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سهشنبه  28فروردین 1397

سال چهارم شماره 851

نامه رسول خادم ،نابغ ه کشتی ملی به اعضای شورای امنیت ملی و گالیههایش

خبر

معاش سیاسی خاکمان کرد

غرویان به گفتههای پناهیان واکنش نشان داد:
انبیا برای اخالق آمدند نه سیاست

اعتمادآنالین| علیرضا پناهیان ،روحانی اصولگرا در
کانال تلگرامی خود مدعی شــده «رســول خدا (ص) به
دنبال قدرت بود و تمام درگیری انبیاء سر مسائل سیاسی
بوده ،نه سر برگزاری کالس اخالق»؛ اما محسن غرویان،
استاد حوزه و دانشگاه نظر دیگری دارد و تاکید کرد انبیا
برای اخالق آمدند نه سیاست.
او در واکنش به این اظهارات گفت« :با توجه به مطالعات
اســامی که بنده داشــتم پیغمبران برای انسانسازی
آمدهاند .آنها از جانب خدا آمدهاند که ارزشهای انسانی
در جامعه رشد کند».
غرویان در ادامه روایتی از پیامبر اکرم (ص) را نقل کرد
و با بیان اینکه خود پیغمبر فرمودهاند «إِن َّ َما ب ُ ِعث ُْت لِ ُتَ ّ ِم َم
َم َکا ِر َم ْالَخْ َل ِق»؛ یعنی من برای این مبعوث شــدم که
مکارم اخالقی را به مراحل کمال برسانم» افزود« :مسائل
اخالقی باالتر از مســائل سیاسی است .سیاست یک امر
دنیوی و برای رسیدن به قدرت و برای مدیریت است».
این اســتاد حوزه با طرح این سؤال که «آیا رسیدن به
قدرت هدف است» گفت« :رســیدن به قدرت و رئیس
و مدیر بودن همه ابزارند .مدیریت ،سیاست ،قدرت باید
در خدمت اخالق باشــند .اما ما متأسفانه جای اخالق و
سیاست را عوض کردهایم و سیاست باالتر از اخالق رفته
است که این بزرگترین اشتباه ماست».
غرویان با اشــاره به زندگی حضــرت علی (ع) گفت:
«زمانــی امیرالمؤمنین در حال وصله زدن به کفش خود
بود که عدهای از اصحاب آمدند و گفتند شما رئیس جامعه
هستید؛ کفش خود را وصله میزنید؟ اما امیرالمؤمنین در
پاســخ به آنان گفت ارزش این کفش کهنه برای من از
ریاست بیشتر است و اگر اخالق نباشد ریاست بر جامعه
به اندازه این کفش هم برای من ارزش ندارد».

نشست روسای سه قوه در مجلس

تســنیم|غالمرضا کاتب ،عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی دیروز از نشست مشترک س ه قوه خبر داد
و گفت :این جلسه عصر روز(یکشنبه  2اردیبهشت)پس از
جلسات کمیسیونهای تخصصی در محل مجلس شورای
اسالمی برگزار میشود.
او ادامه داد :این جلسه به منظور همگرایی و هماهنگی
برای افزایش اعتماد ملی و همچنین بررســی برنامههای
آتی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از کاالی ایرانی
برگزار میشود.
عضو هیئت رئیســه مجلس همچنیــن از حضور امیر
سرتیپ عبدالرضا موسوی فرمانده کل ارتش به مناسبت
روز ارتش ،امروز در صحن علنی مجلس خبر داده بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
سوال از روحانی از دستورکار پارلمان
خارج شده است

ایلنا| حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهور
دیروز درباره آخرین وضعیت اصالح ساختار دولت گفت:
کمیسیون مشــترکی در مجلس شورای اسالمی برای
بررســی اصالح ساختار دولت در جهت افزایش کارایی
شکل گرفته است.
او ادامه داد :نخســتین جلسه این کمیسیون هفته
پیش با حضور نمایندگان دولت تشکیل شد .انشااهلل
تصمیمگیری در ایــن باره پس از پایان بررســیها و
جمعبندی مسائل در کمیسیون صورت میگیرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به این سوال
که آیا الیحــه دولت برای تفکیک ســه وزارتخانه در
این کمیسیون بررسی میشــود گفت :هم این الیحه
در کمیسیون اصالح ســاختار دولت مورد بررسی قرار
میگیــرد و هم طرحی که نمایندگان برای تشــکیل
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تهیه کردهاند ،مورد
جمعبندی قرار میگیرد.
او درباره اظهــارات یکی از نمایندگان مخالف دولت
مبنی بر طرح ســوال از رئیسجمهور گفت :دو سوال
از رئیسجمهور از ســوی نمایندگان مطرح شده بود
که نمایندگان رئیسجمهور در مجلس حاضر شدند و
با توضیحاتی که دادند ،سوال از حد نصاب افتاده و این
دو سوال از دستور کار خارج شد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور رابطه دولت و مجلس
را راضیکننده دانســت و یادآور شد :کمتر از دو هفته
آینده جلسه مشترک دولت و مجلس به میزبانی مجلس
شورای اسالمی برگزار میشود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس:
تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی را
به فال نیک میگیریم

خانه ملت| پروانه سلحشوری ،رئیس فراکسیون
زنان مجلس شــورای اســامی دیروز در خصوص
 11شرطی که شورای نگهبان در خصوص تعریف
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای
ریاست جمهوری اعالم کرده است ،گفت :میتوانیم
این موضوع را به فال نیک بگیریم زیرا از جنسیت
در تعریف مصادیق رجل سیاسی نامی نبردهاند.
رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی
گفت :انشــاءاهلل در این تعریفی که شورای نگهبان
ارائه کرده ،مساله جنسیت در تعیین مصایق رجل
سیاسی و مذهبی حل شده است.

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

گروه سیاسی« -رسول خادم» با آن کارنامه درخشان چه در روی تشک و چه کنار
آن در کسوت مربی و چه پشت میز ریاست فدراسیون کشتی ،نیاز به معرفی ندارد.
سه قهرمانی پیاپی مسابقات جهانی و المپیک تنها سرفصل افتخارات اوست .نابغهای
که چندماهی است دل خون شــدهاش به روی پل رفته و اگر از بیرون کمکی نشود،
ضربهفنی میشود .اما این ضربهفنی ،فقط ضربهفنی دل رسول خادم نیست که برای
کشتی میتپد ،بلکه کل ورزش ایران در آستانه ضربهفنی شدن قرار میگیرد .خادم
اکنون نهتنها برای کشتی که «ضربهگیر» کل ورزش ایران شده و ماههاست فریاد میزند
تا بهدادش برسند.
شاید مسئوالن ورزش کشور یا دستگاه دیپلماسی فراموش کردهاند که رسول کشتی
ایران در سه فینال پیدرپی؛ دو دوره مسابقات جهانی و یکدوره المپیک(1996آتالنتا)
چگونه قهرمان افسانهای روسها« ،مخاربک خادارتسف» را به خاک انداخت ،پرچم
بهگزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی،
رسول خادم به نمایندگی از خانواده بزرگ
کشــتی با ارســال نامه به اعضای محترم
شورای امنیت ملی از آن ها درخواست کرد با
ورود تیم دیپلماسی کشور در برابر مناسبات
آمریکایی – صهیونیستی کمیته بین المللی
المپیک ،مانع از محرومیت کشتی گیران و
تعلیق کشتی ایران شوند.
خادم در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه
تالش ها و تقاضای کمــک خانواده بزرگ
کشتی در چهارماه گذشته و بویژه دوماه اخیر
برای حل این مشکل به نتیجه ای نرسیده
است از اعضای محترم شورای امنیت ملی
خواست تا با توجه به کارنامه مدیریتی کمیته
بین المللی المپیک در چشم بستن در برابر
مواضع سیاسی کشورهای دنیا و برخوردهای
دوگانه این نهاد که نشان دهنده مناسبات
دیپلماتیــک در درون کمیتــه بین المللی
المپیک اســت با ورود تیم های دیپلماسی
واجد شــرایط برای مذاکــره با کمیته بین
المللی المپیک ،در این زمینه از ورزش ملی
کشور دفاع شود.
خادم در ادامه این نامه با اشــاره به اینکه
رقابــت های جهانی کشــتی از تیرماه آغاز
می شــود ،زمان بســیار محدود و فعالیت
دیپلماتیک کاری زمان بر است و قهرمانان
ملی در صف اول میدان پرچمدار دفاع از آبرو
و عزت ایران هستند خواستار دستور اقدام
عاجل در این زمینه شد.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است:
اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی
با سالم
نزدیک به چهار ماه است که ورزش ملی
کشور ،کشتی ،در مواجهه با مناسبات حاکم
بر «کمیته بین الملل المپیک» ،دچار مسئله
و مشــکل جدیدی شــده که پیش از این،
مواجه نبود .مطمئن هســتم که درجریان
مســئله افزایش محرومیت های قهرمانان
ملی کشــتی در مواجهه با نمایندگان رژیم

صهیونیستی هســتید .موضوعی که فراتر
از محرومیت قهرمانان ملی این رشــته ،که
پرچم دار کســب افتخار و آبروی ملی در
میادین بزرگ المپیک و جهانی برای کشور
بوده و هستند ،کشتی کشور را نیز با خطر
تعلیق مواجه ساخته است.
پس از تالش خاموش برای متوجه ساختن
دوســتانی که مسئوالن اصلی پیگیری این
مســئله هســتند و گریز ایشــان از انجام
پیگیــری های جــدی و الزم ،بــه ناچار
حدود دوماه اســت کــه خانــواده بزرگ
کشــتی ایران ،برای حمایــت از قهرمانان
ملی کشــتی کشــور ،بطور مســتقیم از
شــما رجال محترم سیاســی ،که تصمیم
گیــران اصلی دربــاره مواضع سیاســی و

زیبای ایران را باالی سر برد و دل میلیونها ایرانی را در سراسر جهان شاد کرد .اما مردم
آن افتخارات را خوب به یاد دارند .حاال خادم برابر حریفانی سختتر از خادارتسف روس
نه در روی تشک و بیرون از مرزها بلکه با خودیها در داخل کشور روبروست.
گویا همین مســئوالنی که ســالها در باد مدالهای رنگارنگ ورزشــکاران به
صندلیهایشان چسبیدند نمیدانند که رژیم صهیونیستی با استخدام کشتیگیران
روس! قصد دارد در تمام وزنها و هم ه مســابقات جهانی کشتی شرکت کند و این
امر احتمال رویارویی ورزشکاران ایران با آنان را افزایش میدهد .حال اگر قرار باشد
«شیران» ایران روی تشک نروند ،مدالهای رنگارنگ و معتبر جهانی به بچهگربهها
خواهد رسید .رئیس فدراسیون کشتی به این روند اعتراض دارد .او میگوید از باختن
ترس ندارد بلکه ناراحتیاش از مفت باختن است .خادم از مسئوالن ارشد کشور در این
حوزه خواســته تا نه به کمک او که به کمک ورزش کشتی و ورزش ایران بروند و این

فعالیت های دیپلماتیک کشور در عرصه
بین المللی هستید ،تقاضای کمک نموده اند.

درخواســت خانواده بزرگ کشتی ایران
این اســت که به دستگاه دیپلماسی کشور

روند را که موجب محرومیت و حذف کشتی ایران از عرصههای جهانی میشود متوقف
کنند .خواست ه خادم خواسته زیادی نیست و زمان زیادی هم برای پیگیری آن در پیش
نیست .نشود روزی که از پای تلویزیون مسابقات جهانی و المپیک را نظاره کنیم و با
افسوس و اشک و آه شاهد آن شویم که کشتیگیران اجارهای حریف در غیاب ما روی
تشکهای جهانی گردن فرازی کنند و پرچم به هوا ببرند در حالیکه تنها نام کشتی
ایران که باعث اعتبار و زیبایی این ورزش و افتخار و غرور آن برای ایرانیان اســت در
رقابتهای آتی برده شود.
رسول خادم از سیاسیون خواسته این مشکل سیاسی را در کشتی حل کنند .حل این
مشکل به دست او نیست و دستگاه گفتمانی و دیپلماسی و نهادهای دیگر سیاسی باید
وارد عمل شوند .این تنها خواسته خادم نیست و دغدغه بسیاری از دلسوزان ورزش
کشور و بهویژه کشتی است.

ابالغ کنید تا برای حمایت از قهرمانان ملی
کشــتی و بطور کلی ورزش ایــران ،دربرابر
مناســبات آمریکایی -اســراییلی «کمیته
بین المللــی المپیک» ،که مــردم عزیز
کشورمان را از کسب افتخارات ملی توسط
قهرمانان نام آورشان محرو م می کند ،با ورود
تیم های دیپلماسی واجد شرایط به کمیته
یاد شده ،دفاع شود.
الزم بــه توضیح مــی دانــد ،در کارنامه
مدیریتی «کمیته بیــن المللی المپیک» ،
ده ها مصداق از چشم بستن در برابر مواضع
سیاسی کشورهای دنیا وجود دارد .دربرابر
این چشم پوشی ها ،مثال های متعددی نیز
از اختصاص جرائم و محرومیت های مختلف
در قبال رفتارهای سیاســی ورزشکاران به

چشم می خورد .این برخوردهای دوگانه از
سوی این نهاد بین المللی ،نشان از آن دارد
که مناســبات دیپلماتیک دردرون کمیته
بین المللی المپیک ،کاربرد جدی داشته و
می تواند در سرنوشت قهرمانان ملی ما ،در
مواجهه با سیاست های جدید آن ،بهشدت
موثر باشد.
رجال محترم سیاسی ،قهرمانان ملی ما از
شکست دربرابر حریفان هراسی ندارند ،ما از
«مفت بازی» بیزاریم....
عدم حمایــت دیپلماتیــک از قهرمانان
ملی دربرابر سیاســت هــای جدید کمیته
بین المللــی المپیک ،مصداق بارز مواضعی
نادرست است.
از تیرماه تا آبان ماه سال جاری ،قهرمانان
ملی کشتی ایران می باید در هشت مسابقه
جهانــی شــرکت کنند .در تــک تک این
مســابقات ،خطر محرومیت هایی که ذکر
شد ،کشتی گیران تیم های ملی و بطور کلی
کشتی کشور را تهدید می کند.
زمان بســیار محــدود اســت و فعالیت
دیپلماتیک کاری است که نیاز به زمان دارد.
متاسفانه عدم دغدغه مدیرانی که باید در این
مدت پیگیر این مسئله مهم و حیاتی ورزش
ملی کشور می بودند ،و شاید دغدغه «معاش
سیاسی» از سوی ایشان ،چهارماه زمان را از
ما گرفت.
گمان نمیشــود «ســکوت» و «سکون»
پاسخی مناســب برای درخواست منطقی و
کامال کاربردی قهرمانان ملی کشور باشد.
بهیاد داشــته باشــیم ،در میادین مبارزه
ورزشی ،قهرمانان ملی ما ،در صف اول میدان،
پرچمدار دفاع از آبرو و عزت ایران هســتند.
عزت و آبرویی که برای مردم ما بسیار ارزشمند
است و در شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود،
بیش از گذشته بدان دلخوشند و با افتخارات و
غرور ملی آن زندگی می کنند...
منتظر اقدام عاجل و اجرایی شما در حمایت
از قهرمانان ملی کشور هستیم.

دیدگاه

حقوقی
مدیرکل رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران:

میتوان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد

اعتماد آنالین| علی اکبر گرجــی ازندریانی ،مدیرکل دفتر
هماهنگــی و نظارت بر هیاتهای رســیدگی به تخلفات اداری
کارکنان شهرداری تهران با اشاره به اعالم موضع اخیر دادستان
کل کشور درباره استعفای محمدعلی نجفی گفت« :میتوان علیه
دادســتان در دادســرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد ،ولی به
عقیده من اکنون شکایتی که منتهی به نتیجهگیری شود قطعاً
قابل تصور نیست».
او در پاسخ به این سؤال که «آیا اقدام دادستان برخالف قانون
بوده اســت» گفت« :بر اســاس اصل تفکیک قوا و دیگر اصول
حقوقــی هر کدام از نهادها باید در حوزه صالحیت خود فعالیت
کنند و هیچ نهادی اجازه مداخله در امور صالحیتی دیگر نهادها
را ندارد .اما متأسفانه در سالهای اخیر بسیاری از اظهارنظرهای
مقامات قضایی ربط وثیقی به حوزه مأموریتی آنها نداشــته و
بیشتر بهمثابه یک جریان در عرصه سیاست وارد عمل شدهاند».
گرجی تاکید کرد که سیاسی شدن چهره قضاوت آسیب بزرگی
به عظمت و شکوه قوه عدالتگستر وارد آورده و جبران آن سالها
طول میکشد.
این حقوقدان در پاســخ به این سؤال که «آیا امکان شکایت از
دادستان یا مقامات قضایی وجود دارد؟» گفت« :در عالم نظر و از
دیدگاه حقوقی صرف امکان شکایت علیه هر شخصی وجود دارد.
از منظر حقوقی حتی میتوان علیه رهبری ،رئیسجمهور و رئیس
قوه قضائیه هم طرح دعوا کرد ،اما اینکه تا چه میزان بتوان برای
به نتیجه رسیدن برخی از شکایتها امیدوار بود ،روشن نیست .به
عنوان مثال ،گفته میشود در سالهای گذشته چندین شکایت
علیه آیتاهلل جنتی در قوه قضائیه ثبتشده است ،اما هنوز اطالعی

از احکام یا قرارهای صادره نداریم».
گرجی با بیان اینکه «اگر مفــاد قانون نظارت بر رفتار قضات
بهدرســتی و صادقانه اجرا شود ،بســیاری از رفتارها و گفتارها
قابلتعقیب و مجازات اســت» اضافه کرد« :به عنوان مثال ماده
 17این قانون مــواردی مانند گزارش خــاف واقع و مغرضانه
قضات نسبت به یکدیگر ،نقض ممنوعیت جمع مشاغل ،خارج
کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده ،خروج از بیطرفی در
انجام وظایف قضائی ،پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز
غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی و رفتار خالف شأن قضائی را
تخلف و مستوجب مجازات میداند».
او در پاسخ به این پرسش که «آیا اظهارنظرهای بعضاً سیاسی،
اقتصــادی و دیپلماتیک مقامات قضایــی از مصادیق بارز نقض
بیطرفی و رفتار خالف شــئون قضایی نیست» گفت« :مطابق
تبصره ماده  17رفتار خالف شــأن قضائی عبارت است از انجام
هرگونه عملی که در قانون ،جرم عمدی شناخته میشود یا خالف
عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
عمل خالف عرف مسلم قضات را هم ماده  12آییننامه اجرایی
تعریف کرده است که میگوید :منظور از عمل خالف عرف مسلم
قضات موضوع تبصــره بند  6ماده  17قانــون هر فعل یا ترک
فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا
بیاعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال
الفاظ نامناسب با شأن قضایی ،تندخویی نسبت به مراجعین یا
همکاران دفتری و قضایی ،استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف
در مــاء عام یا محل کار ،ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکالء
یا کارشناســان ،همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء
شهرتهستند».
مدیــرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رســیدگی
به تخلفات اداری کارکنان شــهرداری تهران در پاسخ به سؤال
دیگری مبنی بر اینکه «آیا قوه قضائیه میتواند مداخالت خود را
با اشاره به قانون اساسی توجیه کند؟» نیز افزود« :پیش کشیدن
اصل  156برای توجیه مداخالت قوه قضائیه در حوزه اختیارات
دیگر قوا هم نمیتواند مقبول افتد .این اصل صالحیت پنجگانه
صالحیت رســیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات،
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ،نظارت
بر حســن اجرای قوانین ،کشف جرم و تعقیب و مجازات و اقدام
مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین ای را به
این قوه اعطا میکند».

هاشمیطبا:

امکان دارد اعتراضات دی ماه بازگردد
ایلنا| یک فعال سیاسی اصالحطلب درباره تغییرات بازار ارز و
رویکرد دولت در زمان بحرانهای اقتصادی گفت :امالفساد اقتصاد
ما نقدینگی است که دولت باید یک نظارت و سیستم حساب شده
برای کنترل آن داشته باشد.
سید مصطفی هاشمی طبا درباره اینکه هفته گذشته اتفاتی
در کشور مانند باال رفتن یک شبه قیمت ارز افتاد که معاون اول،
سخنگوی دولت و رئیسجمهور از دستهای پشت پرده صحبت
میکنند ،گفت :جدای گروههای فشار و نیروهایی که ممکن است
علیه آقای روحانی اقدام کنند طرح مسئله میکنم،طراحی مسائل
ارزی در کشور ما یک نوع تقلید از کشورهای پیشرفته با اقتصاد
آزاد است.
او یادآور شد :نقدینگی در کشور مانند سالهای گذشته در حال
افزایش است ،بیشترین افزایش در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد،
طبق آمار نقدینگی زیادی وجود دارد،خب این برای چیست؟
هاشمیطبا ادامه داد :این نقدینگی یعنی چه؟ پاسخ این است
که پول بزرگی در دست آدمها و یا گروهای مختلفی است و زمانی
که قضیه بانکداری اسالمی شروع شد روز به روز هم بر آن افزوده
شــد از طرفی هم تبدیل دالرهای نفتی به ریال و ورود آنها به
بانکها متاسفانه این افزایش ادامه پیدا کرد.
ام الفساد اقتصاد ما نقدینگی است
وی افزود :ام الفساد اقتصاد ما نقدینگی است که همین طور در
حال افزایش است،این نقدینگی از گذشته هم بوده که با اضافه
شدن بهره بانکی و چاپ اسکناس ایجاد شده است که برای اقتصاد
یک پاشنه آشیل محسوب میشود.
هاشــمیطبا با بیان اینکه افراد صاحب نقدینگی هر زمان که
بخواهند بحران ایجاد میکنند ،گفت :افرادی که نقدینگی را در
اختیار دارند هر زمان که بخواهند به ســمت هر چیزی هجوم
میآورنــد و در آن بحران ایجاد میکنند که یکی از آنها هم ارز
است.
وی ادامه داد :آدمهایی هستند که  ۲۰۰،۱۰۰و یا  ۳۰۰میلیارد
تومان پول دارند و دائما هم این نقدینگیشــان در حال افزایش
است،این افراد به محض اینکه عدم اطمینانی در جامعه ببینند
بالفاصله به سمت تبدیل ارز میروند که آن را خریداری کنند و به
اصطالح ذخیره ارزی داشته باشند.
او افزود :بحرانهایی که در بازار ارز مشاهده میکنیم ناشی از
توانایی مالی افراد و گروههایی است که نقدینگی در اختیار دارند
و وارد بازار میشوند.

با سیستم لیبرالی میخواهند کشور را اداره کنند
این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه دولت آقای روحانی
و احمدینژاد قصد داشتتند و دارند با یک سیستم لیبرالی مسئله
را حل کنند،عنوان کرد :این گونه اداره کشــور یعنی همین که
مشاهده میکنید ارز تخصیص میدهند،در بازار میفروشند که
قیمت آن هم باال و پائین میرود .وی تاکید کرد :باتوجه به شرایط
موجود هیچ دولتی نمیتواند با سیاستهای معمول با این آشفته
بازار مقابله کند معتقدم باید سیاستهای ارزی کنترل شده اتخاد
شود.
هاشــمیطبا با بیان اینکه ارز برای مایحتاج مردم باید قیمت
ثابت داشــته باشد ،گفت :حال ممکن است یک ارزی بازار سیاه
داشته باشد این امر نباید جامعه را تحت تاثیر قرار دهد،ما ارز را با
زحمت به دست میآوریم؛ نمونهاش همین کشتی سانچی؛ افرادی
با خود یک بمب را در اقیانوس حمل میکردند که برای کشور ارز
بیاورند آن وقت این رز به این ارزشمندی را با عنوان اقتصاد آزاد
هدر میدهیم .وی تاکید کرد :اقتصاد ما اقتصاد آزاد نیست و اگر
این روش ادامه پیدا کند حال هر دولتی بر سر کار باشد با شکست
رو به رو خواهد شد.
امکان دارد اعتراضات دی ماه بازگردد
این فعال سیاســی اصالحطلب در پاســخ به این ســوال که
فشــارهای اقتصادی همیشه بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده
است نه صاحبان ســرمایه و نقدینگی که شما اشاره کردید،آیا
امکان دارد بحرانهای این چنینی باعث بازگشت اعتراضاتی که
در دی ماه شــاهد آن بودیم شود،بیان کرد :بله ،امکان دارد .باید
مراقب باشیم همه چیز به یکدیگر مرتبط است.

