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راهبردی آمریکا، محمل انتخابات در ایران را به عنوان یکی از خطوط کاری 
خود انتخاب کرده و با تاکید بر جنبه های نرم افزاری ، اقتدار فکری، قدرت 
طراحی و سناریو سازی در غلبه بر ایران، تاکتیک ها و راهبردهایی را برای 
تاثیرگذاری در سرنوشت انتخابات ایران مدون کرده اند که در قالب ویروس 
و امراض واگیردار و ُمسری توسط پادوهای داخلی خود به اجرا درمی آید. 
بازخوانی حوادث فتنه 88 و درس آموزی از ماجراهای مجلس ششم، حکم 
می کند که برای روشنگری افکارعمومی درباره شناساندن زمینه های نفوذ 

دشمن، باید امراض مذکور را تبیین کرد و مولفه های آن را بازشناخت.
1- مرض مخالفت با اصل انتخابات

از جمله مفاهیم جدیدی که به عنوان مکمل قدرت نرم مطرح شده، طرح 
قدرت هوشمند است؛ سیاستی که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت، سخت 
باشد و همراه با اعمال زور، اقناع نیز به کار رود. در آستانه همه انتخابات 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، نخستین مرضی که از سوی طراحان آمریکا 
با ارعاب و فشــار و تهدید و فتنه گری به اجرا درآمده »مخالفت با اصل 
انتخابات« است و به تعبیر رهبری معظم انقالب  »آنها می خواهند بگویند 
مردم ساالری منحصر درماست. نمی توانند این را تحمل کنند که یک نظام 
اسالمی و دینی، با ارزش های واالی ایمانی خود بتواند مردم ساالری را این 

طور نهادینه کند.« )در اجتماع بزرگ مردم کرمان- 1384/2/11(.
2- مرض تحریم انتخابات

سپس با شیوه اقناعی و یارگیری از عناصر وابسته داخلی و رسانه های 
زنجیره ای، زمزمه »تحریم انتخابات« را آغاز می کنند و با هدف حذف مردم 
از معادالت سیاسی ایران و نظام جمهوری اسالمی، ویروس و مرض تحریم 
انتخابات را به اذهان عمومی تزریق می کنند.  اثرگذاری این مرض به شدت 
بســتگی به پذیرش مخاطبان دارد. به عالوه منابع قدرت نرم اغلب بطور 
غیرمستقیم و برای شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاستها عمل 
می کنند و گاه سالها به طول می انجامد که نتیجه دلخواه را به دست  دهند؛ 
چرا که پراکنده تر و دیربازده تر هســتند و هم به کارگیری آن طاقت فرسا 
است. با این حال این مرض، امراض متنوع دیگری را تکثیر و تولید می کند.

3- مرض کمرنگ کردن و بی رونق کردن انتخابات
بــه مصداق به مرگ بگیر تا به تب راضی شــود یکی از کار ویژه های 
اصلی مرض تحریم انتخابات، زایش چند مرض فرعی و در عین حال مهم 
اســت از جمله مرض »کمرنگ کردن و بی رونق کردن انتخابات« است. به 
طور طبیعی رسانه ها در فعال سازی این مرض نقش موثری ایفا می کنند و 
عده ای بی توجه و گاهی مزدور و حقیر و قلم بمزد در داخل با ارائه آمارهای 
دروغین از طریق رسانه های وابسته در میدان دشمن و به نفع آن بازیگری 
می کنند. در انتخابات دوره های چهارم، هفتم تا نهم مجلس شورای اسالمی 
این رهیافت و رویکرد به عنوان مرضی فراگیر مورد بهره برداری قرار گرفت 
و حتی تــا مرز به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم نیز پیش رفت که با 

قاطعیت و تدبیر رهبری، مکر انتخاباتی دشمن نقش برآب شد.
4- مرض تردید افکنی در سالمت انتخابات

 یکی از زیر مجموعه های مرض تحریم انتخابات که با هدف دلســرد 
کردن مردم طراحی شده و در همه ادوار انتخابات با کلید واژه های »تقلب«، 
»تخلف« مهندسی شــده، »طرفداری سازمان دهی شده از یک جناح«، 
»عدم استقالل شورای نگهبان«، »رد صالحیت های غیرعادالنه«، »نتیجه 
از پیش تعیین شده«، »طرفداری از نامزدهای خاص«، »نظارت استصوابی«، 
»دخالت نهادهای نظامی« و... پی گرفته شده »مرض تردیدافکنی در سالمت 
انتخابات« است که رهبری معظم انقالب در دیدار اخیرشان با ائمه جمعه 
در مورخ 94/10/14 نیز به آن اشاره داشتند: »برخی انگار به عادت و مرض 
بدی مبتال شده اند که دائم در نزدیک انتخابات، در کوس نامطمئن بودن 

نتایج آرا می دمند.«
5- مرض دو قطبی کردن انتخابات

در کنــار طرح حاکمیت دوگانه و دامــن زدن به رویارویی دو عنصر 
»جمهوریت« و »اســالمیت« که در نظام اسالمی یک حقیقت واحدند و با 
یکدیگر ممزوج شــده اند، طراحان محافل سیاسی و امنیتی آمریکا طرح 
»دو قطبی کردن انتخابات« را در ادوار گوناگون انتخابات در دســتور کار 
قرار می دهند به این ترتیب که عناصر وابسته به خود و یا چهره هایی که 
گرایش به غرب دارند و منش لیبرال دموکراسی را پیشه کرده و یا سمت 
و سوی گفتار و عملشان موردپســند آمریکاست نقش goodman )آدم 
خوب( را عهده دار بوده و  نقش bad man )آدم بد( را به چهره های متدین 
و متعهد، انقالبی و دلسوز و بصیر و معتقد به نظام و رهبری واگذار می کنند.

6- مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی
بر مبنای مولفه بند پنج »مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی« غیر 
همسو با آمریکا با کنترل افکارعمومی شکل می گیرد و با ساز و کارهایی 
مثل جنگ رسانه ای مانند استفاده از همه ظرفیتهای مطبوعات اجاره ای 
و زنجیره ای با توســل به سرعت واکنش به رویدادها و عکس العمل ها در 
قبال چالش ها و موضوعات و فرصت های جدید، عملیات روانی، تبلیغات 
سیاسی و فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای، اراده و هویت و اعمال آنان تخریب 
می شود و از دیگر سو از همین طریق، با بزرگ نمایی افراد و جناح های خاص 
و مورد نظر، ضمن مسیریابی از وضع موجود تا رسیدن به وضح مطلوب با 
تمسک به نظرسنجی های از پیش تعیین شده بر روی خواست و اذهان و 

آرای مردم تاثیر می گذارد.
7- مرض سیاه نمایی

مکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای 
تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه ای مبتنی 
بر الگوی »سیاه نمایی« است. براساس این طرح که دارای زیرشاخه هایی 
چون »مرض بدفهمی«، »مرض سوءتبلیغ«، »مرض سوء تشخیص« و 
»مرض سوءرفتار« است، همه مولفه ها و شاخص های مثبت سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشــور دارای تراز منفی گردیده و با 
انگاره های سیاه نمایی، همه ســرمایه های کشور به همراه توانایی و 
مهارت متولیان آن با اســتفاده از تکنیک های عملیات روانی مانند 
»برجسته سازی نقاط ضعف و منفی«، »استناد مجازی و غیرواقعی«، 
»تهییج«، »فریب«، »ایجاد کانون های خبری«، »نشر شایعه«، »تبخیر 
نقاط مثبت« و با بکارگیری روش های مجاب سازی، مورد هجوم قرار 
می گیرد. به این ترتیب مرض واگیر ســیاه نمایی شاخص های مهمی 
چون »اراده عمومی ملت«، »انگیزه و شوق و اشتیاق مردم«، »روحیه 
ملی و حماسی«، »نشاط و شــادمانی«، »خودباوری و هویت دینی و 
ملی« که میزان انسجام و اقتدار ملی کشور بر مبنای آن استوار است 
را کامال مخدوش کرده و به هیــچ می انگارد. در این میان در فضای 
تخاصم و ایجاد شبهه های رنگا رنگ با توجه به زمینه های رفتارشناسی 
برخی از نخبگان، خواص، متولیان، مسئوالن، مدیران، تصمیم گیران 
و تصمیم سازان، امراضی چون »بدفهمی و کج اندیشی«، »خودبینی 
و خوش بــاوری«، »قدرت طلبی و ریاســت خواهی«، »زیاده طلبی و 
فزون خواهی« گریبان آنها را خواهد گرفت و اینان آگاهانه و یا ناآگاهانه 
در پازل گسترش سیاه نمایی دشمن قرار می گیرند و بر حسب اینکه 
کدامیک از قابلیت اثرگذاری بیشتری برخوردارند و هنجارهای مقبولی 
براساس »سوابق انقالبی« و یا وابستگی به »بزرگان و معماران نظام« 
دارند در دیپلماسی  رسانه ای دشمن مورد بهره برداری قرار می گیرند 
و ناخواسته و یا عامدانه زمینه های تاراج سرمایه های اجتماعی نظام 
را فراهم کرده و از دیگر سو وقتی دشمن به رغم تالشهای طاقت فرسا 
و صرف هزینه های سرسام آور و هنگفت و بکارگیری همه ظرفیتهای 
بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود، موفق به 
رقم زدن نتیجه مورد نظر خود در انتخابات نمی شود، همه توان خود 
را برای به هم زدن بازی مصروف می کند. نخست در سطح رهبران و 
نخبگان و خواص و همزمان در سطح میانی که بر عنصر مردمی قدرت 
ملی تاکید دارد و سپس در سطح تاکتیکی که مبتنی بر روحیه مقاومت 
نیروهای خودی است، بر طبل ابطال انتخابات می کوبد تا نتایج دلخواه 
خود را رقم زده و از طریق ترغیب و جلب نظر همگان، سطح کارآمدی 

نظام را با چالش جدی مواجه نماید.
ختم کالم آنکه با توجه به امراض تولیدی دشــمن برای از میان بردن 
مظاهر اقتدار ملی - که انتخابات یکی از جلوه های آن است- می توان مصادیق 
نفوذ دشمن را در بوق های تبلیغاتی دشمنان که مدتهاست مشغول سمپاشی 

و آلوده کردن و زهرآگین نمودن فضای کشور هستند بازشناخت.

درس تاریخ!بیماری های انتخاباتی

بهمن دّری

* واکنش مقتدرانه سپاه در برخورد با حریم شکنی گستاخانه ملوانان ارتش 
آمریکا در عبور از حریم آبی کشــورمان و معذرت خواهی آمریکا از سپاه 
حاکی از این است که دشمن با هر نیتی که در این قضیه وارد شده باشد 
وقتی حضور مقتدرانه جان برکفان ســپاه را در دفاع از حریم امنیتی  ما 
مشاهده کرد از شیطنت گری سخت پشیمان شد. راه متوقف کردن دشمن 
از توطئه گری علیه امنیت ملی به رخ کشیدن قدرت و اقتدار درونی علیه 

نقشه های اوست.
0918---0291

* حضور مقتدرانه و هوشــمندانه سپاه در منطقه و سوریه و عراق و این 
حرکت به موقع در دستگیری تفنگداران آمریکایی یاد آور این کالم حضرت 

امام خمینی)ره( بود که فرمود اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
0253---6929

* ورود قایق های آمریکا به داخل آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس 
را نبایــد  نادیده گرفت. این کار آمریکایی ها برای آزمایش عکس العمل ما 
انجام شــده و بحمداهلل با هوشیاری رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسخ 

محکمی دریافت کرد.
0912---9462

* با پر کردن قلب راکتور اراک، قلب امت اسالمی به درد آمد. هر ایرانی 
باغیرت اندوهگین و ناراحت شــد. متاسفم که در اثر سهل انگاری حاصل 
خون دل خوردن های چندین ســاله دانشمندان ما از بین رفت. از این به 
بعد برای خرید خیلی از وســایل تاسیسات هسته ای باید از آمریکا اجازه 

بگیریم. ما در این مذاکرات تحقیر شدیم.
021---4419

* دولت آقای روحانی می گوید در مذاکرات برجام به آمریکایی که از نظر 
آقای ظریف قدرت دارد که با یک بمب توان دفاعی ما را از بین ببرد، سه 
تا گل زده دو گل خورده است. سؤال این است دولت شما با این همه توان 
دیپلماتیک چرا نمی تواند جلوی عربســتان درآید و جلوی کاهش قیمت 
نفت را بگیرد که به زودی اصال تولیدش با توجه به قیمت پایین آن هیچ 

صرفه ای نخواهد داشت.
0914---5847

* قوه قضائیه پس از گزارش های کارشناســی مجلس درباره قراردادهای 
بلندمــدت نفتــی که به جــای شــرکت دادن ســرمایه گذاران داخلی 
ســرمایه گذاران خارجی را بر این صنعت حاکم می کند، باید وارد صحنه 
شود. همچنین باید سکوت درباره بنزین وارداتی آلوده را که بنا به اظهارات 

خود کارشناسان یورو4 هم نیست بشکند.
سرابی
* آمریکا باید بداند ملت فهیم و انقالبی ایران می داند که چه کســانی را 
راهی مجلس خبرگان کنند. مجلس خبرگان هیچ گاه جای سیاست بازان 
نبوده است و لذا رهبری شجاع، پارسا، شایسته و قاطع ضداستکبار و حامی 
مستضعفان روی زمین نتیجه انتخاب همین منتخبین خبرگان در سال 
68 بود. اکنون نیز این مجلس تشکیل می شود تا به یاری خداوند سبحان 
همین رهبری شــجاع و ضداستکباری از نقطه اوج دیده بانیش بر امور هر 
ســه قوه اشراف کامل داشته و جلوی احیانا کج روی های احتمالی گرفته 
پرچم عدل و داد را به کوری چشم یزیدیان زمان به دست صاحبش منجی 

عالم بشریت بسپارد.
041---3866

* تقریبا بیشــتر فتنه گران 88 از ترحم نظام برخوردار شــدند. مشاهده 
کردیم بعضی از آنان که هنوز در قدرت هستند محاکمه نشدند. خباثت تا 
کجا که این افراد امروز طلبکار شده و برای آینده خط و نشان می کشند. 
6998---0912 و 2405---0917

* آلودگی کالنشهرها متاسفانه طی چند سال به جای کار کارشناسی به 
نگاه جناحی آلوده شد و آنچه حل نشد آلودگی هوا بود. دولت قبل یکی 
از راه حل ها را کاستن از جمعیت پایتخت و قطع واردات بنزین اعالم کرد 
که با فریاد و سر و صداهای مدعیان اصالحات روبرو شد. با روی کار آمدن 
همان طیف و قطع بنزین تولید داخل و وارد کردن بنزین بر آلودگی پایتخت 
و کالنشهرها افزوده شد و گویا این نگاه و روند همچنان ادامه دارد و آنکه 
بیش از همه متضرر خواهد شد ریه های مردمی است که بیشتر اوقات خود 

را مجبورند در معابر و خیابان ها سپری کنند.
خانم نادری
* قبض های اداره برق به دست مشترکین نمی رسد و سپس قطع و جریمه 
می شویم حال آنکه قبال این دیرکرد روی قبض بعدی لحاظ می شد. این 
بی انصافی است که برق ما قطع شود. زن و بچه ما در این سرمای زمستان 

تاوان چه چیز را باید بپردازند.
021---3216

* علت افزایش قیمت عوارض اتوبان قزوین- زنجان چیست؟ لطفا رسیدگی 
شود. این افزایش 50 درصدی خیلی برای ما مردم گران است.

0918---9635
* آموزش و پرورش طی 2 ماه قبل مابه التفاوت بیمه طالیی را قطع کرده 
اســت و طی 2 سال و نیم گذشــته، 24 ماه حق بیمه ما پرداخت نشده 
است. فقط 3 ماه پرداخت شد و مجددا با افزایش حقوق ما این حق بیمه 

قطع شد. لطفا رسیدگی شود.
021---8027

* چندی قبل در هنگام معامله خودرو، دفتر اسناد 600 هزار تومان مطالبه 
کرد وقتی علت را پرسیدم گفتند ابالغ دولت است! چطور از ابتدای سال 
جاری هزینه معامله خودرو 2 برابر شده و حقوق کارگر و کارمند 10-12 
درصد افزایش یافته است؟! ای کاش فقط همین یک مورد بود بسیاری از 
اجناس و اقالم طی امسال چند بار با افزایش قیمت روبرو شدند. البته کسانی 
که حقوق چند میلیونی می گیرند مشکلی با این افزایش قیمت ها ندارند.
0912---3428

* بازنشســته شرکت واحد هستم با اینکه عروس و داماد دارم فقط 900 
هزار تومان حقوق بازنشســتگی دریافت می کنم. متاســفانه همین مبلغ 
ناچیز بازنشســتگی ما را به موقع نمی پردازند و هر ماه با چند روز تاخیر 

پرداخت می شود. چرا؟ 
تهرانی
* مگر دولت برای اشــتغال جوانان 18 ساله بی کار اشتغالی ایجاد کرده 
که تصمیم دارد یارانه 18 ساله های فاقد کارت ملی را قطع کند؟ انصاف 

هم خوب چیزی است.
0912---8614
* به اســاتید حق التدریس دانشــگاه پیام نور ســاعتی 11 هزار تومان 
حق الزحمه پرداخت می شــود از بیمه و بازنشستگی هم خبری نیست. 
جالب اینکه از این 11 هزار تومان هم ده درصد مالیات کسر می کنند.
0912---7013
* معلم بازنشســته خانه نشین شــده دارای 2 فرزند دانشجو هستم و از 
مادر پیرم نگهداری می کنم. آیا انصاف اســت که دولت یارانه بنده را با 
این حال و وضع قطع کند و در سن سالمندی شرمنده زن و بچه بشویم؟
0918---5612
* سازمان تأمین اجتماعی اصفهان از 9 ماه مرخصی زایمان زنان کارگر 
و کارمنــد فقط حقوق 6 ماه را پرداخت می کند. به دیوان عدالت اداری 
هم شــکایت کرده ایم. به رأی صادره این دیوان هم توجه نمی کند. راه 

چاره چیست؟
0913---3784

* حدود 200 متر از حد فاصل جاده بین دو روستای حسین آباد و پیغمبر 
از توابع رباط کریم خاکی است که هنگام بارندگی وضعیت گل و الی به 
وجود آمده تردد روستائیان بویژه دانش آموزان مشکل و سخت می شود. 

چرا برای رفع این مشکل هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
0915---0527

* شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان طبق رویه چند سال اخیر، از اول 
دی ماه دومین بار کرایه خطوط شهری را 20 درصد افزایش داد. ظاهراً 

این از محاسن کاهش تورم است.
0913---2826

* از مهر ماه 1394 که رتبه بندی معلمان شروع شد 80 هزار تومان به 
حقوقم اضافه شد که در همین ماه 180 هزار تومان یارانه دریافتی ام را 
قطع کردند! وقتی اعتراض کردم اعالم داشــتند شما سال 93 به خرید 
مســکن اقدام کرده اید. پس چطور اعالم می کردند که ما در پی تفتیش 

اموال افراد نیستیم!
امیر- فرهنگی

600 تومان گران شد هیچی نگو!
35 تومان ارزان شد بگو ارز فرو ریخت!

»واکنش بازارها به اجرای برجام / قیمت طال و ارز ریخت«.
این متن، عنوان دیروز یک سایت حامی دولت بود. خبر آن الین دیروز ذیل همین 
تیتر نوشت: بازار طال و ارز در آستانه زمان اجرای برجام و لغو تحریم ها روندی نزولی به 
خود گرفت و قیمت دالر 35 تومان کاهش یافت. هر دالر آمریکا به 3610 تومان رسید.

اما مخاطبان این سایت - که از سوی 2 مدیردولتی اداره می شوند - واکنش های 
قابل تأملی به این فضاسازی داشتند: 

- شروع شد دوباره، 4 روز 20 تومن 30 تومن میاد پایین، بعد شوک از بین میره، 
حباب برمی گرده، 400 تومن، 500 تومن میره باال. این شده زندگی ما.

- چنان گفتی ریخت خبر آنالین، گفتم دالر شده 800 تومن احمدنژادی)علی(
- علی جان دالر احمدی نژادی 3300 تومان بود.

- وای نه االن 100 میاری پایین فردا که زندگی عادی شد میشه 3800.
- دالر در عرض 6 ماه 500 تومن گرون شده چی میگی عمو؟

- دیگه این مطالب برای مردم عادی شده. همچین در تیتر خورده قیمت طال و 
ارز ریخت که یکی باید بره از زمین جمعش کنه.

- چقدر خوشحالید؟ واقعا که!
- خدایا این همه خوشی را از ما نگیر دالر ارزون شد هورااااااا

-اومدم چند تا گنده بار کنم دیدم دوستان حق مطلب را ادا کردن.
- آخه مگه دولت می ذاره ارز ارزون بشه؟؟؟؟؟ سرمایه دارا ورشکست میشن اگه 

دالر ارزون بشه.
- مســخره ملت کردن، تیتر سایت ها دالر سقوط کرد میری می خونی می بینی 
ده تومن اومده پایین. وقتی خبری در مورد دالر نمی زنن یهو می بینی ششصد تومن 

رفته باال. از خدا نمی ترسن....
- از این پایین رفتنا باید بیشــتر از باال رفتن ترسید، چون فردای روزی که صد 

تومن میره پایین، پونصد تومن میره باال.
- زمانی قیمت ارز در این کشور به صورت واقعی پایین خواهد آمد و ثابت خواهد 
شد که به جای داللی و اتکای اقتصاد کشور به بازار و جماعت بازاری و بازاری مآبی که 
در اون همه نوع داللی رو به نام کاسبی می شناسند، به جای انباشه کردن سرمایه ها 
در ساخت  و ساز در شهرهای بزرگ و دست به دست کردن آن، به جای تفکر به پول 
راحت از قبل سود بانکی و امثالم و شراکت همگان در داللی، تولید صادرات محور رشد 

کند و صادرات ما روز بروز زیاد شود و در مقابل آن ارز وارد کشور شود.
در همین حال سایت اقتصادنیوز از قول امیر محمد خدیوی نوشت: قیمت ارز تا پایان 
سال روند صعودی خواهد داشت. نوسانات ایجاد شده در بازار ارز در پس از آغاز اجرای 
برجام بسیار اندک است و به نظر نمی رسد قیمت ارز کاهش قابل توجهی داشته باشد.

وی اظهار داشــت: در مجموع نرخ دالر و انواع ارز در بازار صعودی خواهد بود و 
کلیت بازارها به سمت و سویی حرکت کرده است که دیگر نسبت به اخبار واکنشی 

از خود بروز نمی دهند.
حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه نیز به تسنیم گفت: نرخ ارز قطعا با برجام 

کاهش نخواهد یافت.
فرارو دیگر سایت حامی دولت نیز در گزارشی خاطرنشان کرد: تجربه های قبلی 
نشان داده که شوک مثبت و منفی قیمت، پایداری چندانی نداشته و پس از مدتی 
بازار بیشــتر ســعی خواهد کرد که خود را با عوامل بنیادی تطبیق دهد. بازار ارز در 
سال 94 دو بار به طور مشخص تحت تاثیر مذاکرات هسته ای قرار گرفت و هر دو بار 
پس از کاهش قیمت در مسیر افزایشی قرار گرفت. نخست در اولین روز کاری پس از 
بیانیه لوزان که قیمت این ارز تا 3 هزار و 200 تومان پایین رفت. ولی نهایتا با قیمت 
3 هــزار و 270 تومان به کار خــود پایان داد. بار دوم نیز پیش از اعالم برنامه جامع 
مشترک بود که دوباره روند این ارز نزولی شد، ولی بالفاصله پس از اعالم این خبر، 
روند دالر تغییر کرد. حال سرنوشــت بازار در آستانه اجرایی شدن برجام چه خواهد 
بود؟ آیا کاهش دالر پایدار خواهد بود یا بازار به مانند دوبار گذشــته حرکت از کف 

قیمتی را آغاز خواهد کرد؟
فرارو می افزاید: بازار ارز معموال در درازمدت بیشــتر از اخبار روانی، تحت تاثیر 
اخباری قرار می گیرد که به طور مستقیم با ورودی و خروجی بازار در ارتباط هستند. 
در این شرایط، عاملی مانند مذاکرات نهایتا دو تا سه هفته بازار ارز را تحت تاثیر قرار 
می دهد، ولی نوســان قیمت نفت اثرات درازمدتی دارد و می تواند بازار ارز را در دوره 

زمانی بیشتری درگیر خود کند.
قیمت جهانی نفت دیروز مجددا تحت تاثیر اعالم اجرای توافق برجام باز هم با شیب 
بیشتری کاهش یافت که اولین دستاورد نقد اجرای برجام برای ما محسوب می شود.
در همین حال بنابر گزارش خبرگزاری اصالح طلب ایسنا بورس تهران روز گذشته 
رشد 1344 واحد داشت. آخرین باری که بورس تهران رشد بیش از 2000 واحدی را 
تجربه کرد روز 22 تیر ماه بود که در آن زمان هم بورس تهران تحت تاثیر مشخص شدن 
نتیجه مذاکرات هسته ای رشد 1500 واحدی را تجربه کرد اما برخالف انتظار ها، مشخص 
شدن نتیجه مذاکرات روند و توافق ایران با گروه 1+5 بورس را منفی کرد و بورس تهران 

به دلیل ابهامات مختلف سیاسی و اقتصادی تا به امروز روند نزولی در پیش گرفت.

زانو زدن تفنگداران آمریکا
نشانه خفت و شکست مقابل ایران

یک سایت خبری وابسته به رژیم صهیونیستی نوشت: رسانه های اسرائیل با انتشار 
تصاویر »خفت بار« تفنگداران دستگیر شده آمریکایی، ماجرای دستگیری این تفنگداران 

را روز شکست آمریکا در برابر ایران دانستند.
به گزارش پایگاه خبری شــبکه العالم، ســایت »المصدر« تاکید کرد: تیتر اصلی 

روزنامه های اسرائیل »روز شکست آمریکا در برابر ایران« بود.
المصدر خاطرنشــان کرد: ســپاه، تفنگداران دریایی آمریکایی را که وارد آب های 
ایران شده بودند دستگیر کرد. از این تفنگداران در حالی که به نشانه تسلیم زانو زده و 
دست هایشــان را روی سر خود قرار داده بودند عکس گرفته شد. آنان قبل از آزادی به 

خاطر میزبانی تشکر کردند.
به گزارش العالم، این سایت وابسته به رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: این ماجرا 
در حالی روی داد که یک هفته طوفانی از روابط بحرانی بین ایران و چند کشور عربی 

حاشیه خلیج  فارس و قطع روابط دیپلماتیک، سپری می شود.
المصدر افزود: به هر حال، رســانه های اسرائیلی در تله ایران افتادند و عکس های 
خفت بار تفنگداران نیروی دریایی آمریکایی را منتشر کردند، آن هم پس از سخنرانی 
اوباما. اوباما در این سخنرانی مدعی شده بود که امروز در دنیا هیچ کسی جرأت درگیری 

با نظامیان ما را ندارد.
برخی مدیران وزارت نفت

عضو هیئت مدیره ده ها شرکت هستند
برخی از مدیران وزارت نفت عضو هیئت مدیره 30 تا 40 شرکت داخلی و خارجی 

هستند!
علی اصغر ابراهیمی معاون پیشین وزارت نفت در گفت وگو با شبکه راه دانا و درباره 
قراردادهای جدید نفتی گفت: در این قراردادها عماًل از اختیارات شرکت ملی نفت ایران 
خلع ید می شود؛ به موجب این قرارداد یک میدان نفتی را به یک شرکت خارجی می دهند 
که این شرکت خارجی یک شرکت ایرانی را نیز با تأیید وزارت نفت همراه خود می کند. 
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این نکته که انتخاب شرکت 
ایرانی هم پر از ابهام است گفت: مشخص نیست وزارت نفت با چه مکانیسمی قرار است 
این شرکت ها را انتخاب کند و این یکی از دغدغه های اصلی است؛ چرا که وزیر فعلی 
نفت در گذشته 8 سال وزیر بوده و دو تن از معاونان وی نیز وزیر بوده اند و تنها در دولت 
نهم و دهم مسئولیت نداشتند و در این هشت سال که وزیر نبودند، تعدادی از مدیران و 
معاونان کلیدی این افراد در بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، شرکت های مختلفی زدند.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با یادآوری این نکته که 
برخی از این مدیران وزارت نفت، عضو هیئت مدیره 30 تا 40 شرکت داخلی و خارجی 
هستند خاطرنشان کرد: با توجه به چنین سابقه ای به احتمال زیاد کسانی برای همکاری 

تأیید می شوند که همفکران و همراهان این افراد هستند.
وی اظهار داشــت: در حقیقت joc متشکل از شرکت خارجی که می تواند یکی از 
شرکت های ثبت شده این افراد در خارج از کشور باشد و یک شرکت داخلی که احتمال 
زیاد باز هم شرکتی است که در چند سال گذشته توسط این افراد در داخل ثبت شده، 
با شــرکت نفت ایران وارد قرارداد می شــود و از این لحظه به بعد یک میدان نفتی که 
می تواند یک اســتان یا یک منطقه وسیعی در سرزمین های نفت خیز کشور باشد در 

اختیار joc قرار گرفته تا کارهای اکتشاف و توسعه را انجام بدهند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تضمین تولید توسط 
این شرکت ها از میدان های مشترک افزود: اگر به دالیل تحریم، رکود در بازار و... امکان 
فروش از ایران گرفته شد، طبق این قراردادها حق کاهش تولید این شرکت ها را نداشته 
و اگر تولید آنها را متوقف کردیم بایستی سهم این شرکت ها را از دیگر منابع درآمدی 

کشور به عنوان جریمه پرداخت کنیم.
ابراهیمی اصل با اشاره به ضعف این قراردادها در صورت اختالفات تصریح کرد: در 
صورتی که دو شــرکت ایرانی و خارجی اختالف پیدا کنند، مدیرعامل شرکت خارجی 
و مدیر عامل شــرکت داخلی موظف هستند که با یکدیگر به گفت وگو پرداخته و این 
اختالفات را حل کنند و اگر باز هم اختالفات حل نشد این اختالفات به حکمیت برده 

می شود که شامل دو نفر غربی و یک ایرانی است.
وی گفت: اگرچه در ظاهر ادعا شده است که مالکیت یک میدان در اختیار شرکت 
خارجــی نبوده، اما در واقع در قراردادهای امتیازی مشــارکت در تولید، در 37 بلوک 
مشخص، شرکت های خارجی وارد می شوند و مساحت وسیعی را به مدت حداقل 30 
سال در اختیار می گیرند. این یک نمونه کامل نفوذ اقتصادی، نفوذ جریانی است و در 
حقیقت به صورت هوشمندانه با دست خود شرایط را برای اشغال میادین داخلی توسط 

شرکت های خارجی فراهم می کنیم.
وی تأکید کرد: اگر مجلس و شورای نگهبان به این قراردادها ورود پیدا کنند جلوی 

این قراردادها گرفته می شود؛ فراموش نکرده ایم که قرارداد کرسنت بیش از 14 میلیارد 
دالر به کشــور ضرر زده اســت و 6 میلیارد دالر دیگر هم در دادخواست جداگانه ای 

تنظیم شده است و باید جریمه بپردازیم.
کاخ سفید: تحریم های جدید

علیه ایران روی میز است
سخنگوی کاخ سفید همزمان با فرا رسیدن روز اجرای برجام تأکید کرد گزینه 
تحریم های جدید علیه ایران همچنان روی میز اســت و ما این گزینه را از روی میز 
برنداشته ایم. جاس ارنست در جمع خبرنگاران گفت: ما هرگز گزینه تحریم ایران را 

براساس دیگر نگرانی های خود از رفتارهای آنان از روی میز برنداشته ایم. 
وی با متهم کردن ایران به حمایت از تروریســم گفت: بحث های زیادی درباره 
امکان اعمال تحریم علیه ایران به خاطر برنامه موشکی این کشور وجود دارد و این 
مسئله را که چنین تحریم هایی ممکن است در هر زمانی ضد ایران اعمال شوند، رد 
نمی کنیم. از این رو، این مســئله همواره گزینه روی میز ماســت. همانطور که بارها 
گفته ایم گفت وگوهای هسته ای ما با این کشور باعث حل و فصل در موضوع برنامه 
موشــکی یا دشمنی آنان با اسرائیل نمی شود، این را نیز به روشنی گفته ایم که این 
توافق هســته ای نمی تواند باعث از دست رفتن توان ما برای به پاسخگویی کشیدن 

ایران به خاطر این اقدامات ناخوشایند شود.
به مردم بگویید جشن بگیرند
اما گریبان دولت را نگیرند!

حامیان دولت و اصالح طلبان روش متناقضی را در قبال فرا رســیدن روز اجرای 
برجام در پیش گرفته اند؛ دعوت به جشــن و هیجان و پایکوبی و در عین حال ابراز 

نگرانی نسبت به ایجاد توقع و انتظار غیرقابل تأمین در میان مردم!
دیروز در حالی که سخن از بیانیه آژانس، دیدار ظریف با کری و موگرینی، و اعالم 
اجرای برجام و لغو برخی تحریم ها بود، محافل رسانه ای حامی دولت در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی دعوت به جشن در میادین اصلی شهر 
)تهران( کردند که روزنو و اصالحات نیوز از این جمله بودند. آدرس ها اغلب مربوط به 
خیابان ها و میدان های باالی شــهر بود. همچنین گفته شد که برخی محافل دولتی 
درصددند جشن هایی را در مدارس برگزار کنند. مشابه این هیجان پس از توافق ژنو 
)3 آذر 92(، بیانیه لوزان )13 فروردین 94( و توافق نهایی )23 تیر( از سوی رسانه ها 
ایجاد شده اما به مرور شدت آن در ظرف 27 ماه فروکش کرده بود. به مرور بازارهای 

ارز و سرمایه و بورس واکنش های منفی نیز به برخی از این اخبار نشان دادند.
اما دیروز به موازات دعوت به جشــن و هیجان، مطبوعات حامی دولت و اصالح 
طلــب برخی نگرانی ها را بروز دادند و این دعوت به جشــن را تیغ دو دم علیه خود 
توصیف کردند. روزنامه فرهیختگان از قول زیباکالم نوشــت: مهم ترین مسئله ای که 
درباره برجام برای حســن روحانی وجود دارد، این است که آقای روحانی باید بسیار 
مراقب باشند تا امیدها و آرزوها و انتظارات غیرواقعی به وجود نیاید؛ چرا که بسیاری 
هســتند که منتظرند برجام اجرایی شود و بعد بگویند پس چرا مسائل و مشکالت 
اقتصادی ما حل نمی شــود؟ رئیس جمهور باید همه توان خود را به کار گرفته و در 
درجه اول به مخالفان و در وهله دوم به مردم ایران این مســئله را توضیح دهند که 
تحریم ها و معضالت هسته ای به مثابه سنگی بر پای اقتصاد، رشد و توسعه کشور بوده 
است. برداشتن این مانع به هیچ وجه به این معنا نیست که می توانیم به سرعت بدویم.
وی می افزاید: متأسفانه در گذشته هر زمان که روحانی درباره اقتصاد ایران صحبت 
کرده یا نشســتی ترتیب داده، همواره صحبت از شیب مالیم بوده است و خبرهای 
خوبی که قرار اســت به گوش مان برسد. من بر این باورم که به جای این صحبت ها، 
حقیقت ها باید بازگو شــود. رئیس جمهور باید به این اشاره کند که سهم برجام در 
خارج کردن ایران از رکود چقدر اســت؟ و اصوالً چه میزان از اقتصاد ایران به برجام 

ارتباطی پیدا نمی کند؟
مدعیــان اصالح طلبی و اعتدال تا قبل از انتخابات 92 تصریح می کردند که 70 
تا 90 درصد مشــکالت اقتصادی زیر سر سوء مدیریت دولت است و تنها 10 تا 30 

درصد آن به تحریم ها مربوط می شود.
همزمان با فرهیختگان، روزنامه اعتماد نیز هشدار مشابهی را عنوان کرد و نوشت: 
آیا تحولی بزرگ در اقتصاد در راه است؟ تزریق شادی پسابرجام به مثابه چاقویی دولبه 
است. هر چند نمی توان از کاهش هزینه های مبادالت تجاری با لغو تحریم های بانکی 
چشم پوشــید، توان فروش آزادانه نفت به همه کشورهای جهان را نادیده گرفت یا 
حذف واسطه های دست چندم را فراموش کرد اما در تحلیل پسابرجام باید واقع بین 
بود. به نظر می رســد بیش از هر چیز دولت باید کوشش کند به جای تزریق شادی 
به مردم واقعیت موجود اقتصاد را نمایش دهد. چه اینکه با تزریق شادی برای عملی 
شــدن برنامه لغو تحریم ها، گرچه امید به گشایش و بهبود چشم اندازها اثرش را بر 
تصمیم های اقتصادی مردم خواهد گذاشت اما این شادی هم برای مردم و هم برای 

دولت به مثابه یک چاقوی دو لبه عمل می کند.
اعتماد می افزاید: اگر دولت واقعیت زمان را امروز و به موقع به مردم نگوید چه بسا 

نارضایتی ناگهانی حاصل از بی ثمر بودن شادی گریبان خود دولت را بگیرد.
یادآور می شودهاشمی رفسنجانی دیروز فرا رسیدن روز اجرای برجام را به دولت 

و مردم و رهبری تبریک گفت.

یادداشت میهمان

گذشته  سال   12 در  آمریکا 
از  بیش  رســمی  به صــورت 
408میلیون دالر برای براندازی 
تحت برنامه »ارتقای دموکراسی 
برای ایران« هزینه کرده است که 
صدای  فارسی  سرویس  بودجه 
آمریکا و رادیو فردا نیز از همین 

بخش تامین می شود.
تغییر نظام جمهوری اسالمی یا 
حداقل تغییر رفتار ایران، موضوعی 
است که حکومت آمریکا اعم از دولت 
و کنگره بدون وقفــه به آن اهتمام 
داشته اند؛ یکی از راه های همیشگی 
برای حمایت از انقالب سیاسی جدید 
در ایران توسط دولت و کنگره آمریکا، 
اجرای برنامه هایی موسوم به »ارتقای 

دموکراسي برای ایران« است.
در گزارش جدید مرکز تحقیقات 
کنگره آمریکا با عنوان »ایران، امنیت 
خلیج )فارس( و سیاســت آمریکا« 
به قلم »کنــث کاتزمن«، به برخی 
از بودجه های »ارتقای دموکراســی 
برای ایران« از ســال 2004 تاکنون 
پرداختــه که نشــان می دهد بیش 
از 408 میلیــون دالر در این رابطه 
هزینه شده است که بودجه سرویس 

فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا نیز 
از همین بخش تامین می شود.

دراین گزارش آمده است: قانون 
حمایــت آزادی ایران کــه در 30 
ســپتامبر 2006 به امضا رســید، 
اجازه استفاده از منابع مالی )مقدار 
آن مشــخص نشــده اســت( برای 
ارتقای دموکراســی در ایران را ارائه 
کرد. چند قانون و دســتور اجرایی 
صادرشده از سال 2010،  در نظر دارد 
تا اجازه فروش تجهیزات الکترونیک 
و نرم افزارهــا به ایرانیــان را بدهد 
کــه به ایجاد ارتباطــات آنها کمک 
می کنــد. معاون وزیــر امور خارجه 
وقت، وندی شــرمن، در 14 اکتبر 
2011 تأییــد کــرد کــه برخی از 
بودجه های ارتقای دموکراسی برای 
ایران، به منظور آموزش ایرانیان در 
اســتفاده از فناوری هایی بوده است 
که بتواند تالش های نظام ایران برای 

سانسور اینترنتی را تقلیل دهد.
وزارت خارجه آمریکا، که اغلب 
اســتفاده  مناســبی  بودجه های  از 
می کند تا بتواند از برنامه های ارتقای 
دموکراســی  حمایت کند که توسط 
ســازمان های مســتقر در آمریکا و 

اروپا به اجرا در می آیند، بنا به دالیل 
امنیتی از ارائه نام دریافت کنندگان 

این بودجه ها خودداری می کند. 
دولت بوش تأیید کرده که تأمین 
مالی آشــکار برای فعــاالن ارتقای 
دموکراسی در ایران، تالشی دولتی 
برای تغییر رفتار نظام ایران بوده است 
و نه سرنگونی آن، با این حال برخی، 
اقدامات دولت بوش را پوششی برای 
رسیدن به هدف تغییر نظام می دانند.
گفتنی اســت برای  سال مالی 
2016 ،  30 میلیــون دالر بــرای 
دموکراســی منطقه ای خاور نزدیک 
درخواست شــد؛ برنامه های مربوط 
به ایران مشابه سال های پیشین این 

برنامه است . 
در پایان ایــن بخش از گزارش 
اشــاراتی به روش های دیپلماســی 
عمومی آمریکا شــده است: وزارت 
خارجه آمریکا نیز ســعی در بهبود 
دیپلماســی عمومی خود به منظور 

دستیابی به مردم ایران است.
بــه منظــور تقویــت نســبی 
دیپلماســی عمومی آمریکا، وزارت 
خارجــه در آوریــل 2011 اعــالم 
نمود که یک دیپلمــات آمریکایی 

فارســی زبان مستقر در کنسولگری 
آمریکا در دوبــی، به طور مرتب در 
رسانه های ایرانی حضور خواهد یافت.
خارجه  وزارت  ســال2006،  از 
آمریکایی  دیپلمات هــای  حضــور 
فارســی زبان را در مأموریت هــای 
دیپلماتیــک آمریکا در اطراف ایران 
افزایش داده است، تا بتواند تا حدی 
در به رســمیت شناختن و تسهیل 
حضور ایــران در برنامه های ارتقای 
دموکراسی آمریکا کمک کند. واحد 
ایــران در کنســولگری آمریکا در 
دوبی کاماًل وســعت یافته و به دفتر 
»حضور منطقه ای« تبدیل شده است،  
و جایگاه هــای »نظارت بــر ایران« 
به امکانات دیپلماتیــک آمریکا در 
ترکیه،  استانبول  آذربایجان،  باکوی 
فرانکفورت آلمان، لندن، و عشق آباد 
ترکمنستان اضافه شده است، و همه 
این مناطق دارای جمعیت وسیعی از 
ایرانیان مهاجر یا نزدیکی جغرافیایی 
با ایران هســتند. »دفتر امور ایران« 
در وزارت خارجه شکل گرفته است 
و بنا به گزارش ها با گروه های تبعیدی 
موجود در آمریکا ارتباط برقرار کرده 

است.

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا گزارش داد

بودجه آشکار 30 میلیون دالری برای براندازی جمهوری اسالمی

لوایح برنامه ششم و بودجه 95 
کشور، به احتمال قوی امروز توسط 
تقدیم  مجلس  بــه  رئیس جمهور 

می شود.
به گزارش فارس، امروز یکشــنبه 
لوایح برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه 
95 کشور از سوی دولت به مجلس ارائه 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش به احتمال زیاد 
این دو الیحه امروز توسط رئیس جمهور 

تقدیم مجلس می شود.
بــا توجه به تاخیر 42 روزه در ارائه 
الیحه بودجه، دولت موظف است طبق 
آییــن نامه داخلی مجلس، بودجه چند 
دوازدهم ارائه دهد که محمدباقر نوبخت 
هفته گذشــته در نشســت خبری در 
واکنش به این موضوع عنوان کرد، دولت 
الیحــه چند دوازدهم بــه مجلس ارائه 
نخواهد کرد و نیازی به این کار نمی بیند.
طبق جدول منابع و مصارف بودجه 
سال 95 منابع عمومی بودجه 267 هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب 
236 هــزار میلیــارد تومانی 94 حدود 

13درصد رشد نشان می دهد.
همچنین سهم درآمدهای نفتی در 
بودجه 66 هزار میلیارد تومان )22میلیارد 
دالر( پیش بینی شده که نسبت به مصوب 

امسال 17 درصد رشد دارد.
رئیس جمهور ســهم  بــه گفتــه 
درآمدهای نفتی در بودجه ســال آینده 

25 درصد خواهد بود.
نــرخ دالر 2997 تومــان، تملک  
دارایی های سرمایه ای 57 هزار میلیارد 
تومان، قیمت نفت 35 تا 40 دالر، سایر 
منابع 201 هزار میلیارد تومان، ســهم 

مالیــات 85 هزار میلیارد تومان تعیین 
شده است. حقوق کارکنان دولت سال 

آینده 12 درصد افزایش خواهد یافت.
به نظر می رسد طبق شواهد و قرائن 
سقف بودجه کل کشور برای سال آینده 
8 تا 10 درصد رشــد داشــته و به رقم 

حدود 900 هزار میلیارد تومان برسد.
الریجانی: دولت باید الیحه 

دو دوازدهم بدهد 
رئیس مجلس درباره زمان ارائه لوایح 
بودجه 95 و برنامه ششم توسعه، اظهار 
داشــت: به بنده گفته اند روز یکشــنبه 
لوایــح بودجــه 95 و برنامه ششــم به 
صورت همزمان تقدیم مجلس شورای 
اسالمی می شــود. وی در حاشیه دیدار 
با کارمندان مجلس افزود: بر این اساس 
پــس از ارائه این دو الیحه، مجلس کار 
خود را آغاز می کند، زیرا آیین نامه داخلی 
مجلس ضوابطی دارد و در این راستا باید 
چند روز به نمایندگان مجلس برای ارائه 

پیشنهاداتشان فرصت دهیم.
رئیس مجلس تصریــح کرد: پس 
از ارائه پیشــنهادات نمایندگان درباره 
دوالیحه مذکور، کمیسیون های تخصصی 
مجلس و همچنین کمیسیون های تلفیق 
بودجه 95 و برنامه ششم توسعه اعالم 
نظر می  کنند و در این فاصله دو هفته ای 
نیز انتخابات اعضای کمیســیون تلفیق 

برای هر دو الیحه برگزار می شود.
الریجانــی در پایــان گفــت: فکر 
می کنم مجبور شویم تا دولت یک الیحه 
دو دوازدهمی بودجه 95 را تقدیم مجلس 
کند تا بــرای فروردین و اردیبهشــت 
مشــکلی از نظر دخل و خرج و بودجه 
وجود نداشته باشــد تا مراحل تصویب 

با تاخیر بیش از یک ماه

رئیس جمهور الیحه بودجه را امروز 
تقدیم مجلس می كند

بودجه 95 در خانه ملت به پایان برسد.
به گزارش فارس، امروز یکشنبه لوایح 
برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه 95 
کشــور از ســوی دولت به مجلس ارائه 

خواهد شد.
بــا توجه بــه تاخیــر 42 روزه در 
ارائه الیحه بودجه، دولت موظف اســت 
طبــق آیین نامه داخلی مجلس، بودجه 
چند دوازدهــم ارائه دهد که محمدباقر 
نوبخت هفته گذشته در نشست خبری 
در واکنش به ایــن موضوع عنوان کرد، 
دولت الیحه چند دوازدهم به مجلس ارائه 
نخواهد کرد و نیازی به این کار نمی بینند.
طبق جدول منابع و مصارف بودجه 
سال 95 منابع عمومی بودجه 267 هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب 
236 هزار میلیارد تومانی 94 حدود 13 

درصد رشد نشان می دهد.

همچنین سهم درآمدهای نفتی در 
بودجه 66 هزار میلیارد تومان )22میلیارد 
دالر( پیش بینی شده که نسبت به مصوب 

امسال 17 درصد رشد دارد.
بــه گفته رئیــس جمهور ســهم 
درآمدهای نفتی در بودجه ســال آینده 

25 درصد خواهد بود.
نــرخ دالر 2997 تومــان، تملک  
دارایی های سرمایه ای 57 هزار میلیارد 
تومان، قیمت نفت 35 تا 40 دالر، سایر 
منابع 201 هزار میلیارد تومان، ســهم 
مالیات 85 هــزار میلیارد تومان تعیین 
شــده است. حقوق کارکنان دولت سال 

آینده 12 درصد افزایش خواهد یافت.
به نظر می رسد طبق شواهد و قرائن 
سقف بودجه کل کشور برای سال آینده 8 
تا 10 درصد رشد داشته و به رقم حدود 

900 هزار میلیارد تومان برسد.

گفت: باالخره روز اجرای برجام رسید.
گفتم: حاال چی میشه؟!

گفت: اگر آمریکایی ها دبه نکنند باید تحریم ها لغو بشه و گشایش 
اقتصادی در پیش باشه.

گفتم: ولی دیروز روزنامه های زنجیره ای نوشــته بودند، با 
اجرای تعهدات آمریکا و اروپا نباید انتظار گشایش اقتصادی 
داشــت، بلکه فقط یک وزنه ســنگین از پای اقتصاد کشور 
برداشته میشه و تا رســیدن به گشایش اقتصادی هنوز راه 

زیادی باقی مونده!
گفت: ظاهرا هنوز از وعده های خوش قبلی خبری نیست.

گفتم: آدم دلش برای دانش آموزان چند نسل بعد می سوزه 
که سهم اونا از چالش 12 ساله هسته ای، حفظ کردن یک تاریخ 
سخت و پیچیده است، توافق ژنو چیست؟ توافق لوزان چیست؟ 
توافق وین چیست؟ فرق لغو و تعلیق و توقف؟ تفاوت قطعنامه 
و توافقنامه؟ تفاوت کیک زرد با کیک شکالتی؟ ظریف، ظرافت 
داشت یا سیاست؟ کری همیشه کر بود یا مدتی هم َشل بود؟ و 

از همه سخت تر، تفاوت عراقچی و تخت روانچی؟!

دادســتانی تهران گفت: 4 نفر از زندانیان دو تابعیتی امروز و با توجه به 
مصالح کلی نظام آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار فارس، دادستان عمومی و انقالب تهران روز شنبه اعالم کرد: 
در راســتای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام چهار زندانی 

ایرانی دو تابعیتی ظرف روز جاری در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند.
برخی منابع غربی توییت کرده اند که جیسون رضاییان هم در میان آزاد شدگان 

دادستانی تهران است.
بر اساس این گزارش منابع خبری اسامی زندانیان آزادشده ایرانی از سوی آمریکا 
را »نادر مدانلو«، » بهرام مکانیک«، » خسرو افقهی«، »آرش قهرمان«، »تورج فریدی«، 

»نیما گلستانه« و » علی صابونچی« اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، »جیســون رضاییان«، »نصرت اهلل خســروی رودسری«، »امیر 

حکمتی« و »سعید عابدینی« نیز از سوی ایران آزاد شده اند.

4 زندانی آمریکایی
 با 7 زندانی ایرانی مبادله شدند


