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33916546 تمام ساعات شبانه روز »آمریکای ترامپ« به احتمال زیاد انزوای بیشتری را تجربه خواهد 

کرد. این انزوا در منطقه ما به دلیل اینکه طی چندین دهه گذشــته، 
ثقل مداخالت خارجی آمریکا بوده است، نمود برجسته تری خواهد 
داشــت. درخصوص عالئم و دالیل این انزوا و نیز پیامدهای آن نکات 

زیر وجود دارد:
1- آمریکا از سال آخر دوره دوم ریاست جمهوری بوش رسما تغییر 
سیاســت نظامی امنیتی خود را در این منطقه اعالم کرد و حداقل از 
سال 2005 یعنی اواسط دوره دوم بوش به این نتیجه رسید که سیاست 
مداخله پرحجم و مستقیم نظامی در منطقه اسالمی که به طور طبیعی 
نسبت به غرب و برتری طلبی آن حساسیت دارند، اشتباه بوده است 
پس از آن آمریکا مداخله مستقیم در مسائل نظامی این منطقه را تا حد 
زیادی کنار گذاشت. عدم همراهی آمریکا با اروپا در حمله نظامی ناتو 
به لیبی، عدم حمله مستقیم نظامی به سوریه، عدم مداخله مستقیم 
نظامی در بحران یمن نمونه هایی از این تغییر سیاســت به حساب 
می آیند. هرچنــد آمریکا به دلیل تایید همه اقدامات نظامی که ذکر 
آن رفت و پشتیبانی نظامی از نیروهای عمل کننده شریک جنایات و 

مسئول عواقب آن می باشد.
سیاست نظامی- امنیتی اوباما در طول دوران 8 ساله نیز بر همین 
مبنا اســتوار بود و می توان گفت در واقع اوباما سیاست اواخر دوره 
بــوش را تا آخر دنبال کرد. با توجه به اینکه تجربه آمریکا از مداخله 
در امور این منطقه طی ســال های اخیر دستخوش دگرگونی نشده 
است، سیاســت آمریکا در دوره ترامپ درخصوص این منطقه تغییر 
پیدا نمی کند. نیروهای نظامی آمریکا که تا پیش از شکست های اخیر 
در افغانستان، پاکستان و عراق روی »پرستیژ نظامی« سازمان و عناصر 
خود تاکید زیادی داشت، در سال های اخیر در مواجهه با نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بسیار محتاطانه عمل کرده است و حتی 
در آنجا که به پرستیژ سازمان و نیروهای آن صدمه جدی وارد شده، 
واکنش آنچنانی نداشته است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که 
دوره ترامپ دوره اقتدارطلبی نظامی آمریکا نیســت چرا که در این 
فاصله چیزی به قدرت آمریکا اضافه نشده و جمعبندی آمریکایی ها 
نیز از مسائل منطقه ما تغییر نکرده است. شاید ترامپ هم مثل اوباما 
گاه و بیگاه از گزینه هایی روی میز سخن بگوید ولی واقعیت این است 

که آمریکا هیچ گزینه ای روی میز ندارد.
2- آمریکا در صحنه داخلی با موضوعات زیادی مواجه خواهد شد. 
پیش از به قدرت رسیدن ترامپ  درگیر انواعی از بحران های داخلی بود. 
برخورد پلیس با سیاهان در ایالت ها و شهرهایی نظیر »فرگوسن« وضع 
بغرنجی را پدید آورده بود. ترامپ در این میان با صراحت بیشتری علیه 
سیاهان، هیسپان ها، مهاجران و مسلمانان سخن می گوید این موضوع 

درگیری های داخل ایالت های جنوبی آمریکا را گسترش خواهد داد.
سیاست مهاجرســتیزی که ترامپ در پیش گرفته است، صنایع 
آمریکا که طی دهه گذشته دچار کاهش اعتبار و تولید شده اند را با 
دشواری های بیشتری مواجه می کند. برخی آمار رسمی بیانگر آن است 
که الاقل 40 درصد از حدود 500 مرکز صنعتی روزآمد آمریکا توسط 
مهاجران - بخصوص مکزیکی ها- تاسیس شده و مدیریت می گردند. 
خشونت کالمی و عملی ترامپ علیه مهاجران به تولید کاالی آمریکایی 
صدمــه می زند و از این رو می توان گفت دالیل زیادی وجود دارد که 
می گوید آمریکا در دوره ترامپ با شدت بیشتری درگیر مسایل داخلی 

خود خواهد شد.
3- یکی از پیامدهای کاهش نقش آفرینی آمریکا در منطقه ما، تغییر 
در نقش ها و رویکردهای بعضی از کشورهای منطقه خواهد بود. آمریکا 
در چند دهه گذشته با تکیه بر رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی دولت 
ترکیه و بعضی دیگر از دولت های منطقه، سیاست های خود را پیش 
برده و به پیشبرد سیاست های این کشورها کمک کرده است. کاهش 
نقش آفرینی آمریکا، رژیم صهیونیستی را با شرایط پیچیده ای مواجه 
می کند. چرا که تضعیف ارتباط دولت های غربی و به خصوص آمریکا 
با این رژیم، موجودیت آن را به خطر می اندازد و به موفقیت بیشــتر 
سیاست های ضدصهیونیستی می انجامد. بنابراین می توانیم بگوئیم 
یکی از پیامدهای کاهش نقش آفرینی آمریکا در این منطقه تضعیف 

رژیم صهیونیستی است.
یکی دیگر از آثار سیاست انزوای آمریکا در منطقه، تاثیر جدی بر 
رژیم سعودی است. همه می دانند که از زمان تاسیس رژیم سعودی-
وهابی عربستان، حمایت های انگلیس و سپس آمریکا سبب بقاء این 
رژیم بوده است. این حمایت ها به شکل سازمان یافته ای مثل ترغیب 
اعراب به پذیرش محوریت سیاســی عربستان صورت گرفته است. 
کاهش نقش آمریکا، وزن واقعی عربستان در تحوالت منطقه ای را نشان 
خواهد داد. پیش از این بعضی تحلیلگران سیاسی گفته بودند رژیم 
سعودی در شرایط کاهش اقتدار آمریکا، با دست زدن به یک سلسله 
عملیات نظامی در محیط منطقه ای و راه اندازی ائتالف های منطقه ای و 
راه اندازی گروه های پرقدرت تروریستی تالش می کند تا موقعیت رو 
به ضعف خود را جبران نماید. عربســتان در شرایط انزوای منطقه ای 
آمریکا یا باید آنقدر گزینه های توانمندی داشته باشد که بتواند بدون 
آمریکا هم به یک قدرت موثر منطقه ای تبدیل شود که این بعید است 
چرا که عربستان در عرصه قدرت، حرف ناگفته ای ندارد و یا باید با یک 
قدرت جدید منهای غرب پیوند بخورد و اردوگاه خود را دگرگون کند 
که طبعا در اینجا یک گزینه بیشتر وجود ندارد و آن روسیه است. اگر 
عربستان بپذیرد که با روسیه به »رابطه استراتژیک« برسد در واقع 
پذیرفته اســت که از استفاده از گروه های افراطی وهابی در منطقه و 
بخصوص در مناطق جنوبی روسیه و سایر مناطق متصل به مرزهای 
جنوبی روسیه دست بردارد در این صورت وزن آن کاهش می یابد و 
درون مرزهای خود نیز با واکنش افراط گرایان مواجه می گردد. از سوی 
دیگر با توجه به رابطه نسبتا استراتژیک بین ایران و روسیه، مسکو 
عربســتان را ترجیح نمی دهد بلکه از آن می خواهد در سیاست های 
ضدایرانی خود تجدیدنظر کند که پذیرش چنین چیزی از سوی رژیم 
سعودی به معنای پایان قدرت نمایی منطقه ای این رژیم است و از این 
رو باید گفت انتخاب مسکو به جای واشنگتن و لندن برای عربستان 

به غایت دشوار است.
در شرایط جدید ترکیه نیز به اندازه عربستان وضعیت پیچیده ای 
پیدا می کند. انزوای منطقه ای آمریکا، ترکیه را به تجدیدنظر در روابط 
با ناتو ترغیب خواهد کرد. همین االن هم رابطه آنکارا با بروکسل مرکز 
فرماندهی ناتو چندان خوب نیست و ترکیه رفتار اروپا را در ماجرای 
کودتای ترکیه، دشمنانه ارزیابی می کند. با این وصف ترکیه ناچار است 
بین انزوا و تغییر اردوگاه یکی را برگزیند و تجربه می گوید اردوغان 
دومی را انتخاب می کند. پیوستن ترکیه به روسیه ولو به صورت موردی 
و محدود باشد برای بحران سوریه تاثیر جدی برجای می گذارد. روسیه 
خروج ترکیه  از ناتو را طلب می کند تا از این طریق ضربه اساســی به 
اقتدار ناتو - بخصوص در بخش شــرقی اروپا - وارد کند و به دلیل 
اینکه چنین موضوعی برای مســکو خیلی اهمیت دارد، حاضر است 
برای آن امتیازاتی به ترکیه بدهد که طی یک ماه گذشته - بخصوص 
در ماجرای تصرف الباب توسط ارتش ترکیه - شاهد امتیازهایی در 

سوریه به ترکیه از سوی روسیه بودیم.
برخالف ظاهر قضیه و رجزخوانی های نظامی اردوغان، همکاری 
مشترک ترکیه و روســیه در پرونده سوریه در نهایت سبب کاهش 
نفوذ و دخالت ترکیه در سوریه می شود، چرا که عزم روسیه بر مبنای 
حل سیاسی بحران امنیتی سوریه با حفظ بشار اسد در قدرت استوار 
است و چنین سیاستی نمی تواند به موقعیت یابی نظامی ترکیه در سوریه 
بیانجامد. این در حالی اســت که به هر حال جبهه مقاومت هم دست 
روی دســت نمی گذارد و برای هر نوع اقدامی که استقالل و تمامیت 

ارضی سوریه را مخدوش کند واکنش نشان خواهد داد.
علیهذا آنچه که در این میان گفتنی است کاهش قدرت عملیاتی 
آمریکا در منطقه ماست که منجر به کاهش قدرت بازیگری هم پیمانان 
سنتی آمریکا در منطقه شــامل رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و 
دولت ترکیه خواهد شد و به موازات آن بر میزان قدرت عملیاتی جبهه 

مقاومت و روسیه می افزاید. 

چوب مفصل!در غیاب آمریکای ترامپ

سعداهلل زارعی

* آن تعــداد از نمایندگان مجلس که حقوق تا 24 میلیون تومانی مدیران را به 
تصویب رســاندند به جای مردم ساالری، مدیرساالری را ترویج می کنند. مجلس 
خانه ملت اســت نه محل تامین منافع یک ســری مدیران اشرافی که طرح ها به 
مذاق آنان خوش بیاید و کام مردم حسرت یک گشایش در معیشت را داشته باشد.
021---8816

* چه کسی با این همه ریخت و پاش از کیسه بیت المال در سفرهای مسئوالن 
دولــت باید برخورد کند؟ مجلس مگر وظیفه نظارت بر قوه مجریه را ندارد؟ چرا 
هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد؟ یک سفر یک روزه به استان البرز چسبیده 

به تهران نیم میلیارد فقط هزینه یک وعده ناهار؟!
علیمردانی
* اظهارات آقای روحانی درخصوص عذاب الهی به ســبب گناهان مردم با توجه 
به پیشــینه شکل گیری پدیده ریزگردها کاماًل غیرحرفه ای، خالف ادب و فرار از 
مسئولیت بود لذا عذرخواهی رئیس جمهور از مردم شریف خوزستان کمتر کاری 

است که می توان انجام داد.
3544---0990 و 470---025
* آقای اصغر فرهادی، توهین ترامپ به مردم کشورت بود و فیلم شما هم به سبب 
پشــت کردن به عنصر غیرت در فرهنگ و تمدن ایران اسالمی مورد توجه قرار 

گرفت. این اسکار به بهای زیر پا گذاشتن ارزش های مردم نمی ارزید.
0936---1700

* رئیس جمهور محترم در جمع مجریان انتخاباتی گفتند شرمنده مردم نشدند 
و به همه وعده های خود عمل کردند. شــاید نخواســتند ریا شود به برخی نقاط 
قوت دولت اشاره نکردند که بنده با همان صداقت و شفافیت رئیس جمهور دولت 
راستگویان به برخی نقاط قوت اشاره می کنم:  الحمدهلل عزت ملی ما در این دولت 
افزایش یافت! اعتبار پاسپورت  ما باال رفت! تولید ملی ما قوت گرفت و هیچ کارخانه 
کوچک و بزرگی تعطیل نشد!  بیکاری حل شد و خانواده ها شرمنده فرزندانشان 
نشــدند!  حقوق های نجومی قطع و حقوق های حرام به خزانه واریز شــد! حقوق 
شهروندی کامل رعایت می شود. مصداق بارز آن حل ریزگردهای خوزستان و نحوه 
برخورد با سیل و خرابی های سیستان و بوشهر و... بود. پاسخ های دندان شکن به 
ترکیه، شــیطان بزرگ، آل سعود و... دادیم. واردات کاالهای لوکس و آرایشی به 
صفر رسید! چرخ هسته ای تخته گاز می چرخد!  چرخ زندگی مردم هم سریع در 
حال چرخیدن است! جیبوتی که هیچ حتی ترامپ هم جرات تهدید ما را ندارد! 
با عزتی که در هسته ای حاصل شد شرمنده خانواده شهدای هسته ای نشدیم! و...
0912---9671

* آقای روحانی لطفا برای یک بار هم که شده یکی از مواردی را که موجب شده 
دولت شــما شرمنده مردم نباشــد نام ببرید یا یک تحریم را که در پسابرجام به 
طور کامل لغو شــده بگویید. کال از این 40 ماه عمر دولت، دستاوردی را بگویید 
که مردم از درک آن عاجز نباشــند. کاش نظر مردم را در یک نظرسنجی واقعی 
درباره عملکرد دولت خود می گرفتید. آنگاه می دیدید که به جای نرخ تورم، این 

نمره عملکرد دولت است که 7 است!
021---2811

* موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج با نام مبارک ائمه، پول مردم را پس نمی دهد 
و بانک مرکزی که در ابتدا این موسســه را غیرقانونی دانســت در پاسخ دادن یا 
بررسی کردن تعلل می کند، برخی از رفتارها نوعی از فرافکنی است تا ذهن مردم 

و منتقدان از موضوعات اصلی خارج شود.
021---0852

* آقای نعمت زاده در مورد قراردادهای محرمانه می گوید: به کســی ربطی ندارد 
که در قراردادها چه آمده اســت، در حالی که شعار دولت شفاف سازی امور بوده 
است، بنابراین وظیفه نمایندگان مجلس- که منتخبان ملت هستند- مطرح کردن 
مطالبات مردم و شفاف سازی قراردادها به خصوص در صنعت ملی نفت است. باید 

بررسی کنند و به اطالع عموم مردم برسانند.
021---3818

* مسئولین شرکت رجا اعالم کردند که در ایام نوروز بلیط قطارها گران نمی شود! 
مگر قرار بود گران شود؟ مگر سالی چند بار گران می شود. فروردین 95 که گران 
شــد، دی ماه 95 که گران شد یعنی توقع داشتید باز هم گران کنید؟! چرا منت 

سر مردم می گذارید؟!
2846---0935و4864---0912
* دل امثال بنده به این دولت به دلیل اینکه برنامه دولت گذشــته در خصوص 
ســامان دهی نیروهای پیمانکاری نفت را متوقف کرده هرگز صاف نشــده و گویا 

نخواهد شد.
6798---0917 و 1513---0915
* 15 سال است در لیست متقاضیان به کارگیری در شرکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب که بدون آزمون اســت قرار دارم. سه سال سابقه کار در شرکت طرح و 
توســعه میدان گازی تنگ بیجار و کمانکوه گنجوان ایالم دارم و یک سال است 
تشکیل پرونده به کارگیری داده ام ولی هنوز بیکارم. )متأهل و بومی منطقه و فرزند 
جانباز 25 درصدم، عضو فعال بسیج منطقه گنجوان( آیا تدبیر و امید حاصل از 

برجام این است که 120 نفر را در این منطقه بیکار کرده است؟!
علی برزگر- گنجوان ایالم
* در فروشــگاه [...] در میدان شهدای هفت تیر اجناس آمریکایی عرضه می شود 
متأسفانه یک عده تالش می کنند به قیمت بی کار شدن تولیدکنندگان هم وطن 
خود پای کاالهــای مصرفی آمریکا را به داخل باز کنند. واقعا غیرت ایرانی کجا 

رفته است؟
0912---7366

* چرا در این روزهای پایانی ســال و نیاز به پول خودمان بانک مرکزی اقدامی 
در وصول مطالبات سپرده گذاران کاسپین نمی کند؟ ما اعضای یک خانواده پول 
پنج میلیارد تومان خود را با دست خود به اعتبار تأیید این مؤسسه از سوی بانک 
مرکزی در آن ســپرده گذاری کرده ایم ولی سه ماه است حق هرگونه برداشت از 

آن را از ما سلب کرده اند؟ چرا؟!
جعفری
* با وجود تصویب مجلس در مورد بخشش جریمه های وام های زیر 100 میلیون 
تومان. دولت در اسفند ماه که اکثر مشاغل با رکود و کسادی مواجه اند اعالم داشته 
چون بودجه نداریم فقط وام های کشــاورزی مشمول بخشش می شوند. وام های 
کشاورزی هم  اگر فرد سالی یک بار تعهد خود را در بانک امضا کرده باشد مشمول 

بخشش  نمی باشد! کجای این رفتار در جهت اهداف بخشش جریمه هاست؟!
یک کشاورز از گرمسار
* پیشــنهاد می کنم هر فردی که برای بازدید از مناطق جنگی در قالب کاروان 
راهیان نور راهی این مناطق می شود یک نهال یا درختچه ای بکارد. این راه می تواند 
در کاهــش ریزگردها مفید واقع شــود و از هزینه های بی اثر بکاهد و اثبات کند 
اظهارنظر برخی آقایان در مورد عذاب الهی توهمی بیش نیســت و فقط توجیه 

ناشیانه کوتاهی های دستگاه های دولتی است.
021---3256

* سرمایه سازمان تامین اجتماعی مخصوص بیمه شدگان است که از لباس، گردش 
و  خوراک خود کم کرده و حق بیمه پرداخت کرده اند تا در آینده از آن بهره مند 
شــوند و یک ریال آن اگر در جای دیگر خرج شود، حق بیمه شدگان ضایع شده 

است و باید مسئوالن امر پاسخگو باشند!
یک هم وطن از تبریز
* جاده دوازه کیلومتری سنگ چال به فیلبند )در منطقه غربی بابل( به علت آسفالت 
نداشــتن و تردد روزانه صدها خودرو به مخروبه ای تبدیل شده که خسارت های 
زیــادی به صاحبان خودروهای عبوری وارد می کند. مدت 15 ماه اســت که از 
مســئوالن استان درخواست مرمت، بازسازی و آسفالت این جاده شده است ولی 

هیچ اقدام درخوری نکرده اند و پاسخگو نیستند. چرا؟!
محمداسماعیل- فیلبند بابل

پاسخ روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 95/11/17 با عنوان »عدم پرداخت 
حق اوالد و عائله مندی معلمان بازنشســته به اطالع می رســاند؛ در اجرای نامه 
شــماره 7286/ص/215 مورخ 95/7/3 صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص 
ثبت اطالعات افراد تحت تکفل بازنشستگان مشمول صندوق فوق الذکر در سامانه 
پرداخت مستقیم، می بایست برای جلوگیری از حذف کمک هزینه عائله مندی و 
اوالد بازنشستگان محترم، اطالعات افراد تحت تکفل، همسر و اوالد آنان، جمع آوری 
و به صندوق بازنشستگی ارایه می گردید و به منظور بروز رسانی اطالعات موجود، 
طی فراخوان های متعدد، اطالع رسانی انجام گرفت و افرادی که به موقع مراجعه 
نمودند، خللی در دریافتی آنان ایجاد نشد و با ارایه مدارک توسط بازنشستگانی 
کــه تاکنون برای تکمیل اطالعات مراجعه ننموده اند، کمک هزینه عائله مندی و 

اوالد آنان مجدداً برقرار خواهد شد.«

حملهخبرگزاریاصالحطلب
بهرئیسستادانتخاباتروحانیدرسال92

»نعمت زاده به عنوان یک تولیدکننده محصوالت پتروشیمی و ذی نفع در 
این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام دولت پیگیری نکند«. 

خبرگزاری اصالح طلب ایلنا با انتشــار این تحلیل درباره وزیری که ســال 
92 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود، نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
ملزم کردن شــرکت های پتروشیمی به عرضه محصول در بورس کاال به لحاظ 
تئوریک منطق درستی دارد. بورس کاال، محلی برای داد و ستد آزاد خریداران 
و فروشندگان اســت و ملزم کردن فروشنده به عرضه محصول در بورس کاال 
مغایر با اصول مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. به لحاظ تئوریک شرکت های 
پتروشیمی باید آزاد باشند محصوالت خود را در هر کجا که عالقه دارند بفروشند. 
چه در بورس کاال و چه خارج از بورس کاال. اما مشکل اصلی در شرایط کنونی این 
است که متاسفانه نه شرکت های پتروشیمی به معنی واقعی خصوصی هستند و نه 
قواعد بازار رقابتی بر این حوزه حاکم است و نه شفافیتی در فعالیت شرکت های 
پتروشیمی وجود دارد. در این شرایط مجبور کردن شرکت های پتروشیمی به 
عرضه محصوالت شــان در بورس کاال، حداقلی از شفافیت در عرضه و تقاضا را 
فراهم می کند. در شرایط کنونی و با توجه به واقعیات »اقتصاد سیاسی«، حتی 
اگر این اجبار، مغایر با اصول آزادی های اقتصادی باشــد، می توان آن را نقض 

موجه آزادی های تجاری دانست.
در شــرایطی که انحصارات خاص شرکت های پتروشیمی به این شرکت ها 
برای عرضه محصول، موقعیت انحصاری فرادست بخشیده است، حاکم کردن 
این فرادســتان بر معامالت محصوالت پتروشیمی، نقض واقعی آزادی عرضه و 
تقاضاست، نه ملزم کردن انحصارگرایان غیرشفاف و رانتی به حضور در بورس کاال.
ایلنا در پایان نوشت: آقای نعمت زاده به عنوان یک تولیدکننده محصوالت 
پتروشیمی و ذی نفع در این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام 
دولت پیگیری نکند و مفاهیم محترمی همچون آزادی تجارت و بازار آزاد رقابتی 

و عرضه و تقاضای داوطلبانه را به ابتذال نکشاند.
آدرسغلطندهید!خوزستان

گرفتارریزگردهاستنهگازگلخانهای
یک روزنامه اصالح طلب از دولت خواســت دربــاره مبارزه با ریزگردها در 

خوزستان، آدرس غلط ندهد.
روزنامه قانون با بیان اینکه »به رئیس جمهورگرای اشــتباه دادند« نوشت: 
هفته گذشته و در جریان سفر رئیس جمهور به اهواز، مراحل اجرایی طرحی به 
نام آماک مورد بازدید حسن روحانی قرار گرفت که بنا به ادعای رئیس سازمان 
محیط زیست، می تواند هوای اهواز را بهبود بخشد. این در حالی است که نگاهی 
به گزارش های منتشر شده در طول سال های گذشته نشان می دهد، این طرح 
با هدف ایجاد ارزش افزوده  از میادین نفتی در دســتور کار شرکت ملی نفت 
قرار گرفته و سرمایه گذاران و بخش خصوصی نیز از این طرح اقتصادی نهایت 
اســتقبال را کرده اند در واقع این طرح بیش از آنکه درمانی برای درد  آلودگی 

خوزستان باشد، به نفع بخش خصوصی و اقتصاد کشور است.
بدون شــک بسیاری از ما مشعل های غول پیکر نفتی که بر باالی آنها گاز 
می سوزد را مشاهده کرده ایم. این مشعل ها که »فلر« نام دارد، افزایش گازهای 
گلخانه ای را موجب شده و در صورت مهار، عالوه بر تاثیرات مثبت زیست محیطی 
می تواند بازتولید شده و در برخی صنایع نظیر تولید برق و غیره مورد استفاده 
 »No Flaring« قرار گیرد. به همین دلیل، وزارت نفت جهت پیروی از سیاست
)نسوزاندن گازهای همراه( پروژه های مختلفی را در دستور کار قرارداد که یکی 
از این طرح ها، »آماک« است. واژه آماک مجموعه ای از حروف اول میدان های 
نفتی اســت که گازهای همراه نفت تولیدی آنها در قالب یک طرح به مرحله 
اجرا درمی آید. حرف »آ« نشانه آب تیمور، حرف »م« نشانه منصوری و مارون، 

حرف »ا« نشانه اهواز و حرف »ک« نشانه کوپال است.
امــا آنچه موجب نگارش این گزارش شــد، بازدید از مراحل اجرایی طرح 
جمــع آوری گازهای همراه نفت )آماک( بود. معصومه ابتکار، رئیس ســازمان 
محیط زیســت با اینکه اذعان داشــت، این پروژه 2 هفته دیگر به بهره برداری 
می رسد، در عین حال مدعی شد: طرح آماک می تواند هوای اهواز را بهبود بخشد!  
این طرح گرچه هنوز به بهره برداری نرسیده است، اما چنان تبلیغی درباره آن 

به عمل آمد که گویا با اجرای آن تمام مشکالت هوای اهواز حل خواهد شد.
آدرس غلط ندهید!

دراین باره باید گفت که چندین عامل متعدد می تواند به افزایش و کاهش 
گازهای گلخانه ای منتهی شود. بنابراین با اجرای یک پروژه - هر چند تاثیرگذار 

- نمی توان بر کاهش گازهای گلخانه ای امید بست.
نکته مهم دیگر این است که از اساس، تاثیر اقدامات مثبت جهت کاهش 
گازهــای گلخانــه ای بر بهبود گرمایــش زمین و اوضاع زیســت محیطی، در 

طوالنی مدت  نمایان می شود و نمی توان به تاثیر طرحی مانند آماک در وضعیت 
این روزهای خوزستان دل بست.

مهم تر از همه اینکه، اصلی ترین عامل بحران خوزستان ریزگردهاست. استان 
خوزســتان از سال 80 درگیر معضل ریزگردهاست و کارشناسان اعالم کرده اند 
35 درصد گرد و غبار این استان ناشی از کانون های داخلی است عالوه بر منشا 
داخلی، ریزگردها منشا خارجی نیز دارند و تا این مسئله به طور کارشناسی حل 
نشود، نمی توان با طرح هایی دیگر به حل بحران آلودگی هوای خوزستان دل بست.

با این اوصاف باید پرسید چگونه دولتمردان به خود اجازه داده اند طرح آماک 
را به عنوان اقدامی برای نجات خوزســتان از بحران آلودگی معرفی و برای مردم 
ایثارگر آن دیار، امید واهی ایجاد کنند. آیا آنها به این مهم نیندیشیده اند که این 

واقعیت ها، از چشم اهالی رسانه و افکار عمومی پنهان نخواهد ماند؟!
دولتحقنداردهزینههایشرا
ازصندوقتوسعهملیتأمینکند

عضو اتاق بازرگانی تهران با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کرد.
ســیدحمید حسینی در پاسخ این سؤال روزنامه آرمان که با توجه به اینکه 
اصلی ترین هدف صندوق توســعه ملی حفظ بخشی از سرمایه حاصل از فروش 
نفت و گاز برای نسل های آینده و تبدیل این سرمایه به سرمایه های مولد است. 
آیا برداشت عناوین مختلف از این صندوق منطقی است؟« گفت متاسفانه مجلس 
از دولت در مورد برداشــت از صندوق توســعه ملی برای رفع مشکالت حمایت 
می کند، در صورتی که در ارکان صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود که امکان 
دسترسی دولت به این صندوق وجود نداشته باشد و جای آن سرمایه این صندوق 
عمدتا برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی استفاده شود درآمد نفت عمدتا 
در اختیار دولت و برای تأمین بودجه اســت. 30 درصد از این درآمد به صندوق 
توســعه ملی واریز می شود که باید برای اجرای پروژه های سرمایه ای و توسعه ای 
در اختیار بخش های پیشرو در امر توسعه قرار بگیرد، اما عمال به تنها بخشی که 
ســرمایه نمی رسد، بخش غیردولتی است. وی افزود: برداشت از صندوق توسعه 
مخالف مفهوم توسعه در برنامه های توسعه است و باید حتما با دو سوم آرا تصویب 
شــود هر منطقی که پشــتیبان این برداشت بوده است، به نظر من اصال درست 
نیست و دولت چیزی از هزینه ها کم نکرده است و برخالف اصل 44 دولت هر روز 
بزرگ تر و حجیم تر می شود. بودجه عمومی دولت به بیش از هزار میلیارد تومان 

می رسد. این امر خطرناک  است و این روند آینده خوبی در پی نخواهد داشت.
اکنــون که مجلس به دولت اجازه برداشــت دو هزار و 300 میلیون دالر از 
صندوق توســعه ملی را داده است، به نظر شما این مبلغ باید در چه بخش هایی 

هزینه شود؟«
 حسینی در پاسخ سؤال تصریح کرد: این منابع نباید هزینه شود. این منابع 
فقط باید برای ســرمایه گذاری استفاده شوند تا در آینده سود و اصل سرمایه به 
صندوق برگردد. من معتقدم که از صندوق توســعه ملی نباید مستقیما اقدام به 
دادن وام کنند. این منابع باید اهرمی باشد برای پشتیبانی و تضمین سرمایه مثال 
می توان از این سرمایه به عنوان تضمین در بانک های خارجی برای جذب سرمایه 
بیشتر استفاده کرد. با یک میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی می شود تا 
چهار میلیارد دالر از بانک های خارجی ســرمایه دریافت کرد. استفاده مستقیم 
از منابع صندوق توســعه ملی را درست نمی دانم. اما به راحتی برای مسائلی که 
شاید در اولویت هم نباشند. هزینه می شود. این سرمایه متعلق به نسل های آینده 
کشــور و یک ثروت ملی اســت. باید به نسل های آینده جواب داد که این منابع 
چگونه به دســت آمد، چگونه هزینه شد و چه سرمایه گذاری هایی برای افزایش 
آن انجام شــده است. نباید بدون برنامه ریزی و تعیین هدف به منظور بازگشت 

این سرمایه آن را هزینه کرد.
ضعفمدیریتوعدمشفافیت

علت80درصدمشکالتاقتصادی
از ابتدای هفته گذشته فعاالن بازار چشم انتظار بازگشایی  نمادهای متوقف 
تاالر شیشه ای بودند، چرا که اکثر این نمادها به دلیل تعدیل سودآوری  و ارائه 
بودجه ســال96 متوقف مانده اند و در صورت بازگشایی این نمادها، می توان 

شاهد نوسان همراه با تغییر قیمت در مقیاس قابل توجه بود.
روزنامه جام جم با انتشار این خبر نوشت: اگر بازگشایی نمادهای متوقف 
با تاخیر زیاد همراه باشــد، معامالت روند کم حجم و بی رمقی را در روزهای 
منتهی به پایان سال تجربه خواهد کرد که این روند منجر به افزایش فشار 

فروش در سایر نمادهای معامالتی حاضر در تاالر شیشه ای می شود.

جام جم در ادامه به یک همایش پرچالش می پردازد و می نویســد: در 
اولین روز هفته گذشته، همایش پرچالشی با عنوان استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی IFRS، با حضور مسئوالن عالی رتبه اقتصاد از جمله وزیر 
امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در محل ســالن همایش های صدا و سیما برگزار شد 

که حاوی نکات بسیار جالب توجه بود.
نکته مهم در این همایش، اعالم علنی وجود فساد در جریان نحوه بررسی 
صورت های مالی برخی شرکت های حاضر در بورس تهران از سوی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس بود؛ پورابراهیمی که پیش از این، عضویت در 
شورای عالی بورس را در کارنامه خود داشت، از وجود فسادهای بزرگ در 
کشور انتقاد کرد و گفت: 80 درصد مشکالت فعلی اقتصاد به نبود مدیریت 

صحیح و فساد و مشکالت نظام اقتصادی بازمی گردد.
پورابراهیمــی اعالم کرد، انتصاب مدیران در ســازمان حسابرســی و 
همزمان، انتصاب در بیمه و بانک ها توســط وزیــر اقتصاد، چالش جدی 
ایجاد کرده و برخی مالحظه کاری ها و ســهل انگاری ها، واقعیات اقتصادی 
را مخفی نگه داشــته است و ساختار گزارشگری فعلی پاسخگوی اقتصاد 

کشور نخواهد بود.
انباشتریسکبیحسابدرشبکهبانکی

دولت یازدهم وضعیت شبکه بانکی را به قهقرای کامل برده است.
روزنامه اصالح طلب تعادل در گزارشی نوشت: چند هفته پیش مسعود 
نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور درباره روزهای سخت نظام بانکی 
ایران نکات تازه ای را عالوه بر آنچه در 2 سال اخیر بیان کرده بود به صورت 
صریح نوشت. نوشته او که در یکی از نشریه های تخصصی بانک مرکزی چاپ 
شده نشان می دهد که؛ مقاومت بانک ها در برابر کاهش نرخ سود سپرده ها 
در حالی که نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده بیشتر از 
آنکه نافرمانی باشد نشان دهنده بیماری این فعالیت مهم اقتصادی است.

مدیریت قیمت پول در جنگ بانک ها و مؤسسه ها برای جذب سپرده ها 
با هدف تبدیل سپرده ها برای پرداخت سود سپرده گذاران قبلی در اختیار 
بانک های بد قرار گرفته و این بســیار خطرناک است. اصالح نظام بانکی 
پیچیده اســت و حساسیت اجتماعی باالیی دارد و نباید این کار بزرگ و 
پیچیده اســیر بازی های سیاسی شود و باید تالش کرد اطمینان مردم به 

نظام بانکی مخدوش نشود.
حاال و پس از هشدارهای صریح مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور 
معاون اول روحانی که به لحاظ اندیشه اقتصادی سازگاری خوبی با مشاور 
رئیس دولت دارد در اصفهان ضمن اینکه از عنوان ابرچالش برای بیکاری 
نام می برد با صراحت می گوید نمی تواند همه آنچه واقعیت نظام بانکی است 
را با شهروندان در میان بگذارد زیرا پیامدهای این بازگویی ممکن است در 

عمل غیرقابل کنترل باشد.
واقعیت هایی که جهانگیری نمی خواهد با مردم در میان بگذارد، کدامند؟ 
دقت در ســخنان و نوشته های اقتصاددانان و آمارهای ارایه شده از سوی 
بانک مرکــزی این واقعیت ها را تا اندازه ای بازتاب می دهند. به طور مثال 
دکتر سید علی مدنی زاده اقتصاددان جوان ایرانی که سال ها در پژوهشکده 
پولی و بانکی مسئولیت پژوهش های بانکی را برعهده داشته است می نویسد: 
انباشت ریسک در بانک های ایرانی به گونه ای است که اگر مدیریت نشود 
برای اقتصاد ایران ابرتورم و ابررکود در راه خواهد بود... این ریســک ها به 
اندازه ای سیستماتیک شــده اند که مشکل جریان نقد در یکی از بانک ها 
می تواند با سرعت به سایر بانک ها سرایت و وضع وخیمی ایجاد شود. اگر 
بانــک مرکزی برای اجتناب از وقوع بحران های اجتماعی ناچار به دخالت 

گسترده شود نتیجه اش رکود تورمی شدید و طوالنی خواهد بود...
با توجه به آنچه از زبان باالترین مقام سیاســی مسئول کشور پس از 
رئیس جمهور و شاخص ترین اقتصاددان ایرانی که تجربه کار در 3 دولت 
سازندگی، اصالحات و دولت فعلی را دارد و با توجه به مجادله پایان ناپذیری 
کــه مدیران بانکی و تولیدکنندگان دارند و با عنایت به اینکه نظام بانکی 
ایران پیوندی حتی کوچک با شــبکه بانکی دنیا ندارد تا در مواقع لزوم از 
آن کمک بگیرد به نظر می رسد باید این داستان هرچه زودتر به یک نتیجه 
مساعد برسد. آن طور که کارشناسان و اقتصاددانان می گویند ادامه وضع 
فعلی در شبکه بانکی برای جامعه ایرانی حتی نامساعدتر از جریان ترامپ 
و اتحاد کشورهای همســایه برای آزار رساندن به ایران است. معاون اول 
رئیس جمهور، مشــاور ارشد اقتصادی روحانی و اقتصاددانان دیگر با زبان 
بی زبانی بدترین شرایط را تشریح و هشدار داده اند و البته باید همه نهادهای 
قدرت، اهمیت موضوع را درک کنند. هشدار معاون اول را جدی بگیریم.

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای عباسعلی قلی زاده مدیریت 
بازرگانی و آگهی روزنامه کیهان در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود 
سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

مشهور  نویســندگان  از  یکی 
مصری خاطرنشان کرد که حضرت 
همه  رهبــر  خامنه ای  آیــت اهلل 
مسلمانان جهان و احیا کننده اسالم 

است.
به گزارش رســا، الشــحات شــتا، 
نویسنده و تحلیلگر سرشناس مصری در 
تازه ترین یاداشت خود با اشاره به برگزاری 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه 
فلسطین در تهران نوشت: پس از آنکه 
سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
همایش مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 
را غده سرطانی  دانست و خواستار نابودی 
این رژیم، حمایت از جریان مقاومت در 
برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و اتحاد 
اعضای مقاومت شــد را شنیدم، به خود 
گفتم که ایشان به حق امام و رهبر همه 

مسلمانان اعم از شیعه و سنی است.
وی افزود: حضرت آیت اهلل خامنه ای 
از قضیه فلسطین و همه مردم این کشور 
که غالبا اهل ســنت هســتند، حمایت 
می کند و اگر ایشان فقط رهبر شیعیان 
جهان بود، هیچ گاه از مردم فلســطین 
حمایت نمی کرد و خواستار آزادی این 

کشور نمی شد.
الشحات شتا تاکید کرد که این عالم 
ایرانی توانســت با حمایت از فلسطین 
دومین پیروزی جریان مقاومت اسالمی 
غزه در سال 2008 را به دست بیاورد و 
همچنین با پشتیبانی از شیعیان و اهل 
تســنن عراق اشغالگران آمریکایی را در 

سال 2010 میالدی از خاک این کشور 
بیرون کند.

نویسنده مصری یادآور شد: ایران در 
سال 2012 با موشک های فجر 5 عمق 
اراضی اشغالی یعنی تل آویو، اورشلیم و 
هرتزلیــا را هدف قرار داد و اگر حمایت 
ایران از ســوریه نبود، در همان ابتدای 
جنگ یعنی ســال 2011 میالدی این 

کشور نابود شده بود.
نوشــت: رســول  وی همچنیــن 
اکــرم)ص( در حدیثی فرموده اســت 
»خداوند در هر صد ســال شــخصی را 
برای این امت خواهد فرســتاد که دین 
را احیا کند« و حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در قرن حاضر همان شــخصی است که 
رسول اعظم )ص( در حدیث خود به آن 

اشاره کرده است.
الشحات شــتا ابراز داشت: حضرت 
آیت اهلل خامنه ای حامی فلسطین، عراق، 
لبنان، سوریه، یمن و مستضعفین جهان 
است و به حق الیق لقب امام و رهبر اهل 

سنت قبل از شیعیان است.
وی در ادامــه به انتقــاد از مجامع 
جهانی اسالمی پرداخت و تصریح کرد: 
هیئت علمای اسالمی، مجامع مختلف 
عربی و ائتالف العشری که یمن را نابود 
ساخت از مردم مظلوم فلسطین حمایت 
نکردند. آیا رهبران کشــورهای اسالمی 
و عربــی می تواننــد همایش حمایت از 
انتفاضه فلسطین مانند حضرت آیت اهلل 

خامنه ای برگزار کنند؟

نویسنده مصری:

آیت اهلل خامنه ای امام
 و رهبر شیعه و سنی است

انتقادی کیهان  تیتر  دنبال  به 
درباره ســخنان رئیس جمهور در 
دفتر  عمومی  »روابط  خوزستان، 
رئیس جمهور« توضیحی ارســال 

کرد.
متن توضیح به این شرح است:

»برادر ارجمنــد جناب آقای 
حسین شریعتمداری 

روزنامه  محترم  مدیرمسئول 
کیهان

باسالم
تیتر روزنامه کیهان در روز شنبه 
7 اســفند 1395 در بازتــاب ســفر 
رئیس جمهور به اســتان خوزســتان، 
تحریف آشکار و تفسیر به رای سخنان 
رئیس جمهور در این سفر استانی بود. 
واضح است که چنین رویه هایی تخریبی 
علیه دولــت یازدهــم در آن جریده 
مســبوق به سابقه اســت و زنهارهای 
مکرر اخالقی، شرعی، قانونی و عرفی 
ناصحان و دلسوزان نیز تاکنون نتوانسته 
است ذره ای در تغییر مشی آن روزنامه 
و پایبند شــدن به اصول اخالق دینی 
و حرفه ای موثر افتــد. اقدام اخیر آن 
روزنامه متعرض وحدت و انسجام ملی 
و از آن مهم تر توهین به مردم شریف 
خوزستان محسوب می شود، نکاتی را 
متذکر می شویم و امیدواریم بیان این 
توضیحات موجب شــود برای کاستن 
از تبعات منفی و ملی تفســیر به رای 
ســخنان رئیس محترم  جمهور در آن 
روزنامه، این مطلب را براســاس قانون 
مطبوعات و بــرای آگاهی مخاطبین 

گرامی منعکس نمایید.
در تیتر روزنامه کیهان در روز شنبه 
آمده است که »رئیس جمهور مسایل 
خوزستان را به عذاب الهی نسبت داد« 
و در توضیح آن، با تیتر درشت، سوال 
شده است »مشکالت مردم خوزستان 
عذاب الهی یا ناکارآمدی دولت؟!.« در 
همــان صفحه اول و نیز صفحه 10 به 
نقل از رئیس جمهور محترم چنین آمده 
اســت: »اگر معروف را زیر پا گذاشتی 
و منکر ترویج شــد عــذاب الهی نازل 
می شــود. و برخــی از عذاب ها همین 
است که می بینیم.« در واقع نویسنده 
متن تالش کرده اســت چنین وانمود 
کند که رئیس جمهور مردم خوزستان را 
گناهکار و مشکالت آنان را عذاب الهی و 
نتیجه منکرات خودشان دانسته اند. در 
ادامه و برای دامن زدن به ابهام آفرینی و 
تحریف، سوالی نیز به نقل از امام جمعه 
شــهرک طالقانی آمده کــه »آیا همه 
مردم خوزستان گناهکار و مردم تهران 

و دیگر مناطق کشــور بی گناه اند؟« و 
بــاز در بند قبل آمده اســت که »اگر 
عذاب الهی نیز در میان باشد براساس 
استنادی که رئیس جمهور به روایات و 
احادیث می کند، این عذاب به رفتار و 
مردم شــریف خوزستان برمی گردد یا 
عملکرد و ناکارآمدی دولتمردان؟ مردم 
کدامین معروف را ترک و کدامین منکر 

را مرتکب شده اند.«
در واقع نویسنده گزارش با تقطیع 
آگاهانــه بیانات رئیس محترم جمهور 
تالش کرده تا صحبت های ایشــان را 
مشــابه تحلیل های عده ای جلوه دهد 
که مشــکالتی چون خشکسالی و یا 
ســیل را به منکراتی چون بدحجابی 

ربط می دهند.
حــال آن که توجه بــه مقدمات 
صحبت هــای رئیس جمهــور محترم 
نشــان می دهد که ایشان پس از بیان 
پیچیدگی مســاله ریزگردها، یکی از 
راه حل های آن را رعایت حق آبه ها عنوان 
نموده و حق آبه را به مانند حق الناس 
به مثابه حق الطبیعه، حق االرض، و حق 
سرزمین معرفی می کند که تخطی از 
آن ناقــض نظم طبیعــت و آب و هوا 
به عنوان ســنت های الهی است و در 
ادامه می گوید اگر با طبیعت بجنگیم، 
طبیعت هم با ما خواهد جنگید. ایشان 
با بیان اینکه مســاله ریزگرد در طول 
زمان به وجود آمده تاکید می کند که 
این ماجرا سال ها طول کشیده است و 
قدم به قدم اشتباهات بشری و اقدامات 
ناحق ما را به اینجا رسانده است. پس 
از این مقدمــات نتیجه می گیرند که 
اگر معروف را زیر پا گذاشــتید و منکر 
ترویج شــد، عذاب الهی نازل می شود. 
در واقــع با مطالعه درســت مقدمات 
می شود  آشکار  ایشــان،  صحبت های 
که ایشان نظام علت و معلولی موجود 
در پس نظم طبیعت و عواقب دخالت 
نابجــا و یا هرگونــه بی توجهی در آن 
را جزو ســنت های الهی برشــمرده و 
عــدم پرداخت حق آبه ها را نمونه ای از 
منکرات و دخالت های نابجایی قلمداد 
کرده اند که نظم طبیعت را برهم زده و 
عواقبی به شکل خشکسالی و سیل در 
پی دارد. بنابراین منظور ایشان از منکر 
از جمله عدم رعایت حق آبه و دخالت 
نابجا در طبیعت بوده و به عالوه آن را 
هم به مردم منتســب نکرده اند، چون 
انجام چنین امــوری عمدتا از وظایف 
دســتگاه های حاکمیتی است. روشن 
اســت که چنین رفتاری با طبیعت از 
جانب هر کسی صادر شود، عواقبی به 

مانند  زیست محیطی  مشکالت  شکل 
گرد و غبار، خشکسالی و سیل در پی 
خواهد داشت و محل نقد و ایراد است.

ســخنان دکتر روحانی دارای دو 
مبنای مذهبی و سیاستگذاری است. 
از لحاظ مذهبی ایشان با ارائه تفسیری 
موسع از معروف و منکر هر فعل درست 
را مصداق معروف و هر فعل نادرســت 
را مصــداق منکر معرفی می کند و در 
سطح سیاستگذاری نیز قائل به معروف 
و منکر می شوند. این تفسیر در تکمیل 
و تصحیــح تفســیرهای فرد گرایانه از 
معــروف و منکر گامی بلند اســت و 
مسئولیت حاکمیت را در سیاستگذاری 
نــه تنها دارای جنبه دنیایی که دارای 

ابعاد فرامادی و الهی می داند.
ســوگمندانه باید گفت در هنگام 
بحران های طبیعی و غیرمترقبه، آن گاه 
که مردم شریف مناطق مختلف کشور 
دچار مشکل می شــوند باید همه قوا، 
دســتگاه ها و نهادها دســت در دست 
یکدیگر به کمک و خدمت رســانی به 
مردم همت گمارند؛ ولی متاسفانه طیفی 
از رســانه ها مشکل مردم و بحران را به 
ابزاری سیاسی برای حمله به دستگاه 
اجرایی تبدیــل می کنند. و در این راه 
همســو با خط مــورد نظربلندگوهای 
تبلیغاتی بیگانــه از تحریکات قومی و 

اجتماعی نیز ابایی ندارند.«
کیهــان: درباره ایــن جوابیه، 
صرفنظــر از اهانت هایی که در آن 
آمده اســت، توضیح چند نکته را 

ضروری می دانیم: 
این است که  اول  1- مســئله 
اگر ســخنان آقای روحانی درست 
و به جا بوده، چرا از متن ســخنان 
ریاست  اطالع رسانی  پایگاه  در  وی 
حذف   )President.ir( جمهوری 
شده است؟! آیا این تقطیع را اتفاقا 
شما انجام داده اید! پیش از این هم 
برخی سخنان نامناسب آقای روحانی 
از سوی این پایگاه حذف شده است، 
از جمله ســخنان وی در همایش 
پنجاهمین سال تاسیس شرکت گاز 
که گفته بود »نباید مقابل قدرت ها 
بایســتیم، آن هم با شعارهایی که 

بعضا تو خالی است«!
2- آقای روحانی در نشســت 
»کارگروه ملی مبارزه با ریزدگردها 
و شورای اداری استان خوزستان« که 
به خاطر مشکالت ریزگردها )حاصل 
عدم مدیریــت آب و ایجاد بیابان( 
تشکیل شد، این جمالت را ادا کرد 

اما از متن سخنان وی حذف شد:

»چی شد االن خشکسالی شد؟ 
اینکه در روایات آمده اگر معروف را 
زیر پا گذاشتید، اگر منکر ترویج شد، 
عذاب الهی می آید؛ بعضی از عذاب ها 
همین هایی است که می بینیم. فکر 
می کنیــم و می گوییم!  مقصود این 
است که ما دروغ گفتیم و سیل آمد؟ 
نه. معروف و منکر فقط دروغ و نماز 
نیست بلکه هر کار زشت، نادرست 
و ناپسند منکر و هر کار شایسته و 

درست معروف است.«
این سخنان درست در شرایطی 
ادا شــده که چند هفته بود استان 
خوزستان درگیر مشکالت ریزگردها 
و قطعی آب و برق شده بود و همزمان 
ســیالب در مناطق جنوبی موجب 
آقای  بود.  خسارات سنگینی شده 
روحانی با یک هفتــه تاخیر و در 
حالی که هوا خوب شده، به خوزستان 
ســفر می کند و در همایش بررسی 
مشکالت ریزگردها شرکت می کند 
و آن ســخنان را ادا می کند. خب! 
اگر خشکسالی و ریزگردها و ایجاد 
بیابــان و... به منزله عذاب الهی در 
تدبیر  گرفته می شــود، سهم  نظر 
از جمله در 4-3 ســال  مدیریتی 
گذشته چیســت؟ وقتی مسئوالن 
ذی ربط در سازمان محیط زیست یا 
بزنگاه ها  محلی سر  دولتی  مدیران 
مشغول ســفر خارجی و شرکت در 
همایش هــای تزئینــی گل و بلبل 
هستند، آیا می توان همه مسئولیت 

را گردن عذاب الهی انداخت.
از آن جهــت که آقای  اما   -3
روحانی ترویج منکر و زیر پا گذاشتن 
الهی  عــذاب  موجب  را  معــروف 
درستی  بسیار  سخنان  دانسته اند، 
است و از این منظر مشخصا باید دید 
سهم برخی مدیریت های ارشد دولتی 
در ترویج ولنگاری فرهنگی و دامن 
زدن به ضد ارزش ها و تخطئه ضابطین 
قانونــی و قضائیه به خاطر مبارزه با 
منکر کدام اســت؟  اگر این از آحاد 
جامعه به ویژه مســئوالن، احساس 
مسئولیت نسبت به معروف و منکر را 
مطالبه می کند، چگونه رئیس جمهور 
یک کشور اســالمی می تواند ادعا 
کند که ما مســئول بهشت و جهنم 
مردم یا به زور بردن آنها به بهشت 
نیستیم؟! دامن زدن به دوقطبی های 
دروغین فرهنگی و برداشتن مرزها 
و حریم های فرهنگی در محیط های 
اجتماعی و فرهنگی و مجازی چطور؟!
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اگر سخنان قابل دفاعی بود چرا حذف كردید؟

گفت: کار بعضی ها از ناسزا و اهانت به منتقدان گذشته و تازگی ها 
برای منتقدان خط و نشان های دیگر هم می کشند!

گفتم: دیگه چی؟ یعنی چی؟!
گفــت: یکی از دولتمــردان به فالن منتقد می گوید تا شــب 
برکنارت می کنم! یکی دیگر در مجلس درباره کسانی که به مصوبه 
حقوق های نجومی انتقاد کرده اند، می گوید؛ حاال به حســاب اینها 

خواهیم رسید! و...
گفتم: دور از جان آقایان، ناصرالدین شــاه در سفرنامه 
عتبات خود نوشته است »شب را در کرمانشاه بیتوته کردیم، 
جماعت کثیری آمده بودند به تظلم، گویا والی آنجا ظلم را از 
حد گذرانده است، سر ُخلق نبودیم، دادیم همه را چوب مفصل 

زدند«!


