
   مصطفي حسيني:
محكوميت سيف و عراقچي و پيش تر برخورد 
با مديران خاطي دولت احمدي نژاد نش��ان 
مي دهد جمهوري اسالمي واقعاً با هيچ كسي 
تعارف ندارد و اگر خطايي از مسئولي سر بزند 
و آن خطا عامدانه تشخيص داده شود قطعاً 
رسيدگي كرده و برخورد مي كند. اين نشاني 

از قدرت و قاطعيت ساختار است. 
   كاربري با نام »عليي«:

شايد به نظر ما مجازات سيف و عراقچى متناسب 

با جرمشون نباشه ولي در نوع خود يك گام رو به 
عدالت و باعث افزايش اعتماد عموميه. اگه دولت 
روحاني س��ركار بود و مجلس الريجاني و قوه 

آملي، ممكن بود اين صحنه ها را نبينيم. 
   هدا رضا خاني:

محاكمه س��يف، عراقچي، خدايي و سجاد 
كه همه از مديران رده باالی بانك مركزي 
بوده اند يك گام رو به جلو در ارتقای عدالت 
در گام دوم انقالب اس��ت. ان ش��اءاهلل اين 
عدالت جويي ارتقا يابد و به حدي برسد كه 

حين مأموريت هم اگر خطايي رخ داد سريعاً 
دستگاه هاي ناظر برخورد محكم نمايند. 

   محمدصادق عبداللهي:
برخورد با سيف و عراقچي بايد ادامه دار نيز 
باشد. يك مدير هيچ گاه به تنهايي نمي تواند 
در يك سازمان فساد ايجاد يا در بازاري به 
بزرگي ارز اختالل ايجاد كند. حتماً مديران 
مياني و كارمنداني هم بوده اند كه شايد نياز 
نباشد به دادگاه كشيده شوند اما بايستي با 
آنها برخورد ش��ود و در صورت اثبات خطا 

تنبيه شوند. 
   كيان مهزاد:

عالوه بر سيف بايد كس��اني كه در ساختار 
به سيف كمك دادند؛ آنها كه دستوراتش 
را بدون پشتوانه كارشناس��ي پذيرفتند و 
تحقيق كامل نكردند و گذاش��تند كه او با 
جان و م��ال و عمر آدم ها ب��ه راحتي بازي 
كند نيز پاي ميز محاكمه بيايند. قطعاً اگر 
مي خواهيم مش��كل حل ش��ود بايد ريشه 

فساد را بزنيم.
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 شمشیر عدالت را 
به روی همه خطاکاران ارزی بکشید

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حكم محكوميت سيف و عراقچي به جرم اخالل در بازار ارز

در جريان رسيدگي به پرونده اختالل در بازار ارز، سرانجام ولي اهلل سيف، رئيس اسبق 
بانك مركزي به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري و سيداحمد عراقچي، معاون وقت ارزي 
بانك مركزي به تحمل هشت سال حبس تعزيري محكوم شد. همچنين در اين پرونده 
ساالر آقاخاني متهم به خريد و فروش غير قانوني ارز و پرداخت رشوه به ميثم خدايي، 
كارمند نهاد رياست جمهوري وقت و سيدرس�ول سجاد مدير وقت بين الملل معاونت 

ارزي بانك مركزي، به تحمل ۱۳ سال حبس محكوم شد. ميثم خدايي نيز به پنج سال 
حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و رسول س�جاد هم به بيش از هفت سال حبس 
و انفصال دائ�م از خدمات دولتي محكوم ش�دند. رأي دادگاه تأكيد كرده اس�ت تمام 
احكام صادرش�ده براي محكومان، قطعي و الزم االجراس�ت. در ادام�ه بخش هايي از 
واكنش هاي كاربران ب�ه اين احكام را به خصوص احكام س�يف و عراقچي 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.

حافظ در چه شيرازي حافظ شد؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي)حفظه اهلل(:

زمان ]حافظ[ از لحاظ زمان سياسي، يكي از بدترين زمان هاي 
ايران است و من واقعاً در تاريخ يادم نمي آيد زماني را و منطقه اي 
را كه به قدر شيراز در زمان حافظ دستخوش تحوالت گوناگون 

سياسي، همراه با خرابي ها و ويراني ها شده باشد. 
 اگر مبدأ اي��ن دوران پادش��اهي هاي زمان حافظ را زمان ش��اه 
شيخ ابواس��حاق اينجو بدانيم - كه زمان ش��روع سلطنت او فكر 
مي كنم، هفتصدوچهل وخرده اي اس��ت كه دوران جواني حافظ 
است، چون حافظ س��ال والدتش معلوم نيس��ت؛ 720، 718، 
722، روشن نيست كه كي اس��ت، لكن حدوداً مي شود فهميد 
كه در همان حول و حوش 720 است - حافظ جوان بيست وچند 
ساله اي بوده كه اين پادشاه به مسند حكومت مي رسد و بعد از او 
حاال در زمان خود همين پادشاه جوان و خوش ذوق و مورد عالقه  
حافظ احتماالً و عياش و زيبا و شاعر و اديب، همين پادشاه با اين 
خصوصيات هم جنگ هاي فراواني را مي كرده با اميرمبارزالدين 
در كرمان و با ديگران، يعني خود اين آدم هم نمي نشسته كه حاال 
در ش��يراز به كار حكومت خودش بپردازد. جنگ هاي متعددي 
داشتند تا باالخره منجر مي شود به غلبه  آل مظفر. . . شايد حدود 
40 سال تقريباً چهل وچند سال خانواده  آل مظفر اينها حكومت 

داشتند كه وفات حافظ هم به احتمال زياد 792 است... 
ببينيد در طول 40 س��ال، چقدر جنگ، چقدر خونريزي، چقدر 
همديگركشي و خويشاوندكشي و بيگانه كشي! چنين وضعيتي 
در شيراز وجود داشته و دائماً مردم ش��يراز زير فشار ارعاب اين 
ديكتاتورهاي زبان نفهم مغرور قرار داش��تند. . . چنين وضعيت 
آشفته اي بر شيراز حكومت مي كرده و حافظ حدود شايد 40 - 45 

سال از عمر خودش را در دوران اين خانواده گذرانده. 
منبع: كانال تلگرامي »Khamenei. ir« به استناد سخنراني 
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   آیينه نفس

جهاد سازندگي چه بود، چه هست و چه بايد باشد؟

رضا حجت در توئيتي نوشت: ايران در سال 2021 )1400- 1399( ميزان بااليي از كسري 
بودجه را تجربه كرده  است. اين روند مي تواند افزايش تورم را به همراه داشته باشد. بنابراين 
نيازمند برنامه ريزي دقيق تر مجموعه دولت اس��ت. ميزان آمارها در منابع متفاوت است. 

»International Monetary Fund« :منبع نمودار

كانال تلگرامي »عصر اي��ران« خبر داد: طبق قانون جديد ايتالي��ا، افرادي كه »گواهي 
س��بز كرونا« را دريافت نكنند، بدون پرداخت حقوق از كار بركنار خواهند ش��د. اين 
گواهي نشان دهنده واكسيناسيون، تس��ت منفي كرونا يا گواهي نقاهت بعد از ابتال به 

كروناست. 

حميد آقان��وري طي يادداش��تي به وضعيت 
گذشته جهاد س��ازندگي و الزامات حال اين 
نهاد پرداخت. تلخيصي از يادداشت او در ادامه 
آمده است: من اعالم مي كنم ما اين سيستم 
اداري و بروكراس��ى حاكم بر كش��ور را قبول 
نداريم. اين نظام بروكراس��ى و ديوان ساالري 
ضدانقالب است؛ نه آدم هايش، خود سيستم. 
چون براي حل مشكالت مردم بنا نشده است. 
براي حاكميت غرب و استبداد بر كشور طراحي 
شده است. . . كار اصلي در اين مملكت واژگون 
كردن كل اين سيستم است. )شهيد بهشتي 
س��خنراني در جمع مردم ش��هر ري 1358( 
اين جمله را يك ب��ار ديگر بخواني��د؛ از نظر 
ش��هيد بهش��تي كار اصلي انقالب در حيطه 
حكومتداري در اين مملك��ت واژگون كردن 
سيس��تم بروكراس��ى و جايگزيني يك نظم 

جديد بوده است. 
براي اينكه خيالتان راحت بشود كه اين تنها 
يك جمله هيجاني در يك خطابه انقالبي نيست 
مي توانيم به مقدمه قانون اساسي جمهوري 
اسالمي و فصل قوه مجريه مراجعه كنيم: »قوه 
مجريه به دليل اهميت وي��ژه اي كه در رابطه 
با اجراي احكام و مقررات اس��المي به منظور 
رسيدن به روابط و مناسبات عادالنه حاكم بر 
جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسئله 
حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي 
حيات خواهد داش��ت بايد راهگش��اي ايجاد 
جامعه اسالمي باشد. نتيجتاً محصور شدن در 
هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده كه وصول 
به اين هدف را ُكند يا خدشه دار كند از ديدگاه 

اسالمي نفي خواهد ش��د. بدين جهت نظام 
بروكراسى كه زائيده و حاصل حاكميت هاي 
طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام 
اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزون تر در 
اجراي تعهدات اداري به وجود  آيد.« تكرار كنيم 
نظام بروكراتيك از جلوه هاي حاكميت طاغوت 

است و بايد به شدت نفي شود. 
نظام اجرايي جديدي كه جاي نظام بروكراتيك 
قبلي را مي گيرد، مبتني بر يك عقالنيت جديد 
است. نكته مهم در فهم اين نظم جديد »نگاه 
خميني« است. در نگاه خميني حتي در روز 
23 بهمن 1357 هنوز انقالب پيروز نشده  و 
فقط دس��ت اجانب و حكام خائن كوتاه شده 
است )همان چيزي كه ما به عنوان كل انقالب 
اسالمي مي شناسيم!( پس مردم هنوز بايد در 
صحنه باشند. ديدارهاي ماه هاي اول ورود امام 

پر است از تقاضاي امام و تأكيد بر ناتمام بودن 
انقالب و ضرورت در صحنه بودن مردم. يكي 
از نيازهاي جديد انقالب س��ازندگي اس��ت و 
جهاد سازندگي در پاسخ به همين نياز شكل 

مي گيرد. 
اين عقالنيت جديد به صورت طبيعي نياز به 
نهادهاي جديدي دارد كه بايد در تعامل امام 
و مردم ساخته ش��وند. در اين نهادها دوگانه 
امام و امت حاكم است. امام فرمان داده است 
و امت به ميدان مي آيد. اما دوگانه بروكراسى 
در چارچوب دولت و ملت است. سازندگي كار 
دولت است و ملت شهروند است و از آن اطاعت 
مي كند و نهايتاً مشاركت دارد. در دوگانه امام و 
امت اساساً بدنه محركه جامعه مردمند و مركز 

تنظيم گر امام است. 
ايده انقالب اداري ش��هيد بهشتي هم در اين 

چارچوب تعريف مي ش��د. اول بايد فضاهايي 
خ��ارج از نهاده��اي اداري با هوي��ت انقالبي 
تشكيل ش��ود و پس از آنكه اين فضاها نظام 
دروني خود را بر اساس مطلوبيت هاي انقالبي 
ش��كل دادند و حالت نهادي گرفتن��د آنگاه 
اين نظم انقالبي بر س��اير ادارات حاكم شود. 
اين ديدگاه مبناي تشكيل نهادهاي انقالبي 
بودند كه با طلوع انقالب متولد ش��دند. جهاد 
سازندگي، سپاه پاسداران، كميته هاي انقالب 
اسالمي، دادگاه هاي انقالب، هيئت هاي هفت 
نفره زمين، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و 
جانبازان، نهضت سواد آموزي، كميته امداد 
امام خميني، بسيج مستضعفان، بنياد مسكن 

انقالب اسالمي و... 
در مقابل اين نگاه امام، دولت موقت بازرگان 
بود. دولت موق��ت در همان روزه��اي اول از 
مردم مي خواست از خيابان به خانه برگردند تا 
دولت بازسازي را شروع كند. دعوايي كه بعدها 
ادامه يافت و دولت موقت نهادهاي انقالبي را 
مزاحماني مي دانست كه يك بي نظمي و حالت 
»دولت در دولت« درست كرده  بودند. تمايل 
اين بود كه اگر قرار نهاد جديدي باشد ارگاني از 

دولت باشد نه نهادي انقالبي!
اتفاقي كه در سال هاي ميانه دهه60 مي افتد 
كاماًل بر عك��س آن چيزي اس��ت كه انقالب 
اسالمي دنبال مي كرد. سال 1360 از اين جهت 
سالي كليدي است. آنچه از ميانه دهه 60 شاهد 
آن هستيم تاريخ نزاع رهبران انقالب با جريان 
مومن به بروكراسي است كه بخشي از آن در دل 

نيروهاي انقالبي هم جاي گرفته بود. 

كسري بودجه شديد عامل افزايش تورم در ايتاليا واكسن نزنيد اخراج مي شويد

رابطه خوب به معني اوقات خوب نيست
دكتر بابك عباسي در كانال تلگرامي خود 
بخش��ي از كتاب »بگومگوه��اي زندگي 
مشترك« ترجمه مريم خدادادي را كه در 
مجموعه »خوب زيس��تن« از سوي نشر 
كرگدن منتش��ر شده اس��ت، به اشتراك 
گذاشت. در اين بخش آمده است: ما رابطه 
آدم ه��اي ديگ��ر را از بي��رون مي بينيم. 
زوج هايي را مي بينيم كه آرام در بازار قدم 
مي زنند يا در مهماني با هم ش��وخي مي كنند. به ندرت مي بينيم آنها در مواقع حساس چگونه اند و 
بينشان چه مي گذرد. از آن طرف، ما رابطه خودمان را از درون مي بينيم؛ از لحظه هاي خشم، ناخوشي 
يا قهر كردنمان عميقاً باخبريم؛ مي دانيم سر موضوعات كوچك و بي اهميت با تمام وجود احساس 
سرخوردگي مي كنيم و مي دانيم چطور به همديگر آس��يب مي زنيم.  مقدار نسبتاً زيادي بگومگو، 
بدجنسي، حماقت و سرخوردگي عادي است. همه اينها بخشي از رابطه خوبند. رابطه خوب رابطه اي 
نيست كه در آن دو نفر بيشتر اوقات به خوبي با هم كنار مي آيند، بلكه رابطه اي است كه در آن دو طرف 
ياد گرفته اند طبيعي بودن دشواري ها و ناكامي ها را در زندگي مشترك بپذيرند.  قطع نظر از لذتي كه 
از با هم بودن مي بريم، احتماالً بخش نسبتاً زيادي از وقتمان را گرفتار بگومگوهاي فرسايشي هستيم. 
بگومگوهايي كه آنقدر مايه آبروريزي و دلسردي اند كه دوست نداريم جلوی كسي از آنها حرف بزنيم. 

از ُقندوز تا قندهار، باني جنايت يكي است
محمد  ايماني در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: هر هفته صد ها نفر از شهروندان 
مظل��وم افغانس��تان در اث��ر اقدامات 
تروريستي عليه مس��اجد شيعيان به 
خاك و خون كش��يده مي ش��وند. روز 
جمعه نيز در اثر انفجار تروريس��تي در 
نماز جمعه مسجد ش��يعيان قندهار، 
دست كم 33 نمازگزار شهيد و 57 نفر 

مجروح شدند. چندي قبل هم جنايت مشابهي در مسجد شيعيان در ُقندوز رخ داد. 
اين اقدامات تروريستي به نام داعش انجام مي شود اما كيست كه نداند داعش، عروسك دست ساز 
امريكاست و با دالر هاي سعودي تغذيه مي شود. داعش را دولت امريكا در دوره اوباما ساخت. سر 
اين افعي در عراق و سوريه كوبيده شد، اما بقاياي آن با مديريت امريكا و برخي دولت ها به افغانستان 
انتقال يافتند.  دولت امريكا متهم اول جنايت ها در افغانستان است. نوع حضور بهانه جويانه امريكا 
و نحوه خروجش در افغانستان، ميراثي جز بي ثباتي سياسي و تقويت ناامني و ترور در افغانستان به 
همراه نداشته است.  آنها سه دهه قبل، از طالبان در برابر شوروي حمايت كردند؛ سپس طالبان را 
تروريست ناميدند و بهانه اشغال افغانستان قرار دادند و سرانجام با خالي كردن پشت دولت مستقر، 
مقدمات تشديد ناامني و جنگ و ترور را فراهم ساختند. امريكا، همين چرخه »حمايت/ تظاهر به 
مخالفت« و »بهانه كردن براي مداخله« را درباره داعش هم در پيش گرفت.  دولت طالبان، متهم 
دوم جنايت هايي اس��ت كه در دوره حكومتداري توأم با بي تفاوتي آنها انجام مي شود. بي عملي 
و بي تفاومتي، كمترين  اتهام است وگرنه، برخي تحليلگران مي گويند طالبان در اين جنايت ها 
شريك است و ماجرا صرفاً به نام داعش تمام مي شود.  به خاك و خون كشيده شدن مردم مظلوم 
در افغانستان، مصيبت دردناكي است كه هر چند وقت يك بار اتفاق مي افتد. اين رويداد تلخ، ضمناً 
نشانه سقوط فاحش ابرقدرتي است كه دو دهه قبل سوداي الهام بخشي در دنيا را داشت اما اكنون 
با بي ريشه ترين و منفور ترين گروه هاي تروريستي در دنيا اَياق شده است.  دولت هاي دو دهه اخير 
امريكا تصور مي كردند جنگ و تروريسم نيابتي مي تواند در كنار اشغالگري مستقيم، سالح كاري 
آنها براي تغيير نقشه منطقه و ترسيم »خاورميانه جديد« باشد.  اما اين رويكرد خباثت آميز موجب 
شد »بيداري و مقاومت اسالمي« تبديل به گفتمان غالب و فراگير در منطقه شود. و بي ترديد، 
خباثت در حق مردم مظلوم افغانستان، نتيجه بهتري براي حاكمان كاخ سفيد نخواهد داشت. 
امريكا هم اينك در ميان پيامد هاي خباثت های گذشته اش دست و پا مي زند و تداوم همان خباثت، 

نتيجه اي جز عميق تر كردن باتالق خود ساخته نخواهد داشت. 

ريشه مشكالت تهران كجاست؟!
حميدرضا حسيني در كانال تلگرامي خود بر اساس كتاب »تهران؛ نگاهي به پيشينه تاريخي 
و سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي شهر تهران« نوشت: در سال 45 پس از سال ها گسترش 
كمابيش بي برنامه و لجام گسيخته شهر، نخستين طرح جامع تهران توسط مهندسان مشاور 
عبدالعزيز فرمانفرمائيان و مؤسس��ه ويكتورگروئن تهيه شد. اين طرح دو محدوده پنج ساله 
و بيست وپنج ساله را براي تهران پيش بيني كرده و مس��احت آن را در پايان 25 سال، 180 
كيلومتر مربع در نظر گرفته بود، اما چند سالي از شروع اجراي آن نگذشته بود كه تمام محدوده 

پيش بيني شده پر شد و تهران خود را در برابر وضعيت تازه اي يافت. 
در واقع، آن چه بس��يار فراتر از طرح جامع بر تحوالت تهران تأثير گذاش��ت، يكي اصالحات 
ارضي و ديگر، افزايش درآمدهاي نفتي بود. اصالحات ارضي كه در س��ال 41 به عنوان يكي 
از اصول »انقالب شاه و مردم« به رفراندوم گذاشته شد، اگرچه در حوزه اقتصاد كشاورزي و 
جامعه روستايي به اجرا درآمد، اما تأثيرات دامنه داري بر بخش شهري برجاي گذاشت. اين 
اصالحات، بخش بزرگي از سرمايه هاي زمين داران بزرگ را از بخش روستايي به بخش شهري 
منتقل كرد و همراه آن، موج بزرگي از مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ را از پي آورد. 
پيامد اين تحوالت براي تهران، از يكسو افزايش سرمايه گذاري در بخش ساختماني و از سوي 

ديگر، مهاجرپذيري بيشتر و حاشيه نشيني در اراضي خارج از محدوده بود. 
بدين ترتيب در پايان دوره پهلوي دوم، تهران بسيار فراتر از آن چه در طرح جامع پيش بيني 
شده بود، گسترش يافت و جمعيت آن به حدود 5ميليون نفر رسيد. رشد شهرك هاي اقماري 
و خوابگاهي، سرريز جمعيت تهران به شهرهاي نزديك مانند كرج، ترافيك و آلودگي هوا در 
مركز شهر، فرسودگي و تجاري شدن هرچه بيشتر بافت تاريخي، شكاف طبقاتي، گسترش 
حاشيه نشيني و سربرآوردن زاغه نشين ها و حلبي آبادها از مهم ترين مسائل و مشكالتي بودند 

كه تهران در آستانه انقالب با آنها دست به گريبان بود.

پرش روحاني از دوران پاسخگويي به مطالبه گري
سعيد آجورلو در كانال تلگرامي خود نوشت: 
به گمان بسياري حسن روحاني زودتر از 
آنچه حدس زده مي شد به صحنه سياست 
ايران بازگشته است. سعي مي كنم به طور 
مختصر اطراف اين موضوع چند نكته را 
بيان كن��م تا درب��اره داليل بازگش��ت 

زودهنگام ايشان بحث شود. 
1 ( از نگاه حسن روحاني بهترين دفاع، 
حمله است. به همين واسطه در فاصله اندكي از پايان دولت هشت ساله در حالي كه بايد منتظر 
حمله رقيب باشد و در وضعيت تدافعي قرار بگيرد، موقعيت تهاجمي را انتخاب مي كند. هدف 
اصلي حسن روحاني، پرش از مرحله پاسخگويي و ورود به دوره مطالبه گري است. در اين مسير 
البته اصالح طلبان همراه و ياور او هستند. حمله جناح رقيب به مجلس و آرايش تهاجمي گرفتن 
مقابل دولت، بايد با گزارش فني و كارشناسي درباره دولت روحاني و اصالح طلبان از جانب دولت 
جديد پاسخ داده شود. حمله حاميان دولت روحاني نياز به ضد حمله دارد. براي خارج شدن 

روحاني از الك دفاعي خيلي زود است. 
2 ( اغراق نيست اگر بگوييم در انتخابات رياست جمهوري، چپ ميانه به شدت تضعيف شد. اگر 
چپ ميانه را قرينه راست ميانه در طيف اصالحات بدانيم كه داراي گرايش هاي عمل گرايانه است و 
نزد احزابي چون ندا و اعتماد ملي و هواداران عارف و بخشي از اتحاد ملت نمايندگي مي شود در دو 
انتخابات اخير تضعيف شد و زير سايه اصالح طلبان راديكال قرار گرفت. در انتخابات 1400 هرچند 
طيف راست ميانه هم با نمايندگي همتي نمايش ضعيفي داشت اما به واسطه مرزبندي راست مدرن 
با طيف چپ اصالحات، هزينه كمتري براي بازگشت به عرصه سياست مي دهند. اساساً اين طيف 
اصالت را به قدرت مي دهند و ابايي از بيان علني سياست مشاركت جويانه خود ندارند. همين رويكرد 
است كه روحاني را زودتر از موعد به ميدان آورده تا هم رقابت درون حزبي به سود راست ميانه تمام 
شود و هم از پس اين رقابت ، راست ميانه بتواند در مقام اپوزيسيون دولت مستقر قرار گيرد. برخاستن 

دوباره حسن روحاني، حاصل بي عملي چپ ميانه و كناره جويي چپ راديكال است. 
3 ( حس��ن روحاني گمان مي كند كه هنوز در افكار عمومي تمام نشده و موج دولت جديد به 
صورت كامل او را به گوشه نرانده. به همين واس��طه او حتي نياز به ريبرندينگ هم نمي بيند 
و از جايي كه پايان يافته خود را تداوم مي بخش��د. به گمانم تحليل او از افكار عمومي بيش از 
اندازه مهندسي شده و خوش بينانه است و بيشتر كاركرد درون جناحي در ميان اصالح طلبان 
دارد. در مجموع ايفاي نقشي شبيه هاشمي رفس��نجاني پس از انتخابات 84 براي روحاني از 

زيرساخت هاي الزم در سطح اجتماعي و سياسي برخوردار نيست.

 باي پپ ايران 
در كنار تكنولوژي هاي روز دنيا

مصطفي عاشوري توئيت كرد:  دس��تگاه »كمك تنفسي باي پپ« يكي از 
تجهيزات پزشكي كاربردي است كه به مدد دانش و مهارت پژوهشگران 
داخلي توليد و با استانداردهاي جهاني طراحي و در ساخت آن از جديدترين 
تكنولوژي هاي روز دنيا استفاده شده است... بعد از آلمان، فرانسه، امريكا، 

استراليا و چين، ايران ششمين كشور داراي اين فناوري است. 

 اعتراض يك آخوند
 به قيمت گذاري خانه اش!

دانيال معمار در توئيتي نوشت: قبل از انقالب خانه مرحوم راشد و 34خانه 
ديگر در طرح قرار گرفت. قيمت گذاش��تند.  كسي اعتراض نكرد غير از 
مرحوم راشد. گفتند يك  آخوند معترض قيمت  است. جلسه گذاشتند. 
مرحوم راشد در جلسه گفته بود با قيمت ناچيز خانه ام را خريدم، االن 

خراب تر شده، راضي نيستم از بيت المال، پول بيشتري بدهيد.

 روي »كيفيت« دخالت دولت 
در اقتصاد بحث كنيم

حسن حسن خاني در توئيتي نوشت: در بين بيش از 42 سياست كلي ابالغ 
شده از سال 77، حداقل 353 بند مرتبط با اقتصاد داريم. كساني كه دائم از 
دخالت دولت در اقتصاد گله مي كنند، بايد اين353 بند اقتصادي رو دقيق 
بخونند. سياست هاي كلي، دولت رو موظف به دخالت در اقتصاد كرده. بنابراين 

اصل دخالت قانوني است. بايد روي كيفيت دخالت دولت بحث كرد.
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