
نظام،  اجتماعی  سرمایه  ترین  مهم  وقتی 
و  می بیند  آسیب  مردم  عمومی  اعتماد  یعنی 
امر  متولیان  می گردد،  ژرف تر  طبقاتی  شکاف 
می بایست احساس خطر کرده و هرچه سریع تر 
آستین های همت را باال زده و اقدامات عاجلی 
در خصوص جلب اعتماد مردم و شفاف سازی 
مبارزه  و  رسانه ها  آزادی  و  و اصالح ساختارها 
کاستن  و  اقتصادی  مفاسد  با  سیستماتیک 
اجتماعی  عدالت  ایجاد  و  بیکاری  و  تورم 
اهمیت  زیر  موارد  به  نگاهی  دارند.  معمول 

بازنگری را بیشتر می سازد.
ادعای  حسب  مجلس  نماینده  یک  وقتی   .1
خودشان در مجموع دوره چهار ساله نمایندگی 
حدود 400 میلیون تومان دریافتی دارند ولی 
میلیارد  چهار  بر  بالغ  مجلس  به  راهیابی  برای 
اشکال  کار  جای  یک  می نمایند  هزینه  تومان 

دارد.
به  تصمیم  مجلس  نمایندگان  وقتی   .2
عدیده  تخلفات  علت  به  وزیر  یک  استیضاح 
پس  ولی  می گیرند  وی  صالحیت  عدم  و 
وی  به  بالفاصله  مذکور  وزیر  استعفای  از 
اعتماد  رای  دیگر  وزارتخانه  یک  تصدی  برای 

می دهند، یک جای کار اشکال دارد.
3. وقتی محمود خاوری پس از بازنشستگی، 
توسط دولت نهم تصدی مهمترین بانک دولتی 
از  پس  بالفاصله  و  می گیرد  عهده  به  را  ایران 
احضار توسط بازپرس اهواز به اتهام اختالس 
سه هزار میلیارد تومان از کشور فرار می کند و 
فرار  در  کسانی  چه  که  نیست  پاسخگو  کسی 
وی نقش داشته اند؟ یک جای کار اشکال دارد.
به  محاکمه  از  پس  زنجانی  بابک  وقتی   .4
دیوانعالی  توسط  حکم  و  شده  محکوم  اعدام 
چند  گذشت  از  پس  ولی  شده  قطعی  کشور 
از اجرای حکم خبری نیست و گزارشی از  سال 
دست های  نشده،  منتشر  شده  مسترد  اموال 
را  رانت  این  که  وزرایی  ویژه  به  پرده  پشت 
برایش فراهم کرده و بانک مرکزی و سایر شرکا 
کار  جای  یک  نمی شوند،  محاکمه  حامیان  و 

اشکال دارد.
ولی  می شود  اعدام  سکه  سلطان  وقتی   .5
داده  جرم  موضوع  سکه  ُتن  چند  از  گزارشی 

نمی شود، یک جای کار اشکال دارد.
تحت  بیگی،  اسد  نام  به  جوان  یک  وقتی   .6
شرکت  می شود  موفق  سازی  خصوصی  عنوان 
و  فراوان  تاسیسات  که  را  تپه  هفت  عظیم 
 6 ناچیز  قیمت  با  داشته  زمین  هکتار  صدها 
میلیارد تومن خریداری کرده و از تسهیالت 6 
میلیون دالری بانک استفاده کرده و شرکت را 
به مرز ورشکستگی سوق داده و صدای اعتراض 
و  محاکمه  هیچ  و  آورده  در  را  کارگر  صدها 
برخوردی در مورد این مدیرومسؤلين واگذارى 
شركت مالحظه نمی شود، یک جای کار اشکال 

دارد.
اختیارات  خود،  مصوبه  با  مجلس  وقتی   .7
بانک مرکزی را کاهش داده و به وزارت تعاون 
موسسات  برای  فعالیت  مجوز  دادن  اختیار 
اعتباری می دهد و با ایجاد قارچ گونه چندین 
به  مردم  سپرده های  اعتباری  و  مالی  موسسه 
برای  می شود  جرقه ای  و  می شود  برده  تاراج 
و صدمات   96 ماه  دی  در  خیابانی  اعتراضات 
وارد  نظام  آبروی  و  اعتبار  به  ناپذیری  جبران 
مجازات  بجای  حاکمیت  و  دولت  و  می سازد 
هزار   35 مبلغ  مردم  جیب  از  عاملین،  شدید 
یک  می دهد،  سپرده گذاران  به  تومان  میلیارد 

جای کار اشکال دارد.
8. وقتی در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی 
یورو  میلیارد   60 حدود  می شود  مشخص 
بیت المال  از  تومان  میلیارد  هزار   100 معادل 
اداره  ساده  کارمند  خانم  یک  و  رفته  یغما  به 
هم  رسانه ای  فعالیت  به  که  فرهنگی  میراث 
توانسته  فریب کاری  و  تزویر  با  و  شده  وارد 
کاندیدای هر دو جریان اصالح طلب و اصول گرا 
برای ورود به مجلس برای دو دوره شود و به 
راحتی با 6 میلیون یورو به کانادا فرار می کند، 

یک جای کار اشکال دارد.
9. وقتی در ابتدای سال 97 چند نفر معدود 
با گرفتن ارز 4200 تومانی تحت عنوان ورود 
وزارت  توسط  گوشت  بویژه  اساسی  کاالهای 
ولی  می شوند  معرفی  مرکزی  بانک  به  صمت 
دولتی،  ارز  دالر  میلیارد   35 دریافت  علیرغم 
بانک  و  نشده  کشور  وارد  نیاز  مورد  کاالهای 
مرکزی اعالم می دارد آدرسی از این افراد ندارد 
بازنگشته،  کشور  به  دالر  میلیارد   18 حدود  و 

یک جای کار اشکال دارد.
بر  و  مذاکره  سال ها  از  پس  برجام  وقتی   .10
سرانجام  به  نظام  کلی  سیاست های  اساس 
رسید ولی عده ای از همان ابتدا آن را خیانت 
حل  راه  هیچ  ولی  نمودند  توصیف  کشور  به 
اشکال  کار  جای  یک  نمی دادند،  ارائه  دیگری 

دارد.
عدم  و  پول شویی  با  مبارزه  لوایح  وقتی   .11

حمایت از تروریسم و FATF در دولت و مجلس 
به تصویب رسیده و مدتهاست لوایح مذکور 
در مجمع تشخیص مصلحت بالتکلیف مانده 
مسئولیت  مخالفین  نه  و  موافقین  نه  ولی 
کار  جای  یک  نمی پذیرند،  را  خود  تصمیم 

اشکال دارد.
12. وقتی تحزب واقعی در کشور شکل نگرفته 
و احزاب برای نمایندگان معرفی شده از سوی 
را  خود  نیز  نماینده  و  ندارند  برنامه ای  خود 
مجبور  و  نمی داند  حزب  اهداف  به  متعهد 
فریبنده  وعده های  مردم  آرا  جلب  برای  است 
بدهد و منافع ملی را فدای منافع محلی نماید 
و مردم توان نظارت و ارزیابی عملکرد نماینده 
خود را در مجلس ندارند و سرمایه های کشور 

به هدر می رود، یک جای کار اشکال دارد.
کننده  منعکس  فقط  سیما  و  صدا  وقتی   .13
کار  جای  یک  باشد،  خاص  جریان  یک  صدای 

اشکال دارد.
علمیه  حوزه های  و  روحانیت  نهاد  وقتی   .14
کمک های  و  بودجه  به  وابسته  ائمه جمعه  و 
فاصله  مردم  از  است  ممکن  شوند  دولتی 
دچار  کار  جای  یک  جهت  همین  به  بگیرند 

اشکال خواهد شد.
15. وقتی هیچ مسئولی پاسخگوی تصمیمات 

غلط خود نباشد، یک جای کار اشکال دارد.
16. وقتی آقا زاده ها و فرزندان کسانی که چهل 
می دهند  آمریکا سر  بر  مرگ  است شعار  سال 
در آمریکا و اروپا زندگی می کنند، یک جای کار 

اشکال دارد.
ماه  شش  قضائیه  قوه  ریاست  وقتی   .17
زودتر از موعد مقرر تغییر می کند، یک جای کار 

اشکال دارد.
18. وقتی سران سه قوه اختالفات خود را در 
را  آن  و  ندانسته  رفع  قابل  جلسات خصوصی 
به تریبون ها و مجامع عمومی می کشانند، یک 

جای کار اشکال دارد.
بنزین،  قیمت  افزایش  موضوع  در  وقتی   .19
مجلس شورای اسالمی کنار گذاشته می شود، 

یک جای کار اشکال دارد.
20. وقتی افزایش قیمت بنزین که مورد تایید 
اکثر کارشناسان است با شیوه غلط اعالم و اجرا 

می شود، یک جای کار اشکال دارد.
21. وقتی دکتر روحانی در شروع دولت یازدهم 
قیمت  بودن  نرخی  دو  که  می.شود  مدعی 
پس  خودش  ولی  است  فساد  موجب  بنزین 
از چند سال تصمیم به دو نرخی شدن قیمت 

بنزین می گیرد، یک جای کار اشکال دارد.
اجرای  نحوه  بر  مسئولین  همه  وقتی   .22
قانون هدفمند کردن یارانه ها معترض بوده و 
پرداخت یارانه را به 80 میلیون نفر عقالئی و 
منطقی نمی دانند ولی هیچ کس جرات یا توان 
جای  یک  ندارد،  را  برخوردار  دهک های  حذف 

کار اشکال دارد.

اعتراضات  اوال  مسئولین  همه  وقتی   .23
را  اعتراض  ثانیا  و  دانسته  حق  به  را  مردم 
برای  راهکاری  ولی  می دانند  مردم  مسلم  حق 
اصل  تصریح  علیرغم  مردم  اعتراضی  تجمعات 
27 قانون اساسی ارائه نمی نمایند و مشخص 
نیست اگر مردم اعتراضی نسبت به تصمیمات 
غلط مسئولین داشته باشند چگونه می توانند 
مسئولین  گوش  به  را  خود  اعتراض  صدای 

برسانند، یک جای کار اشکال دارد.
)ع(  علی  توصیه حضرت  بر خالف  وقتی   .24
فرموده اند  موظف  را  مسئولین  و  حاکمان  که 
با ضعیف ترین اقشار  را  که سطح زندگی خود 
و  مدیران  اکثر  ولی  سازند  منطبق  جامعه 
مسئولین و حتی روحانیون از ذی طلبگی خارج 
شده و در شمال شهر تهران زندگی اشرافی را 

انتخاب نموده اند، یک جای کار اشکال دارد.
25. وقتی با کسری بودجه مواجه هستیم ولی 
هنوز به برخی دستگاه های خاص و غیرپاسخگو 
قابل  اعتباری  ردیف های  مجلس  و  دولت  به 
توجهی اختصاص می یابد، وقتی فرار مالیاتی 
دارد،  وجود  تومان  میلیارد  هزار   40 معادل 
بانکی  سیستم  به  نفر   110 تعداد  فقط  وقتی 
150 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند، وقتی 
شفاف سازی مالحظه نمی شود، قطعا یک جای 

کار اشکال دارد.
نامطبوع  بوی  انتشار  نوبت  دو  در  وقتی   .26
ولی  می گیرد  فرا  را  پایتخت  از  بزرگی  قسمت 
از  طویل  و  عریض  دستگاه های  همه  این 
شناسایی منبع آن اظهار عجز می کنند، یک جای 

کار اشکال دارد.
باران  باریدن  ساعت  چند  از  پس  وقتی   .27
و  آب  در  خرمشهر  و  آبادان  و  اهواز  شهر 
پاسخ  در  مقامات  و  می شود  غرق  فاضالب 
و  فرسوده  شهر  فاضالب  سیستم  می گویند 
آب های  دفع  بینی  پیش  و  است  نامناسب 

سطحی نشده، یک جای کار اشکال دارد.
28. وقتی ویلموتس سرمربی تیم ملی و استرا 
دریافت  عدم  بهانه  به  استقالل  تیم  سرمربی 
و دستمزد قهر کرده و از ایران خارج می شوند 
ها  آن  دنبال  به  التماس  با  مقامات  همه  و 
اشکال  کار  جای  یک  می شود  معلوم  می روند 

دارد.
29. وقتی در سال 74 قانون نحوه جلوگیری 
در طول  ولی  آلودگی هوا تصویب می شود  از 
از 18 دستگاه دولتی  این 25 سال هیچکدام 
موثر  و  کامل  نحو  به  قانونی خود  وظایف  به 
تعطیلی  در  فقط  را  کار  راه  و  ننموده اند  عمل 
یافته اند  فرد  و  زوج  طرح  اجرای  یا  مدارس 
و  فرهنگی  و  جانی  و  مالی  فراوان  خسارات  و 
اجتماعی بر ملت تحمیل شده معلوم می شود 

یک جای کار اشکال دارد.
بنابراین اگر این اشکاالت و صدها اشكال ديگر 
وجود دارد ، هرچه سریع تر برای رهایی از این 
وضعیت چاره ای اندیشیده شود و جهت رفع 
مى  دير  زود  خيلى  گردد.وگرنه  تالش  آن ها 

شود.

مسعود کریم پور نطنزی
مدیر مسئول نشریه ارمغان
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره 294

نیمه اول دی 1398

قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1374

به قلم مدیر مسئول  : یک جای کار اشکال دارد

وقتی همه خواب 
بودیم...

مصباحی مقدم: مجلس 
اگر ُعرضه داشت در راس 

امور قرار می گرفت

از اهواز تا مشهد /حضور کم نظیر مردم 
خوزستان در مراسم تشییع سرداران 
جهان اسالم /  وداع باشکوه با پیکر 

شهید سلیمانی/ سنگ تمام مشهدی ها 
برای استقبال از پیکر سردار

 با آثار هنرمندان نطنزی 
بیشتر آشنا شویم

حمیدرضا )مجید(
مزرعه خطیری

رهبر انقالب: حاج قاسم در راه خدا و 
انجام وظیفه از هیچکس و هیچ چیز 

پروا نداشت

تامین مسکن کم درآمدها 
شروع شد

پس از تشکیل کارگروه ساخت مسکن محرومان با 
محوریت بنیاد مسکن، نهادهای دولتی مثل بنیاد 

مستضعفان، سازمان اوقاف و امور ..

راغفر: اصالح 
قیمت بنزین 

جرقه ای بر انباشت 
نارضایتی های 
تلخ اقتصادی بود و  است  سخت  باورش  دهنده.  تکان  غایت  به  و  بود  سنگین  خبر 

که سردار ملی ایران ، همانی که از اصولگرا تا اصالح طلب، همه برایش 
احترام و عزتی ویژه قائل بودند و نامش خواب از چشم دشمنان ایران و 
مقاومت-همان جریانی که قدمتی به طول تاریخ دارد و رسالتی جز مبارزه 
در برابر ظلم ندارد- ربوده بود، درست در لحظاتی که همه خواب بودیم 
اما دشمنانش بیدار، از میان ما رفت و به یاران شهیدش پیوست. لعنت 

به خواب و خوابزدگی اگر صبحش چنین باشد.
بر  آمریکایی  جهالت  و  حماقت  و  بالهت  نماد  ترامپ،  ماجرا  این  در  اما 
نوین  علیه  مبارزان  ترین  خالص  و  پاکترین  از  یکی  ترور  با  مدرن،  جهان 
، یعنی امپریالیسِم مسلح به  ترین شکل استعمار و استحمار و استثمار 
پشت  بتوان  شاید  چه  اگر  که  داد  نشان  های سیاسی،  تئوری  و  فلسفه 
ظریف ترین، نوین ترین و انسان دوستانه ترین تئوری ها و نظریات فلسفه 
جهان  بلغوری  ای  ترجمه  روشنفکر شدگاِن  مدد  به  و  پنهان شد  سیاسی 
سومی مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان با خود همنوا کرد و از آزادی 
و لیبرالیسم و بعدهم نئولیبرالیسم و حقوق بشر سخن گفت اما داستان 
همان داستان هابیل است و قابیل  و ماجرا همچنان بر سر سیری ناپذیری 

نوع بشر است و طمع و رذالت او.
به  بار  این  آدورنو   تئودور  قول  به  و   کرده  تغییر  ها  بندی  فقط صورت 
جای خشونت و سرکوب عریان از حربه مدرِن سرگرمی استفاده می شود. 
می  هم  فسلفه  و  تئوری  برایش  و   می گیرند  خدمت  به  را  ها  دانشگاه 
سازند، آزادی و لیبرالیسم و چندین ایسم دیگر را به خیِک  تازه روشنفکر 
شده های جهان سومی می چسبانند تا آنها هزاران کیلومتر آنطرف تر در شهر 
احمق سازی ملت ها  با  که  اینگونه می شود  و  کنند   تکرار  و کشورشان 
سرها را با پنبه می برند و جیب ها را با لطایف الحیل خالی و عقل ها را 
از درون تهی و حتی طرفدار قابیل و قابیلیان می کنند. اگر فرد یا جریانی 
قواعد این بازی را بر هم زند تروریسم دولتی را هم به خدمت می گیرند و 

به ناجوانمردانه ترین شکل ممکن او را حذف می کنند. 
تسلط بر این بازار مکاره چنان برایشان پر اهمیت است که 10 هزار و 500 
کیلومتر از زمین و آسمان و دریاها عبور می کنند و خود را به بغداد، در 
همسایگی ایران، می رسانند که منافعشان را تضمین و تامین کنند و  الزم 
بدانند برهم زنندگان بازی تاج و تختشان را شبانه ترور می کنند! این است 
حقوق بشر آن ها، من به تو آزادی می دهم که سرگرم بدنت و چگونه لذت 
در  ؛  بپوشی  خواستی  که  هرآنگونه  و  بنوشی  چگونه  باشی  آن  از  بردن 
چرخه این بازار کار کنی و چرخ کارخانه ها و تولیدی های من را بچرخانی؛  
نگران نباش تو آزادی که من را انتخاب کنی من به تو فرهنگ و تمدن هم 

می دهم، همان که نداری!
تولید  انسان های مسخ شده   ، با فرهنگ و سیاست  و  با اسلحه تجارت 
می کنند! به گونه ای که تجاوز این مظهر بالهت جهانی به خاک عراق و 
ایران،  در همسایگی  را  ها  آن  نظامی  پایگاه های  و  و سوریه  افغانستان 
سرزمین مادری شان، می بینند اما این همه را حق آمریکا می دانند و نفوذ 

ایران در منطقه را زیاده خواهی ایدئولوژیک ! 
در ایران منافع ملی را از هر سو و از هر زاویه فکری و با هر  فلسفه سیاسی 
که تعریف کنی چه مصدقی و ملی گرا باشی چه سلطنت طلب ، چه طرفدار 
کینه  توانی  نمی  مسلمان  چپ  یا  باشی  مارکسیستی  چپ  های  اندیشه 
آمریکا را به دل نداشته باشی. از کودتا علیه دولت ملی  و دخالت و نفوذ 
و بدعهدی حتی  با دربار دست نشانده، تا دشمنی و تحریم و نقض توافق! 
همه آنچیزی است که در  کارنامه آمریکایی ها دیده می شود ؛ حال چگونه 
می شود دغدغه منافع ملی داشت و این همه را نادیده گرفت ؟! آیا این 

ها برای آمریکا ستیزی کافی نیست؟ 
چگونه  اند؛  چرکین  دل   98 ماه  آبان  حوادث  از  که  آنها  با  سخنی  اما  و 
می توان چشم بر حقیقت بست و ترور سردار ملی ایرانیان، همانی که بالی 
جان داعش و تکفیری های بی شناسنامه بود و جز برای ایران به هیچ حزب 
و جریان سیاسی تعلق و وابستگی نداشت را به طرز وقیحانه ای... .  نه؛ 
زبان از بیان این همه وقاحت شرم دارد و چه ذلیل و زبون است ملتی که 
تصور کند آمریکا با چنین کارنامه ای با ترور شریفترین و پاکتریِن انسان 
ها به دنبال احقاق حق آنان است؛ نه منافع خودشان! امان از خواب و 

خواب زدگی !
اینگونه زیستن و مردن آرزوی هر انسان حق طلب و آزاده ایست: نه تنها 
در زمان حیات حلقه وصل باشی بلکه شهادتت هم مرزبندی ها را مشخص 
و صف مردان و نامردان را از هم جدا کند و خون تازه ای در رگ های جامعه 
سیاست زده و خواب زده به جریان بی اندازد.  و چه زیبا گفت آن معلم که 
»شهید قلب تاریخ است« همان عضوی که خون را در رگ های تاریخ به 

حرکت در می آورد و جنبش و حرکتی نو در جامعه ایجاد می کند
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های  حوزه  در  ها  رسانه  در  مهمی  اخبار  روز  هر 
توسط  اخبار  این  بعضًا  شود.  می  منتشر  مختلف 
خبرگزاری ها و رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد 
از اخبار  و تحلیل می شود اما ممکن است برخی 
چندان دیده نشود. الف در نظر دارد بسته خبری 
به  روز  آن  اخبار مهم  که  نماید  را منتشر  ای  ویژه 
می  مخاطبان  و  شده  آوری  جمع  خالصه  صورت 
به  موضوع  آن  درباره  تر  کامل  اطالع  برای  توانند 

اصل خبر مراجعه کنند.
مصباحی مقدم: مجلس اگر ُعرضه داشت در راس 
ناامیدی  از  زیباکالم  تحلیل  می گرفت/  قرار  امور 
مانند  افرادی  چرا  زیدآبادی:  روحانی/  طرفداران 

مرتضوی  رشد می کنند؟ 
تحلیل راغفر از اعتراضات آبان ماه

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره 
اعتراضات آبان ماه به ایرنا گفت: »اعتراض درواقع 
است  دهه  سه  دستکم  نبود.  بنزین  مساله  به 
گروه های  ظرفیت های  اقتصادی  فشارهای  که 
شیراز  درباره  و  کرده  مستهلک  را  جامعه  پایین 
پایین دست و محروم جامعه درگیر  هم گروه های 
به ویژه  شهرها  همه  البته  بودند؛  اعتراضات 
و  بوده   بحران  این  مستعد  مهاجرپذیر  شهرهای 
هستند؛ اما افزایش قیمت بنزین تنها جرقه ای بود 
بر  انباشت نارضایتی ها از سیاست های اقتصادی 
30 سال گذشته؛ بنابراین ریشه های متفاوتی در 

آن نمی بینم...
سیاست های  پیامدهای  واقع  در  اتفاقات  این 
سیاست ها  این  است.  جنگ  از  بعد  اقتصادی 
همراه  شد  جامعه  در  تبعیض  دیگر  اشکال  با 
همه  کرد.  فراهم  را  نارضایتی  بروز  زمینه های  و 
شاخص های اجتماعی ما در این سه دهه سقوط 

کرده است...
جراحی  آن  تابع  اتفاقات  و  سوخت  نرخ  افزایش 
چرکین  دمل های  شکل گیری  نیست.  اقتصادی 
سیاست های  اثر  در  جامعه  بدن  بر  است  متعدد 
تغییر  شاهد  دهه  سه  این  ظرف  اقتصادی. 
این  بوده ایم.  اسالمی  جمهوری  در  ایدئولوژی 
تغییر ایدئولوژی به معنای رویگردانی از حمایت از 
گروه های محروم در دهه اول انقالب و فراموشی 
و  جامعه  مولد  بخش های  پایگاه های  به  اتکا 
از جنگ است؛ بر همین اساس  نیروهای کار بعد 
از  شعارها  و  بودیم  ناگهانی  جهتی  تغییر  شاهد 
عدالت اجتماعی به سمت حمایت از سرمایه پیش 

رفت...
راه حل اتفاقا مساله جراحی اقتصادی است. نوعی 
اسالمی،  انقالب  اولیه  ارزش های  به  بازگشت 
در  مثبت  آزادی های  و  اجتماعی  عدالت  یعنی 
جامعه است؛ یعنی فراهم آوردن فرصت های رشد 
و  آموزش  مثل  امکانات  به  دسترسی  فرصت  و 
پرورش، بهداشت و اخذ مالیات از این گروه هایی 
که از این درآمدهای بادآورده منتفع شده اند. اگر 

این روند تغییر نکند باید در آینده نه چندان دور 
شاهد انفجار بزرگ تر و گسترده تر باشیم.«

*** مصباحی مقدم: مجلس اگر ُعرضه داشت در 
راس امور قرار می گرفت

به گزارش ایلنا غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در همایش حزب جامعه 
زینب با بیان این که مجلس ها برنامه های 4 ساله 
و دولت ها نهایتا برنامه 8 ساله دارند، گفت: اگر 
زیگزاگی  نگاه ها فقط میان مدت باشد سیاست ها 
و رفت و برگشتی می شوند که باعث شده ما یک 

مسیر رو به رشد مستقیم را ادامه نداده  باشیم.
وی با بیان اینکه در مسئله افزایش قیمت بنزین 
در سال 89، 9 قلم کاالی اساسی افزایش قیمت 
غیر  بنزین  که  نبود  دوره  این  مانند  و  کرد  پیدا 
دولت  در  گفت:  باشد،  شده  برابر  سه  سهمیه ای 
کاالی  قلم    9 بنزین   از  غیر  اینکه  علیرغم  گذشته 
به  جدی   شوک   هیچ  ولی  شدند  گران  هم  دیگر 
اقتصاد کشور وارد نشد زیرا مجلس نقش آفرینی 
و  4برابر  سهمیه ای  بنزین  قیمت  که  چنانچه  کرد 
غیرسهمیه ای 7 برابر شد و قیمت گازوئیل هم 10 

برابر افزایش یافت.
عده ای  اینکه  بیان  با  مجلس  ادوار  نماینده 
گفت:  نیست،  امور  راس  در  مجلس  می گویند 
امور  رأس  در  مجلس  که  کرده اید  کاری  شما 
امور  راس  در  داشت  عرضه  اگر  مجلس  نباشد؛ 
قرار می گرفت مجلسی که در پس امور حرکت کند 
هیچگاه در رأس امور قرار نمی گیرد مجلسی که در 

پیشاپیش حرکت کند در راس قرار می گیرد.

شورای  با  می کنیم  افتخار  خرازی:  صادق   ***
نگهبان رایزنی کنیم

رایزنی  درباره  ندا  حزب  دبیرکل  خرازی،  صادق 
اصالح طلبان با شورای نگهبان گفت: »ما با افتخار 
هم  را  سرمان  و  می کنیم  رایزنی  روشن  روز  در 
و  کار  نظام  این  در  می خواهیم  ما  می گیریم.  باال 
اگر  اپوزیسیون باشیم.  زندگی کنیم. نمی خواهیم 
این  در  نباید  اصال  باشیم  اپوزیسیون  می خواهیم 
نظام کار کنیم. ما به نظام اعتقادداریم. معتقدیم 
برخی از برداشت ها، عملکرد ها یا اطالعات  اشتباه 
است و باید رفت و تالش کرد و اصالح کرد. دعوا 
هم نمی کنیم. مذاکره و رایزنی می کنیم و معتقدیم 
با رایزنی و مذاکره می توانیم گامی مثبت برداریم.

بسیاری از دوستان اصالح طلبان نیز چراغ خاموش 
از رهبران و  به این کار اعتقاد دارند. من کسی را 
این موضوع  به  که  نمی شناسم  سران اصالح طلب 
معتقد نباشد اما  گاها جلوی تلویزیون و مطبوعات 
و روزنامه نگاران به گونه ای دیگر صحبت می کنند. 
را منتقل کرد.  باید فرهنگ درست  در صورتی که 
کل  دبیر  با  حاضریم  ما  که  اینجاست  مشکل 
حاضر  اما  بشنویم  و  بگوییم  هرچه  ملل  سازمان 
نیستیم با چهار نفر از مسئوالن خودمان همچون 
تناقض  این  کنیم.  نگهبان صحبت  اعضای شورای 
است. این دوگانگی است و اسمش نفاق سیاسی 
است. این ریاکاری سیاسی است. شما دورویی را 
با شورای  ما  دیدار  کنید.  القا  به جای دموکراسی 
نگهبان در راستای همین گفت وگو و تعامل بود...
خبر دارم که رهبری دل شان می خواهد همه شرکت 

فضای  منتها  باشد،  فراهم  رقابت  فضای  و  کنند 
شورای نگهبان فضای دیگری است. امیدوارم این 

خردمندی بر آن ها حاکم شود.«

*** یک نظرسنجی: مردم به هیچ یک از گروه های 
سیاسی تمایل ندارند

ارسال  از  هفته  دو  حالیکه  »در  نوشت:  انتخاب 
نظرسنجی انجام شده توسط یک نهاد دانشگاهی 
برای مسئوالن وشخصیت ها می گذرد، هیچ یک از 
رسانه های اصالح طلب و اصولگرا، حاضر به انتشار 

نتایج آن نشده اند.
نرخ  کاهش  سنجی  نظر  این  در  نکته  مهمترین 
مشارکت در انتخابات است که در آذرماه براساس 
اظهار شهروندان تهرانی، این نرخ 21 درصد پیش 

بینی شده است.
شده  تایید  لیست های  به  دادن  رای  مورد  در 
اصالح  لیست  نیز  سیاسی  شخصیت های  توسط 
ونیم   10 خاتمی  محمد  سید  تایید  مورد  طلبان 
درصد، لیست اصولگرایان مورد تایید جامعتین و 
محمدباقر قالیباف 10 درصد و لیست مورد تایید 
که  دارند  هوادار  درصد   16 نژاد  احمدی  محمود 
اصالح  اجتماعی  بدنه  جدی  ریزش  دهنده  نشان 
توسط  دولت  مخالفین  جذب  عدم  و  طلبان 

اصولگرایان است.«
البته درباره این نظرسنجی باید گفت جامعه آماری 
آن به نسبت جمعیت تهران بسیار کوچک است و 
برای فهم درست نظر مردم تهران  به نظر می رسد 

باید جامعه آماری بزرگتری انتخاب شود.

*** آخرین تصمیمات انتخاباتی اصالح طلبان

درباره  ملت  اتحاد  حزب  مقام  قائم  منصوری،  آذر 
گفت:  ایلنا  به  انتخابات  در  اصالح طلبان  فعالیت 
اصالح طلبان با تشکیل شورای عالی سیاست گذاری 
در  دادند  نشان  شورا  این  حقیقی  افراد  حضور  و 
به  باتوجه  اما  کرد،  خواهند  شرکت  انتخابات 
تجاربی که در انتخابات گذشته به دست آوردند، 
با  که  رسیده اند  جمع بندی  این  به  علی القاعده 
امکان  این  یا  مشارکت  اصل  دانستن  مفروض 
نیروهای اصلی و کسانی  برای شان وجود دارد که 
مجلس  در  را   اصالحات  گفتمان  بتوانند  که 

نمایندگی کنند را خواهند داشت یا نه.
که  شود  فراهم  امکان  این  اگر  کرد:   تاکید  وی 
اصالح طلبان بتوانند کاندیدای خودشان را داشته 
کرده  شرکت  فعاالنه  انتخابات  در  قاعدتا  باشند 
این  چناچنه  اما  داد،  خواهند  ارائه  هم  لیست  و 
در شهرهای  لیستی  نشود  فراهم  برای شان  امکان 
بزرگ ارائه نخواهند داد و در شهرهای کوچک هم 

از کاندیدای مشخصی حمایت نخواهند کرد.
این عضو هیأت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان  اصلی  و  کلی  رویکرد  کرد:  خاطرنشان 
کاندیدای  با  که   است  این  انتخابات  این  در 
 94 انتخابات  مانند  دیگر  و  شوند  حاضر   اصلی 
که فراخوان دادند و کاندیدا انتخاب کردند، عمل 

نکنند.
وی خاطرنشان کرد: جریان اصالحات دیگر  زیر بار 
این کار  نامزد نخواهند رفت،  گزینشی پیدا کردن 
نه به معنی تحریم و نه به معنی عدم شرکت در 

انتخابات است.

مصباحی مقدم: مجلس اگر ُعرضه داشت در راس امور قرار می گرفت
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پیوند  تا  آمده اند  امروز  خراسان  تا  خوزستان  از  ایران  مردم 
ناگسستنی با سردار دل ها ببندند و بگویند تا پای جان با آرمان های 

انقالب ایستاده ایم.

در پی درخواست مردم خوزستان برای میزبانی از پیکر پاک شهید 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسم تشییع وی و همراهان 
میدان  در  دی ماه   15 یکشنبه،  امروز  صبح   7 ساعت  از  شهیدش 

مولوی اهواز با نوحه سرایی آغاز شده است.

سنگ تمام اهوازی ها برای سردار قاسم سلیمانی

پیکر  با  دیدار  برای  خوزستان  مردم  حضور  سیل  لحظه  به  لحظه 
پیوند  تا  آمده اند   آنان  می شود،  بیشتر  سلیمانی  شهید  سردار 
ناگسستنی با سردار دل ها ببندند و بگویند تا پای جان با آرمان های 

انقالب ایستاده ایم.
با  برای وداع  پیر، همه  تا جوان و  از مرد و زن گرفته  اقشار  تمام 
"سردار دل ها"، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در میدان 

مولوی اهواز حاضر هستند.
مسئوالن لشکری و کشوری نیز در این مراسم حاضر هستند.

به شکل  امروز  آمریکا، صبح  تروریستی  پیکر مطهر شهدای حمله 
هوایی وارد فرودگاه اهواز شد.

صدها نفر از مردم و مسئوالن لشکری و کشوری استان با حضور در 
فرودگاه اهواز به استقبال پیکر شهدا رفتند.

تغییر مسیر تشییع به دلیل حجم باالی جمعیت

فارسی  سلمان  خیابان  و  مولوی  میدان  جمعیت  در  تراکم  شدت 
به حدی باالست که  سبب شده تاکنون مراسم تشییع آغاز نشود  
بسیار  رسانده اند  مراسم  برگزاری  محل  به  را  خود  که  جمعیتی  و 
توان  دیگر  مراسم  برگزاری  محل های  که  به گونه ای  است  پرتعداد 

حضور جمعیت را ندارد.
قرار است پیکر این شهید و همرزمانش پس تشییع  به حسینیه 
به  مقدس  مشهد  به  انتقال  برای  آنجا  از  منتقل  و  اهواز  ثاراهلل 

فرودگاه اهواز برده  شود.
حمله  شهدای  و  سلیمانی  شهید  سردار  پیکر  حامل  خودروی 
اهواز  فرودگاه  به سمت  آمریکا،  اکنون در حال حرکت  تروریستی 

است. 
قرار بود مراسم تشییع پیکرهای شهدا در اهواز ساعت 9:30 صبح 
به پایان برسد و پیکرهای مطهر به مشهد مقدس منتقل شوند، اما 
ازدحام میلیونی جمعیت عزادار، اجازه این کار را نداد و براساس 
اعالم آستان قدس رضوی، ساعت برگزاری مراسم در مشهد مقدس 

نیز به ساعت 14 عصر تغییر کرد.
شهدای  مطهر  پیکرهای  مقدس،  مشهد  در  مراسم  اتمام  از  پس 
 22:30 تا   19:30 ساعت  و  شوند  می  منتقل  تهران  به  مقاومت 
مراسم وداع با شهدای مقاومت در مصالی امام خمینی)ره( تهران 

برگزار می شود.

پیکر سردار سلیمانی  از  برای استقبال  لحظه شماری مشهدی ها 
و همراهانش 

قاسم  سپهبد  شهید  مطهر  پیکر  از  استقبال  برای  مشهد  مردم 
سلیمانی و همرزمان شهیدش به خیابان های شهر آمده اند.

شهید  فرودگاه  در  همراهانش  و  سلیمانی  سردار  پیکر  ورود   
هاشمی نژاد

پیکر مطهر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش دقایقی قبل 
وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهدمقدس شد.

خرداد   15 میدان  به  است  قرار  بالفاصله  شهدا  این  مطهر  پیکر 
بارگاه منور  آنجا به سمت  از  مشهدمقدس منتقل شود و سپس 

رضوی تشییع شود.
در حال حاضر تمامی خیابان های منتهی به بارگاه منور رضوی مملو 
از حضور زائران و مجاوران است و هر لحظه بر تعداد جمعیت نیز 

افزوده می شود. 

آغاز مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در مشهد

مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت از دقایقی قبل در محل میدان 
با  و  آغاز شده  مردم  نظیر  کم  با حضور  مقدس  مشهد  خرداد   15
شعار مرگ بر آمریکا خواستار گرفتن انتقام خون شهیدسلیمانی از 

آمریکای جنایتکار شدند.

نوحه  خوانی میثم مطیعی در میدان 15 خرداد مشهد

مردم  میلیونی  جمع  در  بیت)ع(  اهل  مداح  مطیعی،  میثم 
مشهدمقدس در محل میدان 15 خرداد در حال نوحه سرایی است.  

در حال حاضر جمعیت تشییع کننده پیکر مطهر شهدای مقاومت 
دقایقی  از  و  هستند  رضوی  منور  حرم  سمت  به  حرکت  مسیر  در 
دیگر قرار است پیکر مطهر این شهدا در بارگاه منور رضوی تشییع 

و طواف داده شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  روحانیون،  مراجع،  که  حالی  در 
عشق  کاروان  این  مردم  کنار  در  نظامی  و  استانی  مسووالن  و 
و  تن  بر  کفن  با  را  خود  مردم  از  ای  عده  می کنند،  مشایعت  را 
پالکاردهایی که بر روی آن نوشته »انتقام سخت« حمایت خود را 
از تصمیم مسؤوالن نظام برای انتقام و خونخواهی سردار مقاومت 

اعالم می کنند.
عشق  کاروان  که  همانطور  حاال  می شود؛  تاریک  رفته  رفته  هوا 
امام  »یا  شعار  با  مردم  می شود،  نزدیکتر  و  نزدیک  مطهر  حرم  به 
رضا، قاسم رسید از کربال« سردار دل ها را به سمت حرم مشایعت 

می کنند.
هوا تاریک شده است و مردم با در دست داشتن شمع، صحنه هایی 
فریادهای  حاال  است.  وصف ناشدنی  که  کرده اند  خلق  را  بی نظیر 
رئوف  امام  حرم  گرد  تا  گرد  که  است  الجبارین«  القاصم  »بسم اهلل 
به  که  است  مقاومت  سردار  خون خواهی  فریاد  و  است  گرفته  را 

آسمان مشهدالرضا )ع( بلند شده است.

مشهد ستاره باران شد
حاال دیگر هوا کامال تاریک شده و مردم با در دست داشتن شمع، 

صحنه هایی بی نظیر را خلق کرده اند که وصف ناشدنی است.
تصاویر هوایی تاللوی شمع ها به دست مردمی که خودروی حامل 
پیکر شهدای مقاومت را در بر گرفته اند، مانند آسمان پر ستاره ای 

است که ماه را در آغوش گرفته است.
این در حالی  و  بلند شده  از گلدسته های حرم  اذان مغرب  صدای 
است که به علت ازدحام باالی جمعیت، بعضی اماکن اطراف حرم 

درب را به روی زنان عزادار باز کرده اند تا اندکی استراحت کنند.
به  شهادت  نشانه  به  هم،  بیت المقدس  میدان  وسط  فواره  حاال 

رنگ سرخ در آمده است.

از اهواز تا مشهد /حضور کم نظیر مردم خوزستان در مراسم تشییع سرداران جهان اسالم /  وداع 
باشکوه با پیکر شهید سلیمانی/ سنگ تمام مشهدی ها برای استقبال از پیکر سردار

رهبر معظم انقالب ساعتی پیش با حضور در منزل سردار سپهبد قاسم سلیمانی، ضمن تفقد از خانواده این شهید، 
شهادت آن مجاهد مخلص و عالی مقام را تبریک و تسلیت گفتند.

رهبر انقالب: حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از هیچکس و هیچ چیز پروا نداشت
افتخار اسالم  پر  بزرگ و  با حضور در منزل سردار  انقالب اسالمی امشب )جمعه(  به گزارش فارس، رهبر معظم 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن تفقد از خانواده شهید، شهادت آن مجاهد مخلص و عالی مقام را تبریک 

و تسلیت گفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اخالص و فداکاری شهید سلیمانی، گفتند: حاج قاسم بارها و بارها در معرض 

شهادت قرار گرفته بود اما در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد، از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشت.
** ویژگی ممتاز حاج قاسم، شهادت به دست خبیث ترین افراد عالم یعنی آمریکایی ها است

رهبر انقالب اسالمی، شهادت سردار سلیمانی به دست خبیث ترین افراد عالم یعنی آمریکایی ها و افتخار آنها به 
این جنایت را یک ویژگی ممتاز برای آن مجاهد شجاع برشمردند و خاطرنشان کردند: جهاد او جهاد بزرگی بود و 
خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. این نعمت عظیم بر حاج قاسم که شایسته آن بود، گوارا باشد. 

حاج قاسم باید همین جور به شهادت می رسید.
ایشان با طلب نزول صبر و سکینه الهی بر دل خانواده سردار شهید و دلهای همه مردم ایران، افزودند: امروز دیدید 
که مردم در شهرهای مختلف کشور با چه جمعیت و ارادتی به خیابانها آمدند، مراسم تشییع را نیز خواهید دید، 
این نعمتها مقابل چشم ما است تا ارزش شهادت را متوجه شویم. خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید، 

او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود.
** اخالص بزرگ حاج قاسم موجب شده است دلهای مردم اینگونه متوجه او شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جهاد بیرونی متکی به جهاد اکبر یعنی جهاد درونی است، خطاب به 
دختر شهید گفتند: همه مردم عزادار و قدردان پدر شما هستند و این قدردانی در اثر اخالص بزرگی است که در آن 
مرد وجود داشت، چرا که دلها به دست خداست و بدون اخالص، دلهای مردم اینگونه متوجه نمی شود. خداوند 

به همه ما و به همه ملت ایران عوض خیر عنایت بفرماید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ساعتی پیش با حضور در منزل سردار بزرگ و پر افتخار اسالم 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن تفقد از خانواده شهید، شهادت آن مجاهد مخلص و عالی مقام را تبریک 

و تسلیت گفتند.

رهبر انقالب: حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از 
هیچکس و هیچ چیز پروا نداشت



3اقتصادی

راغفر: اصالح قیمت بنزین جرقه ای بر انباشت نارضایتی های اقتصادی بود

تامین مسکن کم درآمدها شروع شد/ ساخت ساالنه 200 هزار خانه برای 3 دهک اولهند تا شش سال آینده چهارمین اقتصاد بزرگ جهان می شود

ستاد اقتصاد: نظام بودجه ریزی کشور، مسابقه ای برای اتالف منابع است / همه به دنبال فروش بیشتر نفت هستند

نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : 294 | نیمه اول دی 1398 

الزهرا  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  راغفر  حسین 
تهران گفت: اصالح قیمت بنزین، جرقه ای بر انباشت 
سال   30 اقتصادی  سیاست های  از  نارضایتی ها 
همین  از  ناشی  تبعیض  احساس  که  بود  گذشته 

سیاست ها ارزیابی می شود.
انباشت  بر  جرقه ای  بنزین  قیمت  اصالح  راغفر: 

نارضایتی های اقتصادی بود
که  بنزین  قیمت  اصالح  به  واکنش ها  نوشت:  ایرنا 
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از 
بیست و چهارم آبان ماه 98 به اجرا گذاشته شد، در 

شهرهای مختلف اشکال متفاوت داشت.
در برخی شهرها این واکنش ها تنها در حد تجمع بود 
و در برخی شهرها با ایجاد ترافیک همراه شد اما در 
این میان، برخی افراد در شیراز خسارت سنگینی به 

اموال عمومی این کالنشهر وارد کردند.
علت  ایرنا  با  گفت وگو  در  اقتصاددان  راغفر  حسین 
سوخت  قیمت  اصالح  به  اخیر  اعتراض های  اصلی 
کاسته  که  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  نه  را 
عمدتا  که  دانست  مردمی  تحمل  آستانه  از  شدن 

متعلق به طبقه ضعیف و متوسط جامعه هستند و 
سیاست های اقتصادی غلط از پس از جنگ تحمیلی، 

زندگی آن ها را دستخوش تغییر کرده است.
گفت وگوی صریح با این استاد دانشگاه را در ادامه 

می خوانید:  

علل و عوامل بروز ناآرامی های اخیر چه بود، آیا در 
این میان می توان گفت از منظر جغرافیایی، سن، 
قومیت یا دیگر ویژگی های متمایزکننده هر منطقه 

تفاوتی در نحوه اعتراضات وجود داشت؟

بنزین  مساله  به  درواقع  اعتراض  چراکه  خیر؛  راغفر:  
نبود. دستکم سه دهه است که فشارهای اقتصادی 
ظرفیت های گروه های پایین جامعه را مستهلک کرده 
محروم  و  پایین دست  گروه های  هم  شیراز  درباره  و 
شهرها  همه  البته  بودند؛  اعتراضات  درگیر  جامعه 
به ویژه شهرهای مهاجرپذیر مستعد این بحران بوده  
و هستند؛ اما افزایش قیمت بنزین تنها جرقه ای بود 
اقتصادی  سیاست های  از  نارضایتی ها  انباشت  بر  
30 سال گذشته؛ بنابراین ریشه های متفاوتی در آن 

نمی بینم.

چه  اساس  بر  بردید،  نام  آن  از  که  سیاست هایی 
ادامه  تاکنون  چگونه  و  گرفته اند  شکل  اصولی 

یافته اند که چنین حاصلی داشته باشند؟

راغفر:  این اتفاقات در واقع پیامدهای سیاست های 
اقتصادی بعد از جنگ است. این سیاست ها با اشکال 
دیگر تبعیض در جامعه همراه  شد و زمینه های بروز 
اجتماعی  کرد. همه شاخص های  فراهم  را  نارضایتی 
و  این سه دهه سقوط کرده است. رشد جرم  ما در 
جرایم، نابرابری ها، فقر، رشد حاشیه نشینی یا اسکان 
و  نزاع و خشونت  اشکال مختلف  غیررسمی، طالق، 
همگی  کشور،  از  سرمایه ها  فرار  و  مغزها  فرار  حتی 

از سیاست های  اشکال مختلف ناهنجاری های ناشی 
به  همه  از  بیش  شرایط  این  در  بودند.  اقتصادی 
این  از  می شود؛  وارد  فشار  جامعه  پایین  گروه های 
همچون  و  نبود  غیرمترقبه  چندان  اتفاق  این  رو 
انتظار  این  ارز در دی ماه 96  افزایش قیمت  تبعات 
را داشتیم؛ البته آن اعتراض ابعاد محدودتری داشت 
خاتمه  معنای  به  اما  شد،  جمع  هم  سرعت  به  و 
یافتن نارضایتی ها نبود؛ بلکه هشیاری مردم از اینکه 
دیگران یا معاندین کشور نتوانند از خواسته هایشان 
افزایش  اعالم  رساند.  اتمام  به  را  آن  کنند  استفاده 
بهانه ای بود که این دمل چرکین  بنزین هم،  قیمت 
که سه دهه عمدتا در مناطق محروم کشور انباشته 
شده، ظرفیت  مقاومت گروه های کم درآمد جامعه را 

مستهلک کند.

اقتصادی  را یک جراحی  نرخ سوخت  برخی اصالح 
ناشی  اخیر  اتفاقات  این  آیا  می دانند،  گریزناپذیر 

درد جراحی اقتصادی است؟

راغفر:  افزایش نرخ سوخت و اتفاقات تابع آن جراحی 
اقتصادی نیست. شکل گیری دمل های چرکین متعدد 
اقتصادی.  اثر سیاست های  در  بدن جامعه  بر  است 
در  ایدئولوژی  تغییر  شاهد  دهه  سه  این  ظرف 
ایدئولوژی  تغییر  این  بوده ایم.  اسالمی  جمهوری 
محروم  گروه های  از  حمایت  از  رویگردانی  معنای  به 
پایگاه های  به  اتکا  فراموشی  و  انقالب  اول  در دهه 
از جنگ  بخش های مولد جامعه و نیروهای کار بعد 
ناگهانی  تغییر جهتی  بر همین اساس شاهد  است؛ 
بودیم و شعارها از عدالت اجتماعی به سمت حمایت 
تجاری  سرمایه های  سلطه  رفت.  پیش  سرمایه  از 
ریشه ای تاریخی در ایران دارد و باعث شده فرصت ها 
نابرابر توزیع شود که  و ظرفیت های کشور به شدت 
باعث شده همزمان با رشد فقر و نابرابری و اشکال 

شاهد  جامعه،  پایین  گروه  مصیبت های  مختلف 
شکل گیری گروه های اَبرثروتمندی باشیم که در تاریخ 

معاصر ایران بی سابقه اند.

ناگواری های  و  اقتصادی  وضعیت  اساس،  این  بر 
فعلی  بحران  دلیل  باید  را  درهم تنیده  اجتماعی 

دانست؟

از  و  زیستن  انگلی  اشرافی گری متعفن،  نحوه  راغفر:  
منابع عمومی بهره گرفتن اقشار خاصی بدون اینکه 
براساس  زندگی  و  باشند  داشته  جامعه  در  تولیدی 
زد و بند اصلی ترین دالیل بحران اجتماعی است که 
رژه  است.  کشیده  چالش  به  را  جوان  نسل  هویت 
بزرگ  اشرافیت متعفن در خیابان های شهرهای  این 
که سوار بر خودروهای چندصد میلیونی و میلیاردی 
هنرشان  تمام  که  جوانانی  حضور  اعالم  می شوند، 
تعلق داشتن به خانواده ای ثروتمند است که ثروتش 
از  نوآوری که  از روی تالش و سخت کوشی و  نه  را  
و  نیست  پنهان شدنی  است،  آورده  به دست  رانت 
مقابل  در  اشرافیت  رژه  گسترده  عرصه  این  قضا  از 
دید مردم روی می دهد که هویت و شخصیت جوان 
آسیب دیده را به چالش می کشد و خشم و خصومت 

را در دل او می کارد.

راه حل گذر از این بحران چیست؟

است.  اقتصادی  جراحی  مساله  اتفاقا  راه حل  راغفر:  
اسالمی،  انقالب  اولیه  ارزش های  به  بازگشت  نوعی 
یعنی عدالت اجتماعی و آزادی های مثبت در جامعه 
است؛ یعنی فراهم آوردن فرصت های رشد و فرصت 
پرورش،  و  آموزش  مثل  امکانات  به  دسترسی 
بهداشت و اخذ مالیات از این گروه هایی که از این 
روند  این  اگر  شده اند.  منتفع  بادآورده  درآمدهای 
تغییر نکند باید در آینده نه چندان دور شاهد انفجار 

بسیار  هشدار  یک  این  باشیم.  گسترده تر  و  بزرگ تر 
جدی به مسووالن کشور بود که در سیاست های سه 
فساد،  رشد  ناهنجاری ها،  مسوول  که  گذشته  دهه 
اشکال مختلف فقر و نکبت گروه های کثیری از جامعه 
انتظار  باید  این صورت  بازنگری کنند؛ در غیر  است، 

انفجارهای بزرگتری داشته باشیم.

جنس اعتراضات از لحاظ شدت خشونت و تهوری 
که در آن بود بی سابقه بود، بر این اساس تفاوت 

بحران 96 و 98 را چه دیدید؟

راغفر:  بحران 96 ظرفیت های جمعیت کثیری ازجامعه 
 96 ماه  دی  از  داد.  کاهش  وباسرعت  شدت  به  را 
تاکنون مردم به دلیل تضعیف قدرت خرید به دلیل 
شوک  و  بی سابقه  تورم  رشد  و  ملی  پول  تضعیف 
ظرفیت های  ایران،  معاصر  تاریخ  در  بی سابقه  ارزی 
شوک  تحمل  لذا  دادند؛  دست  از  را  ذخیره ای شان 
دیگری وجود ندارد. ضمن اینکه اعتمادی هم وجود 
این  و  است  شوک  آخرین  این  آیا  اینکه  به  ندارد 
اثر  از آینده  انتظارات مردم  بر  از هر چیز  تفکر بیش 
می گذارد. اگر مردم می دانستند این آخرین باری است 
که حاکمیت دست در جیبشان می کند و می خواهد 
مردم  قطعا  کند،  جبران  را  مدیریتی خود  ضعف های 
دارند  انتظار  چون  اما  داشتند؛  متفاوتی  واکنش 
چرخه غلط کسری بودجه دولت و در پی آن افزایش 
قیمت حامل های انرژی و دوباره از سر نو تکرار این 
فرایند رخ داد، احساس می کنند کسی به فکر آن ها 
با  درمقایسه  مشکل  این  دلیل  همین  به  نیست؛ 
گذشته گسترده تر و خشن تر شد و ضمنا باید این را 
افزود که دیگرانی همچون گروه های معاند روی این 
این  و  می کنند  سرمایه گذاری  شده  ویروسی  محیط 
بار هم این کار را کرده اند که این اتفاق نیز می تواند 

کماکان باعث آلوده تر شدن اقتصاد و اجتماع شود.

آلمان  جای  دیگر  سال  شش  تا  هند 
بزرگ  اقتصاد  چهارمین  عنوان  به  را 

جهان می گیرد.
چهارمین  آینده  سال  شش  تا  هند 

اقتصاد بزرگ جهان می شود
به گزارش ایسنا به نقل از تایمز، مرکز 
مطالعات اقتصادی و بازرگانی مجمع 
گزارشی  انتشار  با  اقتصاد  جهانی 
پیش بینی کرده است که هند تا سال 
2026 با جلو زدن از فرانسه، انگلیس 
اقتصاد  چهارمین  عنوان  به  آلمان  و 

جهان برسد. آلمان که تا سال 2004 
از  پس  جهان  بزرگ  اقتصاد  سومین 
به  چین  ظهور  با  بود  ژاپن  و  آمریکا 
به  برتر  اقتصادی  قدرت  یک  عنوان 

رده چهارم عقب نشینی کرده است.
آمریکا  گزارش،  این  بینی  پیش  طبق 
تنها کشور غیرآسیایی مربع اقتصادی 
کشور  سه  هر  و  بود  خواهد  جهان 
چند  هر  بود.  خواهند  آسیایی  دیگر 
که آمریکا در سال 2026 نیز احتماال 
جهان  اقتصاد  بزرگ ترین  کماکان 
تداوم  صورت  در  اما  بود  خواهد 
محدوده  در  چین  اقتصادی  رشد 
تا  کشور  این  فعلی  درصدی  شش 
سال 2030 بزرگ ترین اقتصاد جهان 
نیز جایگاه سومی  خواهد شد. ژاپن 

خود را فعال حفظ خواهد کرد.
تا سال 2011 حدود 22 درصد جمعیت 
می کرده اند  زندگی  فقر  خط  زیر  هند 
که به لطف رشد و توسعه اقتصادی 
به 17 درصد کاهش  اکنون  رقم  این 
پیدا کرده است. وزیر اقتصاد هند از 
برنامه ریزی برای تک رقمی شدن این 

نرخ تا سال 2025 خبر داد.

با  گذشته  سال  هند  اقتصادی  رشد 
درصدی،   8.1 کننده  خیره  رشد  ثبت 
رشد  نرخ  سریع ترین  رکورددار 
در حال  بین کشورهای  در  اقتصادی 
سال  تا  که  کشور  این  بود.  توسعه 
قبل ششمین اقتصاد بزرگ جهان بود 
اقتصاد  به  دستیابی  با  پیش  اندکی 
توانست  دالری  تریلیون   2.57
به  انگلیس  گذاشتن  سر  پشت  با 
بدل  جهان  بزرگ  اقتصاد  پنجمین 

شود.
سال   20 تنها  یعنی   1999 سال  در 
داخلی  ناخالص  تولید  حجم  پیش، 
اما  بود  دالر  میلیارد  تنها 459  هند 
هند  اقتصاد  دهه، حجم  دو  در  تنها 
اقتصادی بسیار سریع  به لطف رشد 
اکنون  برابر شده است و هند  شش 
دالر   تریلیون   2.726 اقتصاد  با 

پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است.
رشد   2008 تا   2003 زمانی  بازه  در 
اقتصادی هند باالی 9 درصد در سال 
کشورهای  تمامی  بین  در  که  است 
جهان رکوردی بی نظیر محسوب می 

شود

اقتصادی خبرگزاری  گزارش خبرنگار  به 
فارس، پس از تشکیل کارگروه ساخت 
بنیاد  محوریت  با  محرومان  مسکن 
بنیاد  مثل  دولتی  نهادهای  مسکن، 
امور  و  اوقاف  سازمان  مستضعفان، 
سازمان  بهزیستی،  سازمان  خیریه، 
بسیج مستضعفان و خیرین مسکن ساز 
 200 ساالنه  تا  کرد  خواهند  تالش 
ارزان  اعطای تسهیالت  با  هزار مسکن 

قیمت و بالعوض احداث شود.
شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
چندی پیش در مراسم افتتاح متروی 
در  و  خبرنگاران  جمع  در  هشتگرد 
که  فارس  خبرنگار  سئوال  به  پاسخ 
مدت  دارد  احتمال  آیا  بود  پرسیده 
 12 از  ملی  مسکن  اقساط  بازپرداخت 
افزایش  یا 20 سال  سال به 15 سال 
یابد گفته بود که کارگروهی با حضور 
اوقاف  سازمان  مستضعفان،  بنیاد 
بهزیستی،  سازمان  خیریه،  امور  و 
خیرین  و  مستضعفان  بسیج  سازمان 
مسکن  بنیاد  محوریت  با  مسکن ساز 
آن  براساس  که  است  شده  تشکیل 
اعطای  با  جامعه  اول  دهک  سه  برای 

مسکن  بالعوض،  و  قیمت  ارزان  وام 
احداث شود.

همگرایی  یک  با  شد  مقرر  افزود:  وی 
برای  نقشه ای  و هماهنگی  و همزبانی 
برای  و  تهیه  محرومان  شناسایی 
مسکن سه دهک اول یکپارچه تصمیم 
بالعوض  وام  و  زمین  ما  بگیریم. 
آنها بدهیم  به  پیش بینی کرده ایم که 
در  که  مشخصاتی  با  آنها  خانه های  و 
انجام  است  مسکن  بنیاد  طراحی های 

می شود. 
اقتصادی خبرگزاری  گزارش خبرنگار  به 
بنیاد  رییس  تابش  علیرضا  فارس، 
ترین  تازه  در  اسالمی  انقالب  مسکن 
فلسفه  خصوص  در  خود  اظهارنظر 
ساخت  کارگروه  هدف  و  وجودی 
مسکن محرومان گفته است که تامین 
فعالیت  از  تلفیقی  محرومان  مسکن 
های  دستگاه  با  مسکن  بنیاد  های 
مستضعفان،  بنیاد  همچون  متولی 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان 
امور  و  اوقاف  سازمان  بهزیستی، 
در  حمایتی  نهادهای  سایر  و  خیریه 

اقصی نقاط کشور است.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه 
نظام بودجه ریزی ایران، مسابقه ای برای اتالف منابع 
بزرگ ترین  ریزی  بودجه  نظام  اصالح  گفت:  است، 

پروژه بازسازی دولت بر مبنای قانون اساسی است.
نظام بودجه ریزی کشور، مسابقه ای برای اتالف منابع 

است/ همه به دنبال فروش بیشتر نفت هستند
الیحه  به  اشاره  با  قاسمی  محمد  مهر،  گزارش  به 
در سه  را  بودجه  گفت:  کشور  کل  بودجه سال 99 
سوال خالصه می کنم، بودجه باید بگوید چه میزان، 
میزان  چه  شود،  تولید  امنیت  و  بهداشت  آموزش، 
وجه  دیگر.  مصادیق  و  شود  ساخته  فرودگاه  و  راه 
دوم بودجه این است که هزینه های این موارد را به 
چه صورتی از اقتصاد و مردم قرار است تأمین کنیم؛ 
وجه سوم این است که شیوه ارائه کاالها و خدمات 
خالصه،  صورت  به  واقع  در  است؟  چگونه  عمومی 
»خواسته ها«، »شیوه هزینه کرد« و »شیوه تأمین« 

سه وجه بودجه هستند.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای اینکه از دیدگاه 
نگاه کنیم،  این سواالت  به  علمی جهت پاسخگویی 
خالصه  سوال  سه  در  هم  را  بودجه  نتیجه  می توان 
کرد؛ سوال نخست اینکه یک کشور با چه هزینه ای 
اداره می شود، دوم اینکه کشور با چه کیفیتی اداره 
کنندگان  تأمین  که  مردم  آیا  اینکه  سوم  و  می شود 
اصلی منابع هستند - که یا مالیات می دهند و یا از 
می کنند-،  استفاده  دولت  آنهاست  سهم  که  نفتی 
راضی هستند یا خیر. لذا این موارد معیارهای ما برای 

قضاوت در مورد بودجه است.

دلیل ناکارآمد بودن اقدامات مسئوالن چیست؟

کنم  مطرح  را  ادعایی  می خواهم  داد:  ادامه  وی 
تمام  با  فعلی  ریزی  بودجه  نظام  در  اینکه  بر  مبنی 

مالحظات، هم تهیه کنندگان و هم تصویب کنندگان 
پیش  تناقضی  اینجا  منتهی  می کنند،  رفتار  عقالیی 
می آید مبنی بر اینکه اگر هم، عقالیی رفتار می کنند، 
اول  پاسخ،  برای  است؟  ناکارآمد  نتیحه  چرا  پس 
باید به این سوال پاسخ داد که عقالنیت را چگونه 
تعریف می کنیم؟ عقالنیت یعنی همه تهیه کنندگان 
قاعده  یک  مبنای  بر  بودجه  کنندگان  تصویب  و 
کاری  که  است  این  هم  آن  کنند،  رفتار  ساده  خیلی 
بیشتر  از هزینه اش  انجام دهیم که منفعتش  باید 
منبعی  که  شده  این  عقالنی  رفتار  نتیجه  اما  باشد. 
را وسط  منابع عمومی  بگویم  بهتر  یا  و  نفت  نام  به 
می گذاریم و وزارتخانه های مختلف به عنوان تدوین 
موفق هستند  زمانی  می کنند  اعالم  بودجه  کنندگان 
باشد،  بیشتر  عمومی  منبع  این  از  سهمشان  که 
نماینده مجلس می گوید زمانی نماینده موفق هستم 

که سهم خودم را از این منبع عمومی بیشتر کنم.
بر  ریزی  بودجه  ساختار  که  زمانی  تا  گفت:  وی 
را هم در  اگر مردم  مبنای همین قواعد کنونی باشد 
را  رفتار  همین  هم  آنها  بنشانید،  دولت  و  مجلس 
تکرار خواهند کرد؛ به همین خاطر است که می بینیم 
اصولگرا،  از  اعم  متفاوت  تفکرات  با  دولت ها  اگرچه 
با  مجلس  آیند،  می  کار  سر  بر  غیره  و  اصالح طلب 
کار  نتیجه  اما  می شود  تشکیل  مختلف  جناح های 

یکسان بوده است.
که  بوده  اینگونه  رفتاری  منطق  داد:  ادامه  قاسمی 
ده ها فرودگاه ساخته شده اما بازدهی اقتصادی اینها 
صدها  نمی رسد.  هم  دست  یک  انگشتان  تعداد  به 
کیلومتر و هزاران کیلومتر جاده احداث شده اما در 
آن حدی که ابتدا فرض می شده بار، مسافر و بازدهی 
احداث  دنبال  به  جا  همه  اند.  نداشته  اقتصادی 
دانشگاه و بیمارستان هستند و از این جنبه که نگاه 
می کنید صدها کار انجام شده ویا صدها طرح نیمه 
این  کار  نتیجه  آیا  سمت  آن  از  و  دارد  وجود  تمام 
بوده که از منبع عمومی استفاده کارآمد کرده ایم و 
رضایت مردم جلب شده است؟ آیا زمانی که نتیجه 
آموزش را می بینیم محصل، معلم، وزارتخانه، والدین 

و غیره راضی بوده اند؟
تشکر  اینکه  ضمن  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
می توانیم  اما  شده  ارائه  که  خدماتی  تمام  از  کنیم 
بوده،  اختیار  در  منابع  که  حدی  آن  در  کنیم  ادعا 

متأسفانه بازدهی بسیار کمتر بوده است.

نظام بودجه ریزی ما، مسابقه ای برای اتالف منابع 
است

زیادی  منابع  می گوئیم  ما  کرد:  تصریح  قاسمی 
است  شده  انجام  منابع  این  با  اقداماتی  داشتیم، 
اما اتالف منابع زیاد است. در واقع نتیجه این نظام 

بودجه ریزی، مسابقه برای اتالف منابع شده است. 
بازتعریف  را  ریزی  بودجه  نظام  باید  حتمًا  بنابراین 

کنیم.
وی افزود: اشکال کار به قواعد بازی تهیه کنندگان، 
بودجه  ناظران  و  اجراکنندگان  کنندگان،  تصویب 
انواع  اساسی،  قانون  از  قواعد  این  مربوط می شود. 
مورد  در  گیری  تصمیم  نحوه  ما،  مدیریتی  سطوح 
مورد  در  گیری  تصمیم  نحوه  نفت،  از  حاصل  منابع 
بودجه  ساختار  می آید.  و  بودجه  شفافیت  میزان 
ریزی که از آن به ساختار رابطه دولت و ملت تعبیر 
می کنیم، دارای اشکاالتی است. اگر زمانی بخواهیم 
ببینیم  برگردیم  باید  کنیم  اصالح  را  ساختار  این 
منابع  این  ترین  عمده  می کنیم.  فراهم  منبع  چطور 
باید مالیات و زاییده اقتصاد ملی باشد که در اینجا 
مباحث مربوط به مالیات ستانی و معافیت ها، نحوه 
مطرح  و  نفت  از  استفاده  مورد  در  گیری  تصمیم 

می شود.
این  انعکاس  ساالنه  بودجه  عمالً  گفت:  قاسمی 
جای  ساالنه  بودجه  بنابراین  است،  نهایی  قواعد 
مبنی  سوال هایی  نیست.  ریزی  بودجه  نظام  اصالح 
بر اینکه دولت با پول مردم چه کار می کند و کشور 
را با چه کیفیتی اداره می کند در کشورهای مختلف 
به ویژه از دهه 90 میالدی به بعد مطرح شده است 
که پس از مطرح شدن این سوال ها عموم کشورهای 
خود  ریزی  بودجه  نظام  اصالح  دنبال  به  پیشرفته 

رفته اند.

تغییری  انقالب  از  قبل  به  نسبت  ما  بازی  قواعد 
نکرده است

داشت:  اظهار  ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
بودجه سال 58 بیانگر این بود که تدوین کنندگان 
و  بودند  نهادی  قواعد  اصالح  دنبال  به  بودجه  این 
بود  معنا  این  به  نظام سیاسی  رو شدن  و  زیر  اصالً 
که بعدها در قالب نظام بودجه ریزی چگونه قواعد 
نهادی همچون نقش مجلس و قوه مجریه بر بودجه، 
نحوه نظارت بر بودجه، نحوه مالیات ستانی از مردم، 
تعیین  را  و  انفال  عنوان  به  نفت  از  استفاده  نحوه 
کنیم. اما می توانیم ادعایی تلخ اما واقعی کنیم که 
قواعد بازی ما نسبت به قبل از انقالب تقریبًا تغییری 

نکرده است.

را  اولویت ها  تشخیص  برنامه ها،  و  قوانین  انبوه 
سخت کرده است

درباره  گفت:  بندی،  اولویت  نظام  خصوص  در  وی 
نقش دولت و مجلس بحث می کنیم، اسم این شیوه 
بحث  در  قوا  وظایف  بندی  تقسیم  را  بندی  تقسیم 
بودجه می گذاریم. ما یک نظام جمهوری هستیم به 

این معنا که سه قوه به صورت مستقل در حال کار 
می دهد  وعده هایی  جمهوری  رئیس  یک  هستند؛ 
در  رأی می دهند پس  این شعارها  مبنای  بر  مردم  و 
اینجا یک پیوندی ایجاد می شود بین اینکه سیاست 
مداران چه عرضه کرده اند و مردم به چه چیزی رأی 
اولویت  معیارهای  از  یکی  موضوع  این  اند،  داده 
یک  آن سمت  از  می شود.  مردم  خواسته های  بندی 
افرادی  از  این قوه مجموعه ای  داریم که  قوه مقننه 
است که به عنوان نزدیک ترین نهاد به خواست مردم 
و تبلور دموکراسی مطرح است. بنابراین دو دستگاه 

تعیین اولویت در کشور داریم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در همین زمین 
بازی، قانون اساسی داریم که چارچوب ها را مشخص 
اولویت ها  که  داریم  نظام  کلی  سیاست  می کند، 
قوانین  و  می کند  تعیین  را  بندی  اولویت  منطق  و 
دالیل  از  یکی  اتفاقًا  داریم.  هم  ساله  پنج  برنامه 
هستند  نهادهایی  همین  ما  بودجه  ریختگی  درهم 
که قرار است خواست های مردم را بیان کنند و از آن 
سمت ضعف هایی که چه در نحوه تنظیم برنامه های 
نام  به  انعکاس خواست هایی  یا نحوه  ما  توسعه ای 
سیاست های کلی روی این ساختارها می دهد، تبدیل 
را سخت کرده  اولویت  به چیزی شده که تشخیص 

است.

 / است  کلی  سیاست های  خالف  کاندیداها  شعار 
همه به دنبال فروش بیشتر نفت هستند

دلیل  به  می گوئیم  کلی  سیاست های  در  گفت:  وی 
انواع آسیب های اقتصادی، تداوم تورم دو رقمی به 
دلیل نحوه استفاده از نفت، سرکوب تولید داخلی، 
باید  نفت  به  وابستگی  و  تحریم  واردات،  گسترش 
زمان  در  چه  را  کاندیداها  شعارهای  اما  شود،  قطع 
ریاست جمهوری چه در زمان انتخابات مجلس نگاه 
کنید متوجه می شوید همه برای تحقق شعارهایشان 
باید از نفت بیشتری استفاده کنند زیرا اقتصاد ملی 
این نوع مالیات ستانی و غیره  با  را  این ظرفیت  ما 
برای تحقق این شعارها ندارد و نتیجه این اقدامات 

انواع پول پاشی از منابع نفت و بانکی است.
قاسمی تصریح کرد: نتیجه این می شود که سیاست 
تراز  کسری  طرف  این  در  و  می زند  حرفی  یک  کلی 
از منابع  عملیاتی غیرقابل کنترل است و مدام باید 

حاصل از نفت استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از ضعف های نهادی اصلی همین است 
قانون  و  ریزی  بودجه  قانون  آن  در  باید  چگونه  که 
برنامه ریزی کشور، نحوه پاسخگویی، اولویت بندی و 
تأمین منابع را برای خواسته های مردم فراهم کنیم. 
در قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به کاندیدا 
بگوییم که اگر فالن شعار را می دهید، از چه منبعی 

می گوید  کاندیدایی  اگر  کنید.  فراهمش  است  قرار 
که راه را بزرگراه می کنم و دهها شعار دیگر را چگونه 
می خواهد فراهم کند، در عین حال سیاست های کلی 
برنامه و را اجرا کند؛ چون نتوانسته ایم این مسائل 
را باهم سازگار کنیم نتیجه این شده که با انبوهی از 
توسعه  اهداف  و  برنامه  قوانین  کلی،  سیاست های 
مواجه هستیم که یک مسیری را می روند و در طرف 
دیگر، با بودجه ساالنه مواجه شده ایم که یک مسیر 
دیگر را طی می کند. این مساله همان تعارضی است 

که باید حل شود.

باید نتیجه اقدامات، خلق ثروت ملی باشد

قاسمی ادامه داد: در این زمان باید نوع گفت و گوی 
سیاست مداران با مردم عوض شود و در اینجا نهاد 
علم، مطبوعات و دائم نباید بگویند که امروز افزایش 
دستمزد  افزایش  شد،  تصویب  بازنشستگان  حقوق 
باشد  این  باید سوال  بلکه  فالن قشر تصویب شد؛ 
که آیا می توانیم منبع تأمین مالی پایداری برای انجام 
مردم حق  که  اینجاست  کنیم؟  فراهم  اقدامات  این 
دارند از سیاستمداران سوال کنند که منابع را از کدام 
باید پاسخ  محل تأمین خواهید کرد؟ و دولتمردان 
دهند که چطور قرار است در کشور تولید ثروت کنند 
که بخشی از این ثروت به عنوان مالیات، منبع تأمین 
پایداری برای این اقدامات قرار بگیرد؟ و قرار است 
از نفت چه استفاده بهتری شود که نتیجه آن خلق 
ثروت ملی باشد نه افزایش دستمزد اقشار مختلف؟

باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت شود

وی در ادامه با بیان اینکه توان کارشناسی کافی در 
دارد،  وجود  ریزی  بودجه  نظام  اصالح  برای  کشور 
بزرگ ترین  ریزی  بودجه  نظام  اصالح  موضوع  گفت: 
است  اساسی  قانون  مبنای  بر  دولت  بازسازی  پروژه 
علوم  شاخص های  تمام  به  احتیاج  کار  این  برای  و 
انسانی است و نه فقط اقتصاد. این اصالحات ابعاد 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  دارد و صرفًا 

اقتصادی نیست.
مهم ترین  که  است  این  بعدی  موضوع  افزود:  وی 
ضامن موفقیت اصالحات فنی، گفت و گوی شفاف 
آمدن  وجود  به  نحوه  درباره  مردم  با  صادقانه  و 

اشکاالت و رفع این اشکاالت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید اصالح نظام 
مالیاتی کشور، اصالح رابطه بین نفت و دولت، نحوه 
نحوه  داخل،  در  نفتی  فراورده های  گذاری  قیمت 
استفاده از معادن و اصالح بروکراسی عجیب و حجم 
نظام اداری در دستور کار قرار بگیرد و یک بازه زمانی 
برای به نتیجه رسیدن آنها اعالم شود، تا از این طریق 

مبنایی برای شروع کار داشته باشیم.
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است و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از 
دانشگاه هنر و معماری می باشد. او از سال 
1390  به ساخت فیلم های کوتاه پرداخت 
و توانست موفقیت های زیادی در صحنه 

داخلی و بین المللی به دست آورد.که از آن 
میان میتوان به ده ها حضور بین المللی و 
کسب سه عنوان بهترین فیلم در کشورهای 

آمریکا و تایلند و دو عنوان بهترین فیلم 
در جشنواره های مطرح داخلی اشاره کرد. 

او همزمان به طراحی لباس با استفاده 
از نگارگری اسالمی و  فعالیت در رشته 
ی نقاشی  می پردازد، همچنین  نگارش 

داستان های کوتاه با موضوعات انتقادی 
و اجتماعی از دیگر  رشته های هنری مورد 
فعالیت اوست. به تازگی داستان هایی از 
او به زبان آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و 

در حال طی مراحل انتشار است.

لب  به  سیگاری  بعد  افتضاحه."  :"آره  گفتم  ست."  آلوده  چقدر  هوا    " گفت: 
گذاشت. گفتم : "سیگار کشیدنت چیه تو این هوا؟" گفت: "آب که از سر گذشت 
چه یه وجب چه دو وجب."پک های عمیقش را تماشا میکردم . با خودم فکر 
کردم . ما انگار جایی از دنیا زندگی میکنیم ، وسط یک مرداب  که هر چند وقت 
از  کند.  روشن  را  دوم  سیگار  آمد  گذرد.  می  وجب  چند  سرمان  از  آب  بار  یک 

دستش گرفتم و خودم تا فیلتر یک نفس ،دودش کردم.

میخواست دزد شریفی باشد.همچون رابین هود، اغنیا را غارت کند و به فقرا 
ثروتمندان،دزدگیر داشت.گاو صندوق  بد،  خانه های ویالیی  از بخت  ببخشد. 
هایشان هم آخرین مدل بود و هرگز باز نمیشد.خودروهای لوکس آنها نیز چون 
قلعه هایی مستحکم، غیر قابل دسترس می نمودند. او عاقبت مجبور شد خانه 
ی پیرزنی  تنها را در پایین شهر خالی کند.همچنین پیکانی بی در و پیکر متعلق به 
کارگری عیالوار را دزدید  و دخل مغازه ی  خرازی قدیمی در بیخ کوچه ای محقر 

،به جیب او خزید. او به آرزویش نرسید.دزد بی شرفی شد.

چهره اش  ترکیبی بود  از جذابیت های  جرج کلونی، هیو جکمن، همفری بوگارت 
و مقداری آلبر  کامو...

و اندام ورزیده اش  به ستاره های بالیوود میخورد. شیر نری بود شکوهمند  و 
خوش لباس، که با استایلی  جذاب ، سیگار می کشید خواستم  برای شکستن 

سکوت با این ستاره ی مجسم ، چیزی مرتبط بگویم
گفتم  :  داداش  اهل فیلم دیدن حتما هستی؟

گفت: نه وقت نمیکنم به موال ،پونزده ساعت پشت فرمونم، میرم خونه ،فقط  
لش  میکنم .

صدایش را انگار به دقت از  واحد دوبالژ انتخاب کرده بودند.

گورستان  جان  بی  های  فانوس  چون  را  نورش  بود،  جمعه  غروب  شبیه  کافه 
و  بیاندیشند  بیشتر  زندگیشان  ژرف  های  تاریکی  به  مشتریان  که  بودند  کرده 
فلسفه های پوچ برای گوش های ناشنوایشان ببافند. آواز  یاسمین لوی پخش 
نخ  و  کرد  روانشناسی شروع  از  او  دادن.  پایان  برای  داشتیم  قراری  ما  میشد. 
اگزیستانسیالیسم  را از هوا گرفت و ادامه داد. من از عشق گفتم که یک فرآیند 
شیمیایی در مغز است. او از عادت گفت که دوپامین باعث آن می شود. هیچ 
کدام شعری نخواندیم چون میتوانست قاتل این ها  باشد. اسپرسویی به تلخی 
خودمان ، سر کشیدیم  و ادامه دادیم ، از اقتصاد بیمار  که چشم اندازی برایمان 
نمیگذارد گفتیم و از سیاست افسرده کننده . بیست سال درس خوانده بودیم و 
همه ی  یافته ها، پژوهش ها و دانش را به کار گرفتیم که  دیگر با هم نباشیم، 

که هر دو گورمان را از کافه گم کنیم  به سمت سیاهی بیکران .

در صفوفی در هم فشرده، قدم هایی آرام و سنگین بر می داشتند ، چنان 
مصمم بودند برای به دست آوردنش، که سرمای بهمن هم تزلزلی در اراده 
شان وارد نمی کرد. نه راهبری داشتند نه بلند گو به دستی. شعاری الزم 
نبود آنها می دانستند چه میخواهند. سکوتی از جنس سکوت های  غربی 
داشتند و این هم نوعی نمایش مدنیت بود شاید.  تا اینکه کسی با لهجه 
ای غریب که گویی از ناکجا آمده بود به صدای بلند گفت : آقایون خانوما 

مرغ تموم شد بفرمایید.
سکوت تبدیل شد به انبوه نق ، صفوف از هم پاشید . این یاس زمستانی 
غربی  تصویری  هنوز   هم   بازدمشان   کمرنگ  بخار  و   خمود  پیکرهای  و 
استالینگراد.  در  آلمان  ی  شده  محاصره  سربازان  شبیه  تصویری  داشت. 
سیگارم داشت تمام میشد و در بالکن در حال یخ زدن بودم. در را بستم 

، چپیدم زیر پتو ، صد بار خدا را شکر کردم که  از گوشت و مرغ متنفرم.

درونش ، یک خاورمیانه برپا  بود . مغز هر شبانه روز قلب 
باال  دست  منطق  سپاهیان  معموال  روزها  میکرد.  بمباران  را 
گویی  که  احساس  های  پارتیزان   ، شبانگاه  ولی  داشتند  را 
تاریکی و سکوت ،تکثیرشان میکرد. از تمام وجودش بیرون 
چند  تا  که  میکوبیدند  هم  در  را  منطق  چنان  و  آمدند  می 
چادر  چشمانش  در  آواره  های  اشک  آورد.  نمی  بر  سر  روز 
زده بودند و هر آن به سمت مرزهای جنون،  پناه می بردند. 
فاجعه ی انسانی متحرکی بود برای خودش و ما برایش فقط 
ابراز نگرانی میکردیم. تروریست های تردید که آمدند اوضاع 
بحرانی تر شد. خدا میداند چقدر امید را سر بریدند. ما  فقط 
شاهد سقوطش بودیم. و در  نهایت ابراز تاسفی کردیم برای 

او   که تجزیه شد.

روی  زیبایی  بسیار  و  تنها  دختر 
هنگام   بود.  نشسته  پارک  نیمکت 
با هم  از مقابلش گذشتم و  دویدن 
چشم در چشم شدیم. نگاهی عمیق 
بود. تصمیم  گرفتم دوباره برگردم و 
از جلویش رد شوم. نگاهش  عمیق 
. معذب شدم که  تر و خیره تر شد 
دارد.فراموش  ایرادی  لباسم  نکند 
ندارد  زیپی  اصال  شلوارم  که  کردم 
بر  را  مسیر  دوباره  باشد.  باز  که 
نگاه  بر  بار دختر عالوه  این   ، گشتم 
اما  بگوید  چیزی  که  کرد  دل  دل   ،
ندیدم  نوری  چشمانش  نگفت.در 
گرفتم  تصمیم  بود.  افسرده  انگار   .
اعتماد  با  میگردم  بر  که  بار  این 
به  خودم   ، دبیرستانی  نفسی  به 
که یک  بود  بگویم. سالها  او  چیزی 
به من  ،نیاز  نگاهش  در  اینگونه  نفر 

سی  در   ، من  این  زد.  نمی  فریاد  را 
اندامی  و  چهره  همچنان    ، سالگی 
در  که   زبانی  و  داشت  تحمل  قابل 
و  توانا  تقریبا   ، کلمات  از  استفاده 
که  چرا  پس  بود.  مانده  هوشمند 
نه؟ چرا  دختری تنها و افسرده از من 
نزدیک  و  برگشتم  نیاید؟.  خوشش 
شدم و آماده به شروعی طوفانی که 
یک باره دخترک با صدایی روح افزا 

پیش دستی کرد و گفت: 
-آقا ببخشید؟

+جانم؟
-شما ساقی این پارک هستید؟

+نه ...
-جنس داری؟

+نه....

تو  که  آخر،  روز  آن  مثل  دقیقا  
ایستاده بودی آن سمت خیابان ، در 

ایستگاه اتوبوس.
و هنوز همدیگر را نگاه میکردیم. هر 
و  گریه  زیر  بزنی  خواستی  می  وقت 
غرورت اجازه نمی داد ، اخم خاصی در 
ابروهایت می انداختی که زیباییت را 
جانگداز تر میکرد. مهم نبود ما با هم 
می  فقط  لحظه  آن  بودیم.  کرده  چه 
اتوبوس  که  کنم،  نگاهت  خواستم 
دست  سوسک  آن  سرخرنگ،  دراز 
دوزخ  از  مستقیم  که  ابلیس  آموز 
انگار آمده بود. میان نگاهمان حائل 
نبودی.  دیگر   . رفت  وقتی  و  شد. 

دیگر ندیدمت. 
"ماه  معنای  از  دخترم  که  حاال 
افتادم  روز  آن  یاد  گرفتگی"پرسید  
اگر  افتاد  می  جا  برایش  شاید  که   .
نمیشود  زدم.اما   می  را  مثال  این 
روی  تر  سو  آن  متر  یک  مادرش    .

کاناپه نشسته!

زندگی  مرد  با  آزگار  سال  شصت 
نگذاشت  تنهایش  لحظه  کرد.یک 
با اینکه می دانست مرد  دوستش 
اش  وابستگی  لحظه  هر  ندارد. 
تر  محکم  دم  هر  و  شد  می  بیشتر 
به پایش می ایستاد.حتی آن لحظه 
که مرد بیچاره را در  قبر نهادند.ذره 
کم  خانواده  به  اش  وفاداری  از  ای 
نشد .تصمیم گرفت با همه ی آنان 
زندگی کند.از سگ هم باوفاتر بود 

فقر!

خان دایی در آن لحظات ،عجیب، 
نبود. بود.عبوس  شده  جنتلمن 
نمی  تحقیر  و  نمیداد  دشنام 
به  را  خود  ،جای  کرد.سرسختی 
به  و  بود  داده  پذیری  انعطاف 
عرق  همیشگی  ی  رایحه   جای 
پیچید.  می  فضا  در  عطرش  او، 
بایست  می  که  بود  همان  این 
پرستیژ  با  دار  کارخانه  باشد.یک 
های  بازاری  حاجی  قماش  از   نه 
این  دیدن  از  کارگرخوار.چنان 
که  شدم   احساساتی  صحنه، 
موبایلم،  دوربین  با  خواستم 
جاودانه  اش سازم.  فریاد مرده 
شوران به هوا رفت که: عکاسی 
جیبم  از  تراول  است.سه  ممنوع 
دادم.  تکان  هوا  در  و  درآوردم 

آنها نیز جنتلمن شدند.

نگاه  بودند.  عزیزانشان  نگران  همه 
کنار  با  بود. کسی  و منتظر  ها خیره 
نور  گفت.  نمی  سخن  اش  دستی 
یک  از   ، سفید  دیوارهای  و  سفید 
رفت  می  انتظار  روح  بی  بیمارستان 
متحد  لباس  با  جوان  هایی  .خانم 
باجه ها شماره ها  الشکل در پشت 
را می خواندند. عده ای برای پذیرش 
عزیزشان آمده بودند و دیگرانی آنها 
باید  که  آنها  میکردند.  ترخیص  را 
ولی  بودند  ناراحت  دادند  می  پول 
میشدند  گارانتی  مشمول  که  آنان 
می  بر  انرژی  پر  و  تند  های  قدم 
داشتند همچون من! . تبلت دوست 
داشتنی ام را گرفتم .از ترس دزدان 
می   ، پیراهنم  زیر  کردم  موتورسوار  
ولی سر  باشد  قلبم  نزدیک  خواستم 

خورد رفت  به سمت فاق شلوارم.

شلواری  کت  نفر   یک  
داشت   خیابان  در   چاق  
با موبایل حرف می زد و 

بلند میخندید.
آب  رو  گفت:  راننده 
به مضمون  )نقل  بخندی 

)!
گفت:  جلویی  مسافر 

بعضیا  چقدر خوشحالن
من  کنار  که  ی  مسافر 
گفت:  بود  نشسته 

پولداره دیگه  غم نداره
آن  یکی گفت : مردم  بی 

رگ  شدن  آقا ..
قضاوت  آقا   : گفتم  من 
قرص  اثر   شاید   ، نکنید 
بعضی  افسردگیه،  ضد 
آدم  میشه  باعث  وقتا 

الکی بخنده
نه  گفت:  جلویی  مسافر 
هم  اصال  میخورم،  منم  

خنده م نمیاد
گفتم:چی میخوری؟

گفت: فلوکستین
گفتم: آسنترا بخور

مسافر بغل دستی گفت: 
فقط لیتیوم!

آن صبح با شخص مهمی قرار داشت,مو های 
تراشید,با  را  اش  تناسلی  ناحیه  و  بغل  زیر 
باقی مانده آب تانکر خود را تمیز شست,یک 
شورت و رکابی نو پوشید,تمیزترین لباسش 
براق  و  چرب  روغن  با  را  کرد,موها  تن  به  را 
قیمتی  گران  کرد,عطر  شانه  سپس  و  نمود 
از  از فرانسه آورده بود و تا قبل  که با خود 
با  میداد  به خرج  در مصرفش خساست  آن 
پاشید,یکی  پایش  تا  سر  به  تمام  سخاوت 
کند,سپس  ابرویش  از  اضافی  موی  تار  دو 
برای  که  قیمتی  گران  لندکروزر  سوئیچ 
برداشت. بود   قرارش تغییراتی در آن داده 
داخل ماشین شد.دوباره خودش را در آینه  
روشن  زیبایی  با صدای  کرد,لندکروزر  وارسی 
را روی گاز فشار داد,بدون توجه  شد,پایش 
خیابان  ابتدای  راند.در  ها  کوچه  تنگی  به 
اصلی بیشتر گاز داد,محل قرار را میدید,آماده 
ر در  با لهجه ی فرانسوی اش حرف  شد که 
کند..صدمتر  تلفظ  درست  را  اکبر  اهلل  آخر 
,جایی  بازرسی   پست  به  رسیدن  از  قبل 
از آوار و خودروی سوخته,  میان خیابانی پر 
انفجاری سهمگین,گویی زمان را متوقف کرد,
یک سرباز که از موج انفجار سرگیجه گرفته 
بود,به دیگری که موشک را شلیک کرده بود 

گفت :
به نظرم خدا با اوناست,من  تو خوابمم اون 

ماشین  رو نمیتونم داشته باشم.

خیابان  در  داشتم  همینجور 
ریسمان  آسمان  و  رفتم  می  راه 
پی   در  پی  سواالت  میکردم.و 
سرم  دور  وزوزو   مگسان  مثل  

می چرخیدند:
چرا ما انقدر فقیر داریم؟

سطل  در  کمر  تا  چرا  پسر  آن 
آشغال است؟

آمریکایی  ،ماشین  اعراب  چرا 
ما  شوند  می  سوار  بلند  شاسی 

پراید؟
چرا شب و روز ، کف میکنیم؟

چرا دیگر عاشق نمی شویم؟
چرا کره ی جنوبی نشدیم ؟  

نمی  ترکیه  شبیه  حداقل   چرا 
شویم؟ما چه کم داریم و...

آپارتمانی  پنجم  طبقه  از  ناگهان 
سرم  بر  آنجل   آبشار   ، شیک 
از  تر  شیک  که  زنی  شد.  سرازیر 
اینکه  بدون  بود   آپارتمانش 
یک  است  خبر  چه  پایین  ببیند 
ریخت. هوا  بی  را  آب  ی  قابلمه 

توی دلم گفتم  دمت گرم !جواب  
یک  در  را  سوالم  هزار  شصت 
حرکت دادی.  و اینگونه شهر ما 
پر از آموزگاران علوم اجتماعیست   

که  حقوق هم نمی گیرند.

از خودش مدام میپرسید :خوب 
که چی؟...  فکر میکرد:مدرک رو 
چهارنعل  باید  تازه  گرفتیم  که 
جور  کار،صد  دنبال  بدویم 
بیاوریم. در  بازی  ملیجک 
تا  ٱیات  نماز  رکعات  تعداد  از 
اسامی امامان جمعه و مناسبت 
ها را حفظ کنیم و نمایش جانماز 
تیری  کنیم.بلکه  اجرا  ٱبکشی 
و  بشود  بخورد،فرجی  تخته  به 
گه  ماهی   با  بشویم  استخدام 
میلیون تومان که هزینه ی اجاره 
ٱخر  و  نیاید  در  ٱن  با  هم  خانه 
برج بعد  از یک ماه  جان کندن 
به هزار منت بکارند کف دستمان 
با این  که چی؟اصال عمرا نشود 
یک  زیر  رفت  کرد  ازدواج  پول 
فقط  پول  این  با  چرا    ، سقف 
زیر  با یک فاحشه رفت  میشود 
داشت  خرپشته!همچنان  سقف 
بینی  پیش  را  سختی  ی  ٱینده 
از بخت خوب فقط  اما   . میکرد 
دو دقیقه ی دیگر ٱینده داشت.
فرو  دره  در  کله  با  که  اتوبوس 
اش  خنده  لحظه  یک  رفت  می 
این  که  اش  بود.جنازه  گرفته 

طور نشان می داد .

از دوردست آدمی دیدم خموده، 
سنگفرش  و  بود  پایین  سرش 
ها را می شمرد،درختان خیابان 
برایش مویه میکردند و کالغان 
زدند،تندیس  می  غار  وی  بر 
مجسم یاس بود انگار و سیگار 
داشت او را دود میکرد.سربازی 
بود  مغلوبه  جنگی  از  بازگشته 
چند  در  که  ای  دونده  یا  آیا؟ 
زمین  بر  پایانی  خط  متری 
سرد  و  ابری  صبح  غلتیده؟به 
های  گام  مانست  می  پاییزی 
با  سنگینش.  نزدیکم که رسید 
صدایی رسا و تابستانی که زاده 
ام  ماورایی  و  یوگایی  انرژی  ی 
بود و از اعتماد به نفسی آهنین 
سرچشمه میگرفت به او گفتم: 

رفیق سرت رو بگیر باال بخند 
سرش را گرفت باال ، لبخند نزد ، 

او ، من بودم. 
شبیه  شد  رد  آدمی  کنارم  از 
زده  نقاب شادی  دروغ سیزده، 
را جلو میداد  بود و سینه اش 
باران  رگبار  نکند.شبیه  قوز  که 
خودش  که  بود  خرداد  زودگذر 
هم خود را جدی نمیگیرد. او ، 

من بودم.

گفت  اش   مخملی  صدای  با  جوری 
پاییزیتون به خیر" که  "صبح قشنگ 
خود پاییز به یرقان صعب العالجش 

شک کرد. 
خوبید؟  ؟  احوالتون   ": گفت 
که   ، انقدر صمیمی  دماغتون چاقه" 
راننده ی نیسان  آبی ،کمی پایش را 
روی پدال شل کرد و  این طرز صحبت 
را  انگیر  شوق  صدای  و  بخش  لذت 
محبوبه  تصویر   روی   ذهنش   در 
ناموزون  گرچه   . گذاشت  همسرش 
بود اما  جاده ی بی ریخت ساوه  با 

این کار قابل تحمل تر میشد.
حنجره ی جادویی اش را برای ساعتی 
چهل تومان ، چنان به کار گرفت . که 
بخش اخبار قبل از برنامه  که خبری 
نداشت جز جنگ و طوفان و تصادف، 

با انرژی صدایش شسته شد .
را تمام کرد و  دو ساعت برنامه اش 
سراسیمه رفت تا  به دادگاه حضانت 

بچه اش برسد.

و  ایران  مردان  ترین  قوی  از  یکی  اینکه 
داشت. عجیبی  ،حس  دیدم  می  را  جهان 

من که ده سال باشگاه رفته بودم و  آخرین 
رکوردم هیچ گاه به پنجاه کیلو نمی رسید، 
جسمی  و  او   وزن  نسبت  ی  محاسبه  در 
در  که  ی عضالنی  توده  و  میکرد  که حمل 
اندامش یافت نمیشد در مانده بودم. چه 
آمپولی  و  غذایی  مکمل  بود  معلوم  اینکه 
ابالفضل  یا  کرد  جوان  نبوده.  کار  در  هم 
چند  یخچال  بود.  سنی  چون  نگفت  هم 
.سپس  برد  باال  طبقه  پنج  را  صدکیلویی 
را.  الجثه و هر چیز بزرگ دیگر  کمد عظیم 
نکرد  تمام  را  اش  چایی  حتی  رفتن  موقع 
سر  برود  همکارانش  با  زودتر  میخواست 
که  کامیون  دیگر،سوار  کشی  اسباب  یک 
کجا  از  رو  زورت  همه  این   : گفتم  به  شد 
میاری داداش؟ گفت : مجبوریم.  جوابش 
تر  بای ساید  هم سنگین  از یخچال ساید 

بود.

شکی  این  در  کند،  خدمت  کشور  به  خواست  می  او 
نیست.از کودکی آرزو داشت جهانی بی طبقه بسازد که 
در آن ثروتمندان به فقرا زور نگویند. به ارتش پیوست 
و  داد  نشان  توانایی  و  .رشادت  کرد  شروع  سربازی  از 
درجات نظامی یک به یک بر شانه اش نشستند. هیچگاه 
هدفش را فراموش نکرد. دو سه بار نامزد انتخابات شد 
ژنرال شکست  نداشتند.  اعتماد  نظامیان   به  اما مردم 
خورد اما این باعث نشد  هدف واالیش که خدمت به 
مردم بود را فراموش کند. سرانجام شبی با افراد تحت 
امرش  کودتا کرد. ابتدا کمی سخت بود اما با رشادت 
طول  سال  پنج   . رساند  سرانجام  به  را  کار  پایداری  و 
کشید که کل کشور به سیطره ی او درآید.به  آرزویش 
رسید ، حاال وقت خدمت بود. پیامی  به دوازده ملیون 
هموطن آواره اش  فرستاد که بازگردند. و با خانواده ی 

دو ملیون کشته ی جنگ داخلی همدردی کرد. 
ساخت  طبقه  بی  کشوری  یافت.  دست  آرزویش  به 
که در آن فقرای مسلح به فقیران بی سالح ،حکم می 

راندند.

حمیدرضا)مجید( مزرعه خطیری با آثار هنرمندان نطنزی بیشتر آشنا شویم
زمینه هنرورزی : نویسندگی ، فیلمسازی ، نقاشی ، طراحی لباس


