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33916546 تمام ساعات شبانه روز نام »زورو« را تقریبا همه شــنیده اند و به احتمال زیاد یکی از دهها فیلم و 

کارتونی را که از او ســاخته شده است، دیده اند. »زورو« یک شخصیت  خیالی 
است که »جانستون مک کالی«، کمدین نویس  آمریکایی در سال 1919 ماجرای او 
را خلق کرده بود. او اشــراف زاده ای است که برخالف سایر درباریان زمان خود، 
حامی مردم فقیر و رنج کشیده است و هر جا ظلم و ستمی می بیند، نقاب سیاه 
خود را به چهره می کشد، شمشیر برنده اش را به دست می گیرد، بر اسب سیاهش 
که »تورنادو«  نام دارد می نشــیند و به دفاع از محرومان و مقابله با ناراستی ها 
می شتابد. »زورو« همیشه نیز موفق است. بر همه مشکالت غلبه می کند و هیچ 

مانعی در مقابل او تاب مقاومت ندارد.
»زورو« اما به دنیای خیالی تعلق دارد و به همین علت است که با وجود آنهمه 
هوش و تدبیر و اقتدار هرگز نامزد ریاست جمهوری نمی شود، چرا که اصال وجود 
خارجی ندارد که بخواهد و یا بتواند رئیس جمهور شود! این واقعیت از نگاه مردم 
نیز پنهان نیست و از این روی در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال شخص یا 
شخصیتی نظیر »زورو« نیستند و ترجیح می دهند فقط شاهد شیرین کاری های 
او بر پرده ســینما و یا صفحه تلویزیون باشند. اما در این سوی ماجرا، برخی از 
نامزدهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی تصویری از خود ارائه می کنند و 

وعده و وعیدهایی به مردم می دهند که بعضا خیالی به نظر می رسد.
نامزدهایی کــه وعده های بیرون از توان خود داده اند چنانچه به کرســی 
ریاست جمهوری که باالترین مقام اجرایی کشور است، دست پیدا کنند، آنچه 
وعده  داده بودند بر زمین می ماند و اگر خدای نخواســته توان پوزش از مردم را 
نداشته و یا به هر علت حاضر نباشند در مسیر غلطی که طی کرده و خسارت به بار 
آورده اند، تغییری ایجاد کنند، این احتمال وجود خواهد داشت که برای توجیه 
ناکارآمدی خود به راه کارهایی متوســل شوند که نه فقط چاره کار نیست بلکه 
گواه دیگری بر ناکارآمدی است. از جمله این راه کارهای ناکارآمد می توان به دو 
نمونه که متاسفانه رد پای آن در دولت کنونی دیده می شود اشاره ای گذرا داشت.
اول؛ تغییر صورت مســئله در وعده های داده شده. حامیان دولت محترم 
اگرچه در تبلیغات انتخاباتی خود تأکید می کردند که فقط 30 درصد از مشکالت 
اقتصادی مربوط به تحریم هاست و 70 درصد آن از سوءمدیریت ریشه گرفته است 
و رئیس جمهور محترم نیز سوءمدیریت را اصلی ترین علت در پدید آمدن مشکالت 
اقتصادی می دانست ولی بعد از انتخاب به ریاست جمهوری تقریبا همه دولت را 
در وزارت خارجه خالصه کرد و مذاکرات هســته ای را به عنوان تنها دستور کار 
این وزارتخانه در نظر گرفت. ایشان در جریان مذاکرات، راه حل تمامی مشکالت 
اقتصادی را در توافق هســته ای معرفی کرد و حتی آب خوردن مردم را هم در 
گرو رسیدن به توافق هسته ای دانست. ایشان اگرچه به هنگام حکم تنفیذ تأکید 
کرده بود »به خدا پناه می برم از بســتن دهان منتقدان«، ولی در طول مذاکرات 
تقریبا به هیچیک از نظر منتقدان که بسیاری از آنان به گونه ای فنی و حقوقی و با 
اطالع از روند مذاکرات، زبان و قلم به انتقاد دلسوزانه و پیشنهادهای کارشناسانه 
گشوده بودند، نه فقط توجهی نکرد، بلکه نقد آنها را با تندی و ناسزا پاسخ گفت. 
بی توجهی دولت محترم به هشدار منتقدان در حالی بود که امروزه درستی نظر 

آنان به وضوح دیده می شود.
دولت محترم بعد از توافق هســته ای از آن با واژه های اغراق آمیز یاد کرد؛ 
معجزه قرن! آفتاب تابان! فتح الفتوح! تسلیم قدرت های بزرگ جهانی در برابر 

ایران! ورق خوردن تاریخ به نفع ایران! بزرگتر از فتح خرمشهر! و...
همانگونه که مالحظه می کنید، توافق هســته ای را حالل همه مشــکالت 
و دســتاوردی عظیم تر از همه دســتاوردهای انقالب معرفی می کردند. آقای 

رئیس جمهور در اولین روز اجرایی شدن برجام گفت؛
»امروز به ملت شــریف ایران اعالم می کنم که طبق این توافق، در روز اجرای 
توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تســلیحاتی، موشــکی و اشاعه ای هم 
به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد، تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های 

بانکی، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق«!
همان روز آقای دکتر صالحی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت؛

»تمامی تحریم ها لغو می شود و وضعیت تجاری، اقتصادی و داد و ستد مالی 
و بقیه امور جاری مملکت در ابعاد اقتصادی و مسائل تحریم که برداشته می شود 

به صورت عادی برخواهد گشت«!
آقای عراقچی در همین زمینه گفت؛

»در توافقاتی که به دست آمده در زمینه رفع تحریم ها بر همین مبنا هست 
که تمامی تحریم های اقتصادی و مالی در همان روز اجرایی شدن توافق باید لغو 

بشود و این صورت خواهد گرفت«!
آقای ظریف در این خصوص گفت؛

»کل تحریم های اقتصــادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا، لغو، کل 
تحریم های  اعمال شده از سوی ایاالت متحده بر شخصیت های غیرآمریکایی، 
از روز اجرا، متوقف می شود. این همانی است که آقا هم فرمودند، کل تحریم ها«!

و ده ها نمونه دیگر از این دست که فهرست آن نیز به درازا می کشد.
اما، امروزه نه فقط از تحقق هیچیک از آن وعده ها خبری نیست بلکه به وضوح 
دیده می شود، فرصت ها، امکانات و امتیازات نظام را طی 4 سال گذشته به هدر 
داده اند و به جای گشایش اقتصادی حیرت انگیز که قول آن را با آب و تاب داده 
بودند، چرخ معیشت مردم را به عقب نیز چرخانده اند تا آنجا که مسئوالن بلندپایه 
دست اندرکار مذاکرات نیز به صراحت از این خسارت محض یاد می کنند و دستاورد 
توافق هســته ای را که قرار بود معجزه قرن! و فتح الفتوح! باشد، »تقریبا هیچ« 

اعالم می کنند.
خب! حاال کمترین انتظار آن است که دولت محترم با کمال خضوع از مردم 
پوزش بخواهد و به خاطر وعده هایی که داده بود و تقریبا همه آنها بر زمین مانده 
اســت به پیشگاه ملت عذر تقصیر بیاورد ولی متاسفانه دولت به جای پوزش و 
عذرتقصیر، صورت مسئله را عوض می کند و برای برجام دستاوردهایی می تراشد 
که اوال؛ دستاورد نیست و ثانیا؛ موضوع اصلی وعده ها نبوده است، مانند اینکه، 
برجام سایه جنگ را از سر ملت دور کرده است! و نظایر آن! به بیان دیگر: مسئله 
را از میدان قابل اندازه گیری که لغو تحریم ها بود و انجام یا عدم تحقق آن برای 

همگان قابل دیدن است، به میدان های غیرقابل اندازه گیری منتقل می کند.
رئیس جمهور محترم روز چهارشنبه هفته گذشــته در کنگره بین المللی 

روز شهید می فرمایند؛
»ســؤال می کنند که آیا همه تحریم ها پایان یافته؟ البته که نه، ما در یک 
بخش، تازه اگر طرف مقابل منصفانه عمل بکند، تازه اگر صادقانه عمل کند، تازه 
اگر به عهدش پایبند باشد، در یک جاده که اسمش تحریم هسته ای است، آنجا 
ما موانع را برداشته ایم، جاده های دیگر ما هنوز مشکل داشته، مشکل دارد، هنوز 

راه طوالنی پیش روی داریم«! و سپس تاکید می کند که؛
»چرا ما واقعیت ها را به خوبی و با روشنی برای مردم نمی گوئیم«؟!

حاال خودتان قضاوت کنید که آیا، این سؤال نباید از دولت محترم پرسیده 
شــود که چرا »واقعیت ها را به خوبی و با روشنی« برای مردم نگفته اند؟! و هنوز 

هم نمی گویند؟!
دوم؛ دولت محترم همزمان با تغییر صورت مسئله در وعده هایی که داده بود و 
تقریبا همه آنها بر زمین مانده است،  صورت مسئله را در پرسش ها و خواسته های 
اساسی مردم نیز تغییر داده و از قول مردم، پرسش هایی را مطرح می کند که سؤال 
مردم نبوده و نیســت. مثال اینکه؛ »ما دولتی هستیم که می گوئیم باید از سرمایه 
خارجی استفاده کنیم، هر که می گوید نه، راه دیگری برود، نظر ما همین است«!  آیا 
مردم با سرمایه گذاری خارجی مخالف بوده و هستند که رئیس جمهور محترم از آن با 
عنوان یکی از موارد مخالفت با دولت خود یاد می کند؟ و یا از رفت و آمدهای پی درپی 
هیئت های خارجی بدون آن که سرمایه ای بیاورند ابراز ناخرسندی می کنند؟ نظیر 
سفر پر آب و رنگ نخست وزیر سوئد که دولتمردان حتی برخی قراردادهای تجاری 
را در میهمانی خانه سفیر سوئد امضاء کردند و برای ملت تحقیر آفریدند و نتیجه آن 
که دولت سوئد تنها دو روز بعد از بازگشت نخست وزیر کشورش از ایران، طرحی 
را برای تحریم کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد. مردم از این 
تحقیر گله داشته و عصبانی هستند و نه از سرمایه گذاری خارجی که هرگز تحقق 
نیافته است. و یا نظیر طرح این پرسش از زبان مردم که؛ »وقتی ما از تعامل با جهان 
سخن می گوئیم، بعضی ها بدشان می آید. نمی دانم چرا بعضی ها در تعامل با جهان 
حساسیت دارند«؟!  نسبت دادن این پرسش به مردم در حالی است که ملت از نادیده 
گرفتن جایگاه و حرمت ایران اسالمی و مردم این مرز و بوم در تعامل با بیگانگان 
مخالف هســتند و نه با اصل تعامل. ولی آقایان پرسش های اصلی مردم را وانهاده 
و از قول آنها پرسش هایی را به میان کشیده و می سازند که ربطی به مردم ندارد.

این روال یعنی تغییر صورت مسئله در بسیاری از موارد دیگر نیز به وضوح 
دیده می شود، نظیر، ســختی معیشت مردم، بیکاری، افزایش بی رویه واردات، 
تعطیلی نزدیک به 60 درصد کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، تورم کمرشــکن، 

رکود سنگین و...
 انتظار از دولت محترم آن بوده و هست که به جای تغییر صورت مسئله، در 

کمال فروتنی از ناکارآمدی خود پوزش بخواهد.

رؤیای صادقه»زورو« نامزد نمی شود!

حسین شریعتمداری

* ورود بی رویه کاال به کشور برنامه ای ضد اقتصاد مقاومتی بود. اگر دولت از 4 سال 
گذشته نسبت به ورود کاالهایی که مشابه داخلی داشتند حساسیت نشان می داد 
امروز مشاغل بسیاری از جمله صنعت نساجی، کیف و کفش و... تعطیل نبود. دولت 
عزم جدی برای برخورد با کاالی قاچاق نداشت، از سویی دیگر دروازه های واردات 

برای هر نوع کاالیی را بدون هیچ گونه تدبیری باز گذاشت.
025---9214

* عملکرد اقتصادی دولت به گونه ای اســت که آرمــان مدیریت اقتصاد ایران، 
تحقق وعده شرکت های خارجی است! در حالی که ایران ظرفیت های تولید بومی 
برای فراتر از بازارهای داخلی را داراست. اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با هجوم 

همه جانبه غرب علیه اقتصاد کشورمان است.
081---8979

* ترس از تهدیدات دشمن مخرب تر از جنگ مستقیم با دشمن است. چون این 
نوع عقب نشینی فرصتی برای پر شدن خشاب تهدید و تحریم و زور دشمن می شود. 
درســت این است که دولت با حرکتی تهاجمی و جسورانه بخشی از قابلیت های 
ایران اسالمی را به رخ جهانیان بکشد و از ابراز ضعف و ناتوانی کاذب دوری کند. 
دارایی واقعی ما جوانان نخبه، باانگیزه، والیتی و مومن هستند. فقط کافی است 

که مسئوالن به این جوانان اعتماد کنند.
0919---3767

* دســت  درازی غربی ها به اموال بلوکه شده کشــورمان، نتیجه برجام و تعامل 
خفت بار و اعطای امتیازات پی درپی دولت به آنهاســت. دولت باید برای کارنامه 
ضعیف خود، به مردم پاسخگو باشد نه این که همواره در حال اتهام زدن به دوست 

و امتیاز دادن به دشمن باشد.
سرابی
* از صدا و ســیما تقاضا می کنم ســخنان مسئوالن وزارت امور خارجه در مورد 
برجام به هنگام مذاکرات را پخش مجدد کند تا شاید آقای عراقچی به یاد آورند که 
برجام قرار بود چه ثمراتی برای کشور داشته باشد و از جمله آن وعده لغو یکباره 
تحریم ها و به چرخش درآمدن اقتصاد را مرور کنند. آن وقت ببینند که نه تنها 
به تحریم ها اضافه شد بلکه اقتصاد بیمار کشور در بازار شب عید گویا مرده است.
021---7472

* بعــد از برجام به جای وارد شــدن اقالم دارویــی و مایحتاج مردم، 2600 تن 
غذای ســگ و گربه به کشــور وارد شده است! شــکوفه های برجام یکی پس از 

دیگری میوه می دهند!
021---2811

* تا قبل از امضای برجام دشمنان نظام درتبلیغات ایرانی هراسی، ایران  را به ساخت 
بمب اتم متهم می کردند و حاال بعد ازبرجام حمایت از تروریسم را به ایران اتهام 
می دهند. پس مشخص شد که هدف از ابتدا مردم و نظام اسالمی بودند و تعامل 

و مدارا کردن فقط ایران را ضربه پذیرتر می کند.
011---3476

* نیاز مسکن مهر تغییر اسم آن به مسکن اجتماعی نبود. این پروژه عظیم ملی 
فقط به پشتکار، انگیزه و تدابیر نیازمند بود تا رونق در مشاغل مرتبط با ساختمان 

را به ارمغان بیاورد و اتمام آن دلهره های ماهانه مستأجران را به پایان برساند.
یاورپناه
* ساختمان پالسکو روزی دوباره ساخته خواهد شد اما یادمان باشد که شانزده 
آتش نشــان فداکار کشــورمان دیگر بازنخواهند گشت. چهارشنبه آخر سال هم 
می تواند خدای ناکرده نوروز را به غم و اندوه پیوند دهد. بنابراین از تمام جوانان 
و نوجوانان خواهش می کنم برای داشتن ایام نوروزی با نشاط از انجام رفتارهای 
خطرساز دوری کنند، حادثه پالسکو مادران بسیاری را عزادار کرد بنابراین مراقب 

یکدیگر باشیم...
026---0697
* برنده شدن فیلم اصغر فرهادی در اسکار، کامل کننده پروژه ایران ستیزی است، 
فیلمی که خانواده ایرانی را پرخاشــگر و مملو از بی اعتمادی به تصویر می کشد. 
این همان برنامه ای است که غربی ها سال هاست در مورد خانواده ایرانی طراحی 
کرده اند. چنین فیلم تأسف آوری طبیعی است که جایزه اسکار را از آن خود کند.
021---3170

* بعد از گذشت 4 سال هنوز به وعده الیروبی رودخانه بهمنشیر در آبادان عمل 
نشــده از طرف دیگر نخاله های ســاختمانی که توسط پیمانکاران ساخت و ساز 

ساختمان در رودخانه ریخته می شود زیستی برای منطقه باقی نگذاشته است.
0990---3288

* از شرکت کرمان موتور یک دستگاه خودروی لیفان به صورت اقساطی خریدم. در 
قرارداد موعد قسط اول سه ماه پس از تحویل خودرو بود که در نمایندگی چک آن 
را به سه ماه پس از ثبت نام )یعنی دو ماهه( از من گرفتند و قول تحویل یک ماهه 
خودرو را دادند و ادعا کردند خودرو 15 روزه احتماالً تحویل شود. حال با گذشت 
55 روز )یعنی 5 روز مانده به پرداخت قسط اول( هنوز از خودرو خبری نیست! 
آیا سزاوار است شب عیدی پول مردم را بگیرند و دستشان را توی حنا بگذارند؟!
0936---4688

* مســئوالن وزارت بهداشــت در مرداد ســال 94 اعالم کردند به ده هزار بهیار 
نیاز داریم که با هزینه خود افراد، دوره بهیاری را طی و پس از دوره همه آنها را 
جذب می کنیم و ما هم چهار میلیون تومان پرداخت و در حال طی دوره بهیاری 
هســتیم. هنوز دوره به اتمام نرسیده مسئوالن وزارت بهداشت اعالم کردند 20 
هزار نفر در حال طی دوره بهیاری هســتند که پس از دوره معلوم نیست جذبی 
در کار باشــد! و در صورت جذب به عنوان کمک پرستار )یا همان کمک بهیار( 
جذب می شوید؟ کمک بهیار با سیصد هزار تومان دوره را طی می کرد اگر چنین 

باشد باید سه میلیون و هفتصد هزار تومان را به افراد پس دهید.
بیرانوند و موسوی- خرم آباد
* حدود 70-60 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با سابقه 15 تا 20 ساله 
خدمت، هنوز پیمانی اند و تبدیل عضویت نشده اند. )یعنی پایه 3 حقوق می گیرند( 
با پیگیری ها اعالم کردند یا تسویه کنید یا تعهد بدهید که تا بازنشستگی پیمانی 
بمانید؟! چطور طی این مدت دانشگاه اقدام به تبدیل عضویت افراد نکرده است؟ 
و چرا از 92/7/1 دیگر به متقاضیان مأموریت آموزشــی نمی دهند؟ از مسئوالن 

امر درخواست رسیدگی دارم.
یک هم وطن عضو هیئت علمی پیام نور
* چند ماهی است که پیمانکار سرویس های بهداشتی حرم مطهر امام راحل)ره( 
حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. با توجه به پایان سال و نیاز خانواده برای 

خرید لباس نو، از مسئولین درخواست رسیدگی دارم.
0919---5612

* برای اینکه سفر امنی داشته باشم با قطار راهی مشهد مقدس شدم در بین راه 
در حالــی که در داخل کوپه روی صندلی خوابیده بودم کتیبه پنجره قطار روی 
صورتم افتاد و باعث جراحت و خون ریزی شد. مدتی است که پیگیر کار درمان و 
حق خود در این حادثه هستم. واقعاً چرا فکر اساسی برای ایمنی مسافرت با قطار 

در کشور نمی شود و مرتب باید منتظر حادثه بود؟
رهنما
* 22 ارگان و نهاد اســتان خوزستان در دی ماه ظرف 24 ساعت دوبار حقوق به 
کارکنانشــان پرداخت کردند و روز بعد اداره کل اســتان اعالم کرد در واریزی ها 
اشــتباهی رخ داده است و در نتیجه کلیه حساب ها را مسدود کردند! با گذشت 
قریب به یک ماه هنوز کارکنان نتوانســته اند حقوق اصلی خود را برداشت کنند. 

چه کسی مقصر است!
معصومی
* قیمت گوشــت مرغ و سایر مواد پروتئینی مرتب افزایش پیدا کرده و موجب 
نگرانی شــده اســت. از نمایندگان محترم مجلس خواسته شود اگر موافق بودند 

عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور را مورد بررسی و تفحص قرار بدهند.
رنجبر
* خیابان کوهک در شهرک راه آهن با این حجم ساخت و ساز، آیا نیاز به فضاهای 
آموزشــی، فرهنگی، تفریحی و ورزش عمومی ندارد؟! بنویســید شاید آموزش و 

پرورش، امور مساجد، شهرداری و... تدبیری نمایند!
عمادی

از قدرت حضور مردم در انتخابات
دیپلماسی التماسی در نمی آید

محمد جواد ظریف می گوید اگر حضور مردم در سال 92 نبود، غربی ها 
هیچ وقت پای میز مذاکره نمی آمدند.

وزیر امور خارجه در مراســم رونمایی از پرتال این وزارت گفت: یکی از 
منابع قدرت ملی این است که ما حرفی برای گفتن داریم و در سیاست هایمان 
اســتقالل داریم و به شرق و غرب وابسته نیستیم. این به این معنی نیست 
که ما مخالف غرب و شــرق هستیم، بلکه یعنی برای تصمیم ها به آنها نگاه 
نمی کنیم ما برای این فرصت ویژه ای که داریم مرهون حضور و فداکاری مردم 
و مقاومت آنهایی هستیم که به ما نشان دادند، ایستادگی و مقاومت می کنند 
و این قدرت را به نمایندگان شان در حوزه رسانه و دیپلماسی می دهند که با 
افتخار در صحنه بین المللی حضور داشته باشند و این عامل قدرت و نفوذ باشد.

وی با بیان اینکه رهبری در انتخابات از همه مردم خواســتند که پای 
صندوق های رأی حاضر شــوند، افزود: ما در آستانه سالی هستیم که مردم 
با حضورشان به حاکمیت و دولت اقتدار می دهند. اگر حضور مردم در سال 
1392 نبود هیچ وقت غربی ها پای میز مذاکره نمی آمدند برخی به غلط فکر 
می کنند ایران بعد از سال 92 پای میز آمد بلکه ما همیشه آماده مذاکره بودیم 
ایــن غربی ها بودند که فهمیدند تحریم ها مردم را از حاکمیت جدا نمی کند 

البته حتماً اثر اقتصادی داشت اما در رسیدن به اهدافش شکست خورد.
درباره ســخنان آقای ظریف باید گفت اوالً غربی ها از ســال های 6-1385 با 
مشاهده پیروزی های ایران دنبال مذاکره با ایران بودند و حتی در مقاطعی نیز پای 
توافق آمدند اما اتفاقاتی مانند آشوب نیابتی سال 88 و سپس دادن گرای تحریم های 
اقتصادی به دشمن )که در سال 91-90 کلید خورد( در کنار اشاره جریان غربگرا 

مبنی بر اینکه غربی ها برای توافق دست نگه دارند، توافق را منتفی کرد.
ثانیاً ایستادگی و مقاومت مردم هر قدر بر قدرت ملی افزود، مواضع برخی 
سیاســیون و مدیران باعث القای ضعف در برابر دشمن شد. به عنوان مثال 
وقتی آمریکا کدخدا معرفی و خزانه خالی اعالم شد و ادعا گردید که بدون 
رابطه و مذاکره با آمریکا نمی شــود سر کرد و یا به قول آقای ظریف آمریکا 
توانــی دارد که ظرف 5 دقیقــه می تواند تمام ظرفیت دفاعی و نظامی ما را 
نابود کند، آمریکا و غرب در محاسبات خود به خطا افتادند و طلبکار شدند. 
برآیند همین مواضع منفعالنه باعث شــد رادیو فرانسه مهر ماه 92 تصریح 
کند دولت ایران قیافه بدهکار مشــتاق معامله و آماده فروش حقوق ملی را 
بــه خود بگیرد بنابراین اگر غرب کمی تعلل کند، دولت ایران آماده فروش 

به قیمت پایین تری است.
اگر انتخابات در ســال 88 یا 92 یا هر موقعیت دیگری به اعتبار حضور 
یکپارچه مردم، موجب قدرتمندی کشور در سیاست خارجی شده است، از آن 
سو تبدیل سیاست خارجی به عنوان ابزار رقابت های انتخاباتی موجب تضعیف 
قدرت ملی شده است؛ چنان که آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا 

با بیان این سخنان موجب طمع دشمنان ملت ایران شد.
»ما روندی را شــروع کردیم که هدف آن تغییر فضای سیاست خارجی 
کشور اســت. اگر با وجود تالش های ما برای تعامل، این تالش ها بی نتیجه 
بماند؛ مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا 16 ماه دیگر که انتخابات 
پارلمانی در ایران برگزار می شــود، به این عملکرد ما پاســخ دهند. قباًل در 
سال های 2004 و 2005، توافق هایی کردیم که از جانب اتحادیه اروپایی رد 
شد... در آن زمان مردم با انتخاب رئیس جمهوری متفاوت به دلیل شکست 
)در مذاکرات( به ما پاداش دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد. حاال بار دیگر 
من زنده شده ام. به نظر من جامعه بین المللی و بویژه غرب در انتقال پیامی که 
می خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند... من فکر می کنم مردم 

ایران پاسخ خود را در صندوق های رأی نشان خواهند داد.«.
با قبیل این ادبیات التماسی و منفعالنه معلوم بود که آمریکا و غرب دلیلی 

نمی دیدند از موضع احترام با دولت ایران معامله کنند.
دولت، پیگیر شکایت
از نمایندگان منتقد!

معاون پارلمانی رئیس جمهور از شکایت دولت علیه نمایندگان مجلس 
خبر داد!

به گزارش ایلنا، حســینعلی امیری درباره ادعای انفعالی در قبال برخی 
نمایندگان گفت:  دولت از ابزارهای قانونی خود اســتفاده می کند. ابزاری که 
دارد این است که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موارد را اعالم کند 

که معاونت حقوقی دولت این کار را انجام می دهد.
امیــری افــزود: در مواردی هم دولت ناچار اســت که از طریق معاونت 
حقوقی در دســتگاه قضایی طرح شکایت کند. این کارها هم در حال انجام 
اســت. مواردی که در حوزه صالحیت و اختیارات دولت است انجام می شود 

البتــه باید جزئیات آن را از آقای انصاری ســوال کنید اما مواردی در مورد 
شکایت دولت از نمایندگان وجود دارد که معاونت حقوقی پیگیر آن است.

معاونت پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده 
می کند اما اینکه چقدر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد در صالحیت دولت نیست.
یادآور می شود معاون پارلمانی رئیس جمهور 29 تیر 95 نیز در سخنانی 
قابل تامل گفته بود: نباید از جهت مجلس برای رئیس جمهور و وزرا دغدغه 
ایجاد شود. سواالت بی جای نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. 

فقط صدای دولت و رئیس جمهور باید شنیده شود.)!(
آرمان: دولت حذف یارانه ها را

به بعد از انتخابات موکول کرده است
دولت پس از انتخابات اقدام به حذف یارانه ها می کند.

روزنامه آرمان از قول وحید شــقاقی کارشــناس اقتصادی، از شکست 
رفراندوم یارانه ای دولت خبر داد و نوشــت: این دولت در اوایل فعالیت خود 
اقدام به فرهنگسازی برای حذف داوطلبانه افرادی که نیازمند یارانه نیستند 
کرد، اما رفراندوم یارانه ای موفق عمل نکرد و بیش از 95 درصد مردم خواستار 

دریافت یارانه شدند.
در برهه های مختلف زمانی هم دولت تالش کرد تا بخشی از دهک های 
درآمدی باال را از دریافت یارانه منصرف یا اسم آنها را از لیست دریافت یارانه 
حذف کند، اما به دلیل بحث عدم وجود بانک اطالعاتی منسجم در کشور و 
همچنین احتمال خطایی که برای حذف یارانه ها وجود داشت، دولت تاکنون 

موفق به انجام این کار نشده است.
وی با بیان اینکه دولت نتوانست بیش از 6 میلیون نفر را حذف کند، افزود: 
بحث یارانه ها با بحث اقتصاد سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
عجین شــده است و دولت یازدهم در شرایط کنونی که به انتخابات نزدیک 
است، اقدام به حذف یارانه ها نمی کند، چرا که اقتصاد کشور اقتصاد سیاسی 
اســت. من معتقد هستم که اگر این دولت یا هر دولت دیگری در انتخابات 
پیروز شــود اقدام به حذف یارانه ها می کند و به نظر می رســد از نیمه دوم 
سال آینده شاهد حذف دهک های بیشتری از یارانه بگیران در کشور باشیم.

بهار: باید نگران
چشم اسفندیارهای روحانی بود

یــک روزنامه اصالح طلب با اظهار نگرانی درباره سرنوشــت روحانی در 
انتخابات نوشت سال 95 سال درخشانی برای روحانی نبود.

روزنامه بهار در تیتر اول خود تحت عنوان »نتایج تازه ترین نظرسنجی ها/ 
باید نگران چشم اسفندیارهای روحانی بود« بر پایین بودن محبوبیت روحانی 
در برخی شهرها تأکید کرد. این روزنامه همچنین از قول فیاض زاهد نوشت 

سال 95 سال درخشانی برای دولت روحانی نبود.
وی در پاسخ این سؤال که »ممکن است به دستاوردهای اقتصادی برجام 
اشاره کنند، اینکه برجام در این مدت تا چه اندازه توانست انتظارات اقتصادی 
را پیش ببرد؟«، گفت: شاید پیش بینی دولت در حوزه بانکی متفاوت از چیزی 
بود که در سال 95 رخ داد و مسائل آن طور که پیش بینی می شد جلو نرفت.

هشدار روزنامه اعتماد
نسبت به سرنوشت رشد اقتصادی

یک روزنامه حامی دولت نسبت به سرنوشت رشد اقتصادی مورد ادعای 
دولت ابراز نگرانی کرد.

روزنامه اعتماد به قلم جمشید پژیان نوشت: زمانی می توان از یک رشد 
اقتصادی مشعوف شد که این رشد متوازن و بر اساس جهت گیری های درست 
باشــد و رشــد اقتصادی 9 ماهه امسال قطعاً این گونه نیست. این رشد نه از 
برنامه ریزی های درست که تنها بر اثر رفع تحریم ها به دست آمده و حاصل 
رشد صادرات نفت است، همین. سال آینده وضعیت دوباره دگرگون می شود...
مرکز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی سه فصل سال جاری را 7/2 
درصد محاســبه کرده اســت. این رقم، البته عددی مطلوب برای نرخ رشد 
اقتصادی است اما هنگامی که تأثیرات آن را در اقتصاد کشور نمی توان مشاهده 
کرد، چرایی آن تبدیل به یک عالمت سؤال می شود. بر اساس گزارش مرکز 
آمار، رشد بخش های مهمی چون مسکن و معدن در سال جاری، منفی بوده 
اســت و رشد بخش صنعت نیز کمتر از آن است که توجهی را جلب کند و 

مجموع رشد این سه بخش منفی است.
با این همه رشد بیش از 85 درصدی بخش نفت سبب می شود رقم رشد 

اقتصادی باال باشد. البته این امر نشان دهنده باال بودن نقش نفت در کلیت 
اقتصاد است که خود نگران کننده محسوب می شود.

این روزنامه افزود: عالوه بر این باید مد نظر داشت، نفت سهم چندانی در 
تأمین اشتغال کشور ندارد، از میان 22 میلیون کارکن، تنها 200 هزار نفر در 
بخش های مربوط به نفت فعال هستند. همچنین رابطه پسین و پیشین نفت 
با بخش های دیگر اقتصاد ایران هم ناچیز است و به همین دلیل رشد در این 

بخش، تنها در شاخص ها به چشم می آید و نه در زندگی.
در بخش کشاورزی رشد اقتصادی تنها به دلیل خرید تضمینی هنگفت 
دولت از زارعان گندم است. چند هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم شد 
و با این همه رشد این بخش حدود پنج درصد است که از قضا نشان می دهد 
مشکالت بخش کشاورزی به اندازه ای بزرگ است که خریدهای هنگفت هم 

نمی تواند راهگشا باشد.
با بررسی جوانب مختلف باید گفت رشد سال 1395 به هیچ عنوان مایه 
مباهات نیست و نمی توان به آن تکیه کرد. اقتصاد همچنان درگیر رکود است 

و برای آن باید فکری اندیشید.
دولت عبور کرده اما بورس

در قعر رکود دست و پا می زند!
بر خالف ادعای  مدیران دولتی مبنی بر عبور از رکود اقتصادی و ورود به 
فصل رونق، یک روزنامه حامی دولت از سقوط بورس به عنوان میزان الحراره 

اقتصاد کشور خبر داد.
روزنامه تعادل با اشاره به وضعیت بازار بورس نوشت:  بازار سهام همچنان 
در قعر رکود دســت و پا می زند. چند هفته ای می شــود که معامالت بازار کام 
ســهامداران را شــیرین نمی کند. در دوره کنونی همه کارشناسان بازار بر این 
نکته اتفاق نظر دارند که نه خریداران انگیزه ای برای خرید دارند و نه بازار قوتی 
برای رشد. هر چند انتظار می رفت شاخص بازار در ماه های منتهی به اسفندماه 
و بنابر انتشار سودهای پیش بینی شده سال آتی روند صعودی خود را آغاز کند 
اما داد و ســتدهای بازار به گونه ای رقم خورد که شــاخص کل حتی نتوانست 
از خط روند نزولی آذرماه عبور کند، واگرایی های منفی و ریزش های ســنگین 
شاخص بازار گواهی بر این ادعا بود که بازار کنونی توان رشد چشمگیر را ندارد.

با این حال انتظار می رود هفته پایانی ســال جاری نیز معامالت مانند 
هفته های اخیر، با داد و ستدهایی پر رخوت و بی رونق دنبال شود اما بازار سهام 
کنونی با این شرایط، سال آینده را چگونه آغاز خواهد کرد؟  هرچند پیش بینی 
روند بازار ســهام در سال آینده وابســته به متغیرهایی است که کنش های 
لحظه ای و اثرات بلندمدت دارند )مانند ریسک های غیر سیستماتیک( اما از 
آنجایی که بازار ســرمایه ، ویترینی از اقتصاد کشور تلقی می شود، بی تردید 

تغییرات عمده در اقتصاد کشور را نیز می توان به بازار سرمایه تعمیم داد.
توضیح علی مطهری درباره یک خبر

در پــی درج یک خبر ویژه، آقای علی مطهری توضیحی به این شــرح 
ارائه کرد:

»جناب آقای شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان 

با اهدای سالم، در بخش خبر ویژه شماره شنبه 21 اسفند آن روزنامه در 
مطلبی تحت عنوان »یادآوری بی بی سی به مطهری« نقد اینجانب به شورای 
نگهبان به صورت نادرست منعکس شده به طوری که گویی اینجانب با انطباق 
مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام مخالفم، در حالی که سخن من این 
بود که فهرســت مغایرتها با سیاســتهای کلی که از سوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به شــورای نگهبان ارسال می شود نباید بدون بررسی و بدون 
آنکه در شورا درباره آنها رأی گیری شود به طور یکجا به مجلس ارسال شود، 
بلکــه پس از رأی گیری درباره تک تک آنها اگر مواردی را وارد دانســتند به 
مجلس ارســال نمایند، زیرا مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یک 
نهاد طرف اســت و آن شورای نگهبان است و ما دو شورای نگهبان نداریم. 
تحلیل گر بی بی ســی هم درست متوجه مقصود من نشده بود. ضمنا استناد 

کیهان به بی بی سی هم جالب توجه است.
مســتدعی اســت این مطلب طبق قانون مطبوعات در اولین شماره آن 

روزنامه در همان محل عینا درج گردد. قبال سپاسگزارم.«
کیهان: شــبکه بی بی ســی بارها از آقای علی مطهــری به عنوان 
اصالح طلب جدید یاد کرده و مواضع او را نوعا از موضع حمایت پوشش 
داده است. همین شبکه این بار به قلم حسین باستانی )از اصالح طلبان 
متواری و بولتن نویس دفتر ریاست جمهوری در دوره خاتمی( نوشته است 
»از حدود 3 سال پیش شورای نگهبان اختیار رد مصوبات مجلس بر مبنای 
سیاست های کلی نظام را پیدا کرد و از قضا این فرآیند، با همراهی و حمایت  
هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت.«

تسلیت به همکار
با نهایت تأســف مطلع شدیم همکارمان آقای تقی اسکندری در غم 
از دســت دادن برادر بزرگوارش به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به 
ایشــان برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

سرکنسول ایران در استانبول:

به تركیه سفر نکنید
ناامن است

سرکنسول ایران در استانبول با بیان اینکه 
گروه های تروریســتی در ترکیه فعال هستند 
گفت: گردشــگران باید هوشیار باشند بعد از 
کودتا ناامنی در ترکیه زیاد شــده و گروه های 
تروریســتی در اینجا فعال هستند و هر لحظه 
امکان انفجار وجود دارد و خشــک و تر با هم 

می سوزند.
سرکنســول ایران در اســتانبول در گفت وگو با 
میزان با اشاره به اینکه وضعیت ترکیه بعداز کودتای 
نافرجام آن به شدت ناامن شده و افرادی از داعش هر 
ازگاهی اقدام به بمب گذاری می کنند، گفت: برخی 
از ایرانیانی که به امید مهاجرت به اروپا ابتدا به ترکیه 
می آیند تا سپس به کشورهای اروپایی بروند، طعمه 

کالهبرداران قرار می گیرند.
بختیار اسدزاده با تشــریح  شگرد کالهبرداران 
برای اخاذی از مسافرین ایرانی گفت: آنها با شناسایی 
افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند به 
سراغ آنها رفته و می گویند ما می توانیم با 50 میلیون 
تومان شما را به فالن کشور اروپایی ببریم و می گویند 
تا زمان انجام نهایی کار امکان اسکان شما را هم فراهم 

کرده ایم و می توانید بطور رایگان اقامت کنید.
اســدزاده ادامه داد: آن فرد هم این ســخنان را 
می پذیرد و در محلی که به او پیشــنهاد شده مستقر 
شده و 50 میلیون تومان هم می دهد و وقتی که آن 
فرد می خواهد خارج شود می گویند باید 50 میلیون 

دیگر هم بدهی تا کار تو را درست کنیم.
وی با بیان اینکه گروگان گیران در مرحله بعدی با 
خانواده آن افراد تماس می گیرند، اظهار داشت: آنها به 
خانواده ها می گویند ما فرزند شما را گروگان گرفتیم 
و باید 50 میلیون تومان بفرســتید تا این فرد را آزاد 
کنیــم و خانواده ها هم به ناچار این پول را می دهند 

ولی این افراد گروگان را آزاد نمی کنند. 
اسدزاده با بیان اینکه در این مرحله خانواده ها به 
وزارت خارجه متوسل می شوند و مسئله گروگان گیری 
را شرح می دهند، اظهار داشت: وزارت خارجه هم با 
پلیس ترکیه تماس می گیرد تا مسئله پیگیری شود 
و اخیرا هم باندی را گرفتند که چند ایرانی را گروگان 
گرفته بودند و از خانواده آنها اخاذی می کردند و پلیس 

توانست اینها را شناسایی و گروگان ها را آزاد کند.
وی با بیان اینکــه عده ای از ایرانیان گرفتار این 
باندهــای خطرناک می شــوند و مــورد اخاذی قرار 
می گیرند تاکید کرد: توصیه ما این است که هموطنان 
به هر کشــوری که می خواهند بروند در ایران ویزای 

آن کشور را بگیرند.
وی با بیان اینکه حضور در ترکیه خطراتی دارد، 
خاطر نشان کرد: عده ای از ایرانیانی که برای گردش 
به ترکیه می آیند برخی مسائل ایمنی را که از طریق 
سفارت و یا سرکنسولگری به آنان گوشزد می شود را 
رعایت نمی کنند و بعضا مدارک مهم و یا اشیاء قیمتی 

شان مفقود می شود.

اسد زاده با اشــاره به اینکه گروه های زیادی در 
ترکیه هســتند که پول ها و گذرنامه  افراد ایرانی را 
مورد ســرقت قرار می دهند، اظهار داشت: هموطنان 
در این موارد تنها جایی را که می توانند مراجعه کنند 

سرکنسولگری است.
گروه های تروریستی در ترکیه فعال هستند

وی با توصیه به افرادی که به منظور گردشگری 
به ترکیه ســفر می کنند اظهار داشت: این دسته از 
افراد نیز باید هوشیار باشند زیرا بعد از کودتا ناامنی 
در ترکیه زیاد شــده و گروه های تروریستی در اینجا 
فعال هســتند و هر لحظه امکان انفجار وجود دارد و 

خشک و تر با هم می سوزند.
وی خاطر نشان کرد: دولت ترکیه تاکنون بابت 
کسانی که در اینجا کشته شده اند به خانواده های کشته 

شدگان هیچ غرامتی نداده است.
اسد زاده با بیان اینکه مناطق جنوب شرق ترکیه 
ناامن است و تاکنون چند دستگاه از تریلی های ایرانی 
را آتش زده و رانندگان آن را کشته اند، اظهار داشت: 
دولت ترکیه در این مورد هم هیچ غرامتی به خانواده 
این افراد نداده اســت. سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران در استانبول با بیان اینکه از زمانی  که ترکیه وارد 
حمایت از مخالفین بشار اسد شده است تغییر کرده 
و ناامن شده است بیان داشت: این ناامنی به صنعت 
ترکیه آسیب زده و توصیه می کنیم اگر هموطنان  کار 

ضروری داشتند به اینجا سفر کنند. 

دبیر کل حــزب کارگزاران 
گفت: روحانــی جاذبه ای برای 
اصالح طلبان ندارد و امیدواریم 

به جای شعاردادن، عمل کند.  
غالمحســین کرباســچی دبیر 
کل حــزب کارگــزاران در گفتگو 
با مهر در پاســخ به ســوالی با این 
عنوان که »اصــالح طلبان تقیدی 
به شــخص روحانی دارند؟« گفت: 
»آقای روحانی جاذبه های شخصی 
ندارد. روحانی یک انسان منضبط و 
چارچوب داری است و با وجود اینکه 
گاهی هم می خندد اما آن لبخندهای 

رئیس دولت اصالحات را ندارد«.
کرباســچی در پاســخ به سوال 
دیگری بــا این عنوان کــه »رئیس 
جمهور در ســخنرانی 2 هفته پیش 
خود عنــوان کرد که خدا را شــکر 

دولت به همه وعده هایش عمل کرده 
و  شرمنده مردم نیستیم. به نظر شما 
آیا دولت توانســته همه مشکالت را 
کســی  گفت:»خیر؛  کند؟«  برطرف 
نمی تواند ادعا کند که همه مشکالت 

را برطرف می کند«.
وی افزود: امیدواریم که روحانی 
شــعار ندهد بلکه عملی انجام دهد 
که به نفع همه باشــد. اینکه رئیس 
جمهور شــعاری بدهد تا یک عده 
خاصی از مردم دنبالش راه بیفتند، 
معلوم نیست که بتواند همه مشکالت 
کشور را حل کند. من قبول ندارم که 
رئیس جمهور باید شعار بدهد؛ رئیس 

جمهور باید عمل کند.
دبیر کل حزب کارگزاران اظهار 
داشــت: درباره گزینه پوششی [در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ] 

دو دیدگاه و اســتدالل در مجموعه 
نیروهــای اصالح طلــب و معتدل 
وجود دارد. هیچ کدام از افرادی که 
گزینه پوششــی را مطرح می کنند، 
معتقد نیستند که آن گزینه بیاید و 
با روحانی رقابت کند. بحث این است 
که جناح مخالف دولت دارد تعداد 
زیادی کاندیدا بــه عرصه می آورد 
که هیچ کدامشــان پیشینه موفقی 
در عمــل و اجرا ندارند جز اینکه به 
صورت یک شــوی تبلیغاتی، علیه 
دولت جوســازی می کنند. در این 
صورت یک نفر باید در برابر چند نفر 
قرار بگیرد و جواب همه آنها را بدهد. 
اما اگر افرادی در جناح دولت باشند و 
تا نزدیکی های انتخابات بتوانند پاسخ 
این تخریب ها را بدهند، این به نفع 

دولت خواهد بود.

روزهــای  در  اســت  گفتنــی 
گذشــته »آذر منصوری« از فعالین 
مدعی اصالحات گفته بود: »زمانی 
کــه کاندیدای اصلی یــک جریان 
رئیس جمهور دولت مســتقر است، 
علی القاعده طرح گزینه پوششــی 
و آلترناتیو هیــچ معنایی نمی تواند 
داشته باشــد. رئیس جمهور مستقر 
باید بتواند مدافعان و حامیان خود 
را به این نتیجه برساند که با توجه به 
عملکردش می تواند گزینه مناسبی 

باشد«.
بســیاری  درحالی که  همچنین 
از چهره هــای نزدیک بــه روحانی، 
مخالف ایده »نامزد پوششــی« در 
کنار روحانی در انتخابات 96 هستند، 
یک سایت حامی دولت مدعی شد 
گروهی دیگر از ذی نفوذان دولت، در 

تدارک کاندیداتوری سه مقام ارشد 
دولت یازدهم در انتخابات ریاســت 

جمهوری هستند.
این ســایت تصریح کرد که این 
گــروه در تالش اســت قاضی زاده 
هاشــمی وزیر بهداشــت، نوبخت 
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
را برای کاندیدای ریاست جمهوری 
سال 96 قانع کنند تا در مناظرات، 

کنار روحانی حضور داشته باشند.
پوششی«،  »نامزد  ایده  براساس 
این ســه مقام ارشد دولت یازدهم، 
پیش از برگزاری انتخابات به ســود 
روحانی از صحنه کنار خواهند گرفت.

با این حال، این سه مقام بلندپایه 
نیز هر کدام کاندیداتوری خود را به 

»تکلیف روحانی« موکول کرده اند.

کرباسچی:

امیدواریم روحانی به جای شعار دادن  عمل کند 

امــروز که با ســالروز رحلت یکــی از بانوان بزرگــوار و فداکار 
اســالم، حضرت فاطمه ام البنین)س(، مادر سپهساالر کربال حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السالم همزمان است، این ستون را به قطعه ای 

از تاریخ آن روزها اختصاص می دهیم؛
***

وقتی پدر ام  البنین، بعد از خواستگاری دخترش از 
سوی جناب عقیل، نزد همسر و دخترش بازگشت تا از 
نظر آنان آگاه شود، متوجه شد دخترش خوابی را که شب 

گذشته دیده بود، برای مادرش، چنین تعریف می کند:
مادر! خواب دیدم که در باغ سرســبز  و پردرختی 
نشسته ام. نهرهای روان و میوه های بسیار در آنجا وجود 
داشت. ماه و ستارگان می درخشیدند و من به آنها چشم 
دوخته بودم و درباره عظمت آفرینش و مخلوقات خدا 
فکر می کردم و نیز درباره آسمان که بدون ستون، باال 
قرار گرفته است و همچنین روشنی ماه و ستارگان و... 
در این افکار غرق بودم که ماه از آســمان فرود آمد و 
در دامن من قرار گرفت و نوری از آن ساطع می شد که 
چشــمها را خیره می کرد. در حال تعجب و تحیر بودم 

که چهار ستاره نورانی دیگر هم در دامنم فرود آمدند.
حزام بن خالد با شنیدن این رؤیای صادقه به او مژده 
ِنیا  داد: »َلَقْد َحقََّق اللُّه ُرْؤیاِک یا ُبَنیَِّتی َفَاْبِشِری ِبَسعاَدِة الدُّ
َواآلِخَرِة؛ دخترم مطمئنا خدای ]تبارک و تعالی[، رؤیای 
تو را به حقیقت مبدل ساخت و سعادت دنیا و آخرت بر 

تو بشارت باد!« 


