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سال 95 چگونه سپری شد و چگونه سالی پیش روی ماست؟ هر کس با نگاه فردی یا اجتماعی، 
البد پاسخی درخور تجربه خود به این پرسش می دهد. اما یک پاسخ را هم می توان البه الی گفت وگوی 
صمیمانه راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« )جانباز علی خوش لفظ( با رهبر انقالب گرفت، آنجا که 
جانباز عزیز می گوید: »من بسیجی آقای )احمد( متوسلیان بودم در دزلی و درگیری های اول جنگ. 
می دانم که االن جاویداالثر آقای متوسلیان اینجا بودند، یک نکته می گفتند؛ اینکه آقا! شما خیلی دارید 
درد می کشید، زجر می کشید؛ به هرحال این بحث اختالس ها و حقوق های نجومی را می گویید، اینها 
گوش نمی دهند. یک چیزی بگویید که ما آرام بشویم؛ ما همچنان فدایی شما هستیم. دوست داریم 

شما بیشتر از این درد نکشید و آزار نبینید...«.
بی راه نمی گوید. اما پاسخ مقتدای انقالب شنیدنی است. »آرام باشید. این چیزهایی که شما می بینید، 
اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است؛ هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما می خواهیم 
برویم به قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشد، سنگ نباشد، باد نباشد، دود نباشد، گاز نباشد؛ 
مگر می شود؟ اما داریم می رویم،  عمده این است. اصاًل نگران نباشید؛ این حوادث وجود دارد؛ اگر این 
حوادث نبود باید تعجب می کردید. یک لشکر فرهنگی، یک جبهه فرهنگی، حمله کرده به انقالب و به 
نظام جمهوری اسالمی؛ یک عده هم جانانه دارند از آن دفاع می کنند؛ همین کتاب ها، همین نوشته ها... 
اینها همه سینه سپر کردن است. تقریبًا چهل سال از انقالب گذشته، توقع بوده که دیگر اینها نباشند، 
اما شــما می بینید دارد رویش پشت سر رویش جلو می آید. اینها شوخی است؟ )خوش لفظ: با نفس 
شما است آقا(. نه َنَفس ]ما نیست[، اراده الهی است؛ ما همه وسیله ایم؛ ما کسی ]نیستیم[؛ بخصوص 
حاال بنده که هیچ ولی شماها چرا. ما کسی و چیزی نیستیم. اما می خواهم بگویم اینکه شما می گویید 
»آرامش، آرامش«، من آرامش دارم. من هیچ ناراحت ]نیستم[. بعضی ها می آیند می گویند »ما دلمان به 
حالتان خون است«؛ می گویم بی خود! من راحتم، من دارم حرکت می کنم، من دارم حرکت را می بینم، 
برای من روشن است که دارد چه اتفاقی در کشور می افتد؛ بله البته، دشمنی هست، مخالفت هست، 
اگر نبود باید تعجب می کردیم، گروه هایی هستند »سازمان یافته«، برای ضربه زدن از روزنه فرهنگ... 
نگذارند این انقالب حرکت بکند؛ انقالب هم دارد حرکت می کند، سینه اش را سپر کرده؛ آمریکایی ها 

اقرار می کنند به شکست، صهیونیست ها اقرار می کنند به شکست...«.
بی تردید ســال 1395 سال پرفراز و نشیبی بود. یکی از حسرت های بزرگ این سال رو به پایان 
آن است که برخی مســئوالن ما به امید رونق و گشایش اقتصادی ناشی از توافق با آمریکا و غرب، 
دســت روی دست گذاشتند و یک سال از عمر مفید مسئولیت را به کم کاری و بی عملی یا بدعملی 
گذراندند. 14 ماه از شروع زمان اجرای تعهدات آمریکا و اروپا گذشت اما تعهدات اصلی غرب درباره 
لغو تحریم های بانکی و مالی روی کاغذ ماند. از لغو یکجای تحریم ها و درآمد جدید روزانه 170 میلیون 
دالر و ســرمایه گذاری های انبوه خارجی و حل همه مشکالت )از رکود و بیکاری تا آلودگی هوا و آب 
خوردن( به واسطه لغو تحریم ها در روز اجرای توافق و... خبری نشد و نزدیک ترین حامیان و مشاوران 
دولت، سربسته می گویند از نظر اقتصادی سال سخت تری در پیش است. دقیقًا در همین وضعیت که 
رکود و بیکاری و کمبود بودجه گریبان مردم و واحدهای تولیدی را می فشارد و دولت را در مضیقه قرار 
می دهد، متأسفانه ماجرای حقوق های نجومی مدیران اشرافی، نمکی بر زخم مردم بود. و بدتر از اصل 
ماجرای فیش های نجومی، دفاع شرم آوری است که برخی وکیل الدوله ها و حتی برخی مدیران ارشد 
نسبت به مدیران متخلف و ضرورت تداوم پرداخت این حقوق ها کردند. دفاع شرم آور برخی مدیران 
ارشد از مدیرانی که حقوق های 57 تا 234 میلیونی می گرفتند- بلکه گماشته خود آنها بودند و بعضًا 
سالها حقوق و پاداش 734 میلیونی گرفتند- در حالی بود که در همین دوره، مردم تحت فشار انواع 
مشکالت اقتصادی قرار داشتند و تنها وعده و پشت هم اندازی شنیدند و مدام به آینده حوالت داده 

شدند یا شاهد فرافکنی و شانه  خالی کردن از زیر بار مسئولیت بودند.
بدین معنا سال 95 سال اوج تقابل دو فرهنگ و روحیه بود. یکی همان روحیه اشرافی که حقوق و 
پاداش  نجومی را حق مسلم خود می داند، حتی اگر مثاًل در مدیریت بانک تجارت و ملت و صادرات و رفاه 
کارگران و... چند هزار میلیارد تومان خسارت را متوجه بیت المال یا مردم سهامدار کرده باشد؛ و دیگری 
همان پرچم شرافت و ایثاری که از چهار راه اسالمبول تا حلب در اهتزاز است و ده ها میلیون دلباخته 
را شوریده و شیدای خود کرده است. ققنوس های آتش نشان که در ماجرای تلخ پالسکو جان فشانی 
کردند و به دل آتش زدند، از همان سرچشمه معرفتی سیراب شده بودند که شهدای رشید مدافع حرم 
در سوریه و عراق. گفت وگویی کوتاه میان دو آتش نشان، در فوران آتش  و آوار ساختمان در گرفت که 
از نهایت شرافت و امانتداری حکایت می کرد. اولی گفت »علی نرو! گیر می افتی« اما دومی یک پاسخ 
بیشتر نداشت قبل از زدن به دل آتش: »نه! مال مردم است.« آری سال 95 در کش وقوس میان دو منطق 
اشرافی- ایثارگر سپری شد. هر جا به منش تن آسانی و سهل اندیشی و عافیت طلبی و اشرافیت خو 
کردیم، خسارت دیدیم و هر جا با منطق ایثار و مجاهدت و ضرورت به جان خریدن سختی ها و هموار 
کردن مسیر به میدان آمدیم، پیروزی های بزرگ رقم خورد؛ چنان که با شکست جبهه آمریکایی در 
حلب، رسانه های غربی نوشتند کمر آمریکا و اسرائیل در حلب شکست. یا )قبیل امریکن اینترست( 

نوشتند »ایران در سال 1916 میالدی تبدیل به هفتمین قدرت بزرگ دنیا شد«.
درست در روزگاری که برخی مدیران جفاکار و بدفهم می گفتند »نباید مقابل ابرقدرت های ایستاد، 
آن هم با شعارهایی که بعضًا تو خالی است«، »آمریکا ظرف 5 دقیقه می تواند تمام توان دفاعی ما را نابود 
کند«، »بستن با کدخدا راحت تر است«، »اوباما را بسیار مودب یافتم«، »آمریکا قول داده و زیر قول خود 
نمی زند... نامه های آرامش بخش می گیریم«، »اگر توافق نکنیم جنگ می شود« و ...، در غرب خبر بزرگی 
بود؛ چنان بزرگ که جامعه آمریکا را به بهانه انتخابات دچار زلزله کرد. آتشی را که زمانی علیه ما بر 
می فروختند، حاال دامن خود آنها را گرفته بود. درست در زمانی که اوباما می گفت »بدون شلیک حتی 
یک گلوله توانستیم برنامه هسته ای ایران را مهار کنیم، هر چند که 8 سال پیش کسی باور نمی کرد«، 
اوباما در ســوریه تحقیر شد و جانشین او گفت »ما پول ساخت یک مدرسه را هم نداریم. پل های ما 
ویران شده اند. با پول جنگ در خاورمیانه می توانستیم دوبار آمریکا را بازسازی کنیم«. کسانی در این 
سو امید داشتند آمریکا هوای آنها را داشته باشد، حال آن که آمریکا گرفتار بی سابقه ترین بحران ها از 
زمان جنگ جهانی دوم )70 سال گذشته( بود و با بدهی 21 هزار میلیارد دالری و 48 میلیون گرسنه 

و کارتن خواب دست و پنجه نرم می کرد.
شاید اگر روزی از »پســاغرب« سخن گفته می شد، برخی روشــنفکران با تعجب و سرزنش 
می نگریستند و تئوری »پایان تاریخ« فرانســیس فوکوما مبنی بر آقایی آمریکا و غرب را به رخ ما 
می کشیدند. اما سیاستمداران درجه اول غرب در همین سال سپری شده رسمًا از جهان »پساغرب« 
سخن گفتند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با روزنامه آلمانی 
»ولت« تأکید کرد »قدرت رهبری آمریکا در حال زوال است. قدرت آمریکا در حال کاهش است. من 
هرگز آمریکا را تا این حد قطبی شده ندیده بودم. آمریکا در درون منسجم نیست. بزرگترین دموکراسی 
دنیا، بی ثبات شده است«. پس از او ولفکانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در مصاحبه با 
روزنامه ایندیپندنت هشــدار داد »جهان در حال عبور از غرب به عصر پساغرب است. کاهش نفوذ 
اروپا و آمریکا زمینه را برای کشورهای دیگر فراهم کرده است تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند. 
همه پرســی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ، نهادهای جهانی همچون اتحادیه اروپا، 
سازمان ملل و ناتو را در وضعیت متزلزلی قرار داده است... دولت جدید آمریکا ممکن است به منزله 
کاتالیزور ]سرعت دهنده فعل و انفعاالت[ در این روند عمل کند. فضای امنیتی جهان مسلمًا بی ثبات تر 
از هر مقطع دیگر از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون اســت. احتمااًل ما در آستانه دوره عبور از غرب 
هستیم؛ دوره ای که در آن بازیگران غیر غربی، امور بین الملل را شکل می دهند. برخی از اساسی ترین 
ارکان غرب و نظم جهان لیبرال، تضعیف شده است. ناکامی سران غرب برای پاسخگویی به درگیری ها 
در سوریه و اوکراین، ضعف در مقابله با بحران های جهانی را آشکار کرد. این وضعیت، زمینه را برای پر 
کردن خأل توسط کشورهایی مانند روسیه و ایران فراهم کرده است. متعاقب این سخنان بود که آقای 

ظریف برخالف مشی برجام گفت »جهان وارد مرحله پساغربی شده است«.
مقتدای انقالب در اولین روز امسال و در حرم مطهر رضوی افق را می دیدند که فرمودند »شما وقتی 
در مقابل دشمن در حالی که می توانید ایستادگی کنید، عقب نشینی کردید، دشمن جلو می آید، دشمن 
متوقف نمی شود... دشمن می گوید یا تسلیم شوید یا فشار و تحریم ادامه پیدا می کند. این غلط و دروغ 
است. ... اما یک دو راهی دیگری وجود دارد؛ یا بایستی مشکالت تحریم را تحمل کنیم، یا ایستادگی کنیم 
به وسیله اقتصاد مقاومتی«. در همین یک سالی که گذشت بدعهدی های دشمن حتی صدای مسئوالن 
دولتی را درآورد تا آن جا که آقای روحانی همین اواخر، لغو تنها بخشی کوچک از تحریم ها را مشروط 
به این کرد که »تازه اگر طرف مقابل منصفانه عمل کند، تازه اگر صادقانه عمل بکند، تازه اگر به عهدش 
پایبند باشد«! در همین دوره مقامات غربی که به ایران سفر کردند، پس از بازگشت، از خلیج عربی به 
جای خلیج فارس گفتند و قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان تدارک کردند و یا مانند وزیر خارجه 
فرانسه گستاخی کردند! این روند، عملی شدن همان پیش بینی مهرماه 1392 وبسایت رادیو فرانسه 
بود که نوشت »ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است 
که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند. بر پایه این جمع بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط 

فروشنده را دشوارتر می کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد«. 
رهبر معظم انقالب 16 اسفند امسال در دیدار دست اندرکاران راهیان نور با لحنی مشفقانه و درس آموز 
همان منطق تبیین شده در آغاز سال را بازگو کردند و گفتند »اشتباه بزرگ بعضی از ماها در چالش 
اقتصادی بزرگی که امروز کشــور دچار آن است - که ما امروز دچار چالش اقتصادی هستیم- این بود 
که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد؛ دشمن دید که اینجا جایی است که می شود فشار آورد، فشار 
را زیاد کردند؛ ]طوری که[ از یک نفر ]وزیر خارجه فرانسه[ در مصاحبه بپرسند که این رزمایشی که 
شــما دارید فالن جا می کنید و در عین حال با ایرانی ها مذاکره می کنید. ]یک وقت[ ایرانی ها از این 
رزمایش ناراحت نشوند که به این مذاکرات اقتصادی ضربه بخورد، او رویش بشود و خجالت نکشد از 
اینکه بگوید »نه آقا، اینها تاثیری ندارد؛ ایرانی ها این قدر احتیاج به این مذاکرات دارند که امثال این 
رزمایش ضرری به مذاکره اقتصادی ما نمی زند«!  این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشود. خب ]

در زمان جنگ[، دشمن احساس ضعف کرد در ما، لذا حمله کرد.«
راه کدام است؟ کمر همت بستن و راه های ناهموار را هموار کردن و به خط مشکالت و دشمنی ها 
زدن. گرفتاری های ما از محاصره و تحریم ها و سیم خاردارهای دشمن نیست؛ به تعبیر شهید چیت سازیان 
)فرمانده اطالعات عملیات لشکر انصارالحسین)ع( همدان( »اگر می خواهیم از سیم خاردار دشمن عبور 
کنیم، اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنیم«. زدن به خط مشکالت یا تهدیدها، به مسئوالنی خط شکن 
و چابک  نیاز دارد که از اسارت چرب و شیرین دنیا و سفره های اشرافی گذشته باشند؛  »التجتمع عزیمهًْ 
. عزم و اراده جهاد با روحیه سورچرانی جمع نمی شود«. اگر کار را به دست خط شکنان سپردیم،  و ولیمهًْ

بی تردید با پیروزی های بزرگ روبرو خواهیم شد.

***
اکنون بهاری دیگر در راه است، برای روییدن و بالیدن دوباره. آنهایی در این مسیر به بار می نشینند 
و جان و روحشان بهاری می شود که بهار را تدارک کرده باشند و چشم انتظار راستین »بهار جان ها و 

طراوت روزگاران« حضرت بقیهًْ الله  االعظم)عج( باشند.
در برگرفته خلوت دل را غبارها                        ای علت شکفتن گل در بهارها
با چلچراغ و آینه و آب، سالهاست                       صف بسته اند در طلبت بی قرارها

... بگذار فصل الخطاب این نوشته، نجوای عاشقانه حضرت روح الله)ره( باشد که نوشت:
بهــار آمد که غــم از جان برد، غم در دل افزون شــد

چه گویم کز غم آن ســرو خندان، جان و دل  خون شد
گــروه عاشــقان بســتند محمل هــا و وارســتند

تو دانی حال مــا واماندگان در این میان چون شــد...

پیاده روتقابل دو فرهنگ در سال 95

محمد ایمانی

* با اینکه روزنامه کیهان دیرتر از نشــریات زنجیره ای به تبریز می رسد ولی صبر 
می کنم تا به دستم برسد. فرا رسیدن سال نو را به هموطنان زحمت کش به ویژه 

کیهانی ها تبریک می گویم.
0914---7991

* دولت باید از مردم می پرسید که چه میزان از عملکردش موفق بوده  است و به 
جــای توهین و کیلویی نامیدن نقد مردم از مردم عذرخواهی می کرد که تاکنون 

نتوانسته به وعده هایش عمل کند. 
0919---2298

* اعتراض مردم در مورد معیشــت سخت، و نقدهایی که به دولت دارند نباید از 
زبان سخنگوی دولت به عنوان نقد کیلویی ارزیابی شود. خواسته مردم حمایت و 

پشتیبانی دولت است نه توهین شنیدن از آن.
027---4565

* دولــت در برجام یــک توافق پر ضرر را امضا کرد، قراردادهای پســابرجام هم 
آن قدر کیلویی و پرحاشــیه بود که حاضر نشدند آنها را اطالع رسانی کنند و مهر 
محرمانه بر آن زدند، حاال نقد مردم و منتقدان دلســوز کیلویی اســت یا عملکرد 

دولت تدبیر و امید؟
021---7472

* جناب آقای نوبخت! کیلویی یعنی بسته خروج از رکود دولت که از این جیب به 
آن جیب انتقال یافت. کیلویی یعنی عملکردی که در اثر آن کارگاه ها و تولیدی های 

کوچک و بزرگ بدون حمایت دولت تعطیل شدند.
021---9715

* جناب آقای نوبخت! ادب و احترام گذاشــتن به نقد مردم درخصوص عملکرد 
دولت باید ســرلوحه کار مسئوالن باشد. پاسخ شما به درخواست مردم نسبت به 
مطالبات شان نباید با واژه های غیرمحترمانه و بی حرمتی نسبت به کسانی باشد که 
بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی که شما یکی از هزاران مسئول آن هستید، آنان 

را ولی نعمت خویش و خود را خادم آنان می دانست.
6467---0935 و 8857---0919
* آقای نوبخت آخرین اســتراتژی کیلویی دولت در مورد بازار شب عید است که 

دولت تن به واردات میوه می دهد و باغداران داخلی را ورشکسته می کند!
0936---1700

* جناب آقای جهانگیری! گفتید عفو و مدارا باید به گفتمان غالب تبدیل شود. آیا 
با هتاکی و بی احترامی مداوم کاسبان برجام به ملت شریف، آیا این گونه صحبت ها 

به طنز شبیه تر نیست؟!
طباطبائی- قم
* دولتی که اشرافی گری را پیشه کند از مردم عادی جامعه بی خبر است، اگر دولت 
یک بار از مردم نسبت به عملکردش سؤال می پرسید، می دانست که مردم چقدر 
از دســت درازی های مدیران به بیت المال ناراحت هستند و از برجامی که تنها به 

کوچک تر شدن سفره مردم انجامیده است.
0919---3767

* آن چه که در دولت یازدهم رونق گرفته است دادن شعار و وعده های انتخاباتی 
اســت در حالی که هنوز وعده های بر زمین مانده دولت به قوت خود باقی است، 
دولت با دادن آمارهای عجیب از رشد اقتصادی و تورم و... سعی دارد کارنامه موفقی 
از خود نشان دهد، اما این مردم هستند که نسبت به عملکرد دولت احساس رضایت 
ندارند و این مسئله ای است که دولت به طور شگفت آوری از درک آن عاجز است.
051---7503

* بر فرض هم که نقد مردم و منتقدین دولت آن گونه که سخنگوی دولت مدعی 
شد کیلویی باشد دولتمردان وظیفه دارند مستدل، منطقی و مؤدبانه پاسخ بدهند.
0919---8857

* با تشــکر از طراحان تیترهای اول کیهان که بسیار هنرمندانه انتخاب می شود 
کاســبان برجام که 4 ســال حرف تحویل مردم دادند امروز به جای عذرخواهی، 
ملت را متهم به حرف کیلویی می کنند! این است معنای حقوق شهروندی که آن 

را وعده داده بودند و در عمل به اجرا گذاشتند؟!
نیکنام
* استاندار سمنان می گوید دولت جلوی ریخت وپاش ها را گرفته است پس اختالس 
15 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، ناهار 500 میلیونی هیئت دولت 
در کرج و یا دریافتی های نجومی که فراکســیون امید اصرار بر قانونی کردن آن 
داشت چه بود؟ آیا این موارد و موارد بسیار دیگر حیف و میل کردن بیت المال و 

یا دست درازی به اموال مردم نیست؟
کشمیری
* برخی از شــعارهای کیلویی عبارت است از: تورم تک رقمی شد، اختالس های 
حرام، معوقه است. بیکاری کم شد، صفدر حسینی ذخیره انقالب است، با برجام 
انرژی هســته ای حفظ شــد و قدرت های جهانی تسلیم شدند، در بازی برد- برد 
برجام سوئیفت برقرار است، هزار ال سی در روز تعطیل گشایش یافت، وعده صد 
روزه و... در ازای انبوه وعده های کیلویی حداقل یک گرم پاسخ مناسب می دادید!
محمودی
* آقای نوبخت اظهار می دارد نباید به آمارهای رســمی بانک مرکزی و... خدشه 
وارد کرد. عرض می کنم وقتی مسئوالن فعلی بارها این آمارها را مورد خدشه قرار 
داده اند و از جمله جنابعالی آمار دولت قبل را به تمســخر می گرفتید توقع دارید 

آمارهای غیرقابل لمس و مشاهده شما را مورد خدشه قرار ندهند؟
علیمردانی
* وقتی با پیشــرفت های هواشناســی می توان وقوع حوادث آینده )مثل ســیل، 
بارندگی، سرما و...( را پیش بینی کرد، چرا در مورد باغداران شمال این امر صورت 
نگرفت تا باغداران مازندران و... این قدر آســیب نبینند و کشور مجبور به واردات 

پرتقال از مصر و ترکیه نشود؟
0911---2317

* ســهام عدالت در این برهه از زمان کاماًل محسوس است که با هدف سیاسی و 
کســب رأی با 4 سال ســکوت از زیر غبار بیرون آورده شد ولی این نوع استفاده 

ابزاری در مدیریت آقایان به ریزش رأی شان کمک خواهد کرد.
0915---1713

* بنده هم که معموالً در مسافرت ها از هواپیما استفاده می کنم نقد کیهان و آقای 
شــریعتمداری مدیر مسئول روزنامه در خصوص خرید هواپیمای ایرباس را قبول 

دارم. مشکل مسئوالن عدم تشخیص اولویت هاست.
0912---3104

* وزیر اطالعات دولت به جای اینکه از مســائل امنیتی گزارش بدهد صحبت از 
دست آوردهای ذهنی برجام می کند. با این حساب باید از رئیس سازمان انرژی اتمی 
بخواهیم در پیرامون مســائل امنیتی گزارش کار بدهد. ولی به طور کلی خسارت 

چنین مدیریتی فقط متوجه مردم می شود.
9360---0901 و 9020---0935
* اگر دولت در امر مبارزه با قاچاق جدی بود کار به وارد کردن سنگ قبر از چین 
کشیده نمی شــد. خودمان را گول نزنیم بخش عمده قاچاق با استفاده از رانت و 
اطالعات دولتی صورت می گیرد. از قدیم هم گفته اند با دستمال کثیف نمی توان 

شیشه را پاک کرد.
0915---1382

* به دلیل ســبک  زندگی ماشــینی، تغذیه تقلیدی از غرب و... قدرت باروری در 
کشــور ضعیف شده اســت. دولت باید رشد زیرصفر جمعیت و پیرشدن جمعیت 

کشور را جدی ببیند و به فکر عالج باشد.
0915---9789

* روزنامه ایران که دولتی است از االن تمام قد در تبلیغ از کاندیداتوری آقای روحانی 
ورود پیدا کرده اســت. گویا ممنوعیت تبلیغ قبل از انتخابات برای خود دولتی ها 

بی معنا می باشد و خیلی راحت قانون انتخابات را زیرپا می گذارند.
0912---6845

* یکی از عجایب روزگار این اســت که وزیر دادگستری دولت گفته قدرت خرید 
مردم در این دولت افزایش پیدا کرده اســت. بنده با 26 ســال سابقه کار در اداره 
زندگی  کم آورده ام. البته وزیران این دولت با حقوق هایی که می گیرند و تسهیالتی 
که از آنها برخوردار هستند هیچ گاه مشکالت ما مردم را درک نخواهند کرد. فلذا 

باید هم حرف های خنده دار بزنند.
0918---3969

تزریق پول برای ایجاد اشتغال
یا مصارف انتخاباتی؟!

کارشناســان می گویند دولت به صرف برداشت پول از صندوق توسعه و 
تزریق پول نمی تواند اشتغال ایجاد کند.

روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: بررسی های کارشناسی صورت گرفته 
روی الیحه جدید برداشــت از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی 

نشان از وجود کاستی ها و خأل های بسیاری دارد.
مجتبی پالوج، معاون موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی 
و توسعه روستایی کشور این طرح را نیازمند کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق 
می داند و تاکید می کند که در بازه زمانی یکساله نمی شود آن را اجرایی کرد.
به اعتقاد وی، طرح های شکست خورده قبلی، شاهدی بر این مدعا هستند.
برخی از مراکز پژوهشی معتبر با انتقاد از این الیحه، آن را فاقد معیارهای 
الزم برای قانونی شدن دانسته اند. انجمن اقتصاددانان ایران در بیانیه ای خطاب 
به رئیس جمهور و رئیس  مجلس شورای اسالمی، اختصاص 1/5 میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها را شتابزده توصیف کرده 
و تاکید می کند که اختصاص چنین بودجه هایی یادآور وام های خود اشتغالی 
و بنگاه  های زودبازده است که خاطره ناخوشایندی را در اذهان زنده می کند.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، با اعالم 15 ضعف و 
چالش اصلی الیحه اعطای تسهیالت 1/5 میلیارد دالری از محل منابع صندوق 
توسعه برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بی فایده دانسته و بر همین اساس، 

پیشنهاد رد آن را داده است.
با توجه به مطالب مطرح شده وتجربیات شکست خورده قبلی و همچنین 
شایبه انتخاباتی بودن این الیحه، می توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار 
به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به تنهایی نمی تواند مفید باشد؛ 
بلکه برنامه ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب و کار، ارایه راهکار، 
مشارکت کارشناسان و از همه مهم تر، ایجاد زیرساخت های اقتصادی - اجتماعی 
کسب و کار روستایی مواردی هستند که موفقیت یک طرح را تضمین می کنند.

تصویب و اجرای شــتابزده این الیحه در ماه هــای انتهایی خدمتگزاری 
دولت محترم، نه تنها تاثیری در بهبود فضای کسب و کار و اشتغال روستاییان 
ندارد، بلکه باعث تشــدید مشکالت اقتصادی و اجتماعی روستاییان و عشایر 
شده و باتعطیلی بسیاری از بنگاه های راه اندازی شده به کمک ترزیق این پول 
و بدهکارتر شــدن روســتاییان و عشایر به نظام بانکی، نتایج شکست خورده 

مشابهی برای این الیحه متصور است.
مجبورند... می فهمی؟!

چند روزی اســت رســانه های زنجیره ای اصالح طلب با آب و تاب تمام 
تعریف می کنند که بله چه نشســته اید که جناب حســن روحانی کاندیدای 
واحد اصالح طلبان برای انتخاب 96 اســت. اما ســؤال اصلی این است که آیا 
اصالح طلبان چاره ای هم جز حمایت از روحانی در رقابت های پیش رو داشتند؟

روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: جریان اصالح طلب که بعد از 
چرخش ایدئولوژیک دهه 70 و رسیدن به رادیکالیسم حاد چند سالی است 
به مرز پراگماتیسم اپورتونیستی رسیده اند و دیگر خودشان هم می دانند که 
مهم ترین اصل آنها بی اصلی و اصالت ماندن در قدرت است، حاال حداقل 
قبل از برگزاری مراســم جشــن و پایکوبی حل معمای چگونگی ورود به 
انتخابات 96، در جمع های محفلی خودشــان به این سوال جواب بدهند 

که عایدی 4 سال حمایت از روحانی چه بوده است؟!
اصالح طلبان اگرچه امروز شریک و موتلف سیاسی روحانی به حساب 
می آیند و در فرآیند 4 ساله دولت، آنها هم صاحب منصب شدند و هم به 
بازسازی سیاسی خود پرداختند و باید مسئولیت  بخش زیادی از وضعیت 
موجود را بپذیرند اما هوش سیاسی هم این را حکم می کند که حمایت از 
این مسیر ناکارآمد 4 ساله که به لحاظ اقتصادی نابسامان است و هم در حوزه 
فساد رکوردشکن بوده و حتی در آزادی بیان هم نمره مردودی می گیرد، به 
معنای تایید ناکارآمدی است و هیچ کس این را از آنها نمی پذیرد، مگر آنکه 
آنها همچنان پایبند به این باشــند که توسعه سیاسی به معنای ماندن در 
قدرت است و ماندن در قدرت به واسطه توجیه ناکارآمدی حاصل می شود 

این جریان حتی به هشدارهای همصنفی های خودش نیز بی توجه است.
چنانکه محمدرضا تاجیک از پایگاه نظری اصالح طلبان هم امروز وضعیت 
روحانی را مناســب نمی داند و می گوید »اگر دولت آقای روحانی صدای پای 

آینده را نشــنود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط مخالفان چپ و 
راست می شود. اگر دولت آقای روحانی تمایل دارد دولت 4 ساله اش به 8 سال 
ارتقــا پیدا کند باید در طول آینده نمایش کارآمدی و توانمندی از خود بروز 

بدهد و به نیازهای فوری و ملموس مردم پاسخ مناسب بدهد.«
واقعیتی که وجود دارد و خود اصالح طلبان هم خوب می دانند این است 
که روحانی خیالش جمع اســت که این جریان به دلیل خطای هولناک سال 
88 و شورش علیه جمهوریت نظام اساسا در نقطه ای قرار ندارند که بخواهند 
برای روحانی تکلیفی تعیین کنند یا امتیازی بگیرند. روحانی می داند  حکایت 
اصالح طلبان حکایت فردی اســت که از او ســوال کردند: اگر در دریای مواج 
کوسه دنبالت کرد چه می کنی؟ گفت باالی درخت می روم. گفتند آخر وسط 
دریا درختی در کار نیســت! گفت مجبورم می فهمی؟ روحانی خوب می داند 
که آن کوســه عملکــرد خطرناک جریان اصالح طلب در فتنه 88 اســت، از 
همین رو است که حتی در آن جلسه 80 نفره هم دوست دارد از به اصطالح 
موفقیت های اقتصادی دولت بگوید. روحانی ترجیح می دهد به جای فکر کردن 
به اصالح طلبان، کار نکرده در حوزه اقتصاد در 4 سال گذشته را با آمار دادن 
پر کند، حتی حاضر اســت با اعتماد به نفس بســیار باال در حالی که رکود و 
بیکاری به عنوان 2 سم کنونی فضای اقتصادی با گوشت و پوست و استخوان 
مردم لمس می شود از رشد اقتصادی باالی 11 درصد بگوید و این وسط ابایی 
هم ندارد که توضیح دهد چرا در آســتانه انتخابات، ســال پایه از 83 به 90 
تغییر می کند و چرا این تغییر در سال 94 انجام نشده است؟ چرا معاون بانک 
مرکزی در آخرین روزهای اسفند 95 نرخ رشد اقتصادی سال 94 را که جزو 
اســرار مگوی دولت بوده است افشا می کند و اعتراف می کند نرخ رشد منفی 
1/6 درصد بوده اســت که بدون احتساب نفت به منفی 3/1 درصد می رسد؟ 
چرا این آمار پیش تر توسط برخی مسئوالن دولتی بین 0/7 تا یک درصد اعالم 

شده بود؟ چه نیازی به اعالم و ساخت آمارها وجود دارد؟
دولت جناب روحانی و اصالح طلبان از جنبه های مختلفی با هم اختالف 
دارند اما به نظر می رسد در 2 موردی که ذکر شده هر دو مجبورند به باالی 
یــک درخت واهی و خیالــی بروند یکی به دلیل اقدامات ضد امنیت ملی در 

سال 88 و دیگری به خاطر کم کاری در عرصه اقتصاد در 4 سال گذشته.
برجام تغییر کاربری داده

دیگر انتظاری نداشته باشید!
اعضــای دولت 14 ماه پس از اجرای برجــام و برای فرار از برجام، اقدام 
به تغییر کاربری و ماهیت برجام کرده اند این تحلیل را روزنامه جوان منتشر 
کرد و نوشت: کمتر از 70 روز مانده به انتخابات، جامعه ایرانی هنوز نتوانسته 
دستاوردهای »عینی« برجام را احساس کند. دستاوردهای عینی )شعارهای 
هسته ای-تبلیغاتی( که دولت از دستیابی به آن عاجز بوده، »بهبود آنی معیشت 
مردم«، »لغو کامل تحریم ها« و »توسعه روابط تجاری-بانکی با کشورها« است.
هر کدام از اعضای کابینه یازدهم برای »فرار دولت از پاسخگویی« و »دست 
برتر داشتن رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی« تالش کردند از دستاوردهای 
عینی )محقق نشــده برجام( عبور و دستاوردهای »شعاری-خیالی« برجام را 
برجسته کنند. به همین دلیل از اواسط پاییز، به نظر می رسد دولتمردان طبق 
یک دستورالعمل مشترک عمل و عبارات و موضع گیری »مشابه« و »یکسانی« را 
اتخاذ کردند که وجه مشترک آنها »تحمیل باورهای غیرواقعی به مردم« است.

بر همین اســاس دولتمردان جمالت ادعایی ســابق را تکرار نمی کنند، 
جمالتی نظیر برجام »اقتصاد را شکوفا کرد«، »محیط زیست را بهبود بخشید«، 
»بیکاری را مرتفع«، »تورم و رکود را برطرف« کرد و تالش می کنند عبارات 
»خیالــی« و »غیرقابل اثبات« را به عنوان دســتاوردهای اصلی برجام القا تا 

جایگاه پرسشگر-پاسخ دهنده را عوض کنند.
بیان جمالتی نظیر: »دور کردن سایه جنگ از کشور«، »ملغی کردن 
قطعنامه های بین المللی علیه کشــور« و »مخابره کردن عزت و مقاومت 
ملت ایران به دنیا« از جمله دســتاوردهای موهومی است که اخیرا مورد 
تاکید دولتمردان قرار گرفته یا سخنان هفته اخیر عباس عراقچی که بیان 

می کند »برجام چهره و موقعیت ایران را تغییر داد«.
عراقچی در حالی مدعی »تغییر موقعیت« ایران به واسطه برجام است که 
اقتدار امروز کشور ناشی از قدرت گفتمانی-دفاعی است و هیچ گونه ارتباطی با 
حوزه دستگاه سیاست خارجه ندارد و در مقابل مجموع اقدامات 43 ماه دستگاه 
دیپلماسی گاه در جهت خالف این اقتدار نیز می تواند به شمار آید و مصداق آن 
ادعای آمریکا مبنی بر محدودیت تست موشک های بالستیک توسط کشورمان 
اســت. عالوه بر این با استناد به آمار دقیق و عینی موجود برجام و قطعنامه 
2231 نــه تنها موقعیت ایران را متحول نکرده بلکه »تهدیدات ضد ایرانی را 
پایدار«  و »گسترده«  کرده تا جایی که »حمله نظامی«  پرکاربردترین کلید 

واژه مقامات غربی درباره کشورمان بوده است.
زمانی می توان مدعی تغییر موقعیت کشــور شد که تحریم ها و فشارهای 
بین المللی از هســته ای به حوزه حقوق بشــر و موشک شــیفت نشده باشد و 
»موقعیت قبل از برجام«  که همان »تحریم«  بوده »حفظ«  و حتی »توسعه«  
نیافته باشد که نمونه آخرین آن تالش نمایندگان سنای آمریکا برای تدوین یک 
بسته تحریمی جدید علیه ایران است که براساس اظهارات باب کورکر تحریم های 

آینده به گونه ای تنظیم خواهد شد که توافق هسته ای ایران را نقض نکنند!
چگونه می توان مدعی موفقیت برجامی بود که شماری از مسئوالن ارشد 
دولــت نتیجه آن را »تقریبا هیچ« می دانند و اعتراف کرده اند که بارها نقض 
شده است؟ در همین هفته اخیر علی اکبر صالحی گفت: »انگلیس در اجرای 
قرارداد خرید 900 تن کیک زرد با ایران و 1+5 بدعهدی کرده« و ســی ان ان 
گزارش می دهد: »ترامپ برجام را پاره نخواهد کرد، زیرا اســرائیلی ها در حال 
حاضر نه تنها از این توافق ناراحت نیستند بلکه خوشحال هم هستند«؛ پس 
چگونه می توان مدعی موفقیت آن بود؟ مسئوالن ارشد دولتی طی سخنرانی های 
منتهی به انتخابات قطعا به دستاوردهای »خیالی« برجام متوسل خواهند شد 
تا به کمک آن از ریزش آرای انتخاباتی خود جلوگیری کنند. دستاوردسازی 
برای برجام به این سبک و سیاق همچنین می تواند روحیه مطالبه گری جامعه 
از برجام را به حداقل رسانده و این ذهنیت را برای افکار عمومی به همراه داشته 

باشد که برجام »موقعیت« و »چهره« ایران را تغییر داده است!
نکته مهم دراین باره آن است که دستاوردی »خیالی« برخالف »عینی« 

برای جامعه قابل لمس نبوده و قابل رویت نیست.
راغفر: سیاست های دولت

ترویج قماربازی اقتصادی است
یک اقتصاددان اصالح طلب معتقد اســت سیاســت های اقتصادی دولت 

موجب انحراف شده است.
حسین راغفر در مصاحبه با »فرارو« گفت: دولت یک سری برنامه ها مطرح 
کرده که فاقد نگاه ساختاری به اقتصاد است. نظام پاداش دهی و نرخ های سود 
باعث گسترش فعالیت های نامولد در اقتصاد می شود. سیاست های اقتصادی 
دولت باعث رشد سرمایه داری کازینویی شده است. سرمایه داری کازینویی به 

افزایش مصرف گرایی در جامعه دامن می زند.
او با بیان نمونه ای از سرمایه داری کازینونی افزود: »برج های تجاری بزرگ 
با چه کاالیی پر می شوند و چه فرهنگی را اشاعه می دهند؟ مصرف گرایی در 

تعارض با ساده زیستی و منطق صرفه جویی در اقتصاد مقاومتی است.«
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)س( عنوان کرد »ما شاهد رشد مراکز تجاری، 
مگامال ها و ... هستیم که فقط فرهنگ مصرف گرایی را ترویج  می دهند. نکته 
این است که نهادهایی هم که از دولت به خاطر مسائل فرهنگی انتقاد می کنند 

خود در رشد مراکز تجاری و گسترش فرهنگ مصرف گرایی نقش دارند.«
راغفر در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت »سرمایه داری کازینویی« 
اظهار کرد: »سرمایه داری کازینویی یک نوع قماربازی اقتصادی است. به طور 
مثال مســئله تبدیل بدهی های دولت به دارایی یکی از مواردی است که در 

این حوزه می گنجد.«
به گفته او »انباشت بدهی های دولت و عنوان کردن آن به عنوان انباشت 
ســرمایه، اوج اختالل در نظام مالی کشور را نشان می دهد. دولت بدهی خود 

را قابل معامله می کند که همین امر منجر به افزایش  بدهی ها می شود.«
وی تاکید کرد: »دولت وجوه گســترده بدهی ها را تبدیل به دارایی کرده 
اســت از جمله اوراق مشــارکت. این اوراق با سود باال باید پرداخت شود. این 
بدهی را دولت خودش خلق می کند که اخالل در نظام اقتصادی است و امکان 

پرداختن به اقتصاد مقاومتی را از بین می برد.«

در مصاحبه با المیادین

ظریف: سخت ترین تحریم ها علیه ایران 
در دولت اوباما اعمال شده است

مصاحبه  در  وزیر خارجه کشورمان 
با المیادین گفت که اوباما ســخت ترین 
تحریم هــا را علیه ایران به کار گرفت و 
روی آوردن به مذاکره با ایران را درک 
آمریکا از بی اثر بودن تحریم و فشــار 

دانست.
»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران 
در گفت و گو با شــبکه المیادیــن، در مورد 

محورهای مختلفی به اظهار نظر پرداخت.
به گــزارش فارس، خبرنگار المیادین در 
ابتدا ضمن اشــاره به روی کار آمدن »دونالد 
ترامپ« و افزایش تحرکات اسرائیل و عربستان 
برای مقابله با نفوذ ایران پرسید که آیا احتمال 

اقدام نظامی علیه ایران می رود؟
وزیر خارجه ایران در پاســخ تأکید کرد: 
»در حقیقــت چنین اعتقادی نــدارم، ایران 
از چهــار دهه پیش با ایــن گونه تهدیدات 
مواجه اســت و برخــی در منطقه و خارج از 
آن راه های مختلفی را برای فشار علیه ایران 
به کار گرفته اند. همچنین می دانید که ایران 
با هشــت سال جنگ مواجه بود؛ به طوریکه 
تمامی جهان از صدام حسین متجاوز حمایت 
می کرد و همســایگان ما در خلیج فارس در 
کنار قدرت های جهانی از صدام حمایت مالی 
و تســلیحاتی کردند و به او ســالح شیمایی 
دادند اما او نتوانست پیروز شود و ملت ایران 

را به زانو در آورد.«
دکتر ظریف افزود: »در طول این جنگ و 
پس از آن تا کنون آمریکا، ایران را از دست یابی 
به راه های دفاع از خود محروم کرد اما مردم 
ایران با آن مقابله کرده و به توســعه راه های 
دفاع از خود اقدام کردند. آمریکا سال هاست 
کــه تحریم هایی علیه ایران وضع کرده و نام 
آن را تحریم های محدود کننده در سطح باال 
نامیده است. ســخنانی که ترامپ می گوید 

در حالی اســت که پیــش از او دولت اوباما 
ســخت ترین تحریم هــا را در تاریخ آمریکا 
علیه ایران به کار گرفت اما هیچ کدام از آنها 

موفقیت آمیز نبود.«
ظریف در ادامه دلیل روی آوردن اوباما به 
مذاکره با ایران را درک آمریکا از بی اثر بودن 

تحریم و فشار دانست.
وزیر خارجه ایران همچنین به کشورهای 
منطقه توصیه کرد که هیچ زمانی حتی فکر 
این را هم در ســر نداشته باشند که کشوری 
خارج از منطقه آمده و بر ایران فشار بیاورد.

وزیر خارجه ایران در پاســخ به اینکه آیا 
ترامپ توافق هسته ای با ایران را نقض می کند، 
تأکید کرد که دیر یا زود دولت جدید آمریکا 
نیز یقیــن خواهد کرد کــه بهترین راه این 
است که توافق را اجرا کند. همچنین وی در 
ادامه این نکته را نیز بیان کرد که ایران خود 
را برای هر احتمالی آماده کرده اســت و اگر 
توافق کارایی خود را از دست بدهد ایران نیز 
این امکان را دارد که برنامه خود را به سرعت 

به راه بیاندازد.
ظریف در پاســخ به وجود ارتباط میان 
دولت ایران و آمریکا، این موضوع را رد و تأکید 
کرد که همه ارتباطات در چارچوب نظارت بر 
انجام صحیح توافق هسته ای و کمیته مشترک 

برجام است.
خبرنگار المیادین در ادامه به دکتر ظریف 
گفت که شما منافع استراتژیک برخی کشورها 
را در یمن، سوریه و عراق هدف قرار داده اید.

وزیر خارجه ایران در پاسخ گفت: در واقع 
ما اعتقاد داریم که این کشــورها تصمیمات 
غلطی گرفته اند و ما اشتباهی نکرده ایم. این 
ما نبودیم که از صدام حسین در جنگ حمایت 
کردیم و این اشتباه ما نیست که بدون دلیل 
یمن برای دو سال است که بمباران می شود 

و اینکه زیرســاخت های یمن نابود می شود 
کار ما نیست. اینکه آنها از جنبش طالبان در 
افغانستان یا از داعش و جبهة النصره در سوریه 
و عراق حمایت می کنند از اشتباهات ما نیست.

وزیــر خارجه ایــران ضمن اشــاره به 
تالش های ایران از سه سال پیش برای پایان 
دادن به بحران سوریه ادامه داد، ایران و سوریه 
متحد و دوســت بوده و ایران و روســیه نیز 
همسایه مهمی برای یکدیگر به شمار می روند 
که در مواقع سخت کنار یکدیگر ایستاده اند. 
ظریف بیان داشــت که بین ایران و روسیه و 
سوریه در برخی بندهای معین اختالف نظر 
بــوده، ولی هیچگونــه اختالفی در خصوص 

مسائل مهم وجود ندارد.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سؤال 
خبرنگار المیادین که در ســفر خود به قطر 
حامل پیام وساطت برای وضعیت بحرین به 
ویژه وضعیت شیخ عیسی قاسم بوده، اظهار 
داشت که این ســفر به منظور بررسی روند 
روابط دوجانبه و وضعیت منطقه بوده ولی با 
ایــن حال در دیدار با امیر قطر نظر ایران در 
خصــوص رفتار دولت بحرین را منتقل کرده 
و آن اینکــه مقابله با شــخصیت های دینی 
مورد احترام بحرین، امنیت و ثبات منطقه را 

متزلزل می کند.
وزیر خارجه ایران در پایان در پاســخ به 
این پرسش که آیا ترکیه همسایه قدر نشناسی 
است، خاطر نشان کرد: »فکر میکنم اظهارات 
ترکیه مبنی بر اینکه ایران حامی سیاست فرقه 
گرایی است، به خاطر این است که فراموش 
کرده، دولت ایران که نمی توان آن را فرقه ای 
نامید، در طول شــب بیدار بود تا هیچ دولت 
غیر دموکراتیکی در منطقه وجود نداشــته 
باشد؛ این مسئله چه در جریان کودتای ترکیه 

باشد یا بعد از آن.«

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی 
نوشت: بسیاری از سرمایه گذاران به 
دلیل تحریم های آمریکا از بازار ایران 

دور مانده اند.
روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« در 
مطلبی نوشت: ساعاتی بعد از لغو تحریم ها 
»حســن روحانی« رئیس جمهور ایران 
در مجلس این کشــور گفت که سیاست 
اصلی دولت بعد از توافق هسته ای جذب 
ســرمایه های خارجی، توســعه صادرات 
غیرنفتی، استفاده بهینه از ارزهای خارجی 
است و رشد اقتصاد پایدار نیاز به سرمایه 

گذاری سنگین خارجی دارد.
فایننشــال تایمز با اشاره به سرمایه 

گــذاری و تالش ایــران جهت ارتقاء زیر 
ســاخت های انرژی و عزم شــرکت های 
اروپایی و آســیایی برای ســهم بردن در 
بزرگترین بازار خاورمیانه با جمعیتی جوان 
که 60 درصد آن ها زیر سی سال هستند، 
نوشت: ســرمایه گذاری آمریکایی ها در 

ایران تقریبا غیرممکن شده است.
 بر این اساس، آمریکا براساس برجام 
تحریم های ثانویه که بطور کلی شامل افراد 
و نهادهای غیرآمریکایی می شد را رفع کرد 
اما بیشتر تحریم های یک جانبه واشنگتن 
بابت فعالیت با ایران کماکان پا برجاست.
بر اساس این گزارش، به غیراز چندین 
استثنا هیچ نشانه ای وجود ندارد که آمریکا 

تحریم هــای باقی مانــده تنبیهی بر این 
کشور را که از سال 79 میالدی و بعد از 
پیروزی انقالب بابت [اتهام واهی] حمایت 
ایران از تروریســم و توسعه موشک های 

بالستیک تحمیل کرده را رفع نماید.
این نشریه انگلیسی در ادامه نوشت: 
ســرمایه گذاری در ایران شاید افزایش 
یابد اما راه طوالنی تا عادی شــدن روابط 
تجاری و دیپلماتیک این کشــور با غرب 

باقی مانده است.
بــه گزارش فارس، فایننشــال تایمز 
تاکید کرد: بســیاری از سرمایه گذاران به 
دلیــل تحریم های آمریکا از بــازار ایران 

دور مانده اند.

گفت :  شــمخانی  علی 
انزجار  و  آگاهــی  علیرغم 
افکار عمومی جهانی نسبت 
به ماهیت رژیم آل سلمان و 
نقش آن در ایجاد و توسعه 
تروریسم تکفیری در جهان،  
دولت جدید آمریکا نه تنها 
سعودی  دولت  سیاستهای 
از آن  بلکه  نمی کند  نفی  را 

حمایت نیز می کند.
علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شــورای 
عالــی امنیت ملی گفت: دولت 
آمریــکا و حکام آل ســعود نه 
تنها اقدامی در مســیر مقابله با 
تروریسم انجام نمی دهند بلکه با 
اتخاذ رویکردی حمایتی، زمینه 
توسعه فعالیت آنان را نیز فراهم 

می کنند .
شمخانی با اشاره به اقدامات 
و اظهــارات تبلیغاتــی و فاقد 
تازه کار  ارزش برخی مقامــات 
و بی تجربه ســعودی که با فرار 
بــه جلو به دنبال شــانه خالی 
حمایتهای  مسئولیت  از  کردن 
گســترده این رژیم از تروریسم 
تکفیری هستند عنوان داشت: 

آل ســلمان فعالترین کارخانه 
تولید تروریست در جهان را در 
کشور عربســتان ایجاد کرده و 

راهبری می کند.
وی دالرهای نفتی سعودی 
را پشــتیبانی کننده آموزه های 
مبتنــی بر نفرت، خشــونت و 
جنایــت عنوان کــرد و افزود: 
انسانهای ســرخورده و تحقیر 
شده مخاطب اصلی ایدئولوژی 
وهابیــت هســتند و در نهایت 
به تروریست  با تبدیل شــدن 
تکفیری با برند سعودی به جهان 

صادر می شوند.
دریابان  تسنیم،  گزارش  به 
شمخانی  ورود هرگونه نیروی 
نظامی خارجی به سوریه بدون 
اجازه دولت این کشــور را نماد 
اشــغالگری و معادل حمایت از 
کرد  توصیف  تروریست  عناصر 
و اظهار داشــت: دســت خالی 
معارضه در عرصه سیاســی و 
میدانی و عدم مقبولیت مردمی 
آنان موجب شــده تــا رهبران 
واقعــی و حامیان اصلی آنان به 
رویکرد دخالت مستقیم و حضور 

در میدان نبرد روی آورند.

فایننشال تایمز:

بسیاری از سرمایه گذاران  به دلیل تحریم های آمریکا
 از بازار ایران دور مانده اند

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

آل سلمان فعال ترین کارخانه تولید تروریست 
در جهان را ایجاد کرده و راهبری می کند

شماره بعدی روزنامه 
روز دوشنبه 14 فروردین منتشر می شود

گفت: سال گذشته سخنگوی دولت اعالم کرد که سال 95 سال 
جهش حقوق هاست. ولی از این وعده خبری نشد!

گفتم: پس حقوق های نجومی چی بود؟ جهش از این باالتر 
که برخی از مدیران دولتی حقوق هــای چند ده میلیونی و 

پاداش های صدمیلیونی گرفتند؟!
گفت: قرار بود برجام هم در ســال 95 گشــایش اقتصادی 
ایجاد کند، تحریم ها را لغو کند، ســرمایه های خارجی را جذب 
کند، روابط تجاری و بانکی را برقرار کند و... اما از آن همه وعده 

هم خبری نشد!
گفتم: اما حاال صورت مسئله را عوض کرده اند و می گویند 
برجام قرار نبود گشایش اقتصادی بیاورد و یا اشتغال ایجاد 

کند و...
گفت: پس قرار بود چه بکند؟! خودشان آنهمه از برجام تعریف و 
تمجید کرده و آن را بزرگترین دســتاورد تاریخ، معجزه قرن، آفتاب 

تابان و... نامیده بودند!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی در پیاده رو زیر نور چراغ به 
دقت در حال جست وجو بود. پرسیدند دنبال چه می گردی؟ 
گفت؛ سویچ ماشینم را توی خانه گم کرده ام ولی چون آنجا 

تاریک است، اینجا دنبالش می گردم!


