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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »رجز خوانی« در لغت به معنای »فخرفروشی« و »تعریف از شجاعت و شرافت 

خود« آمده اســت. برخی نیز رجز خوانی را نوعی »سرود حماسی« خوانده اند که 
از قضا در تاریخ عرب هم، ریشــه ای دیرینه داشته و در جنگ های اسالمی از آن 
اســتفاده شده و مورد تأیید پیامبرـ  صلی الله علیه وآلهـ  قرار گرفته است. هدف 
از رجز خوانی اما غالبا، خالی کردن دل دشمن و روحیه بخشی به نیروهای خودی 
بوده است. دشمن وقتی با روحیه و توانمندی های باالی جبهه مقابل رو به رو شود، 
اگر در مذاکره باشد امتیاز بیشتری خواهد داد، و اگر در میدان جنگ باشد، احتمال 
شکســتش باالتر خواهد رفت. آگاه کردن حریف از آنچه در چنته داریم، و به هم 

ریختن محاسبات دشمن، از جمله دیگر کارکردهای رجزخوانی است.
 اگر در روزگاران قدیم، فرمانده لشــکر ســوار بر اسب، شمشیر و پرچم به 
دست، جلوتر از لشــکریانش »رو به دشمن« رجز می خوانده، امروزه نیز کشورها 
به اشکال گوناگون »رو به دشمن« رجز می خوانند. مانورهای نظامی را که کشورها 
هرازچندگاهی برگزار کرده و تصاویر آن را با آب و تاب فراوان به همراه موسیقی های 

حماسی رسانه ای می کنند، هم شاید، بتوان نوعی رجز خوانی خواند. 
در این بین ممکن اســت کشــور یا فرد رجز خوان در تعریف از شجاعت و 
توانمندی های خود اغراق هم بکند اما هرگز توانمندی ها و شــجاعت های خود را 
کمتر از آنچه که هست، بیان نمی دارد چرا که خوب می داند اگر چنین خبطی کند، 
خواســته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریخته و آن را »جری تر« خواهد کرد. 
همین دیروز خبر رســید، فرمانده نیروی زمینی هند پس از آزمایش جدیدترین 
موشــک قاره پیمای خود، وقتی با اعتراض چین و پاکستان رو به رو شد، اینگونه 
»رو به حریف« رجز خواند که »هند قادر اســت به طور همزمان، با چین و روسیه 

وارد میدان جنگ شده و...« 
شــاید باورکردنی نباشد اما، طی 3 سال و نیم گذشــته ما هم برای دشمن 

رجز خوانی کرده ایم اما رو به خودمان نه دشمن... بخوانید:
1-»آمریکا می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد.«

2- »اگر برجام نبود...حداکثر می توانستیم حقوق کارمندهایمان را بدهیم و کار 
دیگری نمی توانستیم انجام دهیم.« 

3- »مثل فوتبال که مربی خارجی وارد می کنیم، باید برای توســعه بازارهای 
صادراتی هم از خارج مدیر وارد کنیم.«

4- »بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی 
در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.«

5-»خزانه کشور خالی است.«
6-»نامه محرمانه به امام نوشتم که بدون رابطه با آمریکا نمی شود ادامه داد.« 
7 - »باید توافق انجام شــود تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و 

آب خوردن حل شود.«
8- »ما باید همراه شــویم؛ نمی توانیم در برابر قدرت های بزرگ بایستیم؛ با 

شعارهایی که گاهی هم توخالی است.« 
... -9

برخی از این »رجزخوانی های رو به خودی« پیش از مذاکرات هسته ای، برخی 
در بحبوحــه مذاکرات و برخی نیز پس از مذاکرات و حین بدعهدی های پی در پی 
دشمن و اعمال تحریم های تازه علیه کشورمان، خوانده شده اند. یعنی در پیش و 

حین و پس از مذاکرات علیه خودمان رجز خوانی کرده ایم!
»جی سولومن«، خبرنگار شناخته شده نشریه وال استریت ژورنال پس از این 
که شنید، رئیس جمهور محترم کشورمان پس از این همه عهد شکنی آمریکایی ها 
باز هم از برجام دفــاع می کند و در توضیح چرایی دفاعیاتش هم می گوید: » اگر 
برجام نبود...حداکثر می توانســتیم حقوق کارمندهایمان را بدهیم و کار دیگری 
نمی توانستیم انجام دهیم.« توییت کرد: »واضح است که تیم مذاکره کننده اوباما 

نمی دانسته چه اهرم های دیگری در اختیار داشته است.«)!(
رادیو فرانسه هم 19 مهر 1392 پس از مشاهده چنین مواضعی بود که نتیجه 
گرفت »ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و 
مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند. برپایه این جمع بندی 
اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می کند و در همان حال قیمت 

فروش را کمتر خواهد کرد.«
اما دلیل این اقدام ناپســند چیست؟ عده ای شاید تصور کنند، اتخاذ چنین 
مواضعی، برای تشریح شرایط واقعی و در نتیجه انتخاب نوع مناسب دیپلماسی و 
روش مذاکره الزم بوده و برای رسیدن به این مقصود، باید به اصطالح »حقایق را آن 
طور که هست« بیان می کردند؛ که باید گفت، اوال توانمندی های کشور در حوزه های 
مختلف، بسیار فراتر از چیزی است که تا کنون گفته شده و بسیاری از این اظهارات 
صحیح نیستند. ثانیا بر فرض محال، توانمندی های کشورمان در حد درست کردن 
آبگوشت بزباش است، آیا باید آن را رسانه ای کرد آن هم در آن شرایط حساس و 

سرنوشت ساز مذاکرات؟!
آزاد ســازی حلب آن هم در شــرایطی که به گفته دوست و دشمن، بیش از 
85 کشــور دنیا به اشکال مختلف، برای جدا کردن آن از سوریه شبانه روز تالش 
می کردند، یک نمونه از توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در حوزه نظامی است. 
ایران به کمک چند متحد خود یعنی روســیه، سوریه و حزب الله لبنان توانست 
بزرگترین ضربه را طی 5 ســال گذشته به جبهه عربی، عبری، غربی، تروریستی 
وارد کند. ضربه ای که هنوز با گذشت چند هفته از آن، درباره اش تحلیل و گزارش 
می نویســند. به قول تحلیلگر روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز )به نوشته ویکی 
لیکس؛ یکی از قدیمی ترین، مهم ترین و پرنفوذترین روزنامه های اقتصادی - سیاسی 
در جهان( موازنه جدید در منطقه با محوریت ایران، شــیعه و روسیه شکل گرفته 
است. داشــته های خارق العاده هسته ای کشورمان که به ثمن بخس فروخته شد، 
نمونه دیگری از این توانمندی هاست. ظرفیت های عظیم اقتصادی بر زمین مانده، 

و... جای خود دارد.
عدم آگاهی از ارزش واقعی داشــته ها و توانمندی ها نیز می تواند دلیل چنین 
رجزهای عجیبی باشد. وقتی دانشمندان هسته ای کشورمان را ترور می کنند، وقتی 
با بسیج همه توانمندی های سایبری خود، ویروس استاکس نت را به داخل تشکیالت 
ســایبری کشــورمان نفوذ می دهند تا به قول آقا »با این جنایت تمام تشکیالت 
]هسته ای [ ما را از بین ببرند« وقتی تمام قدرت های دنیا برای مهار توان هسته ای 
کشورمان پشــت میز مذاکره بر می گردند، یعنی توانمندی های هسته ای مان، هم 

بسیار با ارزش است هم در سطح باالیی قرار دارد.
وقتی رئیس جمهور محترم اوایل آذرماه و در جلســه شــورای اداری استان 
خراسان رضوی بودجه جاری سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان اعالم می کند؛ 
یعنی ســه برابر بودجه جاری دولت قبل و 204 هزار میلیارد تومان بیش از بودجه 
جاری سال قبل همین دولت، یعنی خزانه کشور خالی نیست. وجود حقایقی مثل 
حقوق های نجومی و فسادهای نجومی نیز دالیل خوبی هستند برای اثبات این که، 

خزانه کشور اگر هم خالی است، چگونه خالی شده است!
همانطور که اشاره شد، »آگاهی کافی نداشتن از میزان توانمندی های داخلی 
یا ندانســتن ارزش آنچه داریم«، می تواند یکی از فرضیه های مطرح، در پاسخ به 

سؤال فوق باشد.
 فرضیه دیگر »خوش بینی مفرط« به حریف دغلکار اســت. حریف وعده های 
زیادی داد اما با فریبکاری، تقریبا به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرد. آقای 
رئیس جمهور چند روز پیش گفت: »همه آنچه در زمینه برجام می خواستیم، چه در 
موضوع انرژی هسته ای و چه در سایر موضوعات عملیاتی شده است و فقط در بخش 
بانکی است که همچنان مواردی وجود دارد.« نکته مهمی در این جمله نهفته است. 
اگر همه آنچه از برجام می خواستیم هم عملیاتی شده باشد، تا وقتی تحریم های 
بانکی برداشته نشده باشند، باز می گردیم به اول خط. تصور کنید، وارد اتاقی شده 
و از بدهکار طلبتان را تمام و کمال مطالبه می کنید. بدهکار نیز پول نقد را شمرده 
در اختیار شــما قرار می دهد اما، درب خروجی را شش قفله کرده و کلید آن را به 
شما نمی دهد، بنابراین شما نمی توانید پول را از آن اتاق خارج کنید. برداشته نشدن 
تحریم های بانکی یعنی ما در چنین شرایطی قرار داریم. پول های بلوکه شده آزاد 
شده اند، فروش نفت افزایش یافته اما به دلیل تحریم های بانکی نمی توان پول ها را 

وارد کشور کرد! این یعنی خوش بینی مفرط ما و دغلکاری حریف.
فرضیه دیگر برای فهم علت این »رجزخوانی هــای برعکس« را می توان به 
»ناکامی ها« مرتبط دانست. وقتی نتوانیم به آنچه وعده داده ایم عمل کرده و شرمنده 
مردم می شویم، »سیاه نمایی« کارکرد پیدا می کند. انداختن تمام تقصیرها به گردن 
دیگران می تواند تا حدودی موثر واقع شده و بخشی از مردم را سرگرم نگاه دارد. 
جمله »هرچه تالش می کنیم نمی توانیم خرابــکاری آقایان راجبران کنیم. 
کشور را به ته دره بردند و ما آن را چند پله از ته دره باال آورده ایم اما هنوز در دره 
است. «)!( نمونه هایی از رجزخوانی های آنچنانی برای سرگرم کردن مردم و توجیه 
ناکامی هاست. در جریان مبارزات انتخاباتی سال 92 درباره معجزات مذاکره با آمریکا 
و نتایج اقتصادی درخشان حاصل از آن، وعده هایی داده و حرف هایی زده شد که 

امروز جز روی کاغذ تحقق نیافته اند. 
آن به جای شــرمندگی، باعث حمله شعاردهندگان به دولت قبل و انداختن 
تقصیر ها به گردن این و آن شــده است: »من به نامزدهای گوناگون عرض می کنم 
جوری حرف بزنید که اگر در خرداد ســال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان 
گذاشتند 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.« )رهبر انقالب 

14 خرداد 92 در حرم امام )ره( (
اینگونه رجز  خواندن شاید منافع سیاسی کوتاه مدت برای جریان خاصی داشته 
باشد اما در مجموع به منافع ملی کشور ضربه می زند. چه بسا حتی »شاخ« شدن 
کشور 800 هزار نفری جیبوتی برای کشورمان هم، حاصل چنین رجزخوانی هایی 

باشد. آقایان، لطفا دیگر اینگونه رجز خوانی نکنید.

خجالت!آقایان! لطفًا دیگر رجز نخوانید

جعفر بلوری

* آقای روحانی چیز تازه ای برای گفتن نداشت و متاسفانه هیچ اشاره ای به 
وعده های بر زمین مانده دولت و  نگرانی مردم از وضع اقتصاد و معیشت نکرد 
و دغدغه را در لغو کنسرت و فضای مجازی و موارد حاشیه ای دیگر دانست! 

این دولت موضوع اصلی را که مردم هستند فراموش کرده است.
0912---0323

* در گفت وگوی تلویزیونی آقای روحانی رشــد کشاورزی را 6 درصد اعالم 
می کند اما فردای همان روز وزیر جهاد کشــاورزی می گوید بازار کشاورزی 
را رها کرده ایم. هر چند سایر آمارهای آقای رئیس جمهور هم بیشتر شعاری 

بود تا اقدامی جدی و موثر که صورت گرفته است.
کاظمی - قزوین
* آقــای روحانی در هر مواجهه با مردم ابتدا بدهکار وعده های عمل نکرده 

است ولی دست آخر طلب کار از مردم خارج می شود! واقعا دست مریزاد!
021---5608

* آقای رئیس جمهور موضوع فیش های نجومی را با بازگرداندن پول ها، تمام 
شده دانستند در حالی که محاکمه این حرامخواران خواست مردم و دستور 
قرآن است و عدالتی که دولت از آن نام می برد و شعار می داد با عدم محاکمه 
چنین افرادی در تناقض است. این دولت از یک بام  و دو هوا به یک بام چند 

هوایی رسیده است.
0912---6456
* برخالف گفته اصالح  طلبان که مدعی هســتند سایه جنگ را از سر کشور 
برداشته اند بنده معتقدم که هرگاه این جماعت به قدرت رسیده اند تهدیدات 

آمریکا علیه کشور بیشتر شده و از آن مهم تر، خسارت دیده ایم.
0983---0917 و 2770---0912
* آقایانی که برجام را به عنوان توافقی می دانند که سایه جنگ را از سر کشور 
دور کرد بدانند که مدافعان حرم در عراق و ســوریه با جان و خون پاکشــان 
سایه جنگ را دور کردند و از اعتماد واهی و خیالی به دشمنان جز دو نتیجه، 
متصور نیست. اول این که خوش خیاالن از بزک کردن برجام چیزی عایدشان 
نشــد. دوم اینکه خودفروختگان و اصحاب فتنه به عنوان کاسبان پسابرجام 

نیز شناخته شدند.
0313---0219
* به آقای نوبخت عرض می کنم حقوق بگیران نجومی ذخیره نظام نیســتند 
بلکه آنها ذخیره مدعیان اصالح طلبی برای انتخابات آتی هستند تا از پول های 

کثیف و حرام برای تبلیغات انتخاباتی بهره مند شوند.
ایوب حسنی
* کاش مدیران با حقوق های نجومی و وزیران میلیاردی دولت با دیدن صحنه 
گورخواب های کشور به یاد روزی بیفتند که با دو متر کفن وارد همین قبرها 

خواهند شد و باید پاسخگوی بیت المال باشند.
0912---0594
* آموزش و پرورش در قانون اساســی رایگان تعریف شده چرا در این دولت 

به دنبال خصوصی کردن آن هستند؟
0912---2665
* وطن فروشــان در طول این انقالب کم نبوده اند. در زمان جنگ تحمیلی 
برخی ها به جای دفاع از اسالم و کشور به غارت بیت المال پرداختند و برخی 
نیز فرزندان خود را به آمریکا و اروپا برای تحصیل فرستادند تا با تحصیالت 
عالی پس از جنگ به کشور برگردند و به اصطالح خدمت کنند ولی رهبر و 
مقتدایمان که رئیس جمهور بودند عالوه بر اینکه خود به نقاط جنگی سرکشی 
می کردند فرزندانشان نیز در جبهه ها بودند. ما به داشتن چنین رهبری افتخار 

می کنیم و وطن فروشان همانند اربابانشان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
یک جانباز
* چرا برخی برنامه های ارزشــی به انتهای شب، آن هم شب های زمستان از 
رسانه ملی موکول می شود؟ مثاًل پخش خطبه های نماز جمعه تهران یا برنامه 
ارزشــمند و روشــنگر ثریا به ساعت 23 به بعد و... افتاده است. از دکتر علی 
عسگری انتظار می رود مراقب نقش نفوذی ها در تعیین زمان پخش برنامه ها 

در رسانه ملی باشند.
0912---7977
* امید اســت خواص بی بصیرت از مقایســه سرنوشت دو شخصیت سیاسی 
منطقه یکی مرســی در مصر و دیگری بشار اســد در سوریه عبرت بگیرند. 
مرسی در مصر دست در دست شیطان بزرگ گذاشت و در نتیجه هم خود و 
هم کشورش اکنون در جهنم این تصمیم می سوزند. اما بشار اسد خود را در 
زیر چتر پرمهر والیت قرار داد و از بت شما ابراز برائت کرد و امروز با قدرت 

و عزت در میان مردم زندگی می کند.
نیکنام
* رئیس جمهور محترم تصمیم سازمان ملل مبنی بر منع ساخت و ساز رژیم 
صهیونیستی کودک کش را مرهون برجام می داند! ولی  بی تردید پیروزی های 
عزتمندانه مقاومت در منطقه به ویژه در حلب، علت قطعی این تصمیم سازمان 
ملل است. سازمان ملل در برابر مقاومت زانو زد نه در برابر وادادگی دیپلماسی 

لرزان و خودباخته.
طباطبائی
* چهار ســال است که برای مســکن مهر ثبت نام کرده ام. اما تا به امروز در 
بالتکلیفی مانده ایم و با وجود یک مادر معلول و خانه اجاره ای شرایط دشواری 

را تحمل می کنیم.
021---2823

* از رسانه ملی انتظار می رود واکاوی و موشکافی فتنه را به خرداد و 9 دی 
محصور نکند بلکه در طول ســال، ماه، هفتــه و... این موضوع از جنبه های 
مختلف مورد کنکاش قرار گیرد تا مردم هشیار و مراقب فتنه ها باشند و در 

همه بزنگاه ها خادم و خائن را به خوبی تشخیص دهند.
0912---7779
* آقای نعمت زاده که اظهار می دارند 3-2 میلیارد پولی نیست، ولی اگر من 
صدمیلیون داشتم حداقل از انحراف 150 جوان با به کارگیری آنها جلوگیری 
می کردم! اگر واقعاً دلسوزید با من تماس بگیرید تا بخشی از این 3-2 میلیارد 

را به به کارگیری جوانان اختصاص دهیم.
0912---0313
* رادیو پیام چرا عناوین روزنامه ها را که می خواند وقتی به کیهان می رسد از 
خواندن تیتر یک طفره رفته و به عناوین داخلی و دارای اهمیت کمتر بسنده 
می کند؟! ولی تیتر اول روزنامه های ایران و شرق و... را به سمع مردم می رساند؟!
0919---2315
* اینکه چند نفر معتاد به دلیل ترک از جامعه در گورســتان زندگی کنند 
شــاید خیلی غریب نباشد ولی تکلیف بنده که معتاد نیستم ولی با چند سر 

عائله بی خانمان هستم چه می شود؟
0990---1848
* به وزیر محترم بهداشت عرض می کنم یکی از بهترین ثمرات »طرح تحول 
سالمت« تحول در جیب پزشکان و رومیزی  شدن زیرمیزی های بسیاری از آنها 
بود! چرا طرح تعرفه خدمات پرستاری که مصوب مجلس است اجرا نمی شود؟
0935---4704
* چند ســال است جاده کمربندی خمینی شهر به نجف آباد به دلیل احداث 
جاده جدید متروکه شده ولی دیواره کنار جاده که جلوی منازل حاشیه جاده 

را کور کرده برداشته نمی شود. چرا؟
مجیری
* متاسفانه در طول دهه های گذشته توجه چندانی به قشر فرهنگی نشده است. 
به طوری که اگر صددرصد حقوق برخی از ما را افزایش دهند تازه می رسیم 
بــه خط فقر! چطور آقایان برای خود حقوق 20 میلیونی تصویب می کنند و 
هر ساله نیز افزایش می یابد ولی از افزایش حقوق های زیر یک میلیونی )که 
شعار هم می دهند که ما دیگر حقوق زیر یک میلیون نداریم( خبری نیست؟!
0935---7054
* با داشــتن چند سر عائله بیکار هســتم. برای گرفتن مجوز شغل خانگی 
به جهاد کشــاورزی مشکین شــهر کرج مراجعه کردم ســنگ بزرگ جلو پا 
انداختند و گفتند باید مغازه 100 متری داشــته باشم یا اجاره بکنم بعد هم 
چند دســتگاه دولتی مثل اداره بهداشت و... مخالفت نداشته باشند. خالصه 

دست از پا درازتر برگشتم.
0919---9131
* ای کاش آقای نوبخت از بخشــنامه شهید رجایی مطلع بودند که از بانک 
مرکزی خواســته بودند حقوق بازنشستگان در 24 هر ماه و حقوق شاغالن 
در 27 هر ماه پرداخت شــود. آقای نوبخت در ماه  های انتهای دولت یازدهم 
تازه به این فکر افتاده اند که این حقوق را قبل از پایان هر ماه پرداخت کنند!
رأفت- ساوه
* گویا برخی مسئولین ما هیچ متوجه درد و بیماری جامعه از قبیل بیکاری، 
گرانی، اشتغال جوانان، رکود و... نمی شوند. بهترین نمونه آن مبارزه کاریکاتوری 
با مفاسد اقتصادی است که در کنار دست مقامات ارشد اجرایی برخی مفسدین 

نفوذی جا خوش کرده اند!
0917---8161

بازسازی ستاد قیطریه
برای جنگ روانی

ســتاد قیطریه 2 برای عملیات روانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
فعال شده است.

روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: سال 88 در بحبوحه اجرای پروژه تهدید 
نظام با گروگانگیری امنیتی بزرگ یکی از مهم ترین کشفیات اطالعاتی و عملیاتی 
مشترک دستگاه های امنیتی انجام شد. نیروهای امنیتی پس از رصد تحرکات ضد 
انقالب در گسترش شایعه »تقلب« در انتخابات ریاست جمهوری و انجام عملیات 
تهییج و تحریک هواداران نامزدهای ناکام، به ارتباط ارگانیک »ستاد قیطریه« و 
مجموعه امنیتی- رسانه ای ضد انقالب پی بردند. با دستور و حکم قاضی اعزام 
نیروهای ناجا برای بازرســی مرکز مشکوک آغاز شد اما بالفاصله پس از حضور 
در موقعیت، عوامل ســتاد نامزد شکست خورده ارتباط زنده با شبکه سلطنتی 
بی بی ســی برقرار کردند و با مظلوم نمایی و هیجان زایی از مردم خواستند برای 
نجات آنها مقابل ساختمان حاضر شوند! در همین فاصله همچون جاسوس های 
آموزش دیده، در نخستین اقدام بخشی از تجهیزات غیرقانونی تعبیه شده در به 
اصطالح »ستاد انتخاباتی« را با به راه انداختن آتش سوزی کنترل شده نابود کردند.

اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی اخبار ارائه شده 
توسط یکی از عالی ترین مقامات قضایی حکایت از بازسازی »ستاد قیطریه« در 
ساختمان یکی از مراکز استراتژیک دارد. تجهیز مرکز به دستگاه های گرانقیمت 
متناسب با نیازهای امنیتی یک ستاد عملیات روانی در کنار دعوت به کار مدیر 
پروژه از گروهی از نزدیکان جریان فتنه و احیای تیم رسانه ای فعال در تحریک 
مردم به تقابل با حاکمیت، حکایت از در پیش بودن حوادثی مهم و قابل تامل دارد.

یک گروه شــناخته شده مرتبط با »ستاد قیطریه2« نیز در فضای مجازی 
اقــدام به خرید کانال های تلگرامی پرمخاطب با قیمت های نجومی کرده که با 
توجه به ارتباطات قابل توجه با »خزانه« منبع هزینه کرد این ارقام قطعا نیاز به 

تحقیق و تفحص دارد.
در حوزه »ارتباطات« نیز رشد و گسترش تعامالت با کانون های ضد انقالب در 
اطراف مدیران »ستاد قیطریه 2« مشهود است. هم اکنون عواملی که رفت و آمد 
منظمی به یکی از مراکز استراتژیک  داخلی دارند در شبکه اجتماعی »توئیتر« 
به کانون اتصال گروه های ضد انقالب و حامیان جریان غربگرا در داخل کشــور 
تبدیل شده اند که برخی پروژه های آزمایشی دعوت به تجمع ضد حاکمیتی را 

به اجرا می گذارند.
به نظر می رسد هوشیاری دستگاه قضا در برابر تحرکات مشترک ضد انقالب 
و جریان غربگرایان داخلی، دشــمن را متقاعد کرده که تضعیف قوه قضائیه در 
بعد ملی و فراملی با »هشتک پراکنی« در فضای توئیتر و توزیع محتوای مذکور 

به فضای سایر شبکه های اجتماعی، الزم و ضروری است.
در حال حاضر شبکه ای که به علت فعالیت مشترک ارتش سایبری منافقین 
و سعودی ها »فیلتر« است در حال تبدیل به کانون تغذیه نیاز جامعه اطالعاتی 
تلگرام »مجوزدار« است. اهمیت این موضوع در نیاز آتی اکوسیستم دشمن در 

توئیتر به توزیع محتوای مملو از شایعات و دروغ در فضای انتخاباتی است...
کانال  های معاندان همچون »وحید آنالین«، »آمدنیوز«، »مملکته« و »توئیتر 
فارسی« مهم ترین وظیفه شان تاکنون توزیع سرفصل  های تعریف شده در توئیتر 
در تلگرام بوده است و با حذف احتمالی آنها از تلگرام، دشمن در ترویج شایعات 

و پرونده های ضد نظام با مشکل مواجه خواهد شد.
حتی با رفع این نقیصه بزرگ، تکمیل اشراف بر تحرکات در تلگرام به عنوان 
محیط دســت دوم انتشار بسیار ضروری است کما اینکه رئیس کمیته تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضائیه از چند سال پیش تاکنون این دغدغه 
مهم نظام را پیگیری کرده اما ناباورانه با مقاومت غیرقابل باور »وزارت ارتباطات« 

مواجه شده اند!
این تازه آغاز فستیوال دروغ و عملیات روانی تیمی است که از »کار« برای 
برطرف کردن نیازهای حقیقی جامعه ایرانی سر باز زده و اکنون در بحبوحه نیاز به 
رای مردم به تشکیل اتاق های عملیات روانی گرانقیمت و عقد پیمان های رسانه ای 
با معاندان نظام در شبکه های اجتماعی رو آورده است. اکنون زمان پیشگیری از 
جرایم بزرگی است که پیش آگهی های وقوع آنها، مقابل چشم ناظران رژه می رود!

ژنرال های تیم اقتصادی!
دعوا نکنید؛ اجماع پیشکش

اعضای تیم اقتصادی دولت خــالف منطق اجماع و هم افزایی برای بهبود 
وضعیت، درگیر اختالفات متعدد هستند.

به گزارش روزنامه جوان، این روزها عقالی اقتصادی حاضر در دولت شرط 
تداوم رشد را بیشتر از هر چیزی اجماع درحوزه اقتصاد و انجام تغییرات ساختاری 
می دانند. آنها به همراه بسیاری از اقتصاددانان دیگر به خوبی می دانند که ارقام 
اعالم شده رشد اقتصادی در ماه های بعد تکرار شدنی نیست، زیرا این ارقام حاصل 

افزایش 1/5 برابری نفت بعد از برجام است که از زمستان سال گذشته آغاز شده و 
به تبع این نرخ رشد در فصلی که در آن هستیم، سقوط خواهد کرد، به نحوی که 
نمودار رشد قابل پیش بینی در این فصل و به خصوص در ماه آخر سال به حدود 

2 درصد خواهد رسید.
این نسخه با قوانین فیزیک به راحتی قابل فهم و اقدامی بجاست. فرض کنید 
نیروهای اعمال شده بر یک جسم در جهت های گوناگون وارد شود، بدیهی است که 
نیروهای اعمال شده یکدیگر را خنثی کرده، لذا جسم به جای حرکت همچنان در 
جای خود مانده یا بی هدف تکان خواهد خورد اما اگر نیروها در یک جهت برجسم 

وارد شود، به سرعت حرکت کرده و به مقصود خواهیم رسید.
امــا با این حال، حتی در تیم اقتصادی دولت یازدهم، چنین اجماعی به یک 
آرزو تبدیل شده است. دولتی که قرار بود ژنرال ها به جای سربازها سرکار بیایند و 
اقتصاد را سامان بدهند، اکنون نیروهای خود را به جای اجماع در مقابل هم تلف 

می کند و بخش واقعی اقتصاد به جای تحرک درجا می زند.
دعوا بر ســر نرخ خوراک پتروشیمی، نزاع بر سر پیشخور کردن پول و سهم 
کارگران در صندوق تأمین اجتماعی است که به امید رفاه در دوران بازنشستگی 
پرداخت می شود، چیزی جز ناآشنا بودن با مفاهیم توسعه و نبود دغدغه ای به نام 
پیشــرفت در میان اعضای کابینه ترجمان دیگری ندارد! از این رو پاسخ به سؤال 
مطرح شده را می توان در نداشتن هدف، غرور بیجای ژنرال ها و نگاه جزیره ای جست 
که در عمل نشست اعضای کابینه در هیئت دولت به جای تجمیع انرژی ها و نگاه 
جامع و راهبردی به مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاه مردم، محلی برای چانه زنی 
برای دریافت سهم بیشتر بودجه زیرمجموعه خود یا پیشبرد اهداف شده و کار به 
جایی رسیده که عمل اقناعی در محیط هیئت دولت مکفی نبوده و دعواها رسانه ای 

می شود. لطفاً دعوا نکنید! اجماع پیشکش.
مقام امنیتی اسرائیل: سال 2016

از موفقیت آمیزترین سال ها برای ایران بود
یک مقام امنیتی رژیم صهیونیســتی گفت سال سپری شده 2016، یکی از 

موفقیت آمیزترین سال ها در تاریخ جمهوری اسالمی ایران بود.
شاول شای معاون پیشین شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی در »اسرائیل 
هیوم« تصریح کرد سال 2016 سال موفقیت های ایران و سال تشدید بحران برای 

عربستان بود.
وی می نویسد: سال میالدی که به پایان رسید، به عنوان یکی از موفقیت آمیزترین 
سال ها در تاریخ برای جمهوری اسالمی به خاطر سپرده خواهد شد. متحدان ایران 

در عراق و سوریه  در جهت منافع تهران موفقیت هایی را به دست آوردند.
ایران همچنین در میدان کارزار یمن علیه عربستان تالش می کند؛ موفقیت 
در این حوزه نیز می تواند ایران را بر تنگه راهبردی باب المندب مســلط کند. به 
این دالیل می توان گفت که ایران بیش از پیش به تحقق تســلط منطقه ای خود 

نزدیک شده است.
شاول شای می افزاید: اردوگاه میانه روی مقابل به رهبری عربستان و مصر، در 

مقابل ایران با کشمکشی سخت مواجه است.
در آغاز سال میالدی گذشته، شاهد شکل گیری  ائتالف راهبردی میان مصر 
و عربســتان بودیم، اما در اکتبر، پس از حمایت قاهره از رویکرد روسیه در جنگ 
سوریه، که با موضع عربستان در تضاد  است، بحرانی میان دو کشور بروز کرد که 

باعث ضعف شدید این محور میانه رو شد.
آنچه بر مشکالت این اردوگاه می افزاید، بحران اقتصادی جدی است که عربستان 

و مصر را مبتال کرده است.
این مقام امنیتی صهیونیستی نوشت: به نظر می رسد سال 2017  پایان تسلط 
خالفت داعش  را بر عراق  و سوریه رقم بزند. روسیه یکی از تعیین کنندگان توافق 
آتی در جبهه سوریه خواهد بود، اما این رژیم اسد، ایران و حزب اهلل است که ثمره 

آن را برداشت خواهد کرد.
شای تصریح کرد: موفقیت محور ایران تبعات منفی برای  جریان های مرز شمالی 
اسرائیل خواهد داشت و اردوگاه میانه رو عربستان نیز همچنان ضعف اقتصادی و 
چنددســتگی داخلی را تجربه خواهد کرد که باعث تحلیل توانش برای مقابله با 

آمال ایران خواهد شد.
دولت از شفافیت درباره 

دارایی های خود شانه خالی می کند
»جایگاه خیانت از بیت المال در دولت یازدهم کجاست؟«

محمدکاظم انبارلویی ســردبیر روزنامه رسالت با طرح این سؤال نوشت: وزیر 

اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور گفت 
»متأسفانه کسی در دولت نمی داند تعداد آیتم دارایی های دولت چقدر است. هنوز 
حتی این دارایی ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی ها را مدیریت 
کرد.« چه کسی باید دارایی های دولت را در داخل و خارج کشور مدیریت کند؟ 
اگر دستگاهی با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی متکفل این کار بزرگ نیست پس 
اداره کل اموال دولتی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی ایران 
که بیش از 50 سال است فعالیت می کند در ساختار تشکیالت سازمانی وزارت 
اقتصاد و دارایی چه محلی از اعراب دارد؟ آیا وزیر دارایی نمی داند در شرکتهای 
ایفیک و ایهاک آلمان چه می گذرد و اســتفاده از دارایی های دولت در این دو 
شرکت منجر به ارزش افزوده شده یا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات 
عمومی سامانه دارایی ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت، سازمان و مؤسسه 

دولتی و حتی نهاد عمومی غیردولتی تبیین نکرده است؟
دارایی های دولت چیست؟ معاونت خزانه داری کل در وزارت اقتصاد و دارایی 
اگر حســاب و کتاب این دارایی ها را ثبت و ضبط نکند، چه نهادی مسئول این 
کارهاســت؟ بانک مرکزی که همه ساله گزارشی از دارایی های دولت را منتشر 
می کند چه پاســخی برای وزیر اقتصاد و دارایی دارد که ســخن از اغتشاش در 
سرفصل حساب دارایی های دولت را مطرح کرده است؟ قاعدتاً برحسب قوانین 
و مقررات مالی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و 

سازمان حسابرسی در این باره مسئولیت قانونی دارند.
دارایی های موردنظر آقای طیب نیا کجاســت که او می گوید از دســترس 
مدیریت ها خارج است؟ چه کسانی این دارایی های دولت را مدیریت می کنند؟

نویسنده می افزاید: مجلس این روزها مشغول تصویب برنامه ششم توسعه 
اســت. مقام معظم رهبری در روز 9 تیر ماه 94 سیاست های کلی برنامه ششم 
توســعه را به مجلس و دولت ابالغ فرموده اند. این سیاست ها در 80 بند تنظیم 
شده و انصافاً چیزی را برای تدوین یک برنامه جامع و مانع فروگذار نکرده است.

اما در کمال ناباوری الیحه پنج ســاله ششــم دولت شامل 31 ماده است. 
رئیس جمهور، برنامه ششــم را به مجلس ارائه نداده است بلکه احکام موردنیاز 
اجرای برنامه ششــم توسعه را تقدیم مجلس کرده است، اما اینکه خود برنامه 

ششم چیست به مجلس نداده است!...
کمیسیون تلفیق برنامه ششم 144 ماده را تدوین کرده است. در ماده 54 
و 55 که به موضوع هدفمندی یارانه ها رســیده اســت، بین دولت و مجلس در 

خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها اختالف است.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این درآمد بالغ بر 80 هزار میلیارد 
می شود، اما دولت حتی نصف این مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه برای 

پرداخت یارانه ها عزا می گیرد.
اکنون بیش از 7 سال است قانون هدفمندی یارانه ها عملیاتی شده است.

واقعاً حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟ امروز دریافت های دولت 
از هدفمندی یارانه ها بیش از 10 برابر قیمت های سال پایه است، اما پرداخت های 
دولت در مورد یارانه ها بر مبنای همان سال پایه است. این قدری عجیب نیست؟!
از ســوی دیگر دولت در بند الف تبصره یک الیحه بودجه ســال 96 سهم 
شــرکت ملی نفت را از ارزش نفت خام تولیدی از بابت هزینه های این شرکت 
14/5 درصد تعیین کرده اســت. قیمت نفت 140 دالر باشد این 14/5 درصد 
ثابت است و 40 دالر هم باشد همین مبلغ است. آیا این قدری عجیب نیست؟!
این 14/5 درصد بابت هزینه های شــرکت ملی نفت در اختیار وزارت نفت 
قرار می گیرد. این سؤال مطرح است آیا برآورد این هزینه ها واقعی است؟ مبنای 

حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟
8 پله افزایش رتبه بیکاری

در دولت روحانی
روزنامه اعتماد نوشت رتبه بیکاری کشور در 3 سال اخیر  بدتر شده است.

این روزنامه می نویســد: صندوق بین المللی پول با اشاره به صعودی بودن 
وضعیت بیکاری در ایران اعالم کرد این کشــور 8 پله در رده بندی بیکارترین 

کشورها باال رفته است.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران که در سال 
4 201 بالغ بر 10/6 درصد بوده اســت، در ســال 2015 به 10/8  درصد و در 
سال 2016  به 11/28  درصد افزایش یافته است. البته در تابستان سال جاری 
نرخ بیکاری باز هم باالتر رفت و به 12/8 درصد رسید که البته در محاسبات و 

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول به آن استناد نشد.
در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و 
این کشور طی دو سال 8 پله در رده بندی بیکارترین کشورهای جهان باال رفته 
است. در سال 2014 ایران از نظر رده بندی کشورهای جهان براساس بیشترین 
نرخ بیکاری در رتبه 31 قرار داشته اما در سال 2015 در جایگاه 25 و طی سال 

2016 در جایگاه 23 قرار گرفته است.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل خاتمی
نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل سیداحمد خاتمی در مصالی امام خمینی)ره( اقامه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد نمازجمعه، مراسم نماز جمعه این هفته تهران از ساعت 10:55 در مصالی 
امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی حجت االسالم محمدحسن اختری، دبیرکل مجمع جهانی 

اهل بیت)ع( همراه  خواهد بود. در پایان آیت اهلل سیداحمد خاتمی به ایراد خطبه ها خواهد پرداخت.

در  آمریکا  کنگــره  اعضای 
حال انجام بررسی های الزم برای 
علیه  تحریمی  معرفی سه طرح 

ایران هستند.
همزمــان با آغاز بــه کار یکصد 
و پانزدهمین کنگــره آمریکا در روز 
صهیونیســتی  روزنامه  سه شــنبه، 
جروزالم پست از تحرکات قانونگذاران 
آمریکایی بــرای معرفی تحریم های 

هدفمند علیه ایران خبر داده است.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی 
سران حزب جمهوری خواه در کنگره 
در حال تدوین طرح های قانونی علیه 
ایران هســتند که به اعتقاد آنها به 
آســانی خواهد توانست نظر مساعد 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب 

آمریکا را جلب کند.
برخی از دســتیاران قانونگذاران 

در ادامه اقدامات ضد ایرانی در پسابرجام صورت گرفت

بررسی سه طرح تحریمی علیه ایران 
از سوی اعضای کنگره آمریکا

آمریکایــی گفته اند انتظــار معرفی 
یک طرح قانونــی در هفته های آتی 
را دارند که شرکت هایی که با تهران 
تجــارت می کنند را بــا افزایش نرخ 
مالیات و وضع محدودیت های دیگر 

جریمه می کند.
نمایندگان آمریکایی به عالوه در 
حال بررســی طرح دیگری هستند 
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
به بهانه حمایت از دولت بشــار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه هدف تحریم 

قرار می دهد. 
طــرح قانونی دیگر، خواســتار 
جلوگیــری از معامله شــرکت های 
هواپیماسازی »بوئینگ« و »ایرباس« 
با شرکت هواپیمایی »ایران ایر« است.

 پیشنهاد گنجاندن 
ممنوعیت های موشکی 

علیه ایران در برجام
به گزارش فارس، وبگاه نشــریه 
آمریکایی »نشنال ریویو« در تحلیلی 
از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا خواســته پس از ورود به کاخ 
ســفید، توافق هسته ای ایران و گروه 
1+5 را بــا گنجاندن محدودیت هایی 
علیه برنامه موشکی تهران تقویت کند.

سرویس سیاسی - 
یازدهم  دولت  که  حالی  در 
مشــهور  محرمانه ها  دولت  به 
بوده و از ابتدای روی کار آمدن 
اطالعات  از  بسیاری  دولت  این 
مذاکرات  چون  موضوعاتی  در 
هســته ای، قراردادهای نفتی، 
اوضاع  و  مدیران  حقوق  میزان 
مردم  برای  کشــور  اقتصادی 
محرمانه بوده است رئیس جمهور 
سخن  شفاف سازی  ضرورت  از 
گفته و همچنین از آمادگی دولت 
برای روشن ساختن تمام دخل 
و خرج حساب هایش با تشکیل 

سامانه ای خبر داد!
اعضای  دیدار  در  رئیس جمهور 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: الزمه مشــارکت مــردم در 
فعالیت هــای اقتصادی و سیاســی 
است.  اطالعات«  »شفافیت  جامعه 
اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق 
مردم مربوط می شــود بدون ابهام و 
پرده پوشــی به اطالع آنها می رسد، 
با اعتماد و دلگرمی بیشــتر، برای 
پیشرفت کشــور و حمایت از نظام 

تالش می کنند. 
در  همچنیــن  رئیس جمهــور 
صفحه شــخصی خــود در توئیتر 
نوشت: دولت حاضر است با تشکیل 
ســامانه ای، تمام دخــل و خرج و 

حساب هایش را روشن کند.
روحانی در ادامه به انتظار خود 
از قوه قضائیه برای روشــن کردن 
حســاب های این قــوه پرداخت و 
همچنین در توئیت دیگری نوشت: 
هر دستگاه باید در حیطه اختیارات 
و وظایف خود عمل کند و به افکار 
عمومی پاســخگو باشد، با فرافکنی 
و بی تدبیری منافع مردم حراســت 

نمی شود. 
نگاهی بــه اظهــارات روحانی 
نشان دهنده آن است که گویا دولت 
به دنبال شفاف سازی همه امور بوده 
و در این میان عده ای مانع هستند، 
دولت می خواهد مردم از حقوقشان 
اطالع داشته باشــند و این حقوق 
را از مســئولین مطالبه کنند ولی 
کج اندیشانی مانع رسیدن مردم به 

این حق قانونی خود هستند!
دولت یازدهم را به تعبیری دولت 
محرمانه ها می خوانند، در نزدیک به 

چهار سال گذشته با حجم انبوهی از 
اطالعات روبرو بوده ایم که دولتمردان 
با مهر خیلی محرمانه و بعضا سری 
از دسترســی مردم به این اطالعات 
جلوگیری کرده اند تا آنجا که سخنان 
وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس نیز جزو این محرمانه ها قرار 
گرفته و نمایندگانی که جزئیات آن 
را منتشر ساخته اند مورد بازخواست 

قرار گرفته اند. 
محرمانه هایی که برای 

دشمنان ایران علنی بودند!
اگر به گذشته نگاهی بیندازیم 
خواهیــم دید که در برهه مذاکرات 
هسته ای که به امضای برجام منتهی 
شد هیچ جزئیاتی از فحوای مذاکرات 
و گفته ها و شــنیده های طرفین در 
رســانه های ایران منتشر نمی شد، 
هر آنچه بــود تحلیل هایی بود که 
در حاشــیه اخبار منتشــر شده در 
رسانه های خارجی و به ویژه غربی و 
صهیونیستی ارائه می شد. اطالعات 
موجود در اختیار رسانه های داخلی 
و مردم از قطعیت برخوردار نبودند و 
کسی از آنچه که در پشت پرده روی 

می داد اطالعی نداشت. 
بــه دنبــال امضــای برجــام 
رئیس جمهور به همراه هیئتی به اروپا 
رفت و در این سفر نیز تفاهم نامه ها و 
قراردادهایی در زمینه های اقتصادی 
به امضای طرف ایرانی و غربی رسید 
ولی این بــار نیز خبری از جزئیات 
قراردادها منتشر نشد و اعالم گردید 

جزئیات محرمانه است! 
از ســوی دیگر سفر هیئت های 
اقتصــادی اروپایــی به کشــور و 
قراردادهای منعقده فیمابین طرفین 
نیز جزو این محرمانه ها اســت که 
رسانه ها هیچ اطالعی از جزئیات این 
قراردادها، داده ها و ستانده ها ندارند و 
در یک کالم مردم نامحرمند و نباید 
اطالع داشته باشــند مبادا کسانی 

سوء استفاده کنند و سؤال بپرسند!
نامه مشترک 4 وزیر به روحانی 

که قرار بود محرمانه باشد!
در این میان بعضــا نیز برخی 
اطالعــات که دولت می خواســته 
محرمانــه بماند یا باشــد بــر اثر 
بیــرون درز  به  ناهماهنگی هایــی 
می کند از جمله نامه مشــترک 4 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وقتی دولت محرمانه ها
خواستار شفافیت می شود!

وزیر به روحانی که نوبخت سخنگوی 
دولت اعالم کرد:  ای کاش این نامه 

محرمانه ارسال می شد!
مهر ماه ســال گذشــته وزرای 
اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای 
مشــترک به رئیس  جمهور با انتقاد 
از برخی تصمیمات و سیاست های 
ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند 
اگر تصمیــم ضرب االجل اقتصادی 
گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران 

خواهد شد.
به دنبال انتشار این نامه نوبخت 
سخنگوی دولت با بیان این که این 
نامه نباید رسانه ای می شد، گفت: اگر 
این وزرا با من مشــورت می کردند، 
حتماً می گفتم که یک مهر محرمانه 
بر آن بزنند؛ چرا که این گزارش به 
رئیس جمهور اســت و لزومی ندارد 
که شبکه های خارجی در آن تحلیل 
کنند. آیا الزم است همه دنیا باخبر 
شوند که در کشور ما چه می گذرد؟ 
که این نیز در مذاکرات هم اثرگذار 

خواهد بود.
در طــول 4 ســال گذشــته 
همواره این گــزاره که »خارجی ها 
انتشار  مانع  سوءاستفاده می کنند« 
اخبار و اطالعــات الزم و مورد نیاز 
مردم از آنچه که در کشور می گذرد 
شده است ولی آنچه که مردم ایران 
نمی داننــد و از آن آگاه نیســتند 
بیگانــگان از مدت هــا پیش مورد 
تحلیــل قــرار داده و در اطراف آن 
به ارائه جزئیات می پردازند و بعدها 
مشــخص می شــود که همزمان با 
مذاکراتی که اطالعات آن برای مردم 
ایران محرمانه بوده طرفین غربی به 
متحدین خود این اطالعات را ارائه 
داده اند و با ایــن وجود دولتمردان 
عبرت نگرفته اند و بر روی هر گزاره 
و اطالعاتی ولو ساده که اطالع مردم 
از آن خطری برای منافع کشور نیز 
در تعامل با دوســت و دشمن وارد 

نمی کند مهر محرمانه می زنند. 

قراردادهای محرمانه
 نفتی!

و  هســته ای  مذاکــرات  از 
بر  اقتصادی کشور که  واقعیت های 
روی آن ها مهر محرمانه خورده بود 
اگــر بگذریم بــه قراردادهای نفتی 
می رسیم، »پیش نویس قرارداد های 
جدید نفتی )موسوم به IPC( مرداد 
ماه ســال جاری به تصویب هیئت 
دولت رسید« ولی جزئیات آن برای 

مردم محرمانه ماند. 
ســیدمهدی حســینی، رئیس 
 کمیته بازنگــری قراردادهای نفتی 
نیز بهمن ماه ســال گذشته اگرچه 
از دســتور زنگنــه بــرای تحویل 
قراردادهای نفتی به مرکز پژوهش ها 
و دیوان محاسبات خبر داد در ادامه 
آنهــا را نیز محرمانــه خوانده و در 
تشــریح علت محرمانه بودن مدل 
جدید قراردادهای نفتی گفت: قرارداد 
محرمانه سیاست دولت بود و اگرچه 
ما حتی به قراردادهای امضاشــده 
دیگر کشــورها دســت یافتیم اما 
دسترسی به این قراردادها به راحتی 
مسیر نشــد و متن قراردادها روی 
سایت شرکت ها قرار داده نشده است.

تیر ماه سال جاری نیز تنها دو 
هفته بعد از تذکر صریح رهبری در 
زمینه اصالح مدل جدید قراردادهای 
نفتی و نامه توکلــی به نمایندگی 
از منتقــدان این مدل قــراردادی 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
اعمال اصالحاتی که محرمانه اعالم 
شــد مصوبه دولت را در این زمینه 

تغییر داد.
این ها همه خبرهایی اســت که 
در زمینــه قراردادهای نفتی و ... در 
رسانه ها در چند ماه گذشته منتشر 
شــده و در همه آن ها مهر محرمانه 
دیده می شــود و حال چنین دولتی 
می توانــد از شــفافیت و لــزوم آن 

سخن بگوید؟!
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گفت: دولت اعالم کرده که حاضر است درباره فعالیت های مالی خود 
شفاف سازی کند.

گفتم: چه عجب؟ خب حاال قرار است از کی شفاف سازی را 
شروع کند؟

گفت: البته، یک شرط گذاشته و آن هم اینکه اول قوه قضائیه درباره 
خود شفاف سازی کند!

گفتم: عجب کلکی سوار کرده اند! مطابق نظر آقایان، از این 
به بعد دستگاه قضایی برای محاکمه هر آدم سوءاستفاده چی و 
خالفکاری، ابتدا باید درباره فعالیت  مالی خودش توضیح بدهد و 

بعد آن خالفکار را محاکمه کند!
گفت: با این حساب، دولت هم به تخلفات خود اعتراف کرده است و هم 
با شرطی که پیش کشیده می خواهد از رسیدگی به این تخلفات فرار کند.
گفتم: چه عرض کنم؟! آدم خالفکاری برای چندمین بار خالف 
کرده و کارش به دادگاه کشیده شده بود. قاضی به او گفت؛ مرد 
حسابی! خجالت نمی کشــی که طی یکسال گذشته چندبار به 
دادگاه آمده ای؟ و یارو گفت؛ خودت باید خجالت بکشی! چون، 
اگر من طی یکسال چند بار به دادگاه آمده ام، شما که هر روز به 

دادگاه می آیی!


