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1- دی ماه سال قبل بود که تولیدات ارج به صفر رسید! مدتی بود که زنگ 
خطر در شــرکتی با حدود 80 سال قدمت به صدا در آمده بود دیروز ارج کامال 
تعطیل شد و افتخار تعطیل آن به دوران دولت تدبیر و امید رسید! در دی ماه 
ســال قبل اعالم شده بود؛ به دلیل زیان ده بودن تولید کلیه محصوالت و عدم 
داشتن توجیه اقتصادی، برنامه ای برای ادامه روند تولید در شرکت ارج وجود 
ندارد. در میان ژنرال های دولت یازدهم، کسی می داند معنی »زیان ده بودن تولید  
محصوالت« و »عدم داشتن توجیه اقتصادی« یعنی چه!؟ پاسخ را می توانند در 
بازار لوازم خانگی کشور که مملو از محصوالت سامسونگ و ال جی شده پیدا 

کنند و کمی از روی کارگر ایرانی خجالت زده و شرمگین بشوند.
اسفند سال قبل خبر رســید که هپکو ،کارگرانش را به مرخصی اجباری 
فرستاده است! هپکو همان شرکتی است که در سال 1386 باالترین رکورد تولید 
و عرضه ماشین آالت راهسازی را با تولید 2600 دستگاه به ارزش 260 میلیارد 
تومان بدســت آورد. حاال با  تشدید رکود و تعطیلی تقریبی همه فعالیت های 
عمرانی و ساخت و ساز، تقاضا برای ماشین آالت هپکو به حداقل رسیده است. 
این البته شاید طبیعی باشد چرا که دولت محترم صراحتا می گوید:» حل مشکالت 
آیین نامه ها، قوانین و مقررات وظیفه دولت اســت... اصواًل، احداث فرودگاه، 
کشیدن خط آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان به عهده دولت نیست بلکه 
دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط 
کشور با دولت های خارجی است ...« ! در اثر ارتقای روابط با دولت های خارجی، 
در واردات باز شــد)!( و با کمک مطالبات سیستم بانکی ، کمر تولید پر افتخار 

ملی شکست و خیل دیگری به تعداد بیکاران افزوده شد...
مدتی قبل برخی آمار رســمی از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع و 80 
درصد معادن کشور به دلیل رکود بی سابقه خبر داده و زنگ خطر را به صدا در 
آورده بود، اما بازهم به گوش مسئولین نرسید! همین هفته قبل بود که وزیر 
صنعت، پس از سه سال تصدی این سمت، از »وضعیت فاجعه آمیز صنعت« 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی سخن گفت! گویا قرار است افرادی از 
دیگر کرات آســمانی بیایند و وزارت تحت امر ایشان را سر و سامان دهند! 
کسی نیست که از وضعیت اشتغال خبر نداشته باشد و نداند عدد جمعیت 
بیکار- که رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی آنها را دو میلیون و سیصد 
هزار نفر دانسته و برایشان برنامه فوری ای اعالم کرده بود- اکنون به شش و 

نیم میلیون نفر رسیده است.
2- در غیاب و خواب دستگاه های نظارتی، اخبار متعدد و غیرقابل انکاری از 
دریافتی های چند ده میلیونی و اندک اندک چند صد میلیونی و حتی نزدیک یک 
میلیاردی برخی مدیران و دست اندرکاران سطح باالی کشور حکایت کرد.کیهان 
تعداد اندکی از اسناد متعدد این فاجعه اقتصادی را منتشر کرد و رسانه های دیگر 
هم - به جز زنجیره ای ها که چشم خود را به مشکالت معیشتی مردم بسته اند- به 
سهم خود وارد این میدان شدند. نتیجه ، استعفای توام با طلبکاری و توهین مدیر 
بیمه مرکزی بود و وعده معاون اول رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات! آن 
هم در روزگاری که یک مدیر بانکی، به اندازه 234 کارگر ساده حقوق می گیرد!

3- دو وصف»انقالبی بودن« و » اقتصاد مقاومتی« در ماه های اخیر، علی الدوام 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار با اقشار و گروه های مختلف قرار گرفته 
است. اینگونه به نظر می رسد که بدون اقتصاد مقاومتی که یقینا از داالن اقدام 
و روحیه انقالبی می گذرد، هیچ گرهی از کار فرو بسته مردم باز نمی شود و وضع 
اقتصادی روز به روز بدتر می شود. حضرت آقا در سخنان نوروزی خود ضمن بر 
شمردن ده شاخصه و موضوع مهم اقتصاد مقاومتی، گفتند:» مسئولین محترم 
دولتی باید فّعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور را شناسایی کنند 
و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فّعالیت های اقتصادی در کشور اولویت دارد، 
اهّمیت دارد، مثل مادر می مانــد و از آن، باب های متعّدد اقتصادی و تولیدی 
گشوده می شــود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و 
نقشه  راه را مشّخص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند... اینکه ما همه چیز را 
از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بالیی ســر 
تولید داخلی می آورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید 
داخلی تضعیف نشود.... مسئولین محترم دولتی آخر سال ۹۵ می توانند بیایند 
گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال 
اینها را احیاء کردیم. می توانند بیایند اینها را بگویند؛ می توانند به مردم گزارش 
بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آن وقت اعتماد 

و اطمینان پیدا می کنند.«
4- سه ماه از آن تاریخ گذشته و با گذشت یک فصل از سال، هیچ برنامه ای 
برای به سامان کردن اوضاع منتشر نشده است، نظام بانکی راه خود را می رود 
و صنایع در تب و تاب نقدینگی و بازار و مبارزه و رقابت با واردات وحشــتناک 
رســمی و قاچاق، یکی پس از دیگری تعطیل می شوند! اما در عوض هر کار و 
برنامه ای، معاون وزیر کار در سخنان عجیبی می گوید:» امسال رشد اقتصادی ۵ 
یا 6 درصدی هم داشته باشیم، شغلی ایجاد نمی شود... در دوران رشد اقتصادی 
بدون اشتغال قرار داریم! باید از طریق اشتغال، رشد اقتصادی ایجاد کنیم، نه 
اینکه از طریق رشد اقتصادی به اشتغال دست بیابیم! در شرایط فعلی بازار کار 
با ایجاد هر دو شغل یک شغل موجود نابود می شود«! یک بار دیگر این سخنان 
را بخوانید! واقعا از خواندن آنها چه نتیجه ای حاصل می شود! کدام مبنا و پشتوانه 
علمی و برنامه ای را در آن می بینید!؟ این سخنان، درد دل های یک کارگر بیکار 
نیست، سخنان کسی است که قرار بوده برای مردم کاری بکند! آیا به نظرتان، 
این سخنان برای کارگران شغل ایجاد می کند!؟ آنچه در نگاه اول از این سخنان 
حاصل می شود، آن است که امسال هم هیچ اشتغالی در کار نیست! حتی اگر 

به رشد اقتصادی فالن درصد برسیم!
۵- فراموش نکرده ایم که رئیس جمهور و برخی دیگر از یارانش، قبل و 
بعد از انتخابات، از علمی بودن برنامه هایشان و لزوم توجه به داده های آماری 
می گفتند. اکنون و با گذشــت سه سال از آن روزها، خوب است دولتمردان 
درباره آمار قاچاق کاال، فرار مالیاتی و معوقات بانکی توضیح بدهند! براساس 
برخی آمار ها و برآورد های کارشناسی، حداقل 2۵ میلیارد دالر کاالی قاچاق 
به کشور وارد می شود! البته برخی این عدد را تا 40 میلیارد دالر هم تخمین 
می زنند! همچنین این روزها سخن از 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در میان اســت! و در خصوص معوقات بانکی )همه انواع آن( آمار غیررسمی 
عدد 200 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد و البته مدیران دولتی حاضر به 
شفاف سازی در این حوزه نیستند. آیا با این اعداد و ارقام، امکان شکل گیری 
اقتصــاد مقاومتی و احیای تولید ملی وجــود دارد!؟ آیا دولت محترم، در 
حوزه های مذکور موفق به کاهش اعداد نســبت به شروع کار خودش شده 
است؟ظاهرا نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه برعکس با گذشت دوسال از 
تصویــب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و عدم ابالغ آیین نامه های اجرایی 
آن ، اقتصاد ما تبدیل شده به بهشت دالالن و قاچاقچیانی که پایی در آنسوی 

مرزها دارند و دستی در مهمترین مناصب دولتی!
 6- در چنین شرایطی، انتظار این بود و هست  که رئیس جمهور محترم، برای 
حفظ وجهه و اعتبار خود هم که شده دست بکار شود و با روحیه انقالبی، الاقل 
برای همین سه آمار مذکور فکری بکند. بیاید و برای اقتصاد مقاومتی، اقدامی 
فوری و عاجل انجام بدهد.  اما آنچه در عمل می بینیم چیست؟ رئیس جمهور 
محترم در جلسه هیئت دولت می گوید: » متأسفانه برخی رسانه ها در پرداختن 
به اقتصاد مقاومتی فقط انتظارات جامعه را افزایش داده و نقش تالش و کوشش 
همگانی و امید به آینده را کمرنگ می کنند «! ظاهرا از نظر ایشان همه موضوعات 
مربوط به اقتصاد مقاومتی حل و فصل شده و تنها چیزی که باقی مانده، بستن 
دهان چند رسانه ای است که مشفقانه، از مشکالت و گرفتاری های مردم می گویند 
و می کوشند در این همه غفلت و شکم سیری ، پژواک صدای دردمندان باشند. 
اصال فرض کنید که کسی چیزی نگفت و صدای  مردم مستضعف و تحت فشار 
معیشتی را به کسی نرساند! کسی نگفت فالن کالن بدهکار بانکی که بدهی او 
به بیت المال ، به اندازه ثروت مردم یک شهر است، با کدام بخش دولت، سر و سّر 
دارد و کدام گلوگاه ها به خوشایند او تنظیم می شود! آیا  با این روش و تدبیری)!( 
که در پیش گرفته اید، چرخ اقتصــاد می چرخد و امید به جامعه بر می گردد!؟ 
پیشنهاد می شود مقامات دولت تدبیر و امید، یک بار هم که شده ، تعریف دقیق 
خود از اقتصاد مقاومتی را بیان کنند. آنچه تا کنون ، به صورت جسته و گریخته 
از آنها شنیده شده، این است که اقتصاد مقاومتی، یعنی داشتن تعامل با دنیا! و 
البد همانطور که از عاشورای امام حسین )ع( درس مذاکره برآمد ، از این مدل 
تعامل با دنیا هم، شکوفایی اقتصاد ملی حاصل می شود! که یک نمونه آن را در 
تعطیل یک برند 80 ساله شاهدیم و نمونه های فراوان دیگر با تعطیلی بیش از 

60 در صد صنایع کشور!
7- متاســفانه مصادیق متعدد و ناراحت کننده دیگری هم از اظهارات و 
تصمیمات مدیران ارشــد دولتی  قابل اشاره است. موضوعاتی که بر هیچکس 
پوشیده نیســت و مردم کوچه و خیابان- نه مدیران چند صد میلیونی دولت 
تدبیــر- با همه وجود آثا ر و تبعات آن را لمس می کنند و انتظار آن اســت که 
دستی از آستین همت دولت بیرون آمده و در این اندک فرصت باقیمانده برای 
رفع مشکالت مردم، کاری بکند. امروز حتی اقتصاددانان حامی دولت هم زبان 

به اعتراض گشوده اند!.

مطالبات حداقلی است
باال نرفته است!

خرس مهربون!

حسین شمسیان

* مدیران بانک رفاه و اعضای هیئت مدیره بانک برای برگزاری جلســات 
و یا حق کارشناسی به مدیران 260 میلیون پرداخت کرده اند و در کارانه 
170 میلیون هم جداگانه داده شده است. من کارمند بانک رفاه هستم و 
درآمد بنده در کل  سال به 20 میلیون هم نمی رسد و مزایای اضافه کاری 
برای کارمندان بانک در نظر گرفته نمی شود. چرا مسئوالن به داد ما و این 

یک بام و دو هوا نمی رسند.
021---2999

* آقای نوبخت درباره روند اجرایی برجام و عدم انجام تعهدات طرف مقابل 
موضعی نداشتند  واقعیت این است که رکود و بیکاری رشد بیشتری داشته 
اســت در حالی که از نگاه دولت یازدهم قرار بود توافق گره گشــایی برای 
رفاه و اقتصاد در جامعه باشد. متاسفانه بذر کاشته شده دولت هنوز ریشه 

نزده خشک شده است.
0912---4810

* دولت خرید 160 فروند هواپیما را دستاورد برجام دانست در حالی که 
ورود هواپیماها به کشور با کارشکنی طرف مقابل رو به رو شد و بد عهدی 
و پایبند نبودن 1+5 در اجرای توافق باعث نشــد دولت محترم واکنشی 
قاطعانه به بد عهدی و وعده نســیه 1+5 نشــان دهد. هم اکنون تعهدات 
کشورمان انجام گرفته و به تایید آژانس هم رسیده ولی همچنان در نقطه 
دوران تحریم هستیم و شکوفایی در اقتصاد کشور حاصل نشده است، دولت 

از کدام فرو ریختن دیوار تحریم گفته، معلوم نیست؟
عابدینی

* اقتصاد مقاومتی در دید مســئولین دولتی چگونه تعریف می شود؟ نام 
اقتصاد مقاومتی معنایی مشخص با هدف و برنامه ای برای اجرا دارد چرا در 
عملیاتی شدن و تحقق آن خبری از طرف دولت به مردم داده نمی شود و 
چرا نام اقتصاد مقاومتی هم مثل وعده های انتخاباتی دولت حالت شعاری 

پیدا کرده است؟
ایرانلو

 * تولیداتــی در داخل با نام برند غربی در بازار به مصرف کننده فروخته 
می شود که موجب می شود شهرت و کیفیت کاالی ایرانی فدای نام برندی 
بیگانه شود. آیا وقت آن نرسیده است تا نام برندهای ایرانی از مرزها عبور 

کند و در کشورهای دیگر کاالهای ایرانی بیشتر دیده شود؟
سمراد - تنکابن

* صدا و سیما پرمخاطب ترین و تاثیرگذارترین رسانه در کشور است و در 
موضوع فرهنگ که دغدغه رهبر معظم انقالب می باشد، تولید برنامه های 
فرهنگی از ســوی مدیران صدا و ســیما باید با دید انقالبی باشد و رسانه 
ملــی باید از تولید و پخش برنامه هایی کــه با فرهنگ انقالبی همخوانی 

ندارند جلوگیری کند.
021---1308 ،021---6309

* فاجعــه اســت کارخانه ای فعال و نامدار بــرای دادن وام 4 درصدی از 
سوی دولت و بانک مرکزی حمایت نشود و ناچار شود کارگران را اخراج و 
تولیداتش را کمتر کند در مقابل، سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در 
کشورهای همسایه با حمایت دولت افزایش یابد و تجار مکررا به کشورهای 
دیگر برای سرمایه گذاری سفر کنند. با این اوصاف حرکت کند چرخ صنعت 

کندتر هم خواهد شد.
کرمعلی عابدی

* مگر 20 درصد حقوق یک و نیم میلیون تومانی یک کارمند بازنشسته 
چقدر می شــود که روزنامه های حامی دولت با آب و تاب آن را تیتر اول 
خود کرده اند، چرا حقوق های ده ها میلیون تومانی برخی از مدیران را تیتر 

صفحه اول روزنامه های خود نمی کنند؟
0916---3831
* همه کس در دنیا می داند که برجام نه تنها برای ما نتایج مثبتی نداشت 
بلکه ما را چندین دهه از نظر هسته ای به عقب برد و خسارت بزرگی به ملت 
و کشــور وارد کرد. با این وصف چرا مجلس شورای اسالمی و دولت هیچ 
عکس العمل درخوری در برابر بدعهدی های شیطان بزرگ انجام نمی دهند؟!
کریمی

* فاجعه سال گذشته منا را نباید گذاشت فراموش بشود هزاران زائر حرم 
امن الهی با لب تشــنه در منا کشته شده اند متاسفانه در تقویم های سال 
95 اشاره ای به این فاجعه دردناک و جنایت سعودی ها نشده است چرا؟

0919---7902
* رهبر معظم انقالب در کنار اقتصاد به شدت نگران وضعیت فرهنگی کشور 
نیز هستند ولی دیده شد که در مجلس دهم در بین نمایندگان انگیزه ای 

برای ثبت نام در کمیسیون فرهنگی وجود ندارد. چرا؟
0912---6220

* نزدیک به 6 ماه از برداشت ذرت می گذرد اما دولت تدبیر و اعتدال هنوز 
پول آن را به طور کامل پرداخت نکرده است. چرا؟

انجمن صنفی کشاورزان شوش دانیال
* به کمک بستگان و کمیته امداد و... در سال 91 در مسکن مهر پردیس 
فاز 5 ثبت نام کردم با توجه به اینکه مســتاجر و سرپرست خانواده هستم 
)مــادر پیر و از کار افتاده( و منبع درآمدی ندارم دیگر قادر به بازپرداخت 
هزینه ای به مسکن مهر نیستم. متاسفانه مسئولین امر هم هر روز بهانه ای 
می تراشند که باید قیمت ها به روز باشد اگر چنین است پول مردم هم که 

چندین سال در اختیار آنها بوده هم باید به روز باشد.
021---5661

* از مدیر جدید رسانه  ملی انتظار  داریم به ترویج حجاب و عفاف کارکنان 
خانم شاغل در این رسانه ملی اهتمام ورزند تا به تبع آن بتوانند هدایتگر 
خوبی برای نیمی از جمعیت کشور باشند. متاسفانه وضع حجاب و آراستگی 
کارکنان زن در ســیما و جلوی دوربین ها بعضا در شــأن و تراز تلویزیون 

جمهوری اسالمی نیست.
0912---7977

* بانک مسکن پرداخت وام هزاران واحد مسکن مهر در سراسر کشور را 
معلق کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از هم وطنان که تمام آورده 
خود را برای خانه دار شــدن پای کار آورده اند با این عدم همکاری بانک 

مسکن سرگردان شده اند.
0918---3913

* پنج ســال زمان برای دریافت یک واحد 50 متری مســکن مهر کافی 
نیست؟ دولت تدبیر در کنار صرف کامل وقت طی 3 سال برجام ای کاش 
20 درصد را هم روی مسکن مهر و گره گشایی از مشکالت مردم می گذاشت. 
مگر قرار اســت چند دهه زندگی کنیم که یک دهه آن را به دنبال تهیه 
مســکن صرف کنیم. آقا نخواستیم تکمیل مسکن مهر ما را! در هر حالی 

که هست تحویل دهید بقیه را خودمان مرتب می کنیم.
0919---7902

* برای دولت و دولتمردان پسندیده نیست که با ورود به ماه مبارک رمضان 
قیمت خرما از کیلویی 7 هزار تومان به 12 هزار تومان و هندوانه از کیلویی 
1000 تومان به 2 هزار تومان افزایش پیدا کند. پس فلسفه تشکیل دولت 

و دستگاههای عریض و طویل نظارتی چیست؟
کرمی

* استانداری ســمنان با صدور اطالعیه و بخشنامه به تمام دستگاههای 
دولتی مستقر در استان به بهانه اقتصاد مقاومتی ساعت کاری را از ساعت 
6/30 تا 13/30 تعیین کرده اســت این کار دانســته یا ندانسته در جهت 
خراب کردن اقتصاد مقاومتی است و به همین خاطر خواستار تجدید نظر 

در این تصمیم هستیم.
محمدی

50 کیلو آلبالوی گندیده
مهم تر از حقوق و پاداش 700 میلیونی!

اغلب روزنامه های حامی دولت و اصالح طلب از پرداختن به ماجرای حقوق 
234 میلیون تومانی یک مدیر بانک دولتی طفره رفتند. این مدیر بانکی که 
زیر نظــر وزارت رفاه و تعاون فعالیت می کند، عالوه بر حقوق مذکور پاداش 

500 میلیون تومانی نیز دریافت کرده است.
در پی روشنگری مستند کیهان و برخی رسانه های دیگر درباره این ماجرا، 
معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری موضوع را به وزیر رفاه داد اما نه اصل 
موضوع و نه دستور جهانگیری هیچ کدام در صفحه اول مطبوعات حامی دولت 
منعکس نشده و برخی از این روزنامه ها حتی در صفحات داخلی نیز به ماجرای 
تبعیض در حقوق های پرداختی نپرداخته اند که از یک ســو می تواند دال بر 
بی اهمیتی مسئله تبعیض و رانت خواری برای این مطبوعات باشد و از طرف 
دیگر می توان گفت که آنها دستور پیگیری معاون اول رئیس جمهور را جدی 

نمی دانند و جدی نگرفته اند.
روزنامه های آفتاب یزد، شــرق، شهروند، هفت صبح، جمهوری اسالمی، 
قانون و وقایع اتفاقیه از جمله روزنامه هایی بودند که از بررســی موضوع در 
صفحه اول خود دریغ کردند و به تعبیری این موضوع مهم را سانسور کردند.

روزنامه اعتماد و آرمان نیز هرچند به موضوع پرداخته اند اما سعی کرده اند 
اصطالحا موضوع را ماســت مالی کرده و روی شفافیت در دولت تاکید کنند؛ 
حال آن که مشابه این عدم شفافیت در ماجرای فیش حقوقی مدیران بیمه و 

برخی قراردادهای هنگفت اقتصادی و نفتی تکرار شده است.
در صفحه اول روزنامه های مذکور عناوینی از این دست به چشم می خورد:
- حبیب ]خواننده ای که مدت ها در لس آنجلس به سر می برد[ در غربت 

نمرد
- دومین نامه کارگردان  فیلم ]مستهجن[ 50 کیلو آلبالو به جنتی 

- گزارش قانون از زندگی هنری حبیب محبیان
- آخرین گام های اتحاد دموکرات ها

- عراقچی: کاسبان برجام همچنان برای برجام مانع تراشی می کند.
- معرفی 13 خودروی پرفروش بازار آمریکا

- نوای مرد تنهای شب خاموش شد
- با روحانی تا 1400؛ پیام سرخه به سیاسیون اصول گرا و اصالح طلب

- چشم طمع ترامپ به آرای سندرز
دو برادر

مقابل 6 ابرقدرت دنیا ایستادند!
روزنامه آفتاب یزد برگزاری مراســم سالگرد انتخابات در زادگاه روحانی 
)ســرخه( را پیام به سیاســیون اصالح طلب و اصولگرا درباره نامزدی دوباره 

روحانی دانست.
این روزنامه نوشت: حسن روحانی، باور دارد که در نخستین روز از سال 
هزار و چهارصد در حالی که در محوطه سبز پاستور در کنار سفره هفت سینی 
بر صندلی چرمی خود تکیه زده اســت، فرارســیدن ســال جدید را به ملت 
ایران شــادباش می گوید. چرا که درست در روزهایی که از هر گوشه و کنار، 
کاندیدایی برای رقابت با  او در کارزار انتخابات ریاســت جمهوری 96 ســبز 
می شود و تئوریسین ها بر مبنای گرایشات سیاسی خود، درباره 4 ساله یا 8 
ســاله بودن عمر ریاست او تحلیل های متفاوتی ارائه می دهند و حتی برخی 
در لباس نصیحت و دوســتی از او می خواهند تا استعفا دهد و عرصه را برای 
ظهــور و بروز افرادی چون محمد جواد ظریف خالی کند، او خط بطالنی بر 
تمام این گمانه زنی ها می کشد به طوری که از طرف اطرافیانش مراسمی در 
شهر سرخه زادگاه او برگزار می گردد که در آن روحانی رئیس جمهوری مانا، 

تا سال 1400 خوانده می شود.
ایــن روزنامه می افزاید بســیاری از تحلیلگران بزرگ اعــم از اصولگرا و 
اصالح طلب به اتفاق بر این باورند که روحانی دست به انجام کارهای بزرگی 

زده اما این اقداماتش در جامعه انعکاس رسانه ای نداشته است. 
این ضعف تیم رســانه ای روحانی به رقبا و مخالفان او رخصت داده است 
تا به هر دســتاویزی تمســک جویند و رئیس دولت تدبیر و امید را رئیس 
جمهوری یک دوره ای نشان دهند. حال آنکه روز پنج شنبه هفته گذشته در 
آســتانه ســالروز انتخابات 24 خرداد 92 در شهر سرخه زادگاه رئیس دولت 
تدبیر و امید، جشنی تحت عنوان »با روحانی تا 1400« با حضور سیدعباس 
عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای برگزار شد که نویدبخش آن بود که 
روحانی در یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 96، برای حضور در 
انتخابات جزم اســت. برگزاری این جشن را می توان پیامی به آنهایی دانست 

که ریاست او را 4 ساله تصور می کنند.
این روزنامه از قول عراقچی که در سرخه سخنرانی کرد، نوشت: دو برادر 

سرخه ای درست برابر 6 ابرقدرت دنیا ایستادند. )آقای روحانی و برادرش( با زبان 
سرخه نقش ایفا کردند یعنی در مذاکرات از طریق برادر رئیس جمهور، مسائل 

را به رئیس جمهور می گفتیم.
پیش از این زیباکالم خواستار کنار رفتن روحانی - به اعتبار کارنامه اقتصادی 
نامطلوب- شــده بود. اما همزمان با رپرتاژ آگهی آفتاب یزد، روزنامه زنجیره ای 
آرمان به نقل از جوادی حصار )عضو حزب اعتماد ملی و مدیر روزنامه توقیف شده 
توس( نوشــت: معتقدم اگر اصالح طلبان به این نتیجه برســند که باید با آقای 
روحانی رقابت کنند که البته من آرزو می کنم هیچ گاه این اتفاق رخ ندهد، شاهد 
یک رقیب جدی از سوی اصالح طلبان خواهیم بود. )یعنی اصالح طلبان تا این 
حد از آقای روحانی ناامید شــده اند که در انتخابات یک رقیب برای او معرفی 
کننــد؟!( من امیدوارم که این اتفــاق نیفتد اما زمزمه های آن در جامعه وجود 
دارد! با شفافیت هرچه تمام تر می گویم که اصالح طلبان نباید همه هستی خود 
را بــه آقای روحانی گره بزنند. اصالح طلبان باید کامال از آقای روحانی حمایت 
کنند. آن هم حمایت منتقدانه و نظاره گرانه و دلسوزانه! به هیچ وجه نباید این 
طور باشــد که ناکامی آقای روحانی، ناکامی اصالح طلبان را هم در پی داشته 

باشد. البته بسیار کار سخت و دقیقی است. 
وی می افزاید: قرار نیســت آقای روحانی هر کاری در حوزه های مدیریتی، 
در وزارتخانه ها، در استانداری ها یا فرمانداری ها انجام می دهد، اصالح طلبان، از 
ترس مرگ خودکشی کنند و بگویند چون احمدی نژادی ممکن است بیاید پس 

هر کاری روحانی کرد باید از او حمایت کرد.
به نظر می رســد اصالح طلبان سیاست همزمان تهدید و تحبیب )چماق و 
هویج( را نسبت به روحانی گرفته اند تا بیشترین امتیاز را از وی کسب کنند. این 
طیف پیش از این دولت روحانی را رحم اجاره ای اصالح طلبان توصیف کرده اند.

آرمان: دولت فشل است
 و نتوانسته دل مردم را به دست آورد

»االن وقت سخنرانی و کنفرانس نیست. مسئوالن دولتی حرف های زیادی 
می زنند اما اکثراً عقیم می ماند.«

روزنامه اصالح طلب آرمان به قلم سید فاضل موسوی نوشت: دولت یازدهم 
بــرای ارائه کارنامه موفق الزم اســت که به بازنگــری و تغییر در کابینه خود 
بیندیشــد، چراکه تیم سیاسی و اقتصادی دولت آقای روحانی توانمند و قوی 
هســتند اما هماهنگ نیستند و اکنون مشکالت موجود در دو حوزه سیاسی و 
اقتصادی به خوبی خود را نشــان می دهد و ایــن تیم در این دو حوزه ضعیف 
عمل می کنند. چندی پیش مطرح شــد که آقای روحانی موافق تغییر کابینه 
در مدت باقیمانده نیست. البته بازنگری در کابینه یک واقعیت است که دولت 
یازدهم باید پذیرای چنین واقعیتی باشد تا ثمرات فراوانی برای کشور، دولت و 

مردم به همراه داشته باشد.
نویســنده می افزاید: تا زمانی که امید در میان مردم پدیدار نشــود، حتی 
قوی ترین تیم کارشناسی و متخصصان نمی توانند موثر باشند. بنابراین در شرایط 
کنونی برگزاری سخنرانی و کنفرانس تنها گره گشا نیست بلکه باید به صورت 
جدی امید به آینده در میان مردم زنده شود و این امر زمانی رخ می دهد که مردم 
شاهد باشند که متخصصان و شایستگان براساس قانون دخیل در برنامه ریزی، 
مدیریت و اجرای خواسته هایشان هستند و اگر دولت در این مسیر گام بردارد 

می تواند کمک جدی برای پیشرفت و ارتقا کشور باشد. 
آرمان می نویســد: در حوزه های گوناگون حرف هایی از سوی کابینه مطرح 
می شود اما اکثراً عقیم می ماند و به نتیجه نمی رسد و این امر برای دولت تدبیر 
و امید سم است. بنابراین در شرایط کنونی الزم است که دولت واقع بین باشد 
و به مشــکالت عدیده بخش های مختلف بنگرد. البته همواره مسئله جوانان و 
بیکاری مورد تأکیدات مقام معظم رهبری بوده اســت و از سوی دیگر مقامات 
مســئول از جمله آقای الریجانی و آقای روحانی به چنین مسائلی اشاره دارند، 
چراکــه عدم توجه به چنین معضالتی می تواند آثار و نتایج مخرب و منفی در 
جامعه بر جای گذارد. لذا دولت و مجلس باید مقابل معضالت جامعه پاسخگو 
باشــند و به ریشه یابی چنین مشــکالتی بپردازند و از سوی دیگر باید اذعان 
داشــت که دولت تاکنون نتوانسته در میان مردم امید قابل مالحظه ای به این 
نهاد پدید آورد و دل آنها را به دســت آورد. قوه مجریه باید تیم قدرتمند برای 
البی و رسیدن به وحدت حداقلی داشته باشد که متأسفانه چنین چیزی وجود 
ندارد و بسیاری از افراد کابینه کارهای خالقانه، کارشناسی و با جسارت انجام 
نمی دهنــد، بلکه آنها دچار روزمرگی جدی و محافظه کار شــده اند و گاه وارد 

حوزه هایی که هیچ گونه خروجی ندارد، می شــوند. اکنون بسیاری از اقدامات 
آنها هزینه بر است که هیچ گونه نفعی برای دولت و ملت ندارد و در این راستا 

نیاز به اقدام و بازنگری جدی است.
عبدی: اصالح طلبان ساده لوح
فریب تبلیغات خود را خوردند

یک نشــریه کارگزارانی، شکســت عارف و اصالح طلبــان در انتخابات 
ریاست مجلس را ناشی از خودفریبی مبتنی بر تبلیغات »ما پیروزیم« دانست.

هفته نامه صدا می نویســد: شکست عارف در رقابت هفته گذشته بر سر 
ریاست مجلس را هم، می توان از منظر اصالح طلبان هم نقطه پایانی نافرجام 
بر یک راه دانست و هم نقطه آغازی برای ادامه حرکت و البته آموختن از این 
شکست... عارف و حامیانش از »خواست عمومی« برای ریاست وی بر مجلس 
دهم ســخن گفتند و با اشاره به اینکه یکی از پیام های آرای مردم  در هفتم 
اسفند و دهم اردیبهشت، »تغییر«  بوده؛ این خواست تغییر را به ریاست مجلس 
هم تعمیم دادند.  عارف و حامیان او، البته هیچ گاه به این پرسش پاسخ ندادند 
که چگونه پیام تغییر در پارلمان را به تغییر رئیس مجلس تفسیر می کنند؟

صدا می افزاید: عارف تحلیل های ســاختارگرایانه ای همچون نقد عباس 
عبدی را که ریاست بر مجلس در شرایط کنونی را متناسب با مناسبات آنها 
با ساخت قدرت نمی دیدند، به تندی پاسخ داد و ابراز گالیه رسمی، این دسته 
از تحلیلگران اصالح طلب را به »عافیت طلبی!« متهم کرد. فراتر از این، عارف و 
حامیان او نه تنها برای این تحلیل های کالن پاسخ مناسبی ارائه ندادند؛  بلکه 
آرای عارف نشان داد که از شناخت حداقلی آرایش نیروهای درونی پارلمان 
هم ناتوان بوده اند و حتی پس از شکســت، به جای پذیرش اشــتباه خود از 
»دفن اخالق« گفتند و آن دسته از نامزدهای لیست امید را که به او رای نداده 
بودند، شماتت کردند و اهل خیانت خواندند.  چنین بود که چهره دوم عارف 
رخ نمود. چهره ای که اهل پذیرش واقعیت سیاسی، شنیدن نقدهای منطقی 
و خواندن نامه های سرگشاده ای از نوع نوشته صادق زیباکالم نبود. این چهره 

دوم، می توانست و می تواند نقطه پایان راه عارف در عرصه سیاست باشد؟
به نوشــته صدا عارف از حمایت هاشــمی و خاتمی در انتخابات ریاست 

مجلس برخوردار بود. 
عباس عبدی نیز ضمن مقاله ای در این هفته نامه خاطر نشان کرد: مشکل 
در دو جا بود که عوارض آن برای یک نیروی اصالح طلب بیشــتر از عوارض 
خطاهای مشابه و یا حتی بدتر از آن برای تندروهای اصول گراست. اولین مشکل 
آنجا بود که آنان با اطمینان از اینکه نامزدشان رأی می آورد نامزد شدند. خب! 
در این صورت نیرویی که قادر نیست درک درستی از گرایش و رفتار 150 نفر  
داشته باشد، 150 نفری که مدت ها با یکدیگر از نزدیک حشر و نشر داشته اند، 
آیا نباید درباره مبانی شناخت خود نسبت به محیط پیرامون تجدیدنظر کند؟

مشکل دوم آنان، عدول از راهبردی بود که براساس آن در انتخابات شرکت 
کرده بودند. البته تغییر راهبرد در اساس اشکال ندارد، ولی باید مبتنی بر یک 
تحلیل جامع و همراه با داده های کافی باشد، نه آنکه به صورت اقتضایی عمل 
شــود و اجازه داده شود که در جناح اصول گرا و پس از انشقاق میان آنها در 
سال های اخیر، دوباره در یک مسأله مهم متحد شوند. دستاورد اصلی انتخابات 
اســفندماه فقط در راهیابی تعداد زیاد از نامزدهای معرفی شده اصالح طلبان 
نبود، بلکه براساس شکاف پیش آمده و تشدید آن میان اصولگرایان هم بود.

تضاد میان منافع و اولویت های فردی و جمعی عبدی در ادامه می نویسد: 
یکی از علل اصلی رخ دادن چنین اشــتباهاتی است. این تضاد در نگرش افراد 
به اکثر رویدادها وجود دارد. کنشگر واقعیت را چنان می بیند که تامین کننده 
ترجیحات شخصی خودش است ولی طبیعی است که نمی تواند آن را در قالب 
منافع و اولویت های شخصی بیان کند، به همین دلیل آن را در پوشش منافع 

جمعی بیان می کند. این اشتباه گاه آگاهانه رخ می دهد و گاه ناآگاهانه.
علت دیگر، غلبه احساســات و شــکل گیری  فضــای جمعی مبتنی بر 
احساسات است. کنشگر سیاسی باید میان دو امر تمایز قابل شود و تبلیغات 
سیاسی را با تحلیل سیاسی منطبق نداند. اگر در انتخابات شعار می دهد که 
ما پیروز خواهیم شد، این کار اشکالی ندارد و خوب هم هست. ولی وقتی که 
می خواهد تحلیل کند باید واقع گرا باشد سیاستمدار و کنشگر ساده لوح، اسیر 
تبلیغات خود می شود و مرز میان امر تبلیغی و  واقعی را رعایت نمی کند. اگر 
در فضای عمومی مدعی می شــود که برای ریاست مجلس رای خواهیم آورد 
ایــرادی نــدارد ولی نباید در واقعیت امر هم این گزاره تبلیغی  و نه واقعی را 

باور کند این نوعی خودفریبی است.
علت دیگر، اتخاذ مفروضات نادرســت اســت؛ مفروضاتی که در واقعیت 
وجودخارجــی ندارند. در همین حال محمدرضا تابــش نماینده اردکان به 
صــدا گفت »عارف روی کاغذ پیروز بود« اما محمدعلی وکیلی دیگر نماینده 

اصالح طلب می گوید »اجماعی بر سر عارف در اردوگاه اصالحات نبود.«

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

بِْني ِبِســَياِط  اللَُّهمَّ ال تَْخُذلِْني ِفيِه لَِتَعرُِّض َمْعِصَيِتَك َو ال تَْضِ

نَِقَمِتَك َو َزْحزِْحِني ِفيِه ِمْن ُموِجَباِت َســَخِطَك ِبَنَِّك َو أَيَاِديَك يَا 

ُمْنَتَهى َرْغَبِة الرَّاِغِبنَي

»خدایا! در این روز به خاطر گنهکاری ها خوارم مساز و با تازیانه 
قهرت کیفرم مده و از آنچه موجب خشــم تو اســت دورم کن. به 
حق احسان و نعمت های بی شمارت، ای نهایت اشتیاق مشتاقان!«

اینترست«  »نشــنال  پایگاه 
معاهده ای  براســاس  که  نوشت 
قدیمی که میان تهران و واشنگتن 
به امضا رسیده، ایران می تواند از 
آمریکا در دیوان قضایی بین المللی 

شکایت کند.
پایگاه  نشنال اینترست با اشاره به 
عزم جمهوری اسالمی برای شکایت از 
آمریکا به دلیل غصب 2 میلیارد دالر 
از دارایی های ایران در آمریکا، نوشته 
اســت که براساس معاهده ای قدیمی 
میان تهران و واشنگتن، چنین کاری 

امکان پذیر است. 
دو ماه قبل بــود که دیوان عالی 
آمریکا به بهانــه پرداخت غرامت به 
خانواده هــای قربانیان چند انفجار در 
نقاط مختلف جهان، با مصادره اموال 

ایران در آمریکا موافقت کرد.
در پــی ایــن تصمیم کــه اصل 
مصونیــت دیپلماتیک دولت ها را زیر 
سؤال می برد و ضمنا یک دادگاه ملی 
را بر روابط خارجــی حاکم می کند، 
ایران اعالم کرد که از آمریکا در دادگاه 

قضایی بین المللی شکایت می کند.
به گــزارش فــارس هرچند این 
دادگاه به صورت معمول فقط شکایاتی 
را بررسی می کند که دو طرف حکمیت 

این مرجع را به رسمیت بشناسند، اما 
معاهده موســوم به »پیمان دوستی، 
روابط اقتصادی و حقوق کنســولی« 
که در سال 1955 )1334( بین ایران 
و آمریکا امضا شده و هنوز هم معتبر 
است، این حق را به تهران می دهد که 

از واشنگتن شکایت کند.
این پیمان دو سال بعد از کودتای 
طراحی شــده توســط آمریکا علیه 
دولــت منتخــب ایــران و در زمان 
ریاســت جمهوری »دوایت آیزنهاور« 
و نخســت وزیری »حسین عالء« و با 
هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا 

در ایران امضا شده است. 
در تبصره دوم از بند 21 این پیمان 
در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده 
است: »هرگونه اختالفی بین طرفین 
معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این 
پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو 
رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید 
در دادگاه قضایــی بین المللی مطرح 
شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد 
بر راهکارهای مســالمت آمیز دیگری 

توافق کنند.«
بر اساس این بند، هریک از طرفین 
می توانند شــکوائیه خود را در دادگاه 

قضایی بین المللی مطرح کنند. 

یک ســال باقی مانده به 
انتخابات ریاست جمهوری و 
در حالی کــه حامیان دیروز 
منتقدان  بــه  رئیس جمهور 
پایگاه  بدل شــده اند  امروز 
در  نیوزویــک  اینترنتــی 
گزارشی به مشکالت روحانی 
برای تصدی دوباره بر کرسی 
ریاســت جمهوری پرداخته 
عنوان  به  برجــام  درباره  و 
دولت  دســتاورد  مهم ترین 
یازدهم نوشت:  اجرایی کردن 
توافق هسته ای  با مشکالت 
فراوانی همراه بود، به نتیجه 
به  می تواند  برجام  نرسیدن 
این  روحانی  دولت  منتقدان 
فرصــت را بدهد تا عملکرد 
اقتصادی وی را زیر ســؤال 

برند.
پایگاه اینترنتی نیوزویک در 
گزارشی به قلم »جی متیو مکینز« 
با اشاره به یک سال باقی مانده تا 
انتخابات ریاست جمهوری نوشت: 
وقت آن رسیده تا بخت »حسن 
روحانی،« برای ریاست دولت در 
یک دوره چهارساله دیگر نیز مورد 

تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
نوشــت:  ادامه  در  نیوزویک 
روحانی 6 ماه سرنوشت ساز را تا 
زمان آغاز ثبت نام نامزدهای دور 
بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
در اختیار دارد. چگونگی تکمیل و 
به نتیجه رسیدن برجام، عملکرد 
نماینــدگان تــازه راه یافته به 
مجلس، همراهی اعضای مجلس 
خبرگان با وی و از همه مهم تر، 
تخصیــص بودجه بــه نهادهای 
مختلف و چگونگی هزینه کردن 
آن، همگــی از عوامــل مهمی 
هســتند که می توانند در آینده 
مهمی  نقش  روحانی  سیاســی 

ایفا کنند.
این گزارش با اشاره به برجام 
به عنوان مهم ترین دستاورد دولت 
روحانی می افزاید: اجرایی کردن 
توافق هســته ای ایران از ژانویه 
)دی 94( بــا مشــکالت فراوانی 

همراه بود. شرکت های بین المللی 
برای برقــراری روابط تجاری با 
ایران دچار تردید هستند. از یک 
سو تحریم های غرب علیه ایران 
لغو شده و از سوی دیگر آمریکا به 
بهانه حمایت از تروریسم و نقض 
حقوق بشر برخی از تحریم ها را 
علیــه تهران به قوت خود پابرجا 
گذاشته اســت. در این شرایط، 
شرکت های خارجی از ترس نقض 
برقراری  قوانین بین المللــی در 
تعامل تجاری با ایران عقب نشینی 

می کنند.
نیوزویــک افزوده اســت: به 
نتیجه نرسیدن برجام می تواند به 
منتقدان دولت روحانی این فرصت 
را بدهد تا عملکرد اقتصادی وی 
را زیر سؤال برند، هرچند به نظر 
نمی رســد بهانه گیری این افراد 

چندان مورد توجه قرار بگیرد!
ادامه گزارش  نیوزویــک در 
نوشــت: بــرگ برنــده روحانی 
باشــد زیرا  بهای نفت  می تواند 
پیش بینی می شود بهای نفت در 
بلندمدت رشد یابد. بودجه سال 
برپایه نفت  ایران   2017-2016
40 دالری بسته شده است. بهای 
کنونی نفت حدود 50 دالر در هر 
بشکه است. به این ترتیب احتماال 
روحانی می توانــد درآمد اضافی 
را صــرف برنامه هایــی کند که 
سطح رفاه اقتصادی را برای قشر 
متوسط جامعه افزایش می دهد. 
اما برای این کار نیز او به فضای 

بیشتری برای مانور نیاز دارد. 
این پایگاه اینترنتی همچنین 
با اشــاره بــه احتمــال نامزدی 
احمدی نژاد آورده است: محبوبیت 
احمدی نژاد در میان قشر خاصی 
از مردم، او را به یک رقیب جدی 
بــرای روحانی تبدیــل می کند. 
اگر مردم تاثیر چندانی از برجام 
در بهبود اقتصاد کشــور نبینند، 
به طور قطــع از احمدی نژاد که 
طرفدار غنی ســازی اورانیوم بود 

حمایت خواهند کرد.
نیوزویک در پایان نوشت: در 

روحانی  دولت  ترازنامه  مجموع، 
مثبت بوده است. سیاستمداران 
آمریکایی باید هشــیار باشــند، 
حضور 4 سال دیگر حسن روحانی 
در ریاست دولت ایران، می تواند 
شــرایط خوبی ایجــاد کند که 
سیاســت خارجی و داخلی این 
کشــور متوجــه کمترین تغییر 
شــود. دلیل کلیدی این موضوع 
این است که روحانی مخالفت های 
چندانــی را در تهــران به وجود 
نیاورده اســت و تهدیدی بالقوه 

برای کسی محسوب نمی شود.
اصالح طلبان

 در فکر عبور از روحانی 
گفتنــی اســت مشــکالت 
باقی مانده زمینه ســاز  اقتصادی 
انتقادات گســترده و فراوانی به 
دولت روحانی در ماه های گذشته 
نه از سوی اصولگرایان که از طرف 
حامیان گذشــته و به خصوص 

اصالح طلبان شده است. 
و  ن هــا  یا جر خــی  بر
در  اصالح طلب  شــخصیت های 
ماه هــای گذشــته از روحانی به 
دلیل مشکالت اقتصادی که قرار 
بــود صد روزه حل شــوند و نیز 
ناملموس برجام به شدت  نتایج 
انتقاد و گوشــزد کرده اند که تا 
دیر نشــده فکری به حال وزرای 

فشل و ناکارآمد بکند. 
به عنوان نمونه صادق زیباکالم 
چندی پیش از روحانی خواست 
محترمانه کنار بکشــد و گفت: 
]اصولگرایان[ شاید بتوانند برنده 
شــوند و آقاي روحاني را در دور 
دوم شکست دهند، مخصوصا اگر 
روحاني نتواند گام هاي مثبت در 
عرصه اقتصاد بردارد به این معنا 
که اگر همچنان هشــت میلیون 
بیکار باقي بماند و رکود کاهش 
نیابــد و مفاســد اقتصادي باقي 
بماند، آن گاه شانس احمدي نژاد 

و اصولگرایان بیشتر خواهد بود.
وی همچنیــن بــا لحنــی 
اندرزگونه ادامه داد:  شــاید بهتر 
باشــد که روحانی اعالم کند که 

من رسالتی داشتم به نام برجام 
که آن را انجام دادم بنابراین در 
تکلیفی که مــردم بر عهده من 
گذاشــتند موفق بــودم و دیگر 
عالقه ای به کاندیدا شدن ندارم و 
شخصی را به مردم معرفی کنند 
و خود مشغول فعالیت در خبرگان 
شوند، اگر ایشان چنین برنامه ای 
را اجرایی کنند رئیس جمهور ساز 
خواهند شد. روحانی بهتر است 
یــا عارف یا ظریف را به مردم در 
96 معرفی کنــد. اگر این اتفاق 
بیفتد شانس اصالح طلبان بیشتر 

می شود.
هفته گذشته نیز حجت االسالم 
محمد زارع  فومنی دبیرکل حزب 
مردمی اصالحات در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به ضرورت ترمیم 
کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: 
فصــل خانه تکانی تمام شــد و 
هنوز کابینه تغییری نکرده است 
بنابراین تا دیر نشده آقای روحانی 

وزرای َفَشل را بیرون بیندازد.
وی افزود: اگــر دولت درون 
کابینه اش زلزله ای صورت ندهد 
خــرداد 96 زلزله ای با ریشــتر 
باالتری دولت یازدهــم را نابود 

خواهدکرد. 
دبیــرکل حــزب مردمــی 
اصالحات خاطرنشان کرد: امروز 
وضعیت رکود و بن بست اقتصادی 
به دلیل وزرایی اســت که توانی 
برای اقدامی و یــا ایده ای برای 

ارائه ندارند.
بر این اســاس ناکامی دولت 
در حل مشکالت اقتصادی مردم 
که وعده آن بارهــا در تبلیغات 
انتخاباتی سال 92 مطرح شده بود 
و نیز مشکالت متعدد برجام در 
مرحله اجرا روحانی را با مشکالت 
انتخابات ســال بعد  فراوانی در 
مواجه کرده است، مشکالتی که 
عده ای از حامیان دیروز را به فکر 
عبور از روحانی انداخته و گروهی 
را نیز به این توصیه واداشته که 
رئیس جمهور تا دیر نشده کاری 

بکند!

نیوزویک مطرح کرد

مشکالت اجرای برجام
روحانی را در انتخابات 96 دچار دردسر می كند

نشنال اینترست:

بر اساس پیمان مودت، ایران می تواند از آمریکا 
در دیوان بین المللی شکایت کند

گفت: گزارش های کیهان درباره حقوق ها و دریافتی های نجومی برخی 
از مدیران دولتی، بدجوری مدعیان اصالحات را عصبانی کرده است!

گفتم: چرا باید عصبانی شوند؟  اگر ریگی به کفش ندارند باید 
برای مقابله با این ناهنجاری وارد میدان بشوند.

گفت: برخی از مدعیان اصالحات نظیر روزنامه های اطالعات و آرمان 
و ایران و... نوشــته اند انتشار این اخبار و گزارشات بهانه دلواپسان برای 

مقابله با دولت است!
گفتم: خب! اگر این حقوق هــای کالن را غیرواقعی و بهانه 
می دانند، چرا برای اینکه بهانه را از دست - به قول خودشان- 
دلواپســان بگیرند، وجود این حقوق های نجومی را نفی و انکار 

نمی کنند؟!
گفت: مدعیان اصالحات عادت دارند که اول ُقپی می آیند و ُقمپز در 
می کنند و هنگامی که انکار را بی فایده می بینند، یواشکی کوتاه می آیند!
گفتم: یارو وارد کتابفروشی شد و برای اینکه وانمود کند خیلی 
حالیشه، پرسید؛ شما کتاب »انتگرال مدرن در فضای رادیکال« 
دارید؟ و فروشــنده برخالف انتظار او جواب داد؛ بله، داریم...  و 
یارو که قمپزش نگرفته بود، با شــرمندگی گفت؛ لطفا یک جلد 

کتاب »خرس مهربون« بدهید!

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان خانم دکتر زهرا طباخی در غم 
از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.


