
۸۴۰ نفر از اســتادان و مدرسین قدرت نرم و جنگ نرم در 
نامه ای از فرمانده هوا فضای ســپاه خواستند تا به محض 
مشاهده ناوها و هواپیماهای دشمن به خصوص هواپیمای 
B۵۲ آمریــکا در آب ها و مرزهای آســمانی ایران، آنها را 

هدف قرار داده و سرنگون کنند.
۸۴۰ نفر از اســتادان و مدرسین قدرت نرم و جنگ نرم در 
پی بزرگ نمایی برخی رســانه های فارسی زبان خارجی و 
مراکز رســانه ای غربی، عبری و عربــی از تحرکات ناوهای 
غــول پیکر و هواپیمــای B۵۲ در منطقــه، در نامه ای به 
ســردار حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه خواستند تا به 
محض مشاهده هواپیماهای دشمن به خصوص هواپیمای 
B۵۲ آمریکا در جدار مرزی آســمانی متمایل به ایران، آن 

را هدف قرار داده و سرنگون کنند.
متن نامه به شرح زیر است:

ســردار بســیجی امیرعلی حاجی زاده؛ فرمانده شــجاع و 
انقالبی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی

سالم علیکم؛ از آستانه ســالروز ترور پنهانی سپهبد ایران 
و اســالم؛ شهید حاج قاسم ســلیمانی رضوان اهلل علیه که 
باشکست اُبهت پوشالی لیبرال دموکراسی آمریکایی و ذلّت 
در جبهه آمرین، قاتلین و همکاران آنها در تحوالت داخلی 
آمریکا و ضعف در کشــورهای همپیمان شــان توأم شده؛ 
مشــاهده می شــود که آمریکای روبه افول، اضمحالل و 
فروپاشی برای بازسازی چهره جهانخواری و جاری ساختن 
حس نوســتالژی ابرقدرتی در داخــل و خارج به تحرکاتی 

نمایشــی در منطقه های  مجاور ایــران بزرگ، قهرمان و 
اسالمی مبادرت می کند، به خصوص با تصور خام در شبیه 
ســازی اکنــون و دوران قدیم  و جاهلیــت منطقه ای، به 
جابجایی ناوهای غول پیکر و هواپیمای B۵۲ در آســمان 
منطقــه مبادرت می کند؛ رســانه های ســعودی، لندنی، 
صهیونیســتی و ســازمان های مزدور منافقیــن و بقایای 
ســلطنتی نیز به عنــوان واحدهای رســانه ایـ  تبلیغاتی 
ارتش درمانده ی آمریکا موظف شــدند تا از جابجایی این 
آهن قراضه های غول پیکر آبی و هوایی به ترسانیدن ملّت 
های منطقه بخصوص ایران بزرگ و ملّت سلحشــور اقدام 

نماینــد؛ در حالی که حتی کم ســواد تریــن و غیر حرفه 
ای تریــن تحلیل گــران و آگاهان اجتماعی، سیاســی و 
امنیتی به خوبی واقف هستند ابتدای هرجنگی که آمریکا 
ســردمدار آن باشد با آغاز ســنگربندی های نژادی، زبانی 
و اجتماعی در شــهرهای این کشــور مصادف خواهد شد 
به خصوص اکنون که ســاختمان مجلــس و خیابان های 
این کشور صحنه کشــتار داخلی شده است؛ پس! ناوها و 
هواپیماها به حرکت و پرواز درآمدند تا تنفســی مصنوعی 
به ایــن موجود در حال احتضار دمیده شــود؛ گو این که 
نمایش ها و مانورها برای تولید مضامین و قدرت نرم برای 

تصرف افکار و مهندســی ذهن، جهــت پرهیز از رویارویی 
اصلی با ایرانیان و صدها هــزار مجاهد مکتب مقاومت در 
آســیا صورت می پذیرد! سردار انقالبی و فاتح عین االسد! 
گروهــای علمی ـ تخصصی رصــد و پایش گران محیطی 
و به خصوص شــبکه های اســتانی و ملّی قــدرت نرم در 
نهضت اســتادی دانشگاههای ایران ضمن گرامیداشت یوم 
اهلل اسقاط پهباد راهبردی و رادارگریز گلوبال هاوک و یوم 
اهلل درهم کوبیدن سیمای پنجاه ساله ابرقدرتی آمریکا در 
پایگاه عین االسد؛ به نمایندگی از جامعه استادان متدین و 
وطن خواه انتظار دارند جوانان دانشمند سازمان ملّت بنیاد 
هوافضا به محض ورود آهن پاره ی غول پیکر آبی و به ویژه 
بالفاصله پس از ورود ســهوی یا عمدی B۵۲؛ این عالمت 
های کهنه و قدیمی تولید ترس و لرزها از سوی استبداد و 
استعمار برای غارت ملّت های مظلوم و مستضعف، آن را به 
محض مشاهده در جدارمرزی و متمایل به آسمان این مرز 

پرگهر، مورد هدف قرارداده و سرنگون  نمایید؛
ســردار عین االسد! حاال وقتش است! زمان درهم کوبیدن 
فیل ها از سوی ابابیل ها! تا جهانیان پوشالی بودن تحرکات 
آبی و هوایی دشــمنان متجاوز به سرزمین های ملی خود 

را دریابند.
ای ایران ای مرز پر گهر 
ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان 
پاینده مانی و جاودان

نامه قالیباف برای پیگیری 
یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اقشار 

مستضعف
در پی نظــارت میدانی رئیس مجلس از محلــه امام زاده 
یحیــی)ع( تهران و ادعای بی خبــری برخی محرومان این 
منطقه از یارانه ۱۲۰ هزار تومانی که توسط مجلس مصوب 
شده اســت، قالیباف در نامه ای خواستار بررسی چگونگی 

اجرای این قانون و ارائه گزارش آن شد.
قالیباف در این نامه خطاب به پژمان پشــمچی زاده معاون 
نظارت مجلس شــورای اسالمی نوشته است: »پیرو نظارت 
میدانی برای بررسی چک نهایی دریافت یارانه قانون حمایت 
معیشــتی مجلس و ادعای تعدادی از محرومین  مبنی بر 
عدم دریافت یارانه مردمی، ضروری است چگونگی اجرایی 
شــدن پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی برای محرومین و 
۱۰۰ هزار تومانی برای اقشــار کم درامد پیگیری و گزارش 

آن به اینجانب ارائه شود«.
۲ هفته پیش رئیس قوه مقننه در راســتای نظارت میدانی 
مجلس شورای اسالمی حضور در منازل برخی اهالی محله 
امام زاده یحیی که از اقشــار بدون درآمد و آســیب پذیر 

هستند، از نزدیک در جریان  مسائل و مشکالت مردم قرار 
گرفت. در این بازدید میدانی خانواده هایی که در این محله 
زندگی می کنند و برخی از آن ها حتی تحت پوشش کمیته 
امــداد امام خمینی قرار دارند، ادعــا کردند که فقط یارانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می کنند و نه تنها یارانه 
۱۲۰ هزار تومانی اخیر که مصوبه مجلس اســت را دریافت 
نمی کنند، بلکه حتی یارانه معیشــتی که سال گذشته و 
پــس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده های ایرانی 
پرداخت شــوند را نیز دریافت نمی کننــد. قالیباف در نامه 
خود همچنین از دیوان محاســبات و کمیسیون اجتماعی 
مجلس خواسته است بررسی چگونگی پرداخت یارانه ۱۲۰ 
هزار تومانی به محرومان را در دستور کار قرار دهند. مجلس 
شورای اسالمی در آبان ماه طرحی را به تصویب رساند که 
طی آن دولت موظف شــد به بیش از 6۰ میلیون نفر بین 
6۰ تا ۱۲۰ هزار تومــان یارانه پرداخت کند. دولت ابتدا از 
اجرای این قانون ســر باز زد و حتی پرداخت یارانه به مردم 
را »اعانــه« توصیف کرد. با ایــن حال با پیگیری مجلس و 
ابالغ قانون توســط قالیباف، دولت ناگزیر از پرداخت یارانه 
معیشتی به مردم شد. گرچه دولت قانون مصوب مجلس را 
عینا اجرا نکرد و هم در میزان پرداخت و هم جمعیت هدف، 
تغییراتی را ایجاد کرد اما در راســتای تعامل قوا، مجلس با 

دولت همراه کرد تا این یارانه به مردم پرداخت شود.

صف های انتظار مردم 
در دولت  روحانی 

محتوای مشترک چند سخنرانی اخیر حسن روحانی تاکید 
بر »صف نبستن« مردم در دولت یازدهم و دوازدهم است 
اما بررســی اتفاقات سال های اخیر نشــان می دهد دولت 
روحانــی با ســوءمدیریت در برخی تصمیمــات به ایجاد 

صفوف طویل در کشور کمک کرده است.
ویژگی بارز چند ســخنرانی اخیر روحانی تاکید بر »صف 
نبســتن« مردم در دولت یازدهم و دوازدهم است؛ سخنی 
که رویدادهای چند ســال اخیر نشان می دهد هر چند در 
بسیاری موارد ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا در 
زمینه تامین نیازهای مردم بسیار موفق بوده است اما سوء 
مدیریــت در همین دولت باعــث ایجاد صفوف طوالنی در 

برخی نقاط کشور نیز شده است.
برخی از ادعاهای مطرح شــده از ســوی حسن روحانی به 
مانند آنچه در جلســه هیات وزیــران روز ۱۷ دیماه گفته 
شــد، تاکیدی بر این اظهارات دارد. رئیس جمهور در این 
جلسه بیان داشت که  زندگی مردم سخت شد، چون ما در 
یک جنگ و محاصره شدید بین المللی بودیم، در عین حال 
مردم صف نبستند و برای پیدا کردن کاالی اساسی از این 

خیابان به آن خیابان نرفتند و هر جا می رفتند، کاال بود.
پیش از این نیز در پنجم شهریورماه و در ساختمان بهشتی 
نهاد ریاســت جمهوری رئیس جمهور گریزی به وضعیت 

»صف« در کشــور زد و با اشــاره به وضعیت نابسامان در 
کشــورهای اروپایی تاکید داشــت: »در کرونا شــرایط را 

دیدیم، آنها صف بستند، اینجا کسی صف نبست«.
هرچند کشورمان در تامین کاالهای مورد نیاز مردم نسبت 
به بسیاری از کشورهای دنیا شرایط بسیار بهتری قرار دارد 
اما علیرغم این موضوع سوء مدیریت در دولت تدبیر و امید 

مردم را به صف های طوالنی نیز هدایت کرده است.
یکی از بارزترین صف های تولیدی به واســطه دولت حسن 
روحانی، راهروهای منتهی به مراکز فروش گاز کپســولی 
است. از ســال ها پیش استان سیستان و بلوچستان درگیر 
بحران گازرســانی اســت اما تا به حــال، به رغم اینکه این 
مشکل به صورت اساسی حل نشده است، رئیس دولت های 

یازدهم و دوازدهم مدعی حل این مشکل است.
روحانی در ۱۱ آذرماه ۹6 با اشــاره به وعده دولت یازدهم 
در سال ۹۳ برای روشن کردن مشعل گاز در زاهدان، اظهار 
داشــت: وقتی در ســال ۹۳ این وعده را به مردم زاهدان 
دادیم، برخی ها تعجب کردند اما وقتی آمدیم و مشعل گاز 
را در زاهدان روشــن کردیم، دل مردم از آن روشن شد. به 
بانک مرکزی و دیگر بانک ها دســتور دادم، به هر خانه ای 
در زاهدان برای لوله کشی گاز دو میلیون تومان وام بدهند 
تا این کار ســرعت یابد. همزمان با روشن شدن دل مردم 
زاهدان به جهت ورود انشعابات گاز به این شهرستان، روزانه 
بخشی از زندگی مردم این خطه از کشورمان علیرغم وعده 
و ادعای رئیس جمهور مبنی بر حل این مشکل، در صفوف 
تنیده خرید کپســول گاز می گذرد امــا رئیس جمهور بی 
توجه به این مشــکل در سیستان و بلوچستان، صف بسته 

نشدن در دولت خود را جزوی از افتخارات خود می داند.
پس از فرمان حســن روحانی در ســال ۹۲، با این تاکید 
که »معتقدیم باید سبد کاالیی برای مردم، مخصوصاً برای 
اقشــار کم درآمد مدنظر قرار بدهیم«، استان  های مختلف 
تماشــاچی صفوف بــزرگ و طویل مــردم جهت دریافت 
»سبد کاال« بودند. کار به جایی کشید که محمد سلیمانی 
نماینده وقت مجلس شــورای اســالمی نسبت به مدیریت 
ارائه ســبد کاال تذکر داد و بیان داشت: »شیوه توزیع سبد 
کاال یک آبروریزی گســترده برای ایران در ســطح جهانی 
بود...دولت باید تغییراتی اساسی در مدیریت وزارت صنایع 

ایجاد کند و عوامل این آبروریزی را عزل کند«.
با ظهور ویروس کرونا »ازدحام جمعیت تحت عنوان صف« 
از پدیده اجتماعی به یک ناهنجاری بهداشــتی تغییر پیدا 
کــرد و خطرات این اتفاق جلــوه ای دیگر یافت. در همین 
زمان کرونایی که دارای قدمتی یکســاله در دولت روحانی 
است شــاهد ایجاد صفوف شلوغی توسط مردم برای تهیه 

مرغ، تخم مرغ و روغن مایع بوده ایم.
وضعیت اســتان های مختلف شواهدی را نشان می دهد که 
رئیــس جمهور به بهانه های گوناگــون از جمله نبود وزیر 
حامی مصرف کننده در دولت، ایجاد این صفوف را به آن ها 
نســبت می دهد. در ما ه های منتهی به زمســتان ۹۹، نبود 
مرغ و تخم مرغ با قیمت مصوب در بازار، بانی ایجاد صفوف 

خطرناکی در کشور شد.
موضوعی که هفته ها در کشــور باعث ایجاد ســواالتی در 
اذهان عمومی شــد، فقدان مدیریت واحد برای رفع همین 
مشــکل توزیع کاالهایی چون مرغ، تخم مرغ و روغن های 

مایع بود، وضعیتی که در کنار انتشار ویروس کرونا هر روز 
زنگ خطر جدی را در کشور به صدا در می آورد.

تشکیل صف مردم در مدیریت دولت تدبیر و امید مسبوق 
به سابقه است. نمونه دیگر این داستان در استان خوزستان 
عیان اســت. وضعیت آب آشامیدنی خوزستان سال هاست 
در تصمیم گیری هــای دولــت خاک می خــورد اما مردم 
این اســتان و به خصوص شــهر اهواز و روستا های اطراف 
برای بدســت آوردن آب آشامیدنی خود باید ساعاتی را در 

صف های شلوغ صرف کنند.
نــوع دیگری از تصمیمات عجیــب در دولت که منتهی به 
ایجاد صف شد، در ماجرای اعطای وام یک میلیون تومانی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا رقم خورد. چند روزی مردم برای 
خرید سیم کارت  مقابل دفاتر پیشخوان دولت تجمع کردند 
اما دولت پس از گذشــت ساعت ها از ایجاد صفوف باالخره 

برای رفع این مشکل تصمیماتی گرفت.
صف نبستن یا صف بستن مردم در هر کشوری مستقیما با 
تصمیمات مدیران و به طور خاص تصمیمات دولت مستقر 
مرتبط اســت. اینکه مردم برای تهیه ملزومات اولیه چون 
تخم مرغ، روغن مایع و ســیم کارت باید تشــکیالت صف 
گونــه را تجربه کنند ربطی به تحریــم یا جنگ اقتصادی 

ندارد.
 ادعای اخیر حســن روحانی بــرای افتخار بر نبود صف به 
عنوان یک موفقیت در عرصه مدیریتی نشان می دهد دولت 
توجهی به اخبار منتشره در کشور ندارد و گویی در برخی 
امور اصال فراموش کرده که وجود صف متاثر از تصمیمات 

خود دولت بوده است.  فارس 

ذوالنور:

مسیر اشتباه دولت در 
اجرای»برجام« تقصیر را 

گردن دیگران می اندازند
امنیت  کمیســیون  رئیــس 
خارجی  سیاســت  و  ملــی 
مسیری  تمام  گفت:  مجلس 
که دولــت در برجــام طی 
کرده اشــتباه بوده اســت و 
آنــان چون ناکام شــده اند، 
گردن  را  تقصیر  می خواهند 

دیگران بیندازند.
مجتبــی  حجت االســالم 
ذوالنور با اشــاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکــه بنده از ابتدای برجام گفتم اقدامات باید به صورت 
متناظر و »کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما« باشد، 
گفــت: البته دولتمردان می گویند کــه بند به بند اجرای 
برجام را بر اساس نظر مقام معظم رهبری پیش رفتند که 

این مطلب غیر واقعی و نادرست است.
وی بــا بیان اینکه همچنین رهبــر معظم انقالب چندی 
پیش فرمودند که بنده در جزئیات مذاکره دخالتی نکردم، 
اظهار داشــت: عالوه بــر این، مقام معظــم رهبری برای 
اجرای برجام، ۹ شرط گذاشتند که متاسفانه این موارد از 
سوی دولت اجرایی نشد و دولت، تضمین های الزم را هم 

از طرف مقابل نگرفت.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره 
تاکیدشان بر این بود که ما در برجام گام به گام و متناظر 
حرکت کنیم، تصریح کرد: متاســفانه در عمل این اتفاق 
نیفتاد و علت اینکه امروز مشکالت زیادی داریم، آن است 

که این فرآیند در برجام طی نشد.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر 
اینکــه ادعای دولتی ها مبنی بر اینکه نظرات رهبر انقالب 
در برجام تامین شــده، کذب و دروغ محض است، گفت: 
دولت امروز ناکام شده و تمام مسیری را هم که طی کرده، 

اشتباه بوده است.
ذوالنــور با بیان اینکــه طرف مقابل هم بــه هیچیک از 
تعهداتش عمل نکرده اســت، اظهار داشت: دولت در این 
شــرایط به دنبال آن اســت که تقصیر را گردن دیگران 
بیندازد و مطلقاً ادعاهــای امروز دولتمردان درباره برجام 

درست نیست.  مهر

گزارش

برنامه هفتم توسعه باید براساس قانون اساسی تدوین شود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: آیین نامه داخلی، برنامه هفتم توسعه 

و بودجه ساالنه باید براساس قانون اساسی تدوین شود.
محمدباقر قالیباف در چهاردهمین جلســه شــورای هماهنگی روســای 
کمیســیون ها و هیئت رئیســه قوه مقننــه گفت: باید حــوزه ماموریت 
کمیســیون های تخصصی مجلس مشخص شود، مرکز پژوهش ها نیز اقدام 
خــود را در این زمینه نهایی کند. رئیس قوه مقننه کشــورمان تاکید کرد که 
تامین اجتماعی در اولویت دستور کار حداقل دو کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد 
و مسائل آن پیگیری می شود. وی اظهار داشت: هماهنگی و همپوشانی بین آیین نامه 
داخلی مجلس، برنامه هفتم توســعه، سیاستگذاری ها و مسائل راهبردی باید در تعیین 
اولویت کمیسیون ها مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین، گفت: تعداد طرح ها و لوایح 

از مرز ۳۰۰ فقره عبور کرده که باید ساماندهی شود.  خانه ملت

اواسط بهمن؛ بررسی الیحه بودجه 1400 در مجلس
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه مجلس گفت:از اواسط بهمن ماه 

کار بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی پارلمان آغاز می شود.
رحیم زارع با بیان اینکه بررسی بخش درآمدی بودجه در این کمیسیون 
به پایان رسیده، گفت: در حال حاضر اعضای کمیسیون در حال بررسی 
بخش هزینه ای بودجه ســال آینده هســتند. وی با بیان اینکه احتماال 
اواســط هفته آینده بررسی بخش هزینه ای بودجه سال آینده در کمیسیون 
به پایان برســد، ادامه داد:پس از بررسی الیحه بودجه در کمیسیون، نمایندگان ۱۰ 
روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند. زارع درباره نحوه عملیاتی کردن 
اصالح ســاختار بودجه در الیحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، عنوان کرد:تمام 
تالش اعضای کمیســیون و نمایندگان بر این است اقدامات الزم برای اصالح ساختار 

بودجه را در الیحه ارائه شده به پارلمان را اعمال کنند.  تسنیم

ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی پشتوانه علمی و منطقی دارد
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فرمایش رهبری معظم 
انقالب مبنی بر منع واردات واکســن کرونا از آمریکا، انگلیس و فرانســه 
منطقی است و پشتوانه علمی دارد. حسینعلی شهریاری با تاکید بر علمی 
بودن بیانات مقام معظم رهبری درباره ممنوعیت واردات واکســن کرونا 
از آمریکا، انگلیس و فرانســه، اظهار داشــت: برای همه ما ثابت شده که 
توصیه های مقام معظم رهبری به مسئوالن و مردم در شرایط مختلف کاماًل 
منطقی است. وی تصریح کرد: این کشورها هیچ گاه قابل اعتماد نبودند و حضرت آقا 
در این باره مثال مهمی را درباره خون های آلوده مطرح کردند که برخی از هموطنان 
ما دچار بیماری ایدز شدند اما دشمنان نه تنها خسارتی به ما ندادند، بلکه مسئولیت 
این جنایــت بزرگ را هم نپذیرفتند. نماینده مردم زاهدان گفت: اگر این کشــورها 

می توانستند کاری انجام دهند، ابتدا برای خودشان انجام می دادند.  مهر

نامه ۸۴۰ استاد دانشگاه به سردار حاجی زاده درباره تحرکات آمریکا در منطقه

وقت زدن است
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سرمقاله

ادامه از صفحه اول
خود را هم ندارند، خریدها از سوی مردم کم شده تا 
بتوانند به نوعی دخل و خرج خود را مدیریت کنند. 
این چه ادعایی اســت که از ســوی مسئولین گفته 
می شود همه چیز فراوان است و مردم هیچ مشکلی 

در تهیه نیازهای خود ندارند؟
اقشــار زیادی از مردم توان خرید خود را از دســت 
داده اند چرا که قیمت ها هر لحظه باال می رود و هیچ 
ثباتی در آن نیست. آیا بی تدبیری ها را قبول ندارید؟ 
آیا ســهل انگاری در تأمین خــوراک دام و طیور و 
ترخیص نکردن به موقع آن از کمرک کشــور باعث 
ایجــاد اختالل در تولید و توزیع مرغ و تخم مرغ در 
بازار نشــد؟ افزایش سرســام آور قیمت مسکن در 
دولت تدبیر و امیــد را چگونه توجیه می کنید؟ در 
طول ۸ ســال دولت شــما چند صد درصد بر روی 
قیمت مسکن رفته اســت؟ آیا مسکن به تحریم ها 
ارتباط دارد؟ آیا دونالد ترامپ مقصر گرانی مســکن 

است یا سیاست های اقتصادی دولت؟
نمی توان از زیر بار مســئولیت به واســطه تحریم ها 
شــانه خالی کرد. زمانی را بــرای وعده های بزرگی 
که در تبلیغــات انتخاباتی به مردم دادید بگذارید و 
آنها را مرور کنید. و اگر نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری این توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی را 

آویزه گوش خود می کردند که فرموده بودند؛
»من به نامزدهای گوناگــون عرض می کنم جوری 
حرف بزنید که اگر در خرداد ســال آینده نوار امروز 
شــما را جلوی خودتان گذاشــتند یا پخش کردند، 
شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه 
آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید 
تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. 

کاری را که می توانید انجام دهید، وعده بدهید.«
مرحمت  گشته اند  پشیمان  گشتن  طال  از  مردم 

فرموده به همان مس قانع هستند.؟

چند راهکار برای تامین 
بودجه دولت کفگیر و مفید

تمام  به  دارد  قصد  دولت  که  آمده  خبرها  در 
کند  تقدیم  ملی«  آزاد »پالک  مناطق  خودروهای 
تا  میلیون  صد  بین  مبلغی  خودرو  مالک  هر  از  و 

چهارمیلیارد تومان بگیرد.
این عزیزان آفرین گفت  باید به ذهن خالق  البته 
خودشان  برای  بودجه  کسری  شرایط  این  در  که 
پول تهیه می کنند اما به اعتقاد »ننجون« این کار 
قشنگی نیست و راه های بهتری برای پول درآوردن 
دو  خانوار  تعداد  اندازه  به  دولت  یک(  دارد.  وجود 
را  پول  الباقی  و  را محاسبه کند  مردم  یارانه  برابر 
از حساب های مردم بردارد برای خودش چون پول 
زیادی فساد می آورد.هر کس هم که مقاومت کرد 

می تواند جمع کند و از مملکت برود.
تمام  رانندگی  و  راهنمایی  کمک  با  دولت  دو( 
اتومبیل های مردم را توقیف کند و بعد از دریافت 
جریمه به قیمت روز به خودشان بفروشد.هر کس 
هم که مقاومت کرد می تواند جمع کند و از مملکت 

برود.
سه( دولت از تمام مالکان مسکن اعم از پنت هاوس، 
ماهانه  اجاره  مردم  بیغوله  و  اتاق  آپارتمان،  ویال، 
بگیرد هر کس هم که مقاومت کرد می تواند جمع 

کند و از مملکت برود.
چهار( دولت می تواند در تمامی جاده ها و خیابان ها 
دریافت  کیوسک های  این  از  متر  صد  فاصله  به 
عوارض نصب کند و هر صدمتر یک عوارض تپل 
از شهروندان دریافت کند. هر کس هم که مقاومت 

کرد می تواند جمع کند و از مملکت برود.
پنج( دولت می تواند وزارت ارتباطات را ملزم کند 
ایرانی که  از هر  و  را رصد کرده  تا فضای مجازی 
در این فضا پست می گذارد، الیک می کند یا پیام 

می نویسد هزارتومان دریافت کند.
تبصره: صبح بخیر و شب بخیر رایگان است اما اگر 
در کنار این جمالت از استیکر استفاده شود مشمول 
دریافت عوارض خواهد بود. هر کس هم که مقاومت 

کرد می تواند جمع کند و از مملکت برود.
و  کابینه  اعضای  رییس جمهور،  به  توهین  شش( 
مسئوالن خدوم نظام در هر نوبت هزارتومان جریمه 
خواهد داشت. حتی کسانی که توی دلشان به این 
عزیزان ناسزا بگویند باید مبلغی را به دولت بپردازند.
نکته: اگر فقط همین بند از پیشنهاد ننجون اجرایی 
شود دیگر نیازی به اعمال بندهای پنجگانه نخواهد 
بود چرا که در این صورت نه تنها خبری از کسری 
با پدیده »زیادبود بودجه« نیز  بودجه نیست بلکه 

مواجه خواهیم شد.
که  کنم هر کس هم  نرفته عرض  یادم  تا  آهان... 

مقاومت کرد می تواند جمع کند و از مملکت برود.


