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1- »سال 2016 یکی از موفقیت آمیزترین سال ها در تاریخ حکومت اسالمی 
ایران بود«. این عبارت، ارزیابی راهبردی »شاول شای« )معاون پیشین شورای 
امنیت ملی رژیم صهیونیستی( است. او پیروزی های خیره کننده ایران و متحدانش 
در عراق و سوریه و یمن را سند ارزیابی خود عنوان می کند. محافل بسیاری در 
تل آویو و واشــنگتن و لندن و برلین و پاریس هستند که مشابه همین ارزیابی 
اســتراتژیک را درباره قدرت تعیین کننده و بالمنازع ایران در تحوالت منطقه 
غرب آسیا دارند؛ حال آن که اغلب همین محافل درباره برجام قضاوتی دیگر ارائه 
می کنند و معتقدند غرب از این طریق، بخشــی از قدرت ایران را مهار کرد. اگر 
ایران به نحوی تحوالت منطقه را مدیریت کرد که آمریکا مثاًل از تحوالت سوریه 
حذف شد، در مقابل، دولت رو به پایان و بی دستاورد آمریکا، برجام را بزرگترین 
دستاورد خود برای مهار بخشی از قدرت فزاینده ایران می داند. این دوگانه چگونه 
قابل تبیین است؟ چرا ماجرای مذاکرات هسته ای 12 ساله، برخالف روند تصاعدی 
قدرت ایران حرکت کرد و حاصل آن به نقطه ای رسید که امروز دولتمردان ما از آن 
به عنوان »تقریبا هیچ«، »نقض عهد«، »دبه درآوردن«، »ادامه و تشدید تحریم ها« 
و »کارشکنی« یاد می کنند؟ کدام اتفاقات، باعث شد تیم مذاکره کننده نتواند در 

تراز اقتدار منطقه ای بالمنازع جمهوری اسالمی، پای میز مذاکرات ظاهر شود؟
2- دو تعبیر حکیمانه از امیرمومنان علیه السالم در »غررالحکم و دررالکلم« 
نقل شده که به غافلگیری اشاره می کند. »من نام عن عدّوه، انبهته المکاید. هر 
کس نسبت به دشمن خواب باشد، نقشه ها و نیرنگ ها او را بیدار می کند« و »من 
نام عن ُنصرهًْ ولّیه، انتبــهِ بَوطاهًِْ عدّوه. هر کس از یاری موالی خود غفلت کند 
و خواب بماند، با لگد دشــمن بیدار می شود«. تلخی های ماجرای عبرت آموز- و 
فتنه آمیز- برجام، از غفلت نسبت به دشمن و کوتاهی نسبت به برخی هشدارهای 
رهبر حکیم انقالب سرچشمه می گیرد. در منطق رهبر انقالب که از مکتب امام 
خمینی)ره( و آموزه های اسالمی نشأت می گیرد، »بی اعتمادی مطلق به قدرت های 
سلطه گر و در راس آنها آمریکا، یکی از اجزای مهم قدرت نرم جمهوری اسالمی 
اســت و این بی اعتمادی باید روز به روز گسترش یابد« اما برخی مسئوالن و 
تصمیم گیران و تصمیم سازان متاسفانه درک درستی از این رکن قدرت نداشتند. 
جریان نفوذ موجب تحریف ها و خطای فهم هایی در این میان شد تا آن جا که رهبر 
انقالب 28 شهریور 95 در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران ضمن تبیین جایگاه 
بی اعتمادی به آمریکا در قدرت نظام، فرمودند »متاسفانه برخی حاضر نیستند 
این بی اعتمادی را قبول کنند و اگرچه به زبان می گویند آمریکا دشمن است اما 
احساس واقعی بی اعتمادی به آمریکا در آنها وجود ندارد... هنگامی که در انسان 
احساس دشمنی و بی اعتمادی به طرف مقابل وجود داشته باشد، در مذاکرات و 

دیدارها، الزامات آن را رعایت می کند«.
3- اصرار به برجسته ســازی اختالف درباره مقاومت یا تســلیم و تداعی 
دودســتگی در کنار اصرار بر ناچارنمایی جبهه خودی، از دالیل مهم ناکامی در 
مصاف با دشمن است. تصور کنید درست در زمانی که امیر مومنان)ع( برای دفع 
شّر اردوگاه معاویه اقدام به جهاد  کرد؛ صحابه ای مانند ابوموسی اشعری در کوفه 
پیدا می شود که ورود به جنگ را آلودن دست به خون مسلمین می داند و دعوت 

به ترک جهاد می کند. چنین صاحب منصبی اسباب تهییج دشمن می شود.
از سوی دیگر پیروزی یک شــرط مهم دارد. به تعبیر علی بن ابیطالب)ع( 
»الظفر بالحزم و الحزم بأجالهًْ الرأی و الرأی بتحصین االسرار. پیروزی با احتیاط 
و دوراندیشی است؛ و احتیاط با مشورت و تدبیر؛ و چاره تفکر و تدبیر، حفاظت 
از اسرار است« )حکمت 48 نهج البالغه(. قطعًا آمریکا و غرب 10 برابر ما نیاز به 
مذاکره و توافق داشتند اما فرض کنیم این نسبت، برعکس بود. آیا چنین نیازی  
را که راز تلقی می شــد، باید جار می زدیم؟ جای »تحصین اسرار« در این قبیل 
ادبیات پشــت سر هم که گفته شد »آمریکا کدخداست«، »خزانه خالی است«، 
»آمریکا ظرف 5 دقیقه می تواند تمام توان نظامی و دفاعی ما را نابود کند«، »ما 
نمی توانیم مقابل قدرت ها بایستیم، آن هم شعارهایی که بعضًا توخالی است، ما 
باید همراه شویم«، »هر توافقی بهتر از عدم توافق است« و »باید توافق انجام شود 
تا بتوان مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن را حل کرد«. 
اظهار عجز و ضعف- که بخش عمده آن ناشی از نفوذ زدگی و خطای محاسباتی 
بود- نه تنها ترحم دشــمن را به همراه نیاورد، بلکه مانند رساندن بوی خون به 

مشام گرگ های درنده بود.
4- آقای روحانی رأسًا مرتکب خطایی شد که قباًل چوب مشابه آن را در آغاز 
مذاکرات )13 ســال پیش( از مجلس و دولت اصالحات خورده بود. او در صفحه 
174 کتاب »امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای« می نویسد »در آستانه مذاکرات 
تهران چند اتفاق ناگوار افتاد. اول اینکه یکی از سفرای ما در اروپا در مذاکره ای 
به مقامات آن کشور گفته بود ایران برای توقف غنی سازی آمادگی دارد. من فوراً با 
آقای خاتمی تماس گرفتم و گفتم من از اول نمی خواستم این مسئولیت را بپذیرم 
و می دانستم وزارت خارجه همکاری نمی کند... دومین مسئله آن بود که تعدادی 
از نمایندگان مجلس [ششم] طرح 3 فوریتی برای الزام دولت به پذیرش پروتکل 
الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند که تقدیم مجلس کنند... با آقای کروبی 
صحبت کردیم و خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن مجلس مطرح نشد 
ولی متأسفانه سفرای اروپایی از تهیه این طرح با خبر شده بودند. مسئله دیگر این 
بود که پیش از آنکه وزرای اروپایی به تهران برسند، رئیس جمهور در مصاحبه ای 
اعالم کرده بود ما تعلیق را می پذیریم. به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکل 
الحاقی که در مجلس طرح 3 فوریتی تهیه کرده اند، تعلیق را هم که رئیس جمهور 
اعالم کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم؟«. قطعًا روزی 
امثال آقایان ظریف و عراقچی قبیل این جمالت را خواهند گفت و نوشــت که 
ادبیات کسانی چون [...] و [...]، دست ما را پیشاپیش در مذاکرات بست و جای 

مقاومت و چانه زنی نگذاشت.
5- موضوع اما باز تلخ تر از این حرفهاست. جفای بزرگ زمانی کلید خورد 
که موضوع مذاکرات، دستمایه و موضوع تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی و طیف 
مدعی حمایت از وی شد. از همین جا یک مسئله مهم ملی و در حال پیگیری، 
تبدیل به ابزار گروکشی انتخاباتی و سپس گروگان گیری منافع ملی از سوی دشمن 
شد. »پیروزی به هر قیمت در انتخابات«، هر چند در آغاز شیرین و مهیج می نمود، 
اما در میانه و انجام خود، نوعی بدهکاری و به گروگان رفتن را به همراه داشت. 
بنابراین ایستگاه بعدی، »توافق به هر قیمت و با هر شرایط« بود. هنرمندانی از 
سوی دستگاه دیپلماسی تحریک  شدند تا بگویند هر توافقی بهتر از عدم توافق 
اســت. در آن سوی میدان، گرگ های دیپلماسی دشمن هر بار با صدای بلندتر 
 گفتند »عدم توافق، بهتر از توافق بد اســت و ما عجله ای برای توافق نداریم«. 
در این معامله شــبه ربوی و نزولی، گام سوم از همه تلخ تر است؛ حفظ و اجرای 
یکطرفه توافق به هر قیمت ولو نقض سیستماتیک و مداوم برجام. این سومی، 
پیام صریح به حریف است، حاکی از اینکه در باره بدعهدی ذره ای تردید نکنید؛ 
چون ما آویزان پوسته بی محتوای توافقیم و نمی خواهیم بپذیریم راه را اشتباه 
آمده ایم و باید اصالح کنیم! معلوم نیست به فالن مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
)با ســوابق امنیتی( چه قدر ربط دارد- یا چه قدر شهوت دیده شدن در میان 
است- که در توئیتر می نویسد »در شرایط کنونی محرز است رئیس جمهور جدید 
آمریکا تالش خواهد کرد با اقدامات ایذایی و فشارهای تبلیغاتی، ایران را وادار 
به نقص عملی برجام کرده و از این طریق، بهانه های الزم برای تأسیس، تمدید 
یا تشدید تحریم ها علیه ایران را فراهم کند«. مشاور نابغه! تمدید )تأسیس!( 10 

ساله تحریم های موسوم به ISA، »تحریم« نیست؟!
6- خبرگزاری و سایت »خبر آن الین«، یک خبرگزاری خصوصی نیست که هر 
چه دلش خواست بنویسد؛ وابسته به معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر شورای 
اطالع رسانی دولت است. چند روز پس از آن که ماجرای مشکوک و توهین آمیز 
توزیع سبد کاال در بهمن 1392 اتفاق افتاد، همین خبرگزاری در نهایت رذالت 
نوشــت »در توزیع سبد کاال،  حرف و حدیث های بسیاری گفته شد. روحانی نه 
یک رئیس جمهور فرهنگی اســت و نه دغدغه بسیاری از مسائل دیگر را دارد. 
او رئیس جمهور دیپلمات اســت که باید اجازه داد مهم ترین دغدغه دولت را به 
انجام برساند. توزیع سبد کاال به مردم - با شیوه ای انجام شد- نه یک اتفاق بود 
و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی باشــد. او 
دقیقًا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانًا له شدن در زیر دست و پا- را 
پیش بینی می کرد و اصاًل آن را برای پیشــبرد استراتژی خود الزم داشت [!!]... 
نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شــرمن که گفته است »شما در اخبار دیدید 
که ایران اخیراً به طور قابل مشــاهده ای، غذا بین مردم فقیر جامعه اش توزیع 
کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم ها، تأثیر مستقیم بر مردم 
این کشــور داشته است«. به هر حال این دقیقًا همان نتیجه ای بود که روحانی 
از توزیع ســبد کاال در میان مردم داشته است؛ این که تحریم ها بر روی مردم 
ایران تأثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته. این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه 
تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد تخم مرغ و چند کیلو برنج با 
یکدیگر درگیر شوند[!!]... درست است که روش توزیع کاال چندان مناسب نبود 
اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی 
به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه ای که بازیگران آن شدند، می ارزید«.

نام این قبیل ادبیات، اگر خیانت و وطن فروشی نباشد، بالهت و سفاهت محض 
است و قطعًا پشت اندیشه و زبان چنین گویندگانی، شبکه نفوذی النه کرده که به 
روش موریانه ها مشغول خوردن ریشه های شعور و شخصیت سیاستمداران است.

راز ناكامی برجام
 البه الی یک كتاب خاطرات

بانو سالم

محمد ایمانی

* آقای ظریف چطور شــیطان بزرگ و گرگ درنده اش کری را محرم و مورد 
اعتماد خود ولی ملت شهیدپرور را نامحرم یافت؟ دیدید کری در آخرین روز 
مسئولیتش چه گفت؟! او بعدی ها را هم به فشار بیشتر بر جمهوری اسالمی 

تشویق کرد.
0912---8455
* بعد از اعترافات آقایان ظریف و کری در مورد برجام، بزک کنندگان داخلی 
برجام با تیترهای حاشــیه ای و جنجال برانگیز روزنامه و سایت هایشــان را پر 
کرده انــد. این برجام با توخالی درآمدنش همــان آب رفته از جوی مدعیان 
اصالحات است. حاال آنها درصدد انحراف افکار عمومی از موضوعی هستند که 

3 سال قبل حل همه مشکالت کشور را به آن گره زده بودند.
0912---2914
* برای همه ســوال اســت که چرا آقای رئیس جمهور هنوز که هنوز است از 
برجام سراسر خسارت بار حمایت می کند. البد انتقاد هم که بکنیم مثل سابق 

ما را متهم به بی سوادی خواهد کرد!
0910---9238
* بر اساس وعده آقای رئیس جمهور برجام قرار بود به اقتصاد و اشتغالزایی کمک 
کند اما نه تنها موثر نبود بلکه به بیکاری سرعت بیشتری بخشید حتی  آمد و رفت 
شرکت های غربی هم نتوانست دستاوردی برای دولت داشته باشد! واقعا شما 

معیشت مردم را در دست های سخاوتمند)!( غربی های غارتگر می دیدید؟!
بیگدلی

* امید به دشمنان تنها به سود افرادی است که منافع خود را در وابستگی به 
آنان می بینند و اتکا به توان و نیروی داخلی تنها به سود مردمی است که پای 

آرمان ها و ارزش هایشان ایستاده اند.
محمدمهدی ذوالفقاری

* موج بیکاری، رانندگان تاکسی را با کسادی بازار مسافر مواجه کرده است. 
بدین خاطر که موتورسواران و ماشین های شخصی متعددی در حال مسافرکشی 
برای گذران امور خود هستند. مسئولین اقتصادی با عملکرد ضعیف شان موجب 

خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره جامعه شده اند.
021---2825

* آقای نعمت زاده می گوید 3-2 میلیارد پولی نیست! بله از کیسه بیت المال 
بخشیدن چیزی نیست ولی با همین مبلغ ناچیز 3 هزار زوج جوان را می توان 

به خانه بخت فرستاد!
اجاقی از ماسال

* در سفر رئیس جمهور به استان کرج نامه ای به ایشان برای اشتغال فرزندم 
دادم. بعــد از مدتی با ما تماس گرفتنــد و آدرس یک مکان کاریابی را به ما 
دادند، ولی آنجا از ما 115 هزار تومان پول خواستند! وقتی با ریاست جمهوری 
این موضوع را در میان گذاشتیم آنان گفتند که ما وظیفه خود را انجام دادیم 
و دیگر به ما مربوط نمی شــود! ممنونم از این کــه دولت این گونه جوانان را 

سرکار می گذارد.
026---9330
* ورود گالبی های آمریکایی به بازار تره بار کشــور به قیمت کیلویی 20 هزار 
تومان نمایانگر صداقت آقای روحانی است. چون نهال گالبی که ایشان کاشته اند 
محصول داده اســت! البته نه در ایران بلکه در آمریکا زیرا اصوال برجام برای 

غربی ها نقد و برای کشورمان  نسیه بوده است.
3606---0915 و 7758---021

*  آقای رئیس جمهور اولین قدم در رعایت حقوق شهروندی احترام گذاشتن به 
مردم و صداقت مسئولین در تمام امور است، دولت شما »دولت محرمانه ها« نام 
گرفته است، چون در تمام مذاکرات ابتدا بر قید محرمانه بودن تاکید می شود! 
پس احترام به حقوق شهروندی که دانستن، شرط اولیه آنها است چه می شود؟
0918---9891

* قبرستان ابن بابویه که قبور بزرگانی چون مرحوم شیخ صدوق)رحمهًْ  ا... علیه(، 
شیخ رجبعلی خیاط، جهان پهلوان تختی و... را در بر گرفته است، چند سالی 
اســت که میدانی در ورودی قبرستان ساخته شده که به علت عدم روشنایی 
مناسب بارها شاهد تصادف و زمین خوردن اهالی و زوار بوده است. پیگیری های 
متعدد نیز متاســفانه نتیجه نداده است. از مسئولین امر درخواست می شود 

مشکل روشنایی میدان ورودی آستان مقدس شیخ صدوق را برطرف کنند.
جمعی از اهالی محل و زائران

*  بنده از مستمری بگیران تامین اجتماعی بانک رفاه کارگران قرچک ورامین 
هستم. یک سال است برای دریافت وام یک میلیونی مراجعه می کنم و هر بار 
با عبارت »بودجه نیست« مواجه می شوم؟ واقعا با این همه حقوق های نجومی 
که به قول وزیر این دولت چیزی نیســت چطور از تامین یک میلیون تومان 
برای مستمری بگیران نیازمند عاجزند، ولی برخی 400-300 میلیون در هر 
ماه گرفته اند؟! ما باید شــرمنده خانواده باشیم و یک درصد در ناز و نعمت و 

چپاول سفره بیت المال؟!
یک مستمری بگیر

* درمانگاه های تامین اجتماعی شهر قم همانند یک درمانگاه خصوصی رفتار 
می کنند و نوبت گرفتن برای ویزیت پزشــک با دشــواری انجام می گیرد از 

مسئولین سازمان تامین اجتماعی درخواست رسیدگی داریم.
025---9240
* گویا حقوق شــهروندی فقــط برای تبرئــه و آزادی فتنه گران و همکاران 
سرویس های جاسوسی غربی است و تاثیری بر روند معیشت و اقتصاد خانوارها 
ندارد حتی حق اعتراض در حقوق شــهروندی فقط معطوف به مواردی مثل 
لغو کنسرت ها و سخنرانی ها شده است. در سخنان آقای رئیس جمهور نکات 

بسیاری بود که مثل همیشه برای مردم حاصلی ندارد.
021---9866

* تعداد فارغ التحصیالن رشــته حقوق در کشــور بیداد می کند. چرا با توجه 
به نیاز کشــور و بازار کار دانشجو جذب نمی شود؟ باعث تاسف است که نگاه 
مسئوالن وزارت علوم و دانشگاه آزاد درآمدزایی هرچه بیشتر شده و برای آنان 
مهم نیست بر سر روح و روان و آینده جوانان تحصیل کرده بیکار و خانواده های 

آنان چه می آید؟
0919---9280
* مدیریت دانشــگاه آزاد کرج با 32 هزار دانشجو اقدام به حذف اضافه کاری، 
حق کارایی و خرید مرخصی کارکنان کرده است. از مسئوالن امر درخواست 

رسیدگی داریم.
0912---5441
* فرزندم در تاریخ 22 بهمن 94 ازدواج کرده و تا به حال موفق به دریافت وام 
ازدواج نشده است؟ قضاوت با شما! چطور وام های میلیاردی پرداخت می شود 
ولی از وام های 6-5 میلیونی ازدواج خبری نیســت؟ قابل توجه حقوق بگیران 

نجومی و مدافعین آنها!
اسدی جانباز 35 درصد بازنشسته فرهنگی- قائم شهر

* دانش آموزان دختر و پسر دو روستای علی آباد و فخره از توابع شهرستان آران 
و بیدگل به صورت مختلط در کنار هم در یک مدرســه تحصیل می کنند، با 
توجه به اثرات سوء تربیتی که ممکن است به وجود بیاید چرا برای جداسازی 

و تفکیک جنسیتی این دانش آموزان اقدامی صورت نمی گیرد؟
0913---2242
* این تعدیل نیروها در شرکت هایی مثل اکتشاف نفت تهران بیانگر کم شدن 
بیکاری و تک رقمی شدن تورم است! تا کی با آمارهای غیرواقعی می خواهیم 
مردم را سرگرم کنیم؟ مگر امام راحل)ره( نگفت  انقالب مال کوخ نشینان است 
نه کاخ نشینان! بیکاری و گرانی در کشور بیداد می کند آن وقت مسئولین به 

فکر به کارگیری و اشتغال اروپایی ها هستند؟!
0910---9370
* برای اراضی پالک 927 بخش 7 محل قدیم اهواز درخواســت ســند نسق 
زراعی نمودم. برای دو مورد سند داده می شد یکی مشاع بودن و دیگر زراعی 
بودن زمین. لذا 15 نفر زارع شــناخته شدیم همه 14 نفر دیگر سند دریافت 
کردند و از صدور سند برای من خودداری نمودند. علی رغم پیگیری های متعدد، 
متاسفانه پاسخ روشنی دریافت نکرده ام. از مسئولین امر در استان خوزستان 

درخواست رسیدگی دارم.
عیسی سنجری- اهواز
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در پاســخ به پیام شــهروند محترم در روزنامه مورخ 95/10/11 درخصوص 
پاکسازی جدول های آب در خیابان فلسطین به آگاهی می رساند، با توجه به 
اینکه ملک اعالم شده پایین تر از سطح سواره رو می باشد و در مورخ 95/10/8 
بارش شدید باران باعث آب گرفتگی شده بود، ضمن بازدید از محل نسبت به 

انجام نقطه نظرهای اصالحی اقدام و رفع نقص گردید.

قرار بود ارزش پول ملی
با برجام 20 درصد کم شود؟!

عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت می گوید قرار نبود با برجام اتفاق 
مهمی در اقتصاد کشور رخ بدهد.

محسن صفایی فراهانی در گفت وگو با روزنامه آرمان با این پرسش مواجه 
شد که »وقتی پای درد دل بخشی از الیه های اجتماعی جامعه می نشینیم، 
آنها مدام می گویند چیزی از برجام نصیب ما نشــده است. آیا این مسئله 
ســبب نمی شود که انگیزه این دســته از گروه های اجتماعی از دادن رای 
مجدد به روحانی از بین برود؟« او در پاسخ گفت: هیچ توافق اقتصادی ای 
در برجام وجود ندارد، برجام تنها بســتری فراهم می کند که بدون تحریم 
بتوان برنامه ریزی و کار کرد. برجام برای رفع تحریم هایی بود که در طول 
ســال های 85 تا 88 توسط ســازمان ملل وضع شد و نه برای اینکه منابع 
مالی وارد کشــور شــود. بنابراین باید پرسید اگر برجام نبود، امروز در چه 
شرایطی قرار داشتیم؟ با برجام همین اندازه که سفره مردم خالی تر نشده، 
اتفاق مهمی اســت. تصور کنید اگر برجام نبود امروز امکان صادرات نفت 
و نقل و انتقال پول وجود نداشــت. در شرایط بدون برجام کسری بودجه 
کشور به باالی 50 درصد افزایش می یافت و در این صورت سفره مردم به 

طور کل خالی می شد. 
وی افزود: فراموش نکنیم در ماه ژانویه تازه برجام به نخستین سالروز 
تصویب خود رســید. همه افرادی که با فعالیت های اقتصادی آشنا بودند، 
می دانستند که با گذشت یک سال از تصویب برجام، نمی تواند اتفاق مهمی در 
اقتصاد کشور رخ دهد و قرار بر این نیست که با تصویب برجام معجزه ای در 
وضعیت معیشت مردم رخ دهد، بلکه برجام بستری فراهم می کند که فعاالن 
در آن کار کنند. به همین دلیل وقتی برجام عملیاتی شــده، میزان صدور 
نفت از روزی یک میلیون بشکه در پسا برجام به 2/5 میلیون بشکه می رسد.

صفایی فراهانی می گوید: قرار نیست یک اتفاق عظیم در اقتصاد ایران 
رخ دهد و زندگی مردم فوری متحول شود، بلکه طی برهه ای از زمان، کشور 
دچار تحریم های بســیار سنگین شده بود، اما پس از آن افرادی مسئولیت 
دستگاه دیپلماسی  کشور را برعهده داشتند که تالش کردند این تحریم ها 
را از میان بردارند. مگر جامعه بیش از این چیزی می خواهد! این در حالی 
است که شرایط کنونی آماده بازگشت به سال های قبل از سال 89 است و 
این شرایط از این منظر قابل توجه است که امکان تحرک در بخش تولید، 
صادرات، حمل و نقل، پول و انتقال برای بانک های کشور به وجود آمده است.
این ســخنان در حالی اســت که آقای روحانی گفته بــود توافق باید 
اجرایی شود تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن 

مردم حل شود.
از طرف دیگر اگر دولت اکنون 2 برابر قبل نفت می فروشد اما هزینه های 
جاری آن به نسبت سه سال پیش 3/2 برابر شده است؛ بنابراین مشکل اقتصاد 
کشور درآمد نیست بلکه ریخت و پاش ها و هدررفت منابع درآمدی است.

در همیــن دوره که دولت مدعی بود خزانه خالی اســت حداقل یک 
هزار مدیر نجومی حقوق و پاداش های چند ده و چندصد میلیونی دریافت 
می کردند و فسادهایی نظیر اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان و رانت های 

ساالنه 15-10 میلیارد دالر در خوراک پتروشیمی و... برقرار بود.
یادآور می شود سیاستمداران و نشریات حامی دولت مدعی بودند با هر 
روز اجرای برجام، 100 تا 170 میلیون دالر درآمد نصیب کشــور می شود 
که طبیعتا در یک ســال پس از اجرای برجام باید قریب 60 میلیارد دالر 
درآمد نصیب کشور شده باشد. اما به جای اینکه اثر این دعاوی دیده شود، 
دالر 700 تومان گرانتر شده و ارزش پول ملی )قدرت خرید مردم( دست کم 

20 درصد کاسته شده است.

دو تحریم هسته ای و موشکی جدید
در دستور کار کنگره آمریکا

در آغاز به کار یکصد و پانزدهمین کنگره آمریکا، پیش نویس دو قطعنامه درباره 
ایران تسلیم دو کمیته سنا و مجلس نمایندگان شد.

صدای آمریکا در گزارشی گفت: طبق مدارک موجود »قطعنامه مشترک درباره 
مجوز اســتفاده از نیروهای مســلح آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هسته ای« از سوی السی هستینگ نماینده دموکرات کنگره و عضو کمیسیون امنیت 
و همکاری اروپا - کمیسیون هلیسینکی- به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 

ارائه شد.
پیش نویس این قطعنامه می گوید: »صداقت ایران در صرفنظر از ســاخت سالح 

اتمی دلیل موجهی برای نگرانی را ایجاد کرده است«.
این پیش نویس تأکید می کند کــه »ایاالت متحده آمریکا باید هرآنچه که الزم 
است را انجام دهد تا اطمینان یابد که تمامی مسیرهای ایران برای دستیابی به سالح 

اتمی مسدود شده است.«
در بخش دیگری از این سند آمده است: »رئیس جمهور این اختیار را دارد تا هر 
زمانی که در مســیر هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی الزم و مناسب 
تشــخیص دهد، از نیروهای مســلح ایاالت متحده استفاده کند.« همچنین دین هلر 
سناتور جمهوریخواه و عضو کمیته مالی سنا پیش نویس »طرح تحریم ایران در رابطه 
با برنامه موشــک های بالستیک« را معرفی کرد که به کمیته امور بانکی سنا تسلیم 
شده است. در حال حاضر هیچ یک از کمیته های فوق زمان مشخصی را برای بررسی 

بیشتر دو پیش نویس فوق برنامه ریزی نکرده اند.
نعل وارونه دبیرکل حزب منحله

درباره اقتدارگرایی
دبیرکل حزب منحله مشارکت می گوید اصلی ترین شکاف در کشور، اقتدارگرایی- 

دموکراسی خواهی است.
محســن میردامادی در جمع اعضای حزب اتحاد ملت )بازســازی شــده حزب 
مشارکت( گفته است: در جامعه ما نمی توان شکاف هایی همچون فرادستان و فرودستان 
را نفی کرد، گفت: عالوه بر آن شکاف هایی مانند قومیت و مذهب نیز وجود دارند، ولی 
هیچ یک از این شکاف ها، شکاف اصلی نیستند. به نظر می رسد در دهه های اخیر شکاف 
اصلی که بر دیگر شکاف ها غالب شده، شکاف اقتدارگرایی- دموکراسی خواهی است. 
بسیاری از شکاف های دیگر همچون قومیت و مذهب نیز ذیل این شکاف قرار می گیرند.

وی برای توجیه بی پایگاهی اغلب احزاب به آلمان استناد کرد و گفت: در آلمان 
کــه حدود 80 میلیون جمعیت دارد حزب سوسیالیســت، حدود 800 هزار و حزب 
دموکرات مســیحی حدود 600 هزار عضو دارند. حزب ســبز و حزب دموکرات آزاد و 
احزاب دیگر این کشــور اعضای بسیار کمتری دارند. در مجموع در اینگونه کشورها 
مجموع اعضای احزاب نوعا از حدود 2 درصد بیشتر نیست. در کشور ما نیز بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته، گفته می شود بین 3 الی 4 درصد مردم آمادگی همکاری 
بــا احزاب را دارند. اگر این درصد در مرحله عمل به 2 و حتی 1 درصد هم برســد، 

کامال مطلوب است.
وی اظهار کرد: ما در جبهه مشارکت در بسیاری از مواقع نمی توانستیم پاسخگوی 
افرادی باشیم که می خواستند به عضویت حزب درآیند و این اتفاق هم مکرر رخ می داد، 
وقتی که ما چنین شرایطی داریم طبعا نمی توانیم بگوییم مردم به احزاب اقبال نشان 
نمی دهند بلکه نخبگانی که باید مدیریت و ظرفیت سازی کنند قادر به استفاده بهینه 

از ظرفیت های مردم نبوده اند.

میردامادی که از محکومان فتنه 88 است، همچنین خواستار تشکیل دو جبهه 
فراگیر اصالح طلب و اصولگرا شد.

میردامادی توضیح نداده آیا ایجاد دو جبهه انحصاری، نوعی تمهید اقتدارگرایی 
و انحصارطلبی نیست؟ از سوی دیگر حزب مشارکت و کارنامه آن، قطعا نمونه کامل 
اقتدارگرایی و معارضه با دموکراسی است؛ چه زمانی که برخی اعضای مهم مرکزیت 
آن خاتمی را اردک لنگ و شاه سلطان حسین بی عرضه خواندند و تهدید کردند از 
قطار اصالحات پیاده اش می کنند و شعارهایی مانند عبور از خاتمی، عبور از قانون 
اساسی و خروج از حاکمیت سر دادند و چه روزگار فتنه 88 که در مقابل انتخاب 
اکثریت 24/5 میلیونی مردم دعوت به آشوب علنی کردند و زیر میز دموکراسی و 

انتخابات و قانون زدند.
دست اندرکاران حزب مشارکت البته نوعاً توفیقی در جلب اعتماد مردم نداشته اند 
که نمونه آن انتخابات سال 84 و اعالم نامزدی مصطفی معین بود. آنها در سال 88 

نیز موسوی و کروبی را قربانی مطامع خود کردند.
روحانی اگر طرفدار شفافیت است

از حقوق و مزایای دولتمردان شروع کند
آقای رئیس جمهور اگر طرفدار شــفافیت اســت، داوطلبانه از حقوق و مزایای 

دولتمردان شروع کند.
روزنامه صبح نو در یادداشــتی نوشت: هفته گذشــته آقای روحانی در پایان 
گفت وگوی رادیو تلویزیونی شــان، وعده ای مطــرح کردند که در هر صورت، باعث 
خوشحالی و افتخار است. ایشان با یادآوری تالش ها و همت دولت برای برخورد با 
حقوق بگیران نجومی گفتند: »ما دو الیحه می خواهیم  به مجلس دهیم، یکی الیحه 
شــفافیت اســت.« آقای روحانی در همین مصاحبه قبل از بیان این خبرخوش، از 
تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه در مجلس نیز با چنین عباراتی اعالم مسرت 
و حمایت کرده بودند: »من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دســتگاه های 
اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت ها اعالم کنند و همه مردم 
بدانند. اخیرا هم مجلس شــورای اسالمی در این زمینه در برنامه ششم ماده ای را 
تصویب کرد که من از مجلس هم تشــکر می کنم، این کار بســیار خوبی است. ما 
همه چیز را باید شــفاف کنیم. همه دســتگاه ها را.«  ماده 53 برنامه ششم توسعه 
تصریح دارد:»دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق 
و مزایــا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روســا، مدیران و 
کارکنان کلیه دســتگاه های اجرایی موضوع این قانون را فراهم نماید. به نحوی که 
میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشــخص بوده و امکان دسترسی برای 

نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.«
جالب  آنکه چند روز قبل از این مصاحبه رئیس جمهور محترم، معاون معاونت 
اداری استخدامی آقای روحانی به عنوان باالترین مسئول دولت در صحن مجلس 
شورای اسالمی، رسما و علنا خواستار حذف عبارت »و عموم مردم« از ماده قانونی 
فوق و در واقع محرمانه ماندن اطالعات دریافتی مسئوالن از دید عموم مردم شده 
بود. با خوش بینی می توان تلقی کرد که نماینده دولت در مجلس آن روز اشتباه کرده 
و از نظر دولت مطلع نبوده اســت و نظر دولت، واقعا شفاف سازی حقوق مسئوالن 

برای عموم مردم است.
اگر واقعا چنین باشــد که انشــاءاهلل هســت، می توان از رئیس جمهور محترم 
درخواســت کرد اجرای شــفافیت را به تدوین و تصویب الیحه آن در دولت و طی 
تشریفات تحویل آن به مجلس موکول نکنند و شفاف سازی حقوق و مزایا و اموال 
دولتمردان را تا بررسی و تصویب این الیحه در صحن به تاخیر نیندازند. به ویژه که 
به خاطر آوریم بررسی برخی لوایح حساس در مجلس شورای اسالمی )نظیر طرح 
رسیدگی به اموال مسئوالن( گاه تا بیش از ده سال طول می کشد. بنابراین اگر آقای 
رئیس جمهور خواهان شفاف شدن حقوق و مزایا و دریافتی های مسئوالن هستند، 
این خواسته را برای خود و اعضای کابینه شان اجرا کنند. اجرای شفافیت داوطلبانه 
حقــوق و مزایای دولتمردان که بــه اجازه مجلس نیازی ندارد! آقای رئیس جمهور 

طرفدار شفافیت، بسم اهلل...

سرویس سیاسی -
اکبرهاشــمی  آیــت اهلل 
رئیس مجمــع   رفســنجانی 
مصلحت نظــام  تشــخیص 
از  یکی  در  دیشــب  شامگاه 
دعوت  تهران  بیمارستان های 

حق را لبیک  گفت.
وی کــه به دلیل عارضه قلبی 
از بیمارستان های تهران  در یکی 
بستری شــده بود علیرغم تالش 
پزشکان در سن 82 سالگی دارفانی 

را وداع گفت.
محمد حاجی آقاجانی معاون 
درمان وزیر بهداشت در خصوص 
اقدامات پزشکی انجام شده برای 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: 
ایشان در ساعت 18 روز یکشنبه 
به طور ناگهانی دچار ایست کامل 

قلبی شدند.
وی افــزود: ایشــان بالفاصله 
به یکی از بیمارســتان های تهران 
منتقل شده و در اورژانس با حضور 
یک تیم کامل پزشــکی و مجرب 

عملیات احیا آغاز شد.
حاجی آقاجانی گفت: متاسفانه 
در ساعت 19:30 پس از 90 دقیقه، 
تالش پزشکان بی نتیجه ماند و روح 

ایشان به ملکوت اعلی پیوست.
حســن روحانی رئیس جمهور 
عصــر دیروز در بیمارســتانی که 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در آن 
بستری شــده و دار فانی را وداع 

گفته بود، حضور یافت.
عضــو  مرعشــی  حســین 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
آیت اهلل  تدفیــن  مراســم  گفت: 
 21 سه شنبه  هاشمی  رفسنجانی، 

دی ماه )فردا( برگزار می شود.
مرعشــی افزود: پیکر مرحوم 

شامگاه دیشب در پی عارضه قلبی

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دعوت حق را لبیک گفت

امروز که با ســالروز وفات کریمــه اهل بیت)ع(، حضرت فاطمه 
معصومه)س( همزمان اســت این ســتون را در سوگ آن حضرت 
به بخشی از ســروده شاعر متعهد کشــورمان آقای هادی جان فدا 

اختصاص می دهیم؛
جایی که کوه خضر به زحمت بایســتد

شــاعر چگونه پیش تو راحت بایستد؟
نزدیک می شوم به تو چیزی نمانده است

بایســتد زیارت  اشــتیاق  از  قلبــم 
بانو ســام، کاش زمان با همین ســام

بایســتد در ســاعت  آســتانه ی  در 
شیعه به شــوق مرقد زهرا به قم رسید

طاقت نداشــت تا به قیامت بایســتد
آن کس که جای فاطمه در قم نشسته است

در روز حشــر هم به شــفاعت بایستد

در پی رحلت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی )رضوان اهلل علیه(، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقاب اسامی در پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّا هلل و انّا الیه راجعون

با دریغ و تأســف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام 
دوران مبــارزات نهضت اســالمی، و همکار نزدیک ســال های متمادی در عهد 
جمهوری اسالمی جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی 
رفســنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم و همگامی که سابقه   همکاری و آغاز 
همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می رسد، سخت و جانکاه است. 
چه دشــواریها و تنگناها که در این دهها ســال بر ما گذشت و چه همفکری ها و 
همدلی ها که در برهه های زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشترک به تالش و تحمل 
و خطرپذیری کشــانید. هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سالها، تکیه گاه 
مطمئنی برای همه  کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار 
می آمــد. اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه هایی از این دوران طوالنی 
هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربالی معلّی بود 
به کلی بگسلد و وسوسه   خناسانی که در سال های اخیر با شّدت و جدیت در پی 

بهره برداری از این تفاوتهای نظری بودند، نتوانســت در محبت شخصی عمیق او 
نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.

او نمونه   کم نظیری از نســل اّول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این 
راه پر خطر و پر افتخار بود.

سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه 
مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان و غیره، برگهای درخشان زندگی پرفراز و نشیب این مبارز قدیمی است.
با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای 
مشــترک و چنین دراز مدت را با او در نشــیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به 

یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنســال در محضر محاســبه  الهی با پرونده ای مشحون از 
تالش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشــت همه  ما مسئوالن جمهوری 

اسالمی است.
غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا و به همسر گرامی 

و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم.
غفراهلل لنا و له
سید علی خامنه ای
 19 دیماه 1395

هیئت دولت به مناســبت درگذشــت آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی، سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه 21 دی ماه را 

تعطیل عمومی اعام کرد.
در پی درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام هیئت دولت بیانیه ای را بدین شرح صادر کرد: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
عالم مجاهد ، انقالبی نستوه و یار دیرین حضرت امام رضوان اهلل تعالی 
علیه که عمر پر برکت خود را در شکل گیری انقالب اسالمی ، استقرار 
نظام جمهوری اسالمی و ایفای مسئولیت های خطیر در اداره کشور و 

دفاع مقدس ســپری کرد به دیدار معبود شتافت . نام ، یاد و آموزه های 
آن یار سفر کرده همواره بر تارک ایران و انقالب اسالمی در درخشش 

و الگوی وفاداران به آرمان های انقالب اسالمی خواهد بود .
هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران این ضایعه بزرگ را به حضرت 
بقیهًْ اهلل االعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری ، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مدظله العالی ، علما و مراجع بزرگوار تقلید ، خانواده گرامی ایشان و ملت 
شریف ایران تسلیت عرض می کند و به مناسبت تجلیل از این یار دیرین 
امام و رهبری سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 
را تعطیل عمومی اعالم می کند و ملت قد رشــناس ایران را به شرکت 

باشکوه و تاریخی در مراسم تشییع پیکر پاک ایشان دعوت می نماید .

رهبر انقاب در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی :

هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او
تکیه گاه مطمئنی برای همه به ویژه اینجانب بود

هاشمی رفســنجانی بــه جماران 
منتقل شد.

 نگاهی به زندگی نامه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی 
در سال 1313 در نوق رفسنجان 

به دنیا آمد . 
نام خانوادگی هاشــمی برای 
خانواده ایشــان ، با آن  که ســّید 
نیســتند، به این دلیــل انتخاب 
شده اســت که نام جّد پدری وی 
حاج هاشم بوده است که در سرتا سر 
منطقه، امــالک و امکانات زیادی 
داشته است. هاشمی تحصیل را، از 
سن 5 سالگی در مکتب خانه ای در 
نوق آغاز نمود. در سن 14 سالگی 
به قم رفت و به تحصیل علوم دینی 
پرداخت و بــه درجه اجتهاد نائل 
گردید.  در حوزه علمیه قم دروس 
مختلــف را در محضر اســتادانی 
چون آیــات عظام بروجردی ، امام 
خمینی)ره ( ، دامــاد ، گلپایگانی ، 

کاظــم طباطبایی یزدی اســت ، 
ازدواج کرد . ثمــره این ازدواج 5 
فرزند به ترتیب و به نامهای فاطمه، 
محسن، فائزه، مهدی و یاسر است.
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
فعالیت سیاســی خود را از ســال 
1340 آغــاز کرد. او در دوران قبل 
از انقالب ، بسیار به امام نزدیک بود. 
هاشمی در دوران پیش از انقالب و 
در طول نهضت امام خمینی )ره( به 
صورت یک عضو فعال و همیشه در 
صحنه حضور داشته است. نمونه بارز 
حمایت ایشان از امام خمینی)ره( ، 
حرکتــی بود که ایشــان به همراه 
دیگر علما در اعتــراض به زندانی 
شدن امام انجام دادند. هاشمی در 
طول مبارزات بارها به زندان افتاد و 
از سوی دژخیمان رژیم شکنجه شد. 
وی پــس از پیــروزی انقالب 
اسالمی مصدر خدمات زیادی به 
انقالب و مردم ایران شد. عضویت 
در شورای انقالب ، ریاست مجلس 
شورای اسالمی ، ریاست جمهوری ، 

ریاست مجلس خبرگان رهبری و 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بخشی از مسئولیت های آن 
مرحوم در طــول دوران متمادی 
خدمت به جمهوری اسالمی است . 
رفسنجانی  هاشــمی  آیت اهلل 
در شــهریورماه 1386 بــه دنبال 
رحلت آیت اهلل مشکینی رئیس فقید 
مجلس خبرگان رهبری در دومین 
اجالس ساالنه دوره چهارم مجلس 
خبرگان، به ریاســت این مجلس 
مهم و تأثیرگذار برگزیده شد. وی 
اسفند سال 1389 ریاست مجلس 
خبــرگان رهبری را بــه آیت اهلل 

مهدوی کنی سپرد.
با  هاشمی رفسنجانی  آیت اهلل 
حکم رهبر معظم انقالب، ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را 
از بهمن ماه ســال 1368 تا پایان 

عمر برعهده داشت. 
آیت اهلل   درگذشت  کیهان: 
تسلیت  را  هاشمی رفسنجانی 

می گوییم.

حایــری یزدی ، نجفی مرعشــی ، 
عالمه طباطبائی و ...فرا گرفت . 

وی در آنجــا تحــت تاثیــر 
تعلیمــات امام خمینــی )ره( به 
سیاســت روی آورد و بــه مبارزه 
بــا رژیم پهلوی پرداخت. با تبعید 

امام)ره(، نقش هاشمی در مبارزه 
با شــاه و نمایندگی امام در داخل 

کشور پررنگ  تر شد. 
هاشمی در سال 1337 با عفت 
از خانواده  مرعشــی که دختری 
روحانی و از نوادگان سید محمد 

از سوی هیئت دولت و به مناسبت درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

سه روز عزای عمومی
 و روز سه شنبه تعطیل اعام شد


