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 حسین فریدون به »چشــم و گوش برادر« یا »مرد
در ســایه دولت« شهرت دارد .ششــم شهریور ۱۳۹۲
بــود که از برادر حکم گرفت» :نظــر به مراتب تعهد،
توان اجرائی و سوابق مدیریتی جنابعالی ،بهموجب
این حکم بهعنوان »دستیار ویژه رئیسجمهور در امور
اجرائی« منصوب میشــوید« .حکمی کــه از همان
زمان صــدور ،انتقادها و اتهامهایــی را برای فریدون
بهدنبال داشت و اضطرابهایی را برای روحانی تا ایام
رقابتهای انتخاباتی در اردیبهشت امسال و روزهای
بعد از پایان انتخابات .محمدباقر قالیباف ،بیستوسوم
اردیبهشــت در یکــي از برنامههــاي تبلیغاتي خود،
بــرادر روحاني را به »تعیین مدیــران بانکها« متهم
کرد ،اتهامي که فریدون آن را نادرســت دانست و در
نامهای به رئیس ســازمان صداوســیما خواستار آن
شد که شبکه دو ســیما زمانی را برای پاسخگویی به
او اختصاص دهد؛ درخواســتي که بیپاســخ ماند .او
زاده ســرخه در  ۱۸کیلومتری غرب ســمنان در سال
۱۳۴۲؛ برادر کوچک و دســتیار ویژه روحانی است .او
در اوایل پیروزی انقالب ،فرماندار نیشابور بود و بعدها
بــه فرمانداری کــرج رفت .جنگ که به پایان رســید،
هشت سال سفیر ایران در مالزی بود؛ او بعدها یکي از
اعضای هیئت نمایندگي ایران در ســازمان ملل متحد
در نیویورک بود .بعد از پایان کار دیپلماتیك ،مشــاور
برادرش در مرکز تحقیقات اســتراتژیک شــد و تا مهر
 ۱۳۹۲در این مقام باقی ماند.
آغاز دورهای جدید
وقتــی روحانــی در انتخابات خــرداد  ۱۳۹۲پیروز
میشــود ،دوره جدیدی برای فریدون آغاز میشــود؛
شــیریني پیروزی شــیخ دیپلمات همــراه با تلخکامی
فشار بر خود؛ مخالفان روحاني ،فریدون را به اسفندیار
رحیممشــایی در دولت محمود احمدینژاد تشــبیه
میکنند .از حضور در مجامع رســمی تا نشســتن در
ردیف صدر جلســات هیئت دولت و هرجا بدون برادر
میرفت ،چشــم او بود؛ از حضور در مراســم ترحیم،
افتتاحیه ،عیادت از بیماران و تودیع و معارفه مسئوالن
تا حضور در میان تیم هســتهای ایرانی .دســتیار ویژه
رئیسجمهور ،در میانه مذاکرات هســتهاي ،در اسفند
 ۱۳۹۳به تیم هستهای میپیوندد و تا پایان مذاکرات و
انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک ،در جلسات مذاکرات
هستهای ایران و  ۵+۱حضور دارد .وزارت امور خارجه،
علت حضور او را »انجام مشورتها و هماهنگیهای
الزم در طــول مذاکــرات« ذکر میکند .شــایع بود که
فریدون در این مذاکرات  -بــراي مصونماندن هیئت
ایراني از خطر شــنود مکالمــات  -گزارش مذاکرات را
به گویش سرخهای ،مستقیم به حسن روحانی اطالع
میدهد؛ اما با همین حضور ،منتقــدان روحانی را در
مخالفت خــود جدیتر میکنــد و صالحیت حضور
فریدون را در این مذاکرات زیر سؤال میبرند.
باران اتهامها شروع ميشود
او ایــن روزها کمتر در کنار برادر دیده ميشــود؛ از
همان زمان حضور در دولت ،اتهام دستداشتنش در
فساد مالی از سوی چهرهها و رسانههای اصولگرا به
سویش سرازیر میشود .حامیان دولت میگفتند هدف
از این اتهامات ،سیاســی و حمله بــه رئیسجمهور
اســت و منتقــدان روحانی او را متهــم میکردند که
رئیسجمهــور با حمایت از بــرادرش مانع از اجرای
عدالت میشــود .تأســیس صرافی هنگام حضور در
دولــت ،ماجراي حقوقهــاي نجومی ،متهمشــدن
به دستداشــتن در انتصــاب مدیرعامــل بانک رفاه
کارگران ،پرونده مدیرعامل پیشــین بانک ملت ،نحوه
تحصیل در مقطع دکترا در دانشــگاه شهید بهشتی و
ماجراي زیان ســه هزار میلیارد تومانی بورس تهران،
ازجملــه اتهامات ریزودرشــتی اســت کــه در یکی،
دو ســال گذشــته علیه او مطرح شــده است .جواد
کریمیقدوســی ،عضو جبهه پایداری هــم آن زمان
ادعــاي عجیب دیگــری را مطرح ميکند» :حســین
فریــدون در نهاد ریاســتجمهوری بــا تقلید صدای
روحانی ،خود را بهجای رئیسجمهوری معرفی کرده
و دســتور میدهد« .یا به نقــل از محمدجواد ظریف
گفته است» :او )ظریف( میخواسته »خط قرمزهای
رهبــری« را رعایت کند ،اما فریدون ،با آرنج به پهلوی
ظریف میزده و میگفته »زود رد شــو« .دامنه انتقاد
به فریدون به مجلس شــورای اسالمی میرسد؛ ۴۶
نماینده اصولگراي مجلس شــورای اسالمی  ۱۵دی
 ۱۳۹۵در نامهای به روحانی از او میخواهند برادرش
را بهخاطر فساد مالی به قوه قضائیه معرفی کند؛ اما
فریدون ســاکت نیست و جوابیهای را خطاب به علی
الریجانی ،رئیس مجلس ارســال میکند .یک بار هم
پرونده تحصیل او در مقطع دکترای دانشــگاه شهید
بهشتی از ســوی نمایندگان مجلس مطرح میشود.
این خبــر را محمدجــواد ابطحی ،عضو کمیســیون
آموزش و تحقیقات مجلس ،در  ۲۲آذر  ۱۳۹۵اعالم
ميکند.
سیاست بعد از فریدون
حاال فریدون احضار شــده و هنوز ســکوت برادر
درباره او نشکســته اســت؛ او ســکوت کرده یا براي
پرهیــز از تنشآلودکــردن فضاي سیاســی ناگزیر از
سکوت اســت .ســکوت و حمایتنکردن روحاني از
فریــدون همان چیزی اســت که تندروهــا اگرچه در
ظاهر خواهانش بودند ،اما به نظر نميرســد برایشان
واقعا خوشایند باشد .آنان بهدنبال بازکردن جبههاي
تازه و افزایش تنش هستند و آرامش روحاني در برابر
رسیدگي قضائي به پرونده برادرش قطعا این فرصت
را از آنان ميگیرد.

شرق :سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته
در صدوچهاردهمین نشست خبری ،با
اشاره به پرونده قتل آتنا اصالنی گفت:
»دســتگاه قضائی استان اردبیل با تمام
جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع
بــود .رئیس دســتگاه قضا هــم تأکید
کردند که هرچهسریعتر به این موضوع
رســیدگی شــود .در رســیدگی به این
موضوع دلخراش متهــم به یک مورد
دیگــر هم اعتراف میکنــد که من قبال
هم خانم دیگری را به قتل رســاندهام
و در جایی مثال یــک چاهی انداختهام
که با تمــام تحقیقات هنوز آثاری از آن
جسد کشــف نشده بود ،البته مســئله مهمی است؛
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
حــقاﷲ و حقالناس اســت .این موضــوع در حال
رســیدگی اســت .به غیر از اعتراف ،اسناد و مدارکی
پیدا نشده است .اگر موضوع روشن شود ،این پرونده
رسیدگی و حکمش صادر میشود« .حجتاالسالم
محسنیاژهای درباره برخی اخبار مبنی بر وجود چند
ســخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین بررســیها
محســنیاژهای بیان کرد» :زمانــی که تحقیقات
جســد دیگر در مورد این پرونده ،عنوان کرد» :آنچه
از پرونــده توهین به رئیسجمهور در راهپیمایی روز
آغاز میشــود ،دالیل در توجه اتهام احراز میشود.
رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومی بوده
قدس ،گفت» :در این رابطه پروندهای تشــکیل شده
اگر دلیلی بــود ،متهم تحت تعقیب قــرار میگیرد.
که هنوز کشف نشده است«.
اســت .چون اقدامی بوده که در خیابان انجام شده.
در روزهای اول هم که تحقیق انجام میشــد ،مورد
او همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی
نیروهــای اطالعاتی و انتظامی توانســتند افرادی را
دیگری مطرح شــد کــه دو میلیون یــورو در اختیار
آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت:
شناســایی و معرفی کنند کمااینکه دادســتان تهران
متهــم بوده که این را باید به جــای دیگری میداده
»این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شــده بود که به
نیــز اقداماتی داشــته و پرونده تشــکیل شــده ،اما
ولی ایــن در هیچ جایی ثبت و ضبط نشــده که این
وسیله نیروهای وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر
هنوز به دادگاه نرفته اســت .نام بعضی افراد اسما
موضوع هم باید پیگیری شود«.
شــد و در دادگاه بــدوی محکوم به  ۱۰ســال حبس
مطرح است ،اما نشــانهای از منزل و ...آنها هنوز در
او افزود» :گفته میشــود چرا حکم جلب صادر
شــده که این حکم قابل اعتراض اســت و اگر حکم
دست نیســت که احضار شــوند ،اما تصویر آنها در
شده است؟ دراینباره بازپرس گفته ما میخواستیم
قطعی وارد شــود ،من و همکارانم درباره اقداماتی
حال شــعاردادن موجود است و شناسایی شدهاند و
این پرونده تکمیل شــود و نیاز به احضار ایشان بود.
که این فرد میخواســته انجام دهد ،بیشــتر توضیح
درحالحاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم«.
در تاریخ  ۲۴اســفندماه ســال  ۹۵ایشــان را احضار
میدهیم« .محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره
محســنیاژهای درباره دســتگیری فردی در دفتر
کردیــم ،مأمور ابالغ به آن آدرس رفته و گفته من به
موضع قوه قضائیه درباره منشــور حقوق شهروندی
یکی از مسئوالن دولتی ،افزود» :فردی دستگیر شده،
آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناســایی نشده و
و اجــرای آن ،عنوان کرد» :قوه قضائیه از هر طرح و
امــا اینکه چه ارتباطــی با مدیر خــود دارد و اینکه
این ســؤال مطرح اســت که آیا آن فرد در آن آدرس
برنامهای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان
ارتباط کاری اســت یا خیر ،مشــخص نیست و اتهام
شناســایی نشــده یا آن آدرس شناســایی نشده که
باشد ،استقبال میکند .دستگاه قضائی در سالهای
ایشــان هنوز ثابت نشــده و پرونده در حال رسیدگی
دستور داده شد این موضوع پیگیری شود«.
قبــل و در زمــان آیتاﷲ شــاهرودی بخشنامهای
اســت« .او همچنین گفت دادگاه رسیدگی به پرونده
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد» :ایشان در زمان
را در ایــن زمینه داشــت و از آن حمایت کرد که این
یاشار سلطانی ،هشتم مردادماه برگزار میشود.
تحقیقات دو وکیل داشــتند و زمانی که میخواســت
بخشنامه در مجلس تصویب شد«.
آزاد شــود ،کفیل او هم شــدند که البته دراینباره به
نظر سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای متروي
او افزود» :ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی
ایشــان ارفاق شــده؛ چراکه دو وکیل او کفیل وی هم
شهرری
دارد .منظور آیتاﷲ آملیالریجانی ایجاد مرکز ملی
شــدهاند .یکی از وکال که کفیل بوده ،در دادســرا هم
محســنیاژهای درخصوص مرگ فرد ضارب که
بهعنــوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر ما بتوانیم از
حضور داشته؛ به او میگویند ما ایشان را میخواهیم
روز شــنبه در متروی شهرری اقدام به حمله به چند
ظرفیتهایمان استفاده کنیم ،نیازی به مرکز جداگانه
و ظــرف یک ماه این موضوع را به وی ابالغ کنید و در
نفر کرده بود ،عنوان کرد» :مأمور نیروی انتظامی اگر
نداریم .هر آنچه مربوط به حقوق شــهروندان است
ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشــد ،نســبت به
قوه قضائیه از آن استقبال و حمایت میکند«.
مرگ این فرد مقصر نیســت و مــن نمیدانم که این
حسین فریدون به زندان معرفی شد
ضوابط رعایت شــده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خونریزی
ســخنگوی دســتگاه قضا درباره خبر بازداشــت
تا بیمارستان فوت شده ،باید بررسی کرد که آیا تأخیر
حســین فریدون ،گفت» :برای او دیروز )شــنبه( قرار
در رســاندن او به بیمارستان باعث مرگ شده است،
صادر شــده و چون این قــرار وثیقه اســت و تأمین
بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست«.
نشده ،او به زندان معرفی شده است که اگر این قرار
او در پاســخ به سؤالی درخصوص حمله به یک
وثیقه را تأمین کند ،آزاد میشود .محسنیاژهای تأکید
روحانــی در مترو و اینکه قــوه قضائیه چه حمایتی
کرد که قرار صادره ،قرار بازداشــت موقت نیست .او
از افرادی ميکند که امربهمعــروف میکنند ،گفت:
همچنین درباره اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟
»قانون خوبی در این زمینه داریم و یکی از مســائلی
گفــت» :آن را ندیــدهام ،اما میدانم قــرار با وثیقه
که درخصــوص امربهمعروف لســانی و کتبی گفته
است« .اژهای افزود» :این پرونده درخصوص مسائل
شده ،این اســت که همه آحاد مردم موظفاند و در
مالی است ،اما معوقات بانکی نیست«.
برابر ناهنجاریها همه مسئولیم .یک جاهایی گفته
او درخصــوص اینکــه آیا قوه قضائیــه میتواند
که فراتر از لســان و کتابت اســت که دســتگاههای
درخواســت فیلتر کانالهای تلگرامی یا دســتور آن
دولتی و دســتگاههای مسئول
را صــادر کنــد؟ گفــت» :ما دو
موظفانــد وظایفــی را انجام
مرجــع داریــم؛ یکی عــام که
احمدینژاد یک نامه سرگشاده به
دهنــد .در جاهــای مختلف در
قــوه قضائیــه اســت و موظف
ملت نوشت که فرازهای مختلفی
قانــون حمایتهایــی از آمر به
اســت با هــر جرمــی برخورد
داشت که بخش عمده آن که
معروف و ناهی از منکر در نظر
کند و تفاوتی نــدارد که فضای
اظهارنظر شده ،خالف واقع است.
گرفته شــده که یــک بخش از
ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم
مجــازی یــا غیرمجازی باشــد.
مطالبی شنیده و به استناد آنها
آن قضائی اســت« .سخنگوی
کســی در فضای مجازی جرمی
قضاوت میکند .بخشی از اینها قابل
قوه قضائیه افــزود» :در قانون
انجــام دهد ،ایــن در صالحیت
تعقیب قضائی است
گفته شــده اگر آمر به معروف،
ذاتــی قوه قضائیه اســت که با
مجروح ،مصدوم و کشــته شد،
آن برخــورد کند .امــا در اینجا
او را در ردیف شــهدا قرار دهید .بــرای قوه قضائیه
قانون یک مرجع دیگری هم بــه نام کارگروه تعیین
وظایفی گذاشــته که شــما موظفید چگونــه از آمر
مصادیق مجرمانه تشــخیص داده کــه این کارگروه
بــه معــروف و ناهی از منکــر حمایت کنیــد .البته
وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هســت.
متذکر هم شــده که کســی به بهانه امربهمعروف و
چند وزیر و چند نفر از چند دســتگاه و دادستان کل
نهیازمنکر خــودش جرمی را مرتکب نشــود .قوه
هــم در آنجا حضور دارند .اگــر از طریق آن کارگروه
قضائیــه هم در ایــن زمینه بخشنامه داشــت .در
تصمیم گرفته شود ،براساس ضوابط همان کارگروه
قانون ســتادی پیشبینی شده و وظایفی تعیین شده
اســت و اگر الزم باشــد اقدام میکند .طبیعی است
که  ۱۸عضو دارد و شــش وزیر عضو آن هســتند .از
هماکنون و هم پیشتر اعضای دولت در آنجا بیشتر
قوه قضائیه ،رئیس دســتگاه قضائی عضو این ستاد
هســتند و موضوعی که مطرح میشود ،مثال دولت
است .اگر مسائلی مطرح باشد در آن ستاد تعقیب و
رأی نمیدهد«.
پیگیری میشود«.
آخرین وضعیت پرونده امالک شهرداری
بخشــی از نامه سرگشــاده »احمدینــژاد« قابل
محســنیاژهای در پاســخ به خبرنگار »شــرق«
تعقیب قضائی است
درخصوص آخرین روند رســیدگی به پرونده امالک
معــاون اول قــوه قضائیه در پاســخ به ســؤال
شــهرداری گفت» :تعدادی از این قراردادها فســخ
خبرنــگاری درباره بازداشــت حمید بقایــی و اینکه
شــده و تا پنج میلیارد تومان از این پولها برگردانده
جزئیات این پرونده مسائل اداری است یا فساد مالی؟
شده است .درعینحال از  ۱۸۵نفر تحقیقاتی صورت
و اینکــه بیانیه محمــود احمدینــژاد در این رابطه
گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است ،اما هنوز
مصداق مجرمانه اســت؟ گفت» :آقای احمدینژاد
به دادگاه نرفته است« .او همچنین درباره پروندهای
یک نامه سرگشــاده به ملت نوشــت کــه فرازهای
تحــت عنــوان »کاســبان تحریــم« که طبــق گفته
مختلفی داشــت که بخش عمــده آن که اظهارنظر
ســخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است،
شــده ،خالف واقع است .ایشــان مثل همیشه از یک
عنــوان کرد» :مســلما تحت عنوان کاســبان تحریم
فرد متهم مطالبی شــنیده و به استناد آنها قضاوت
پروندهای به قوه قضائیه نمیآید ،اما اگر منظورشان
میکند .بخشی از اینها قابل تعقیب قضائی است«.
پرونده بابک زنجانی است ،باید بگویم که آن پرونده
او ادامــه داد» :آقــای احمدینــژاد در یکــی از
توسط مدعیالعموم اقدام شــد و تا مدتها دولت
فرازهای نامه گفته اتهام ایشان این بوده که مصوبه
و وزارت نفــت شــاکی نبودنــد و فقط درخواســت
دولت را درباره ارائــه  ۳۰۰میلیون پاداش به برخی
ممنوعالخروجی کردند .پرونده فروش نفت توســط
افراد دولت ،اجرائی کرده؛ اصال این جزء اتهامات این
ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.
فرد نبوده است ،ایشان دو یا سه اتهام دارند .تصرف
احمدیمقدم پرونده دارد
غیرمجاز ،اختالس ،تبانی در معامالت دولتی که باید
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا
رسیدگی شوند و باید دید اثبات میشود یا خیر«.
احمدیمقدم پرونده دارد ،گفت» :بله ،پرونده دارد«.

جواب آن وکیل میگوید شما احضاریه
رسمی برای من بفرستید .بازپرس هم
میگوید شــما کفیل هســتید و من به
شــما ابالغ میکنم .وی هم حاضر به
امضای صورتجلسه نمیشود .وکیل
هــم از این موضــوع انتقاد کــرده که
بازپرس میخواسته من صورتجلسه
را امضا کنم تا به من ابالغ شــود و من
امضــا نمیکنم .در مــورد دیگری هم
کفیل ایشــان را میخواهنــد و در آنجا
حاضر میشــود و میگوید شما ایشان
را میخواهید؟ و میگویند بله؛ در آخر
ایشــان حاضر نمیشــوند و جلب وی
صادر میشود« .محسنیاژهای گفت» :ایشان گفتهاند
اجــازه داده نشــده که از بیرون غذا تهیــه کنند یا نور
کافی در آنجایی که هســت ،وجود نــدارد .البته این
خالف قانون نیست که زندان این اجازه را ندهد ،ولی
در زمانی که ایشــان در اختیــار وزارت اطالعات بود،
بارها و بارها از بیرون غذا سفارش میدادند .با هزینه
دستگاه نه با هزینه خودش و گفته میشود هنوز هم
پول این غذاها را ندادهاند .ایشان مکررا با خانوادهاش
در ارتباط بوده و در سوئیتی سکنا داشته که یخچال و
تلویزیون و دیگر لوازم الزم را در اختیار داشــته است.
از نور کافی هم بهره داشــته ،اگر هتل هم نباشــد ،از
خانه برخی از من و شــماها بهتر بوده اســت .در این
میان بازپرس مینویسد که به قسمت عمومی منتقل
شــود و ایشــان هم میگوید من هم در این ســوئیت
راحتترم ،اگر اجازه دهید در اینجا بمانم«.
برداشت من از توصیه رئیس مجلس مثبت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر
اینکه رئیس مجلس در همایش قوه قضائیه خطاب
به شــما گفت که مراقب باشید در دام کشمکشها
نیفتید ،برخورد شــما نسبت به این موضوع چیست،
گفــت» :من از جناب دکتر الریجانی تشــکر میکنم.
ایشــان گفتند باالخره ما به گونهای صحبت کنیم که
افراد نگران نشوند از سرمایهگذاری که درست است؛
البته به دولت هم توصیــه کردند که کابینه انقالبی
را معرفی کنند که کار پســندیدهای اســت .برداشت
من از صحبتهای ایشــان مثبت است .ایشان گفتند
من حواســم جمع باشد که قصد ما این است که به
سرمایهگذارها کمک کنیم اما اگر افرادی فاسد باشند
با آنها برخورد خواهد شــد؛ زیرا اگر برخورد نشــود،
زمینه عدم سرمایهگذاری به وجود میآید«.

 ســود ســپرده بانکــی :مرتــب در روزنامهها
میخوانم که سود سپردههای بانکی باید کاهش
یابد؛ ولی کســی چیزي عقالنــی و منطقی در این
رابطــه نمیگوید .گویــا مســئوالن نمیدانند که
این یک راه کســب درآمد بــرای میلیونها ایرانی
اســت .اگر میخواهند درآمد من را کم کنند باید
راه جایگزین برای آن قرار دهند .من جز این ســود
سپرده درآمد دیگری ندارم .آیا به غیر از داللبازی
یا خریــد خانــه و مســتغالت راه دیگــری برای
ســرمایهگذاری در این مملکــت وجود دارد؟ اکثر
مردم آنقدر پول ندارند کــه خانه بخرند و اجاره
دهند .افراد ســالمند اگر هم پول داشته باشند از
لحاظ عملی قدرت جســمی و روحــی این کار را
ندارند .در کشــورهای پیشــرفته مردم پولشان را
در بورس ســرمایهگذاری میکننــد .در آمریکا در
درازمدت ســود حاصل از خرید ســهام  ۲۴درصد
است )کل ســهام در  ۵۰سال گذشته( .از نظر من
بهترین کار این اســت که بانکهای سرمایهگذاری
تأســیس شوند و کارشــان این باشــد که مشتری
پولش را آنجا بهصورت سپرده درازمدت  ۱۰یا ۲۰
ســاله پسانداز کند و آنها خودشان سهام بخرند
کــه گویا در ایران خرید ســهام از ســوی بانکها
ممنوع اســت .راه دوم این است که دولت به این
ســپردهها سوبســید بدهد؛ یعنی به ســپردههای
خیلی طوالنی مثل  ۱۰یا  ۲۰سال سود باال و حدود
 ۲۴درصد بدهد و پول را با نرخ متناسب با تورم در
اختیار بانکها بگذارد تا آنها به کارآفرینان با نرخ
پایین وام بدهند .چه خوب اســت دولت حســاب
پسانــداز ابدی به وجــود آورد؛ یعنی من هرچه
دارم تا زنده هستم در حسابی پسانداز کنم و نرخ
خوبی ســود بگیرم و دیگر نگران باال و پایینرفتن
ســود نباشــم .هر وقت ُمردم ،وراثــم میتوانند
حساب را ببندند ،بدون پرداخت جریمه ولی تا آن
زمان مثل سیستم فعلی عمل کنند؛ یعنی اگر تا ۱۰
سال خواستم نقد کنم یک سودی بدهند.
 نمایشــگاه خواربــار در پیــادهرو! در مقابــل
فروشــگاههاي زنجیــرهاي ،عــدهاي از دالالن و
دستفروشــان بســاط پهــن کردهاند و بــا ایجاد
ســدمعبر در پیادهروهــا نمایشــگاه خواربار راه
مياندازنــد و منتظر فرصت هســتند تــا اجناس
بُنــي را به قیمت ارزان از َچنگ مردم درآورند و با
قیمت گران بفروشند!
رؤیا کسایي

