
#مينياپوليس را به اقدام نظامي و تيراندازي 
تهديد كرده. نه صداي��ي از مدعيان حقوق 
بشري در داخل ش��نيده و نه توييتي ديده 
مي شود. ظاهراً براي جريان غرب گرا دونوع 
حقوق بشر وجود دارد. باالخره سرسپردگي 

بايد يكجا خود را نشان دهد. 
  كارل شارو )طنزپرداز لبناني(:

امريكا بايد به خودش حمله نظامي كند و 
خودش را اشغال كند تا دموكراسي را براي 

امريكا به ارمغان بياورد. 
  فريد ابراهيمي:

ولي اين روزها جاي خالي آمدنيوز واقعاً احساس 
مي شود. اگر االن بود، مي نوشت: درگيري هاي 
مينياپوليس امريكا كار سپاه است. پنج كشتي 
ايراني هم بنزين بردن ونزوئال تا كوكتل مولوتف 

درس��ت كنند و به سياهپوس��ت هاي امريكا 
بدهند. آن سياهپوستي را هم كه پليس امريكا 
كشت، عضو نيرو قدس و اس��مش هم بيژن 

احمدي است!
  رضا سراج:

اين روزها دست قدرت الهي پرده هايي از افول 
قدرت امريكا در بيرون و فروپاشي از درون را 
نشان مي دهد. كشوري كه تاكنون بيش از ۱00 
هزار كش��ته در كرونا داده و بدون وجود هيچ 
برنامه ريزي خارجي براي آشوب، شهرهايش 
در آتش خشم مردم مي س��وزد. امريكا ديگر 

ابرقدرت نيست، بلكه ببر كاغذي است!
  عليرضا گرائي:

اينجا امريكاس��ت! قيام مردمي كه از ستم 
سفيدپوستان به ستوه آمده اند، ترامپ ديوانه 
به ارتش تروريستش دستور داده مردم را به 
گلوله ببندند و هيچ رسانه اي در مورد هزاران 
نفري كه به دست اين سربازان وحشي كشته 
خواهند شد، صحبت نخواهند كرد. ما در كنار 

تمام مظلومان عالم هستيم. 
  آسيه سعيديان:

قيام مينياپوليس بازتاب ۲50 سال زجر و تبعيض 
است، نه واكنش به يك قتل. حاصل درد و رنج 

سياهپوست ها در طول تاريخ حقيرانه امريكا.

  مهدي محمدي در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: واشنگتن پس��ت، همه كلماتي را كه 
»جورج فلويد« در طول آن ش��ش دقيقه كه 
زانوي »دِرِك شاوين« پليس شهر مينياپوليس 
روي گردنش بوده بر زبان آورده را از روي فيلم 
موجود پياده كرده است. در اين شش دقيقه، 
جورج فقط دوازده بار گفته  please )لطفا! 
تو رو خدا!( و چند بار م��ادرش را صدا كرده! 

مرد ۴0 ساله اي كه مثل يك بچه ي كوچك، 
وقتي حس مي كند دارد مي ميرد مادرش را 
مي خواهد: »هي مرد! اين صورت منه كه داري 
له اش مي كني! من كه كاري نكردم!. خواهش 
مي كنم؛ لطفاً؛ تو رو خدا؛ لطفاً! نمي تونم نفس 
بكش��م! لطفاً َمرد! لطفاً يك��ي... كمكم كنه! 
خواهش مي كنم َمرد! نمي تونم نفس بكشم! 
نمي تونم نفس بكشم! تو رو خدا... نامفهوم... 

مرد!... صورتم!... نمي تونم تنفس كنم.... تو رو 
خدا از ُروم بلند شو! نمي تونم نفس بكشم! تو 
رو خدا... نامفهوم... من نمي تونم... نفس... من 
مي خوام... نمي تونم حركت كنم! مامان! مامان! 
من... نمي تونم... زانوم... گردنم... من به خاطر ... 
بخاطر ... دلم درد مي كنه... گردنم درد مي كنه... 
همه جام درد مي كنه... درد مي كنه... يه كم آب 
بده... لطفاً... لطفاً... لطفاً... نفس��م باال نمياد... 

منو نُكش! اينا دارن منو مي كشن... دارن منو 
مي كش��ن... تو رو خدا َم��رد! نمي تونم نفس 
بكشم... نمي تونم نفس بكشم... اينا دارن منو 
مي كشن دارن منو مي كشن... نمي تونم نفس 
بكشم... نمي تونم نفس بكشم... لطفاً قربان! 
لطفاً! لطفاً! لطفاً!... نمي تونم نفس بكشم!« و بعد 
از نفس كشيدن باز مي ماند و در چهار دقيقه 

بعدي فيلم ساكت است. چون ُمرده.... 

  امير حسين ثابتي:
اعتبارنامه تاجگردون در شعبه ۱۲ مجلس 
بررسي مي شود. ش��عبه اي كه دو نماينده 
شاخص در آن هس��تند؛ قاليباف، رئيس 
و نيكزاد، نايب رئيس مجلس. خوب است 
اين دو نماينده ش��اخص، نظ��ر خود را به 
صورت شفاف درباره رد يا تأييد اعتبارنامه 
تاجگردون بيان كنند. ش��فافيت مجلس 

بايد از بزرگان آن شروع شود. 
  وحيد شورابي:

ميزان رأيي كه ب��ه اعتبار نامه تاجگردون 
داده مي شود نش��ان دهنده اين است كه 
اين مجلس چقدر اراده مبارزه با فس��اد، 

رانت خواري و ويژه خواري دارد!
  محسن اكبري:

خيلي اميدوارم كه ساير نمايندگان مجلس 
هم به اين درخواست لبيك بگويند و امثال 
تاجگردون را از مجلس به بيرون در عين 
احترام هدايت كنن��د، وگرنه آخر مجلس 
صدتا نماينده دوباره مورد دار مي ش��وند. 

آن وقت اس��الم ضربه فوق العاده شديدي 
مي خورد كه چند صد سال طول مي كشد 

تا دوباره رشد ظاهري كند. 
  م. كدخدايي:

بررس��ي اعتبارنامه تاجگردون يك سنگ 
محك براي مجلس يازدهم اس��ت و سنگ 
محك ديگر تصويب طرح ش��فافيت آرای 

نمايندگان است. 
  سيد علي موسوي:

براي تحقق مبارزه با اش��رافيت و فس��اد 
بايد از مجلس شروع كرد تا بتوان عليه هر 
مفسده اي در كشور قيام كرد و امروز اولين 

گام توسط مجلس يازدهم برداشته شد. 
  حسام بابابيگ:

اقدام خوب سه نماينده مجلس يازدهم براي 
رانت خواري تاجگردون؛ براي شفافيت بهتر 
است تمام نمايندگان آرا را خود مبني بر رد يا 

تأييد اعتبارنامه تاجگردون اعالم نمايند. 
  احسان عزتي:

يكي از راه هايي كه مي ش��ود تش��خيص 

داد مجلس يازدهم چقدر انقالبي اس��ت، 
تصوي��ب ك��ردن ي��ا نك��ردن اعتبارنامه 

تاجگردون خواهد بود. 
  رضا رافضي:

از نمايندگان ش��ريف مجلس انقالبي در 
خواست مي ش��ود اعتبار نامه تاجگردون 
را به علت فس��اد اقتصادي و رانت خواري 
رد نمايند و مجلس را از لوث وجود او پاك 

كنند. 
  جالل موقاري:

م��ا م��ردم ته��ران از نمايندگان م��ان 
مي خواهيم نامه  ابط��ال اعتبارنامه  آقاي 
تاجگردون را كه آقاي��ان زاكاني، نجابت 
و كريم��ي امض��ا كرده اند، امض��ا كرده 
و پيگيري كني��د. براي مبارزه با فس��اد، 
مجلس بايد اول از خود شروع كند. منتظر 

اقدام شما هستيم. 
  جواد فتحي:

اگر همين ي��ك مورد را هم به س��رانجام 
برسانيد كار بزرگي است، نبايد اجازه داد 

البيگراني چون تاجگردون خود را بر مردم 
تحميل كنند. 

  رضا شريفي:
نامه آقاي��ان زاكان��ي، نجاب��ت و كريمي 
در خصوص رد اعتبارنامه آقاي تاجگردون 
كه براي همه شناخته شده هستند، بسيار 
اميدواركننده است، اما جاي سؤال است 
كه ساير نمايندگان چرا ساكتند؟ انتظار 
از مجل��س انقالب��ي همراه��ي و حمايت 
حداكثري است. منتظر امضاهاي بيشتر 

هستيم!
  رضا نيلي:

سه نفر از نمايندگان مجلس به اعتبارنامه 
تاجگ��ردون اعت��راض كرده ان��د و دليل 
اعتراض خ��ود را صراحت��اً رانت خواري و 
شبكه سازي در دستگاه هاي دولتي بيان 
كرده ند! مجلس قوي با روحيه انقالبي گري 
از همين اول راه مفس��دين را از خود دور 
مي كند. ان ش��اءاهلل تا آخ��رش پاي امضا 

نكردن اين اعتبارنامه مقاومت كنند. 
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گره گشايي مزار پدر
كانال تلگرامي »س�يره علم�ا« در مطلبي به نق�ل از فرزند 

آيت اهلل العظمي بهجت)ره( نوشت:
يكي از همس��ايه ها برايم تعريف كرد كه: »يك روز آقا ]آيت اهلل 
بهجت)ره([ در منزل ما آمده و بعد از احوالپرس��ي، پرس��يدند 
كه ش��ما گرفتار مش��كالت هس��تيد؟ من هم تأييد كردم و از 
گرفتاري هايم گفتم. ايشان گفتند: چرا به پدرتان كه از دنيا رفته 
س��ر نمي زنيد؟ جواب دادم محل مأموريتم از محل دفن پدرم 
فاصله گرفته و براي سر زدن به پدر، بايد از محل كارم مرخصي 
بگيرم و كارم زياد اس��ت. آقا فرمودند كه شما به مزار پدرت برو 
و به ايشان سر بزن، ان شاءاهلل مشكالتت حل مي شود. همسايه 
تعريف مي كرد كه من اين توصيه آقا را انجام دادم و بعد از مدتي 

مشكالت و گرفتاري هاي زندگي ام حل شد.«
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امريكا به خودش حمله كند تا دموكراسي را به ارمغان بياورد

آخرين جمالت جورج فلويد زير زانوي پليس نژادپرست امريكا

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعتراضات سياهپوستان در مينياپوليس امريكا

اگرمدعيمبارزهبافسادهستيد،بسماهلل
كاربران بررسي اعتبارنامه تاجگردون را #آزموني_براي_مجلس خواندند

عليرضا زاكاني، منتخب مردم قم، روح اهلل نجابت، منتخب مردم شيراز و علي اكبر كريمي، 
منتخب مردم اراك، طي نامه اي خطاب به حجت االسالم موسوي الرگاني، رييس شعبه 
12رسيدگی به اعتبار نامه نمايندگان مجلس يازدهم به اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
نماينده گچساران اعتراض كردند. در نامه اي كه اين نمايندگان در شبكه هاي اجتماعي 
نيز به اشتراك گذاشته اند تاجگردون به »رانت خواري، كسب منافع اقتصادي، اعمال نفوذ 
شبكه اي از طرف مختلف در دستگاه هاي دولتي و شركت هاي تابعه و بخش عمومي« متهم 
شده است. اين نمايندگان در پيوست نامه به فرازي از وصيتنامه امام خميني)ره( اشاره 

كرده اند كه مي فرمايند:»از نمايندگان مجلس ش�وراي اسالمي در اين عصر و عصرهاي 
آينده مي خواهم كه اگر خداي نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه و بازي سياسي وكالت 
خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتي يك عنصر 
خرابكار وابسته به مجلس راه يابد.« اين اعتراض با استقبال گسترده كاربران شبكه هاي 
اجتماعي روبه رو شده اس�ت. آنها رد اعتبار نامه تاجگردون را #آزموني_براي_مجلس 
دانستند و از ساير نمايندگان مجلس خواسته اند با امضاي اين نامه مانع ادامه رانت خوري   ها 
و فس�اد در مجلس يازدهم ش�وند. بخش�ي از اي�ن واكنش ه�ا را در ادام�ه مي خوانيد:

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   گزارش

برگشت هديه
روح اهلل ايزدخواه، نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم، نوشت:  »در جلسه 
معارفه نمايندگان استان تهران با يكي از سازمان هاي دولتي استان، به هر 
نماينده دو عدد كارت هديه به ارزش مالي ۲/۷ ميليون تومان جهت خريد از 
يكي از مارك هاي داخلي، اهدا شد. بنده و بسياري ديگر، كارت ها را توسط 
برادر مالك شريعتي به سازمان مزبور برگردانديم. « كاربران فضاي مجازي 
با استفبال از اين حركت از او و مالك شريعتي خواستند تا شفاف كنند كدام 

دستگاه اين هدايا را داده است و كداميك از نمايندگان آن را پذيرفته اند.

 اولياي منطقه 7 تهران را
 اسير خيابان ها نكنيد

دكتر سيد جواد ميري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي در كانال تلگرامي خود خطاب به وزير آموزش و پرورش نوشت: با سالم 
و ادب؛ طبق اطالعات واصله بنا بر آن است مدرسه شهيد باقري در منطقه ۷ 
تهران منحل شود. در اين ايام سخت كرونايي ۳00 دانش آموز و خانواده هاي 
آنها كه بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند و در منزل بمانند بناگاه با 
اين خبر شوك آور روبه رو شده اند. لطفاً دستور دهيد در چنين وضعيتي كه 
كشور با اين اپيدمي روبه رو است، مدرسه و اولياء و دانش آموزان اسير خيابان ها 

و كوچه ها و سرگشتگي نشوند. پيشاپيش از شما سپاسگزاريم. 

عقايدتان را تحميل نكنيد
كانال خبرگزاري جماران بخشي از فرمايشات امام خميني )ره( را در ۲۴ 
بهمن ۱۳5۹ به اشتراك گذاشت. حضرت امام)ره( مي فرمايند: »انسان كامل 
آن است كه اگر فهميد كه حرفش حق است با برهان اظهار كند و مطالبش را 
يِن« براي اينكه  برهاني بفهماند. اينكه در قرآن كريم دارد كه »ال إِكراهَ فِي الدِّ
تحميل عقايد نمي شود كرد. امكان ندارد كه همينطوري يك كسي تحميل 
عقايد بكند. اين بايد با يك توطئه هايي ]باشد[ كه بد را به ديگران به عنوان 
خوب جلوه بدهد. يا اينكه اگر انسان باشد و اگر تربيت شده باشد با برهان آن 
مطلبي را كه دارد به مردم بفهماند. تحميل نباشد. آگاه كند مردم را بر اينكه 
راه اين است، نه اينكه تحميل كند به مردم كه بايد از اين راه برويد. شما توجه 
به اين معنا داشته باشيد كه چنانچه ان شاء اهلل رئيس و فرماندار شديد، اين 
خوي را كه در انسان است اين خوي را از خودتان زايل كنيد. و از االن توجه 
به اين معنا داشته باشيد كه مبادا مبتال به اين خودخواهي عظيم باشيد كه 
منشأ ديكتاتوري و منشأ همه مفاسد است. اگر يك چيزي را ديديد كه واقعاً 
خالف كرديد، اعتراف كنيد. اين اعتراف، شما را در نظر ملت ها بزرگ مي كند؛ 
نه اينكه اعتراف به خطا شما را كوچك مي كند. پايبند بودن به خطا، انسان 
را خيلي منحط مي كند. انسان يك حرفي زده است و خطا گفته است؛ بعد 
كه ديد خطا گفته است، اگر پايبند به اين خطا باشد و دنبال اين باشد كه اين 
خطاي خودش را به كرسي بنشاند، اين همان ديكتاتوري بسيار فاسد است 
و لو در صورت غير ديكتاتوري باشد، لكن ديكتاتوري است. و اين مي رسد به 

آنجايي كه انسان را هيتلر از كار در مي آورد، رضا خان از كار در مي آورد.«

   سبوي دوست

رد پاي سياست هاي پول ساالر در اقتصاد ايران

اگر اتفاقات امريكا در ايران افتاده بود

خود خوري امريكا تا كجا پيش مي رود؟


