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سال پنجم شماره 1089

همدلی سفر آتی «روحانی» به روسیه و نشست او با «پوتین» و «اردوغان» را بررسی میکند؛

خبر
سرلشگرباقری:
نشست ورشو تاثیری در قدرت ایران
ندارد
ایرنا| سردار سرلشگر محمد باقری گفت :لهستان قول
داده که در نشســت ورشــو هیچ حرفی علیــه ایران زده
نمیشود .وی افزود :باید منتظر بود تا این نشست برگزار
شود و ببینیم که لهســتانی ها چقدر به قول خود وفادار
هستند .رییس ستادکل نیروهای مسلح این نشست را بی
ارزش و بی اهمیت توصیف کرد و افزود :چه در نشســت
ورشــو علیه ایران حرفی زده شود و چه حرفی زده نشود،
تاثیری در اقدامات و قدرت جمهوری اسالمی ایران نخواهد
داشت.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه  22دی
ماه در جریان سفر خاورمیانه ای خود در گفت وگو با شبکه
خبری ‹فاکس نیوز› از برگزاری یک گردهمایی بینالمللی با
تمرکز بر فعالیت های منطقه ای ایران در روزهای  13و 14
فوریه ( 24و  25بهمن) در ورشو پایتخت لهستان با حضور
متحدان آمریکا از جمله بعضی شــیخ نشین های حاشیه
خلیج فارس و در راس آنها عربســتان سعودی و نیز رژیم
صهیونیستی خبر داد .گفته میشود که برخی گروههای
تروریستی نیز به این نشست فرا خوانده شدهاند .کشورهای
بزرگ اروپایی به عالوه بسیاری از کشورهای منطقه از جمله
کشورهای مهم عربی و ترکیه از مشارکت در این نشست به
رغم دعوتی که واشنگتن از آنها کرده ،خودداری کرده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه:
جان بولتون از یک توهم مزمن نسبت به
ایرانیان رنج می برد
ایرنا| سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :جان بولتون
مشــاور امنیت ملی آمریکا از یک نوع توهم کامال مزمن
نســبت به ایران و ایرانیان رنج می برد و به جای بازنگری
در برداشت های اشتباه خود سعی کرده است مفری برای
پیشگویی های نافرجامش داشته باشد.
بهرام قاســمی در پاســخ به ســوالی درباره اظهارات
اخیــر جان بولتون مشــاور امنیــت ملی امریــکا افزود:
جــان بولتون از یــک نوع توهم کامال مزمن نســبت به
ایــران و ایرانیان رنج می بــرد و به رغم تمامی توهمات و
تخیالت خودساخته و القائات برخی گروههای تروریستی
هم کیــش ،رویاهای خــام و خوابهای پریشــان خود
را در مراســم شــکوهمند راهپیمایی چهلمین سالگرد
انقالب تاریخی ملت بزرگ ایران بر باد رفته دیده اســت.
قاطمــی ادامه داد :بولتون در یــک عکسالعمل انفعالی،
خصمانه و عصبیت حاد بــار دیگر به جای درک و فهم و
آموختن فرهنگ مردم بزرگ ایران و ریشــه های عمیق
انقالب اسالمی با زبان تلخ و بدون درک واقعیات و بازنگری
در بینش و برداشت اشتباه خود و با کینه توزی همیشگی
سعی کرده است با وعده های خام و تصورات خیالی مفری
برای رهایی و توجیه تحلیل های غلط و پیش گویی های نا
فرجام خود داشته باشد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران
منصوبشد
ایرنا| با حکم وزیر کشور «حمیدرضا گودرزی» به عنوان
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری تهران منصوب شد.
به پیشنهاد انوشــیروان محسنی بندپی استاندار تهران و
با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور ،حمید رضا
گودرزی به ســمت معاون امنیتی و انتظامی استانداری
تهران منصوب شد .در بخشی از این حکم آمده است :امید
اســت ضمن تالش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با
کلیه نهادها ،سازمان ها و دستگاههای کشوری و لشگری
استان و بهره گیری از اســتعدادها و توانمندی نیروهای
الیق ،دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاست های
دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رســانی
هرچه بیشــتر به مردم شریف استان تهران موفق باشید.
توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقالب
اسالمی حضرت آیت ا ...العظمی خامنه ای ‹مدظله العالی›
در جهت پیشــبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری
اســامی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواســتارم.
حمیدرضا گودرزی پیش از این به عنوان سرپرســت اداره
کل امنیتی انتظامی استانداری خوزستان منصوب شده بود.
سرپرستی معاونت امنیتی و انتظامی استاندار تهران پیش از
گودرزی بر عهده شکراهلل حسن بیگی بود.
ایبیسینیوز:
«مایک پنس» در ورشو ،پیام مهمی برای
ایران دارد
ایلنا| انتظار میرود مایک پنس ،معاون رئیسجمهور
آمریکا حامل پیــام قابل توجهی برای ایــران در جریان
برگزاری نشست ورشو باشــد .ایبیسینیوز در گزارشی
نوشت که انتظار میرود «مایک پنس» ،معاون رئیسجمهور
آمریکا به زودی پیامی برای ایران ارسال و درباره تنش رو
به افزایش در ونزوئال بحث کند .این در حالی است که این
مقام آمریکایی ،این هفته برای شرکت در کنفرانس (ورشو)
متمرکز بر خاورمیانه و روابط بینالملل به اروپا سفر میکند.
این کنفرانس که به میزبانی آمریکا در ورشو لهستان برگزار
میشود با ادعای بررسی بیثباتی منطقه برگزار میشود .در
ادامه این گزارش آمده اســت :انتظار میرود که سخنرانی
پنس برای پیشــبرد صلح و امنیــت در خاورمیانه حامل
یک پیــام محکم برای دولت ایران باشــد .همچنین این
مقام آمریکایی در ســفر به اروپا با رییسجمهور لهستان،
رییسجمهور اوکراین ،رییسجمهور افغانستان و نخست
وزیر اسراییل جلسات خصوصی برگزار خواهد کرد« .آلیسا
فرح» ،رئیسدفتر مطبوعاتی پنس در بیانیهای درباره حضور
وی در این نشست گفت :معاون رئیسجمهوری قرار است
بر تعهد دولت آمریــکا در زمینه صلح و ثبات بینالمللی
تاکید کنــد و ارزش همکاری راهبــردی در خاورمیانه و
همچنین مسئولیتهای امنیتی مشــترک جهانی را به
همگان یادآوری کند.
جرد کوشــنر  ،داماد و مشاور ارشد ترامپ  ،در این سفر
پنس را همراهی خواهد کرد.

دیپلماسی
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کالهی از َنمد «سوچی»

همدلی | گروه سیاسی« :حســن روحانی» رئیس جمهور
قرار اســت روز پنجشــنبه (فردا) راهی بندر سوچی در روسیه
شــود تا با همتایان روس و ترک خود یعنی «والدیمیر پوتین»
و «رجب طیب اردوغان» درباره مسائل سوریه به بحث و تبادل
نظر بنشیند.
هرچند پایگاه خبری ریاست جمهوری اعالم کرده دستور کار
این سفر گفتوگو پیرامون موضوعات و مناقشات پیچیده سوریه
است اما بدون تردید موضوعات بسیار دیگری بین سران این سه
کشور مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
آنچه در وضعیت کنونی باید مورد توجه دولت و رئیس جمهور
قرار گیرد ،این اســت که با توجه به مشکالت پرشمار در حوزه
سیاست خارجی ،سیاست جمهوری اسالمی ایران ایجاب میکند
که به دنبال داشــتن همپیمانانی اســتراتژیک باشــد تا بتواند
مشکالت بزرگ این حوزه که شاخصترین آن رودر رویی با دولت
ایاالت متحده ،برجام و مشکالت منطقهای است را مدیریت کرده
و به ثبات و نقطه امن برساند.
شــاید روسیه به لحاظ سنتی و تاریخی خوشحالترین کشور
در دنیا از تیرگی روابط ایران و آمریکا اســت ،زیرا از این تیرگی،
افقهای روشنی در سیاست ،اقتصاد و دست باال بودن در حوزه
دیپلماسی جهانی و منطقهای عاید روسها میشود .ضمن اینکه
مقامهای این کشــور چندی پیش اعالم کردند که ایران متحد
اســتراتژیک روسیه نیست و روسیه در خصوص موضوع امنیت
اسرائیل بسیار حساس است .شاید الزم به ذکر نباشد که روابط
روســیه و اســرائیل از زمان پیدایش و جعل این کشــور بسیار
راهبردی بوده و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز این
روابط پابرجا مانده و حتی مستحکمتر شده است.

از ســویی روسیه روابط بسیار نزدیکی با ســعودیها و اقمار
نانوشتهاش مانند بحرین و امارات متحده عربی دارد و حجم باالی
مبادالت تجاری ،سیاســی و نظامی با این کشورها ،نشاندهنده
اهمیت اســتراتژیک آنان برای روسیه اســت ،اهمیتی بیش از
جمهوری اســامی که گفتار و رفتار روسهــا بارها آن را ثابت
کرده است.
پوتین ثابت کرده که از تغییر لحظه به لحظه پوزیشــنهای
سیاسی هیچ ابایی ندارد و تنها و تنها به دنبال منافع اقتصادی ـ
سیاسی است و برایش فرقی نمیکند که در راستای تحصیل این
منافع ،که را قربانی کند.

گفتوگو

رجب طیب اردوغان نیز بر همــان منوال همتای روس خود
حرکت میکند ،یعنی در صورت لزوم با ترامپ فالوده میخورد،
به اســرائیل میتازد ،خواستار سرنگونی بشــار اسد میشود و
همچنان به دنبال روشن شــدن پرونده جمال خاشقجی است
اما همین اردوغان نشــان داده چنانچه منافع ملی ترکیه ایجاب
کند ،با چرخشــی  180درجهای روال سیاست خارجی خود را
تغییر میدهد.
البته چنین رویهای چندان غیر معمول نیســت و کشــورها،
سیاســت خارجی خود را نه برمبنای ایدئولوژی بلکه بر اساس
منافع ملی ترســیم میکنند و برای همین اســت که در عرصه
دیپلماسی هیچگاه دوستیها و دشمنیها پایدار نیست.
این وضعیت در شــرایط کنونی در مورد «بشــار اسد» رئیس
جمهور سوریه نیز صدق میکند چون کشورهایی مانند عربستان
سعودی ،امارات متحده عربی ،بحرین و حتی ترکیه که از شروع
جنگ داخلی در ســوریه خواستار ترک قدرت و پایین کشیدن
اســد از تخت بودند حــاال با گذشــت آن دوران و ثبات دوباره
حکومت اســد ،سفارتخان ه خود را در ســوریه بازگشایی کرده و
تالش میکنند تا با از سرگیری روابط با اسد گامهایی هم برای
بهبود روابط بردارند و دولت ســوریه نیز از این اقدام ،اســتقبال
کرده است.
روحانی روز پنجشنبه در بندر سوچی روسیه ،رو در روی چنین
سیاستمدارانی مینشیند تا به مصداق ضربالمثلی معروف «از
این نمد ،کالهی برای خود ببافد» .حال پرســش اینجاست که
در معامله ،مغازله و مکالمه با این کشورها آیا کالهی از نمد آنان
برای جمهوری اسالمی ایران بافته
میشود؟
از ســوی دیگر اتحادیه اروپا نیز
پس از خروج آمریکا از برجام و برای
حفظ ایــن توافق در حالت بیاثری
قرار گرفته و در موضوع موشکهای
بالســتیک جمهوری اسالمی ایران،
مواضعی بســیار نزدیــک با آمریکا
اتخاذ کرده است .هرچند اروپاییها
تــاش میکنند تا برجام با ســایر
حوزههایی کــه در آن با جمهوری

اسالمی اختالف نظر دارند ،تداخل نکند ،اما باید پذیرفت که اروپا
بدون حمایت آمریکا نمیتواند بهطور تمام قد پشت برجام بایستد
چراکه بنگاههای بــزرگ اقتصادی اروپا از تحریمهای آمریکا در
هراســند و به دلیل خصوصی بودن ،نیازی به حرف شــنوی از
دولتهای خود ندارند.
روحانی و تصمیم گیرندگان کالن در حوزه سیاست خارجی
باید در نظر داشــته باشند که برای عبور یا خروج از بحرانهای
پیش رو نیاز به متحدانی اســتراتژیک در منطقه و جهان دارند.
متحدانی که بتوان بر اساس عرف دیپلماتیک ،عقد پیماننامههای
مســتحکم منطقهای و جهانی در حوزههای اقتصادی ـ نظامی،
روی آنان حساب کرد.
عرصه سیاسی از سدههای پیشین و بهخصوص در قرن حاضر
دچــار تحوالتی در ظاهر شــده اما در باطن همه کشــورها به
دنبال منافع راهبردی ملی بهصورت همزمان در حوزه سیاسی،
اقتصادی و  ...هستند و گربهها در این حوزه هیچکدام برای رضای
خدا موش نمیگیرند.
روحانی در همین دوره کوتاه باقی مانده از ریاست جمهوریاش
محکوم اســت که بتواند برای جمهوری اسالمی ایران متحدانی
استراتژیک دست و پا کند .متحدانی با نفوذ که بتوانند از منافع
جمهوری اسالمی ایران به شرط حفظ منافع راهبردی خودشان،
دفاع کنند تا بهرهای دوسویه عاید طرفهای همپیمان شود .این
موضوع در عرصه امروز دیپلماتیک از اهمیتی بسیار باال برخوردار
اســت و چنانچه دولتی نتواند روند سیاست خارجی خود را بر
اســاس منافع ملی آ ن هم با متحدانی قابل اعتنا ،قدرتمند و با
نفوذ پیش ببرد ،هیچ کالهی از هیچ
نمدی نصیبش نخواهد شد و دست
آخر سرش بی کاله خواهد ماند.
رئیس جمهوری پنجشنبه به
سوچی میرود
ایرنا ـ رئیس جمهوری اســامی
ایران روز پنجشنبه (فردا) به دعوت
رســمی والدیمیر پوتیــن رئیس
جمهوری روســیه برای شرکت در
نشست روسای جمهور ایران ،ترکیه
و روسیه به سوچی سفر میکند.

یک استاد دانشگاه آمستردام:

تهدید دانستن ایران ،واهی و بیمنطق است

ایلنا| «پاول آرتز» ،اســتاد علوم سیاسی و روابط بینالملل
دانشگاه آمستردام است .وی سالها در حوزه روابط بینالملل
و علوم سیاســی تدریس کرده و تاکنون چندین عنوان کتاب
مانند «اقتصاد سیاســی»« ،عربستان ســعودی در تعادل»،
«اقتصاد سیاســی؛ جامعه و تجارت خارجــی» در این حوزه
نوشته است .متن گفتوگوی این استاد دانشگاه آمستردام را
در ادامه میخوانید:
پیشبینی شــما از تالشهای تجاری اروپا با ایران
چیست؟
پیشبینی سخت است .در یک طرف ،اکثر کشورهای عضو
اتحادیه اروپا میخواهند برجام را زنده نگه دارند .از سوی دیگر،
ممکن اســت این خواسته باعث دودســتگی در اتحادیه اروپا
شــود  -فارغ از بحث فنی این مشکالت وجود دارد – اجرایی
شدن اینستکس خیلی سختتر از چیزی است که روی کاغذ
مشاهده میشود.
پیشبینی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
اقتصاد ایران کم و بیش از تحریمها رنج خواهد برد و تضعیف
خواهد شد متاسفانه این اتفاق طبیعی است.
با توجه به تالش اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با
ایران و مقابله با تحریمهای آمریکا ،آینده روابط اروپا و
آمریکا را چگونه پیشبینی میکنید؟
من در واقع مطمئن هستم که این موضوع تاثیرات جدی بر
روابط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا خواهد داشت .شما از این
اختالفها بیشتر خواهید شنید.
آیا اینستکس میتواند مشکالت تجارت نفت ایران
را حل کند؟
خیر من مانند بسیاری از کارشناسان معتقدم این ساز و کار
تاثیر چشمگیری بر این حوزه نخواهد داشت.
آیا ساز و کار مالی ایران و اروپا میتواند با سلطه دالر

در تجارت بینالملل مقابله کند؟
نه فکر نمیکنم .حداقل این ساز و کار با سلطه دالر نمیتواند
مقابله کند.
چرا کشــورهای اروپایی انگلیس ،آلمان ،فرانسه
تمایل داشــتند که رابطه تجاری خود با ایران را ادامه
دهند؟
پول ،پول ،پول .تنها انگیزه آنها پول است.
تحلیل شما از نشست ورشو که قرار است چند روز
آینده در لهستان برگزار شود ،چیست؟
این کنفرانس به احتمال زیاد یک کنفرانس با موضوع ایران و
تهدید ایران خواهد بود .امیدوارم موگرینی بر موضع خود مبنی
بر عدم حضور در لهستان پایبند باشد
با توجه به اینکه موگرینی هم اعالم کرده است که
در زمان برگزاری این نشست در اروپا نیست و نمیتواند
در این اجالس شــرکت کند آیا میتوان این صحبت
موگرینی را نوعی بهانه سیاســی برای عدم شرکت در
این اجالس دانست؟
بلــه من کامال ایــن گفته موگرینی را دســتاویز یک بهانه
سیاسی هوشمندانه برای عدم شرکت در این نشست میدانم
و امیدوارم موگرینی بر موضــع خود مبنی بر عدم حضور در
لهستان پایبند باشد .من باور دارم موگرینی مانند همیشه بر
گفته خود پافشاری میکند.
با توجه به این که قرار است نتانیاهو در این نشست
سخنرانی کند ،چه پیشبینی از این سخنرانی میکنید؟
آیا همین نکته باعث نمیشود که ماهیت ضدایرانی این
نشست مشخص شود؟
بله ،موضع اسرائیل کامال روشن است؛ آنها ایران را یک تهدید
میداننــد هر چند که به نظر مــن این موضوع یک رویکرد و
ادعای واهی و بیمنطق است.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه 25
بهمن ماه  97به دعوت رسمی ‹والدیمیر پوتین› رئیس جمهوری
فدراسیون روسیه و با هدف شرکت در نشست سه جانبه روسای
جمهوریایران،روسیهوترکیه،عازمبندرسوچیدرروسیهمیشود.
معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیسجمهوری ضمن اعالم
این خبر ،گفت :در نشست یک روزه سوچی روسیه که چهارمین
نشست روسای جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه با محوریت مبارزه
مشــترک با تروریسم منطقه ای و بازگرداندن آرامش ،بازگشت
آوارگان و برقراری ثبات سیاسی در سوریه است؛ نتایج مذاکرات
موسوم به روند آستانه و آغاز فرآیندهای سیاسی داخلی ،تمامیت
ارضی ،حاکمیت اراده عمومی مردم سوریه و همچنین همکاری در
دوران بازسازی این کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
پرویز اســماعیلی افزود :روسای جمهوری سه کشور در نشست
ســوچی ،همچنین ضمن بررســی وضعیت میدانــی کنونی،
به ارزیابی تحوالت ســوریه پس از آخرین نشســت مشــترک
خــود در تهران می پردازنــد و گام های آتــی را برای تحکیم
ثبــات و آرامش در این کشــور بررســی و تدویــن می کنند.
به گفته وی ،عالوه بر نشست سه جانبه با موضوع سوریه؛ دکتر
حســن روحانی دیدارهای جداگانه و دوجانبهای نیز با همتایان
روس و ترک خــود خواهد داشــت و در آن ،آخرین گزارشها
از روند اجــرای توافقات فیمابین مورد بررســی قرار میگیرد.
اســماعیلی افزود :رئیس جمهوری را در این ســفر یک هیات
بلندپایه سیاسی از جمله برخی وزرای کابینه همراهی میکنند.
حســن روحانی ،والدیمیر پوتین و رجب طیــب اردوغان برای
نخستین بار در آذرماه سال  96و در شهر سوچی روسیه نشستی
مشترک پیرامون ســوریه برگزار کردند .نشستی که به سلسله

نشســت هایی در فروردین ماه  97در آنکارا ،شهریورماه  97در
تهران و در نهایت نشســت مشــترک پیش رو ،انجامیده است.
روسای جمهوری سه کشور پیوسته در نشست های مشترک ،بر
پایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت ،استقالل ،وحدت
و تمامیت ارضی سوریه و همچنین گفتوگوهای سوری  -سوری
و حاکمیت اراده مردم این کشــور بدون دخالت خارجی تأکید
کرده اند.
از زمان تشــکیل روند آستانه تاکنون ،سه کشور نقش موثر و
بی بدیلی در مســیر حل و فصل سیاسی یکی از پیچیدهترین
معضالت منطقهای ایفا کردهاند.

احمد مازنی مطرح کرد:

پارلمان

حقوق نمایندگان قطع شود تا درد مردم را درک کنند

رویــداد |۲۴وضعیت بد اقتصــادی و گرانی ها
صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده اســت ،به
گونــهای که در همین چند روز گذشــته ،برخی از
آنها خواســتار قطع پرداخت حقوق به نمایندهها
و وزرای دولــت شــده اند تا شــاید در این اوضاع
آنها قــدری از مشــکالت مــردم را درک کنند.
احمد مازنی اظهار داشت :متأسفانه مشخص نیست،
منشأ این وضعیت کجاست و کسی هم در این باره
پاسخگو نیست و میزان تأثیر عوامل مختلف در این
باره نیز مشخص نشده است.
این نماینده مجلس گفت :در روزهای گذشــته،
میزان افزایش نرخ ارز قدری کنترل شد و قیمت ارز
از حــدود  ۲۰هزار تومان به نزدیک  ۱۰هزار تومان
رسیده است؛ اما همین وضع هم مطلوب نیست و باز
هم خیلی گران است .با این حال؛ هرچند قیمت ارز
پایین آمده ،قیمتها در بازار همچنان رو به افزایش
است.
وی ادامــه داد :در مجلس صحبتهایی با برخی
نمایندگان شــده تا برای این موضوع فکری شــود.
پیشــنهاد من این بود که وزرای مرتبط با موضوع
اقتصادی از جمله دژپسند ،حجتی ،رحمانی ،حجتی
و رئیس کل بانک مرکزی را دعوت کنیم و اگر هم
الزم شد ،از رئیس جمهور در این باره سؤال کنیم.
رئیس کمیسین فرهنگی مجلس افزود :معاون اول
رئیس جمهور هم میتواند به مجلس بیاید و در این
باره توضیح دهد .معلوم نیست ،چرا سؤال از رئیس
جمهور برای حل مشکالت مردم به تابو تبدیل شده
است؟! سؤال از رئیس جمهور به معنی بی کفایتی
نیست .همین چند وقت پیش ،روحانی به مجلس

آمد و به پرســشها پاســخ داد .نمایندهها هم قانع
نشدند ،ولی اتفاقی هم رخ نداد.
همان روز مــا به روحانی گفتیم این حرکت ،گام
بزرگی در راســتای ایجاد دمکراسی در کشور بود.
ما باید اســتقبال کنیم از این موارد و به اعتقاد من،
باید دولت به همه موارد جواب دهد و من به عنوان
نماینده مجلس وظیفه دارم که سؤال کنم و این کار
را اکنون از طریق رسانه میکنم و از طریق مجلس
نیز رسما سؤال خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شــد :اگر ما
نمایندگان مردم و خود مردم دقیقا متوجه شــویم
همه مشــکالتی که ناشی از فشار خارجی است در
مقابل آن کوتاه نمیآییم و آمــاده ایثار و فداکاری
هستیم و اوضاع را تحمل میکنیم و میتوانیم کاری
کنیم که فشار متوازن به همه وارد شود.
اگر قرار اســت حقوق کارگران قراردادی و حقوق
معلمــان را ندهند ،حقوق نماینــده مجلس را هم
ندهند .یک ماه حقــوق نمایندگان مجلس را قطع
کنند تا نماینده بداند کارگر چه میکشــد .یک ماه
حقوق وزیر را قطع کنند ،یا  ۱۰درصد آن را بدهند
تا وزیر بداند به دلیل کمبود بودجه چه فشــاری به
زیردستان آنها وارد میشود.
در واقع باید در کنار کشف حقیقت ،توازن و عدالت
هم رعایت شود .نباید در داخل ما تبعض آمیز رفتار
کنیم ،باید در تحمل فشارها هم ما با هم برابر باشیم.
االن در کشور ما برعکس است؛ به مسئوالن خوش
میگذرد و مردم زیر بار فشار اقتصادی هستند .من
به ســهم خودم بابت گرانیها از مردم عذرخواهی
میکنم.

