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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز رئیس جمهور محترم در سفر به استان قزوین، ضمن گالیه از صدا و سیما 

و روزنامه ها گفته بود: »چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامه ها، صدا و سیما 
واقعیت را به مردم نمی گویید!؟ مردم بدانید در یک سالی که گذشت با افت 
قیمت نفت نه تنها ما از ذخیره برداشت نکردیم بلکه 20 درصد از درآمدمان 

را نیز به ذخیره ریختیم«
اینکه مردم باید از اقدامات مثبت دولت مطلع باشــند، انتظار به حقی 
اســت که مطالبه آن از سوی رئیس جمهور محترم هم، منطقی و منصفانه 
است. بخصوص اگر دولتی  به دلیل فقدان رسانه های همسو، از سوی انبوه 
رسانه های مخالف و منتقد، نتواند حقیقت اقداماتش را به مردم اطالع بدهد 

این توقع، منطقی تر هم می شود. 
اینکه شرایط کنونی، همان شرایط است یا نه،اینکه دولت رسانه همسویی 
دارد یا ندارد، اینکه اقدامات دولت برای مردم ملموس است یا نه، اینکه کدام 
واقعیت هــا را باید به مردم گفت و کدام را نباید گفت، اینکه کدام را باید به 
مسئوالن گفت و اینکه چرا و چه مقدار باید به رسانه ها و نویسندگان فشار 
آورد که واقعیت ها را برای مردم بگویند و... همه و همه چیزهایی اســت که 
با شنیدن ســخنان رئیس جمهور به ذهن متبادر می شود و این نوشتار به 

برخی از آنها می پردازد.
1- واقعیت های جامعه، دقیقا همان چیزهایی است که مردم با آن زندگی 
می کنند نه آن چیزهایی که گفته و نوشــته می شود. شاید به خاطر همین 
است که گفته اند: »ُمشک آن اســت که ببوید...« بیش از سی و پنج سال 
قبل که دولت مکتبی و خدمتگزار شهید رجایی، زمام امور اجرایی کشور را 
برعهده داشت، جریانی هوشمند و هدفمند، کمر به تخریب آن بسته بود و 
همه توان خود را برای تضعیف و نابودی آن بکار می بست تا جایی که شخص 
رئیس جمهور نیز، رئیس آن دولت مکتبی و انقالبی یعنی شهید رجایی را 
بی سواد می خواند! اما آن همه تبلیغ اثری نکرد و چه آن روز چه امروز، نام 
نورانی رجایی و باهنر بر قله افتخارات ایران و انقالب اسالمی می درخشد. 
بنابراین، اگر همه دنیا علیه خدمات دولت یازدهم بنویسند، مردمی که آن 
خدمت را دریافت کرده اند، قدرشناسند و اگر همه دنیا در توصیف آن خدمات 
بنویسند، مردمی که خدمتی دریافت نکرده باشند، آن همه توصیف را شعار 

و سفارشی نویسی می دانند.
2-  پیش از این رئیس جمهور محترم از اســاتید دانشگاه خواسته بود 
درباره برجام و خدمات دولت و ... به میدان بیایند. این دعوت و موارد مشابه 
آن خوب اســت و مغتنم ، چرا که نوید همراهی با دولت را می دهد. اما چرا 
آن دعوت تاکنون اجابت نشده است!؟ صرفنظر از دالیل متعدد،شاید یک 
دلیل آن این اســت که هرکه واقعیتی را گفت، به جمله یا و کالمی نواخته 
شد.بی سواد، کاسب تحریم، بزدل، حواله داده شده به جهنم و ...!طبیعتا این 
رفتار - که هیچ نسبتی با آداب کشورداری اسالمی ندارد- بخش عظیمی از 
جریان فرهیخته کشــور را از دولت دور کرد و حاال نمی توان با بخشنامه و 
دستور و سخنرانی، از نخبگان جامعه خواست که واقعیت ها را به مردم بگویند.

3- اما فرض کنیم نه قرار اســت مشــک،خود ببوید و نه قرار اســت 
فرهیختگان جامعه، آن نیش و کنایه ها را به یاد بیاورند! بلکه قرار است فقط 
و فقط از واقعیات با مردم سخن بگویند. آیا دولتمردان آمادگی و تحمل آن 
را دارند!؟ یا بعد از آن، بازهم لبه تیز حمالت نثار کسانی می شود که مخلصانه 
برخی واقعیات را برای مردم بازگو کرده اند و بازهم این بیان کنندگان واقعیات 

هستند که به سیاه نمایی و به تخریب دولت متهم می شوند!؟ 
4- اگر منظور از واقعیات، مدح و منقبت برای کارهای کرده و نکرده دولت 
است، اسم این کار قطعا بیان واقعیات نیست و باید به دنبال نامی دیگر برای 
آن بود. چرا که انتظار از فرهیختگان جامعه برای تبدیل شدن به ثناگویان و 
یک بخش یا ایفای نقش روابط عمومی،نه منطقی است و نه شدنی. نیم نگاهی 
به کارنامه ارائه شده در سه هفته دولتی که بر دولت یازدهم گذشته،گویای 
این حقیقت  است که خود دستگاه ها نیز به سختی اقدامی برای جای دادن 
در کارنامه عملکردشان پیدا می کنند و این را مردم، بهتر از هر کس دیگری 

درک و لمس می کنند. 
5- اما اگر بنا بر بیان واقعیات باشد، واقعیات بسیاری برای گفتن وجود 
دارد و برخی از آنها هم بیان شــده است. منتها کمتر گوش شنوایی برای 
رسیدگی به آن وجود داشته است. با اینحال و با حسن اعتماد بیش از پیش 
به رئیس جمهور محترم، چند نمونه از واقعیات جاری که مردم با آن دست و 

پنجه نرم می کنند بیان می شود تا آنان که باید،پند گیرند. 
الف: یکی از واقعیت های تلخ موجود، حضور مدیران اشرافی با حقوق های 
نجومی در دولت بود. اینکــه باالخره چند مدیر نجومی بودند و با آنها چه 
رفتاری شد و االن چه وضعی دارند، واقعیاتی بود که بر مردم پوشیده ماند! 
حتــی حاال که تنها چند ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده، هنوز برخی 
وزرا برخالف قانون اساسی ثروت خود را اعالم نکرده اند این واقعیت ها هم 

باید بیان شود!؟
ب: یک واقعیت دیگر، اوضاع بد صنعت کشــور است که قریب هشتاد 
درصد آن تعطیل و راکد است! آن هم با وجود اینهمه متخصص در کشور و 
با وجود نیاز دائمی جامعه. رهبر عزیز انقالب، امسال به مناسبت روز کارگر 
فرمودند: »آیا ذهن ایرانی که می تواند موشــک را پس از مسافتی 2 هزار 
کیلومتری با خطایی کمتر از 10 متر به هدف بزند، نمی تواند مشکل فناوری 
داخلی برخی عرصه ها از جمله صنعت خودرو را حل کند؟ پس چرا برای حل 
مشکالت به این گونه جوانان مراجعه نمی کنید؟« اما در عرصه عمل و آنچه 
به صورت واقعی تحقق یافت، عقد قرارداد با پژو فرانسه بود! واقعیت دیگر 
در این عرصه،آرزوی وارد کردن مدیر از خارج بود که توسط نفر اول صنعتی 

دولت بیان شد! این واقعیت را می توان بیان کرد یا نه!؟
ج: یک واقعیت دیگر، آماری است که اخیرا بانک مرکزی ارائه کرده است. 
بر اساس این آمار،در پایان سال نود وچهار 26/4 درصد خانوارهای ایرانی، 
فاقد حتی یک فرد شاغل هستند! این یعنی بیش از یک چهارم خانواده های 
کشورمان، در بیکاری مطلق فرورفته اند و اگر این عدد را در کنار اظهارات مقام 
ارشد وزارت کار مبنی براینکه »در هر پنج دقیقه یک ایرانی بیکار می شود« 

قرار دهیم، وضع اسفبارتر می شود آیا این واقعیت را هم می توان گفت؟!
د: پس از کارشکنی ها و بدعهدی های متعدد آمریکا در روند اجرای 
برجام- آن هم درست هنگامی که ما همه تعهداتمان را سخاوتمندانه 
و غیرهوشیارانه اجرا کرده بودیم- رئیس جمهور کشورمان در آخرین 
سفر به سازمان ملل و در سخنرانی رسمی،از جانب آمریکایی ها اعالم 
کرد:»آمریکایی ها قول دادند به تعهداتشــان عمل کنند«. حاال جان 
کری رسما اعالم کرده ما به همه تعهداتمان عمل کرده ایم و کاری باقی 
نمانده است!  ارنســت مونیز هم چندروز قبل گفته بود: »ایران دیگر 
حق ندارد درباره مسئله لغو تحریم ها اعتراض کند« این یعنی غروب 
آفتاب برجام به وقت واشنگتن! یعنی پایان زودهنگام ظرفیت برجام 
و فروکش کردن تب تند و هیاهو بر سر هیچ. آیا اگر کسی درباره این 
واقعیت به مردم سخن بگوید،مورد حمله قرار نمی گیرد و به او کاسب 

تحریم گفته نمی شود!؟
هـــ : و باالخره یک واقعیت مغفول، ایــده مترقی و طرح نجات بخش 
»اقتصاد مقاومتی«بود که خوب اســت با واقعیت عینی اجرای آن مقایسه 
شود تا معلوم شود کجای کار هستیم! سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاریخ 
30 بهمن ماه سال 92،  از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد و باید تا کنون 
آثار و نتایج اولیه آن آشــکار می شد. اما برای اینکه این واقعیت را هم بهتر 
بدانیم،خوب است به یکی دو عدد رسمی توجه کنیم؛ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در مردادماه ســال 93 )شش ماه پس از ابالغ(در قالب 19 مصوبه، 
181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب شد.اما 
کسی اطالعی از سرانجام 687 برنامه عملیاتی ندارد! مدتی بعد  687 برنامه 
عملیاتی به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی تبدیل  می شود . سال 94 بدون 
کمترین تحرکی سپری می شود. در ابتدای سال نود و پنج 121 پروژه به عنوان 
پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجراء تعیین شد. حاال و با گذشت شش 
ماه از ســال و در حالی که قبال 121 پروژه اولویت دار تعیین شده بود، دولت 
از کارشناسان خواسته نسبت به اولویت بندی  200 پروژه  مربوط به اقتصاد 

مقاومتی اقدام کنند!
این چند واقعیت - که تماما مبتنی بر آمار رســمی دولتی بود- نشان 
می دهد اگر قرار باشد به درخواست رئیس جمهور محترم درباره بیان واقعیات 
عمل شود،ممکن است چندان خوشایند دولت نباشد. ای کاش دولتمردان، 
با اذعان به مشکالت مردم و ناتوانی هایشان در عمل به وعده های متعدد و 
فراموش نشدنی به مردم، باب سخنرانی و امر و نهی فرهیختگان و دانایان 
جامعه را می بســتند و در عوض ، کمر به کار و تالش می بستند تا کارنامه 
درخشانشان، بدون مروج و مبّلغ،پیش چشــم مردم جلوه کند و اسباب 

سربلندی و روسفیدی آنها گردد.

خنک بنوشید!یادآوری چند واقعیت!

 حسین شمسیان

* بار دیگر امام و ولی امر مســلمین برنامه توطئه آمیز دشمنان را به 
هم ریخت. حال نوبت مردم عزیز و بیدار کشور می باشد که با بصیرت 
کامل در انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده سرنوشت کشور را به 

دست فردی صالح و انقالبی بسپرند.
0913---1442
* رئیس جمهور در سفر استانی قزوین 95/7/7 گفتند، سال گذشته، 
بی دغدغه اداره شــد چرا شکر نعمت نمی کنید؟! بله ما باید به خاطر 
برجام تقریباً هیچ، ســه سال صرف انرژی دولت برای آن، حادثه منا و 
شــهادت حدود 500 نفر از زائران بیت اهلل الحرام، نعمت رکود، نعمت 
بیکاری، نعمت فیش های نجومی حرام و ده ها مورد ریز و درشت دیگر 

خدا را شکر کنیم!
سوری- تهران
* در میــان نعماتی که رئیس جمهور در قزوین شــکر آن را از مردم 
خواســتند گویا فراموش کردند گرانی خرما، قند، شکر، گوشت، مرغ، 
ماهی، میوه و لبنیات، رکود، بیکاری، مشــکل تر شدن ازدواج جوانان 

و... را نام ببرند.
0918---2753
* اعترافات آقای روحانی و آقای ظریف در نیویورک اگر از سوی منتقدان 
دلسوز کشور مورد اشــاره قرار می گرفت، با ادبیات تند دولت روبه رو 
می شد، اما حاال که دولتیان، خود به بدعهدی آمریکا معترف اند دیگر 

چه لزومی دارد که ما هم به تعهدات خودمان پایبند باشیم.
کاظمی- قزوین
* وقتی آمریکا به تعهدات کتبی خود پایبند نیست چگونه آقای ظریف 

به قول شفاهی وزیر خارجه شیطان بدعهد استناد می کند؟
0915---0609
 FATF اظهارات وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسالمی در حمایت از *
تداعی کننده قســم های جالله آقای صالحی در مجلس در حمایت از 
برجام و تأیید بتن ریزی قلب راکتور هسته ای و تعطیلی فعالیت هسته ای 
کشــور بود. آیا وقت آن نرســیده منافع ملی و عزت و اقتدار اسالمی 
کشور را بیش از این دچار خسران نسازیم؟ مگر نه اینکه طبق روایات 

معصومین)ع( مؤمن نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود!
محمودی
* در برجــام دولت محترم در اجرای تعهدات ایران مانند کســی که 
از کیســه خلیفه می بخشد شــیر را تا آخر باز کردند ولی آمریکایی ها 
تعهــدات خود را به صورت قطره چکانی هم انجام نمی دهند و فقط به 

دنیا می گویند که توان هسته ای ایران را مهار کردیم.
0910---2435
* رهبری و ملت اعتقادشــان بر بی اعتمادی به آمریکا اســت، مشکل 
دولتمردان ما چیســت که مصاحبه کرده و می گویند آمریکا قول داده 

به تعهدات خود عمل کند.
0914---9590

* بسیاری از مدیران نجومی با حمایت آقای حسین فریدون بر صندلی 
مدیریت نشســتند ولی ایشان در سفر رئیس جمهور به نیویورک هم 
به عنوان عضو هیئت دیپلماتیک ایران حضور داشتند! آیا دستگاه قضا 
نمی خواهد به پرونده هایی که آقای فریدون در آن نقش داشــته است 
رسیدگی کند تا مردم بیش از این از دیدن چنین صحنه هایی حرص 

و جوش نخورند؟
زارع پور- مشهد
* عناصر گروهک نفاق با پوشش حامیان دکتر احمدی نژاد در شبکه های 
اجتماعی با اهداف زیر فعال شــده اند: 1- مشغول کردن عناصر جبهه 
مومن انقالب 2- ایجاد تقابــل بین نیروهای مومن و پای کار انقالب 

3- شبهه افکنی درباره توصیه و صالحدید رهبر انقالب
0914---2566

* در این کشور هر کس دلش برای ایران می تپد، باید قدر سپاه و ارتش 
به ویژه نیروی قدس را بداند. اگر رشادت های عزیزان مدافع حرم نبود 

داعشی ها االن در داخل ایران با ملت ما می جنگیدند.
0914---9458

* لطفا یک تعریف جامع از معنی تورم و یک رقمی یا دورقمی بودن 
آن چاپ کنید. با افزایش لحظه ای قیمت اجناسی مثل مرغ، شکر، برنج 
و... ما آخر متوجه نشــدیم که این گونه رشد قیمت ها نشانه تورم تک 

رقمی است یا دورقمی؟! 
021---0760

* به درک واصل شدن رئیس جانی رژیم غاصب و جعلی و کودک کش 
صهیونیستی را به مستضعفین سراسر جهان به ویژه حزب اهلل، فلسطین 
اشغالی و علی الخصوص به مظلومین غزه تبریک و تهنیت عرض کرده 
و امیدوارم بقیه سردمداران این رژیم غاصب یکی پس از دیگری روانه 
جهنم و آتش قهر الهی شوند و فلسطین به زودی از لوث این ناپاکان، 

پاک شود.
طاهری 8161---0917

* در تاریخ 7/4/ معاون جهاد کشــاورزی قیمت مرغ را 7 هزار تومان 
اعالم کرد. االن قیمت آن در استان خوزستان 8 هزار تومان است. آیا 

آقای معاون از بازار بی اطالع است؟!
0916---1216

* دولت افزایش حقوق بازنشستگان را باالی سقف یک میلیون و 500 
هزار تومان اعالم کرده اســت که این چنین نیست. زیرا بنده کمتر از 
این میزان دریافت می کنم و جالب تر این که فرد بازنشسته ای که باالی 
8 میلیون می گیرد با رشــد 12 درصدی حدود یک میلیون تومان به 

حقوقش اضافه شده است! کجای این عدالت است؟!
فخرایی- همدان
* وزیر محترم رفاه حق ندارند زندگی اشرافی تعدادی از بازنشستگان 
تامین اجتماعی که همزمان مدیرعامل چند شرکت هستند مالک قرار 

داده و بگویند زندگی بازنشسته ها بهتر شده است.
0914---9590

* دانشگاه حضرت معصومه )علیها السالم( قم در خارج از شهر و خوابگاه 
دانشــجویان دختر نیز در فاصله دور دستی واقع شده است. بنویسید 
خواهران دانشجوی این دانشگاه برای رفت و آمد عالوه بر هزینه زیاد با 
مشکالت دیگری مواجه هستند. چرا مسئوالن امر رسیدگی نمی کنند؟
0936---9950
* قطره گلوپین از قطره های بیماری آب سیاه چشم همچنان کمیاب 
اســت اگر مسئوالن امر به فکر نباشــند مشکل بیماران مبتال به این 

بیماری دو چندان خواهد شد.
0936---8131
* 13 سال قبل چینی ها تعهد دادند راه آهن قزوین - رشت را سه ساله 
ساخته و تحویل بدهند. سالیان سال می گذرد هنوز این راه آهن 150 
کیلومتری ساخته نشــده چرا نمایندگان دو استان گیالن و قزوین و 

همچنین مسئوالن امر پیگیر علت موضوع نیستند؟
0912---6731
* به وضعیت نابســامان فضای ســبز و درختان خشــک شده جاده 
تهراندشت )بلوار شهید یدا... کلهر واقع در شهرستان ساوجبالغ بخش 
مرکزی( که در محاصره شن و ماسه قرار دارد و هیچ سازمانی هم متولی 
آن نیست توجه شود. ماه هاست که درختان قطره آبی نخورده اند و در 

عوض تا بخواهی گرد و غبار روی آنها نشسته است.
0912---9445
* هنرســتان ]...[ در شهر مبارکه اصفهان که دارای افتخارات زیادی 
در ســال های گذشته است در سال تحصیلی جدید مدیریت آن برای 
ثبت نام هر دانش آموز مبالغی باالی 2 میلیون را درخواست کرده است 
که از توان بســیاری از خانواده ها خارج اســت. از مسئوالن آموزش و 
پرورش تقاضا دارم به این مورد نگاه ویژه ای داشته باشند تا خانواده ها 

بابت تحصیل فرزندشان متضرر نشوند.
0913---6618

اینچهواقعیتیاستکهدولتمیگوید
امامردمنمیبینند؟!

واقعیتی که آقای رئیس جمهور می گوید اگر واقعا واقع شــده باشد، 
نیازی به گفتن ندارد.

داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصالح طلب با اشاره به سخنان 
اخیر رئیس جمهور در قزوین مبنی بر اینکه »چرا صدا و سیما و رسانه ها 
واقعیت ها را )درباره عملکرد دولت( نمی گویند« و »چرا شکر نمی کنید؟« 
نوشت: متاسفانه اظهارات دکتر روحانی در قزوین که با استناد به ادعاهای 
خوش بینانه خود از وضعیت اقتصادی کشور به تحکم فرمودند »چرا شکر 
نعمت نمی کنید!؟« به نوعی تداعی کننده پاســخ معروف ماری آنتوانت 
است که با شــنیدن آنکه مردم نانی برای خوردن ندارند از منتهی الیه 
دورافتادگی از جامعه گفت »خوب مردم چرا به جای نان، بیســکوئیت 

نمی خورند!؟« 
آقای روحانی بر همان داده های آماری خوش بینانه، صدا و ســیما 
و دیگر رســانه ها را عتاب کرده و فرموده انــد »چرا واقعیت را به مردم 
نمی گویید!؟«. کســی هم در این میان نبود تا به دکتر روحانی گوشزد 
کند؛ واقعیات از جنس واقع شــدن است! و اگر واقع شده باشند نیازی 
به »گفته شــدن« ندارند و عامه مردم وقتی عینا آن واقعیات و شرایط 
خوب اقتصادی را در سبد معیشت روزمره خود به صورت عینی حس 
و زندگی می کنند دیگر برای ایشان اهمیتی ندارد که رسانه ها واقعیت 
را بگویند یا نگویند! مهم آن اســت که با آن واقعیات در صورت وقوع 
دارند زندگی می کنند و دیگر نیازی به امریه رئیس جمهور نیســت که 

چرا شکر نعمت نمی کنید!؟
ناامیدی70درصدفعاالناقتصادی
ازبهبودوضعیتدردولتیازدهم

70 درصد فعاالن اقتصادی برخالف وعده های دولت امیدی به بهبود 
وضعیت اقتصادی ندارند.

بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی تنها 30 درصد امیدوارند وضعیت 
اقتصادی در سال آخر دولت یازدهم بهتر شود.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: یک سال تا پایان کار دولت یازدهم 
باقی است و چشم ها به چند ماه باقیمانده برای یک جهش بزرگ دوخته 
شده است چرا که بررسی عملکرد سه سال گذشته نشان می دهد با وجود 
تاکید بسته های سیاستی دولت بر اعطای بخش بیشتری از تسهیالت ساالنه 
بانک ها به بخش تولید، این هدف مطابق انتظار پیش نرفته و در سال 1394 

نسبت به سال پیش از آن 15/8 واحد درصد عقب ماندگی وجود دارد.
اعتماد می افزاید: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، دو بســته 
سیاستی را به صورت مشخص برای خروج از رکود اقتصاد ایران ارایه داده 
است. مطالعات صورت گرفته در دفتر تحقیقات و بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی ایران از سیاست های اجرا شده در این مدت نشان می دهد 
با وجود سیاست های اعمال شده در بخش سیستم بانکی، تسهیالت به 

بخش خصوصی از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است.
در بخش اعتبارات عمرانی روند عدم تحقق این اعتبارات همچنان ادامه 
دارد به گونه ای که در سال 1394، 58/5 درصد اعتبارات عمرانی تحقق 
یافته است که نشان از عدم توفیق دولت در سیاست های بودجه ای است.

همچنین با وجود اهتمام دولت به بهبود محیط کسب و کار و اعالم 
سیاســت هایی در این ارتباط، همچنان تغییر قابل توجهی در محیط 

کسب و کار اقتصادی صورت نپذیرفته است.
دفتر تحقیقات اتاق بازرگانی در پرسشنامه ای نظربخش خصوصی 
را در ارتباط با میزان اثرگذاری بســته سیاســتی خروج از رکود دولت 
جویا شــده اســت که نتایج آن نشان می دهد 47/5 درصد از 84 فعال 
در حــوزه تولید و 63/3 درصد از 30 فعال در حوزه بازرگانی اثرگذاری 
بسته سیاستی دولت را کم ارزیابی کرده اند و فقط 10 درصد از هر گروه، 

اثرگذاری بسته سیاستی را زیاد ارزیابی کرده اند.
پاسخ دهندگان دالیلی همچون شعارزدگی و عدم اجرای کامل برنامه، 
عدم حمایت واقعی از تولید داخلی، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت 
را از دالیل اصلی عدم اثرگذاری بسته های خروج از رکود عنوان کردند، 
لذا با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد اثرگذاری سیاست های 
دولت بر اقتصاد بخش خصوصی تاکنون اندک بوده است. از دالیل این 
امر می توان به عدم اجرای کامل سیاســت های دولت اشاره کرد. با این 
حال این نکته را هم باید مورد تاکید قرار داد که به همه مسائل بخش 
خصوصی در این بسته های سیاستی توجه الزم و کافی نشده است. توجه 
دولت در این مجموعه های سیاســتی بیشتر ناظر بر حل مشکل تامین 

مالی بنگاه های بخش خصوصی از طریق نظام بانکی از یک سو و تحریک 
تقاضا از سوی دیگر بوده است. مشکالت طرف عرضه و لذا محیط کسب 

و کار در این دو بسته مورد توجه الزم قرار نگرفته است.
بر اساس نظرسنجی که دفتر تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
از وضعیت اقتصاد در ســال جاری انجام داده است؛ )فقط( 30 درصد از جامعه 

آماری این اتاق امید به بهتر شدن اوضاع اقتصاد در سال جاری داشتند.
آرمان:افزایشنقدینگیوتورم

چیزیبرایکارنامهدولتباقینمیگذارد
همزمان با ســه برابر شدن نقدینگی، یک روزنامه اصالح طلب نسبت 
به تزریق پول در جامعه از سوی دولت و از دست رفتن دستاورد کاهش 

تورم هشدار داد.
روزنامه آرمان نوشــت: درباره دالیل کاهش شــتاب نرخ تورم چند 
دیدگاه وجــود دارد. اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت اعتقاد 
دارند که سیاســت های معطوف به کنترل حجم پول در جامعه را بادقت 
اجرا کرده اند و از این مســیر موفق به کاهش شتاب تورم شده اند. دولت 
معتقد است که انضباط پولی و جلوگیری از توزیع پول به شکل ارادی دلیل 
اصلی مهار تورم است. در مقابل این استدالل اما گروهی از اقتصاددانان، 
فعــاالن اقتصادی و به ویژه منتقدان دولت معتقدند کاهش تقاضای کل 
جامعه، به ویژه کاهش قدرت خرید شــهروندان و ناتوانی در خرید دلیل 
اصلی مهار تورم بوده اســت وهر دولتی که بر سر کار می آمد، شاهد این 
وضع بوده ایم. اما اینکه آیا کاهش شــتاب تورم بر زندگی، کسب و  کار و 
معیشت شهروندان ایرانی مؤثر بوده و آیا مردم کاهش این نرخ را احساس 

کرده اند یا نه، محل منازعه است.
نویسنده می افزاید: نکته مهم در موضوع کاهش نرخ تورم این است که 
فشارهای فوق العاده ای بر دولت یازدهم وارد می شود تا دست از انضباط پولی 
بــردارد و در ماه های آخر فعالیت خود به توزیع پول نقد در جامعه بپردازد 
و نشــانه های آن نیز آشکار شــده است. فشار برای اعطای وام های ارزان به 
صنعت، فشار برای اعطای وام های پرشمار و متنوع به خریداران مسکن، فشار 
برای پرداخت وام های خرد نظیر وام ازدواج، وام خرید کاال و... از آن جمله 
اســت که به رشد اقتصادی منجر می شود و امروز این اتفاق رخ داده است. 
اقتصاددانان معتقدند اگر وضع به همین ترتیب پیش برود و دولت در این 
مسئله کوتاه بیاید هرآنچه را در مهار تورم به آن دست یافته است، از دست 
می دهد و چیزی برای کارنامه اش باقی نمی گذارد. هشدار اقتصاددانان را باید 

جدی گرفت و راه های تزریق پول منجر به تورم را مسدود کرد.
یادآور می شود به تازگی اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید 
کاال )10 تا 50 میلیون تومان( آغاز شده بود که بودجه ای بالغ بر 4 هزار 

و 200 میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است.
گفتنی است برخی کارشناسان اقتصادی دولتی مدتی است می گویند 
احتمال بازگشت تورم دو رقمی به خاطر افزایش نقدینگی تا مرز 1100هزار 

میلیارد تومان - در چند ماه آینده قوی است.
ناامیدیایرانیانازبرجام

روحانیرامجبوربهتغییرلحنکردهاست
یک روزنامه آمریکایی نوشــت: انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز 
فشــارهای داخلی به خاطر ملموس نبودن مزیت های توافق هســته ای، 
روحانی را وادار به تغییر لحن کرده است. یک سال پیش به نظر می رسید 
ایران در آســتانه روابطی جدید با آمریکا و جهان قرار دارد. روحانی پاییز 
پارسال در نطق خود در سازمان ملل اعالم کرد که توافق هسته ای امضا 
شده و لغو تحریم ها و وضع محدودیت هایی بر سر برنامه  هسته ای ایران 

و بنیاد این تغییرات بوده است.
روزنامه واشنگتن پست افزود: حال یک سال از این ماجرا می گذرد و تمام 
خوش بینی روحانی بدل به یأس و نومیدی و باال بردن انگشت اشاره بدل شده 
اســت. امسال روحانی در سخنرانیش در سازمان ملل و کنفرانس های خبری 
متعددی که در طول هفته گذشته در نیویورک برگزار کرد، مستقیماً آمریکا 

را به عمل نکردن به تعهداتش در قبال توافق هسته ای متهم کرد.
واشنگتن پســت می نویسد: در طول هشت ماهی که از امضای توافق 
هســته ای می گذرد، او بارها بیان کرده که واشــنگتن در کار مجاز اعالم 
کردن انجام معامالت تجاری با ایران تعلل می ورزد و مانع از دسترســی 

ایران به بانک ها شده است.
روحانی پنجشنبه گذشته در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
طی سخنانی گفت: »عمل نکردن به تعهدات از جانب آمریکا در طول 
هفت ماه گذشته، بیانگر رویکرد معیوبی است که می بایست اصالح شود.«

این روزنامه خاطرنشان کرد: در این فراز؛ شاید بتوان یکی از دالئل 
تغییر لحن و کالم روحانی را ناشی از حس و حال انتخاباتی او و تالشش 
برای انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری ایران در انتخاباتی دانست 
که تا شش ماه آینده برگزار خواهد شد. روحانی در حال و هوای مبارزات 
انتخاباتی به سر می برد و حالت مالمت گوی او در مجامع عمومی و انظار 
عموم، بازتاب حس یأس و نومیدی بسیاری از ایرانیان است که می گویند 
تمام مزیت های اقتصادی توافق هسته ای تا حال بی خاصیت بوده است.

در این زمینه »گری سیک« محقق دانشگاه »کلمبیا« که در دولت 
سه رئیس جمهور آمریکا سمت مشاور امنیت ملی را عهده دار بوده است، 
می گویــد؛ »اآلن روحانی در ایران، بابــت خیلی چیزها زیربار نقدهای 
سنگین قرار دارد که اصلی ترین آنها این است که او منافع کشور را به 
باد فنا داده اســت و چیزهای زیادی از کشور را بخشیده و بیش از حد 

با آمریکایی ها صمیمی شده است.«
»باربارا اسالوین« سرپرست برنامه »ابتکار آینده ایران« در »شورای 
آتالنتیک« می گوید: »روحانی نمی تواند خیلی هم خود را مشتاق آمریکا 
نشان دهد. او مجبور است نیمه خالی لیوان را ببیند تا مبادا این گونه به 

نظر بیاید که نسبت به واشنگتن نرم و مالیم شده است.«
اسالوین می افزاید: »با توجه به سیاست ایران روحانی باید خیلی دل و 
جرأت داشته باشد تا در نیویورک با اوباما مالقات کند و با او دست هم بدهد.«

وی می گویــد: »به ظن قوی روحانی بهترین فرد ممکن در بهترین 
زمان مناسب است و بهترین فردی است که ما می توانیم به او امیدوار 

باشیم، اما او یک بروکرات محتاط است.«
غلطزیادیمعاونمرکل
درآستانهسفربهتهران

وزیر اقتصاد آلمان می گوید در سفر به تهران، نگرانی هایمان در زمینه 
نقش ایران در ســوریه و کارنامه حقوق بشــر ایران را به اطالع مقامات 

ایرانی خواهم رساند.
به گزارش اشپیگل، زیگمار گابریل که قرار است فردا در راس هیئتی 
به تهران بیاید، گفت: در ســفر به تهران نگرانی های برلین درباره نقش 
ایران در جنگ سوریه و کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسالمی را به 

اطالع مقامات ایرانی خواهم رساند.
وی می گوید ایران تنها هنگامی می تواند روابطی عادی و دوستانه با 

آلمان داشته باشد که وجود اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
این مقام دولت آلمان اظهار داشت: »همان کاری را که در سفر اخیرم 
به روســیه انجام دادم در ایران نیز ادامه می دهم، یعنی احساس خشم 
و ناراحتی از جبهه های متحد حکومت بشــار اسد در سوریه را به آنها 
انتقال خواهم داد. ما نمی توانیم با کشــورهایی که درگیر چنین جنگ 

وحشیانه ای هستند رابطه ای عادی و نرمال داشته باشیم.«
یادآور می شود  وی که معاون صدر اعظم آلمان نیز هست، تیر ماه 
سال 94 به تهران سفر کرد. اما سفر بعدی وی که قرار بود اردیبهشت 
امســال انجام شود، لغو شد. وی آن هنگام گفته بود عادی سازی روابط 

با ایران هنگامی میسر است که ایران، اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
فرانک والتر اشــتاین وزیر خارجه آلمان نیز آبان سال 94 به تهران 
ســفر کرد. وی پس از آن به عربستان عزیمت کرد و در آنجا از عبارت 

مجعول »خلیج عربی« به جای »خلیج فارس« استفاده کرد.
گزافه گویــی این مقام آلمانی در حالی بود که وی قبل از ســفر به 
ریاض، مورد اســتقبال گرم وزارت خارجه ایران قرار گرفت تا جایی که 
در اقدامی بدون اعالم قبلی، نشســتی موســوم به »نشست مقدماتی 
کنفرانس مونیخ« به افتخار والتر اشــتاین در تهران تدارک شد که وی 
در آن نشست هم از ایران خواست به اسرائیل احترام بگذارد! همچنین 
در اقدامی نابخردانه، مقامات وزارت خارجه، والتر اشتاین را به دانشگاه 
تهران بردند و در مراســمی مهندسی شده استقبال دانشجویی)!( برای 
وی ترتیب دادند. برخی کارگاه های آموزشی نیز برای هیئت آلمانی در 

دانشگاه تهران ترتیب داده شد.
دولت آلمان در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی منفعل است و پس 
از شکست جنگ جهانی دوم نتوانسته از موضع مستقل در عرصه سیاست 
جهانی رفتار کند. آلمانی ها یکی از تجهیزکنندگان رژیم جنایتکار صدام به 
تسلیحات شیمیایی بودند که علیه ملت ایران و کردهای عراق استفاده شد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

قول آمریکا پوچ بود
جان كری: به همه تعهدات عمل كرده ایم!

امیرعبداللهیان در سومین 
جدید  انتفاضــه  ســالگرد 
فلســطین و در واکنــش به 
اظهارات جان کری گفت: محور 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
در پشت ماجرای حمله نظامی 

سعودی به یمن قرار دارد.
بین المللی  کنفرانس  دبیرکل 
حمایت از انتفاضه فلسطین افزود: 
سعودی بدون حمایت اطالعاتی و 
لجستیکی واشنگتن هرگز قادر به 
حمله نظامی به یمن نبود و اکنون 
نیز ســعودی در معادله مقاومت 
مردم یمن  به شدت گرفتار آمده 

است.
وی گفت: بی تردید سیاست های 
مداخله جویانه آمریکا مانع تحقق 
راه حل سیاسی در بحران سوریه 

و یمن به شمار می رود.
تهران  افزود:  عبداللهیان  امیر 
در قبال منطقه و در مبارزه جدی 
با تروریســم و کمک به امنیت و 
ثبات منطقه، همواره سازنده ترین 

سیاست را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه ما با افتخار از 

لبنان حمایت می کنیم،  حزب اهلل 
گفت: حزب اهلل در دو جبهه مبارزه 
با »صهیونیسم«  و »تروریسم«  با 
قدرت عمل نموده اســت و سهم 
بزرگی در کمک به امنیت منطقه 

و جهان دارد.
امیر عبداللهیان بــا تاکید بر 
اینکــه جمهوری اســالمی ایران 
بــا صدای بلنــد از مقاومت مردم 
فلســطین و مبارزه علیــه رژیم 
صهیونیستی پشــتیبانی می کند، 
افزود: کمک موثر به دولت و ملت 
عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم 
را وظیفه انســانی و شــرعی خود 
می دانیم و تا تحقق ثبات و امنیت 
منطقه، روند کمک های مستشاری 
و انساندوســتانه خــود را تقویت 

خواهیم کرد.
جان کری در جلسه پرسش و 
پاسخ در موسسه آسپن آتالنتیک 
مدعی شــد چیزهایی وجود دارد 
که ایران در منطقه انجام می دهد 
و ما مخالف آن هستیم. ما از نقش 
ایران در یمن، سوریه و حمایتشان 

از حزب اهلل رضایت نداریم.

امیرعبداللهیان در پاسخ به اظهارات جان کری:

با افتخار از حزب اهلل لبنان 
حمایت می کنیم

سرویس سیاسی-
در  دولتمــردان  حالی که  در 
روزهای اخیر در اظهارات جداگانه 
عنوان کردند که آمریکا قول داده 
اســت به تعهدات خود در برجام 
عمل کند، وزیر خارجه آمریکا در 
بی تفاوتی  با  اظهارنظر  جدیدترین 
نسبت به عهدشکنی های واشنگتن 
در پسابرجام تاکید کرد که آمریکا 
به تعهــدات خود طبــق توافق 

هسته ای عمل کرده است.
نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: 
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 
پنج شــنبه در نشستی با عنوان مجمع 
ایده های واشــنگتن به میزبانی نشریه 
آتالنتیک با اشــاره به توافق هسته ای 
ایران و گــروه 1+5، بــار دیگر از این 
دســتاورد دولت بــاراک اوباما رئیس 
جمهور آمریکا دفــاع کرد و گفت که 
توافــق در حال اجرا اســت و ایران به 

الزامات خود عمل کرده است.
وی تاکید کرد: توافق هسته ای ثابت 
کرده است که قابل راستی آزمایی، معتبر 

و شفاف است.
به گزارش ایســنا، کری در ادامه 
بدون اشاره به کارشکنی های واشنگتن 
در روند اجرای توافق هسته ای به ویژه 
درخصوص دسترســی ایــران به نظام 
بانکداری بین المللی گفت: ایران به طور 
مرتب شــکایت می کند که آمریکا به 
تعهــدات خود طبق توافق هســته ای 
عمل نمی کند اما واشنگتن به تعهدات 

خود پایبند است.
 دولت از چه کسی 

قول گرفته؟!
مقامات دولت یازدهم در روزهای 
اخیر در اظهارات جداگانه تاکید کردند 
که آمریکا درباره انجام تعهدات خود قول 
داده است! برای نمونه روحانی، رئیس 
جمهور کشــورمان پس از بازگشت از 
ســفر به نیویورک گفت:»آمریکا قول 
داده اســت بــه تعهدات خــود عمل 
کنــد!«. همچنین محمد جواد ظریف، 
وزیر خارجه کشــورمان در مصاحبه با 
خبرگزاری کیودوی ژاپن گفت: »آمریکا 
قول داده اســت آن دسته از بانک های 
اروپایی که انجــام عملیات های بانکی 
با بانک های ایران را تســهیل کرده اند، 

را تنبیه نکند«.
ایــن اظهارات در حالی اســت که 

اکنون بیش از یکسال از امضای برجام 
و بیش از 8 ماه از آغاز اجرای تعهدات 
1+5 ذیل برجام می گذرد. اجرای سفت 
و ســخت قانون محدودیت ویزا، غارت 
دو میلیارد دالری اموال ایران، تصویب 
تحریم های جدید و اســتمرار تحریم 
ســوئیفت تنها بخشــی از عهدشکنی 

واشنگتن در پسابرجام است.
با اینحال متاسفانه مقامات دولت 
نه تنها از پاســخ قاطع به عهدشکنی 
آمریکا پرهیز می کنند بلکه شانه خالی 
کردن واشنگتن از اجرای تعهدات را نیز 
توجیه می کنند. این نوع واکنش از سوی 
دولتمردان موجب تشدید نقض برجام از 

سوی آمریکا شده است.
حال پرسشی اساســی از مدیران 
ارشــد دولت یازدهم و علی الخصوص 
وزارت امــور خارجه وجــود دارد و آن 
این است که آمریکایی که به تعهدات 
مکتــوب و وعده های امضا شــده خود 
عمل نکرده اســت براســاس کدامین 
معیار و مبنا و الزامی به قول شــفاهی 

خود پایبند خواهد بود؟!
دولت یازدهم در مقابل نقض صریح 
برجام توسط آمریکا در یکسال اخیر یا 
ســکوت کرده، یا توجیه و یا در نهایت 
گالیه کــرده اســت! واکنش هایی که 
همگی طرف مقابل را بر عهدشــکنی 

مصمم تر کرده است.
 کاخ سفید: بعد از

 توافق هسته ای هم
 ایران را تحریم کردیم

آمریکایی  مقامــات  وقاحــت  اما 
بــه دروغ بزرگ »به همــه تعهداتمان 
عمل کردیــم« ختم نمی شــود. آنها 
صراحتا اعالم می کنند که در پسابرجام 
تحریم های جدیدی علیه ایران تصویب 

کرده ایم.
»آنتونــی بلینکن« معــاون وزیر 
خارجه آمریکا در جلسه استماع کمیته 
امور خارجی مجلس سنا درباره اقداماتی 
کــه آمریــکا از بعد از حصــول توافق 
هسته ای علیه ایران انجام دادند، تصریح 
کرد کــه تحریم هایــی را علیه برخی 
مقامــات ایران و نیروهــای نظامی آن 
تصویب کرده، حمایت هایشان را جهت 
تقویت توان نظامی کشــورهای عربی 
افزایش داده و همچنین بسته حمایت 
نظامی بزرگتری را برای اســرائیل در 
نظر گرفته و امضــا کردند تا مطمئن 

شوند متحدانشان در اثر توافق هسته ای 
آسیب نخواهند دید.

 اعتماد به آمریکا
حرکت به سوی سراب

علی شــمخانی دبیر شورای عالی 
امنیــت ملی در همایش بزرگداشــت 
شهدای وزارت نیرو گفت: تصمیم گرفته 
شده بود که در نشست سازمان ملل بر 
بدعهدی های آمریکا مروری شود و در 
این خصوص فهرستی تهیه شده بود که 

مطرح شده است.
شمخانی اعتماد به آمریکا را حرکت 
کردن به سوی سراب خواند و گفت: اگر 
قرار باشد برای کارهای کوچکی مانند 
خرید هواپیمای مســافربری نیز شاهد 
باشــیم، تصمیمات  آمریکا  کارشکنی 
جدی تــری برای احقــاق حقوق خود 

خواهیم گرفت.
 صالحی: آمریکا در پشت پرده

 بانک ها را می ترساند
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان 
انرژی اتمی در برنامه دست خط شبکه 
پنجم ســیما گفت: آمریــکا در ظاهر 
می گوید که طبق برجــام عمل کرده 
است اما پشت پرده بانک ها را می ترساند 
که اگر کوچک ترین خالفی صورت گیرد 
فالن و چنــان می شــود. بانک ها هم 
می گویند ایــن خالف ها را می فهمد و 
قاضی است؟ می گوید من قاضی هستم.

صالحی افــزود: قانون ویزا یکی از 
بدعهدی های آمریکا بود. در مصاحبه ها 
و هم چنیــن من به آقــای مونیز هم 
گفتم. یکــی از قشــرهایی که حامی 
این برجام بود دانشــگاهیان بودند. با 
این ویزا و قیدی که در ویزا گذاشــتید 
این قشــر می گوید چه اســتفاده ای از 
برجام کردیم. در گذشــته دانشمندان 
اروپایی راحت به ایران می آمدند. بین 
دانشگاه ها همکاری وجود داشت. االن 
خیلی از اینها نمی آیند چون می ترسند 
موقع بازگشت در آمریکا دچار مشکل 
شــوند. اینها جزو بدعهدی هایی است 

که انجام دادند.
وی در ادامــه گفــت: ما ســند 
محرمانه امضا نکردیم. وقتی کشوری 
پروتکل الحاقی را امضا می کند برنامه 
بلندمدتش را به آژانس بدهد. ما برنامه 
بلنــد مدت خود را به آژانس برای 15 
ســال آینده اعالم کردیم. هر کشوری 
که برنامه بلند مدت خود را به آژانس 

می دهد اعــالم می کند که این برنامه 
من اعالم عمومی نشود. ما هم مطابق 
همین رویه به آژانس اعالم کردیم این 
برنامه را به کســی اعالم نکند. خیلی 
چیزهای دیگر هســت که ما از آژانس 
می خواهیم اعالم نکند. مثاًل اینکه چه 
میزان اورانیوم تولید می کنیم. دلیلی 

ندارد این عمومی شود.
 نامه ظریف به موگرینی
 با موضوع اجرای برجام

ســخنگوی اتحادیــه اروپا گفت: 
فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا قبل از نشست وزرا 
در نیویورک )درباره برجام( نامه ای را از 
محمــد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 

ایران دریافت کرد.
وی با اشاره به محتوای نامه گفت: 
موضوعات ذکرشــده در نامه مربوط به 
اجرای برجام، و بخشی از  گفت  وگوهای 
معمول ما هستند و )این موضوعات( در 
کمیسیون مشترک و نشست وزرا مورد 

بررسی قرار گرفتند.
به گزارش تسنیم، به نظر می رسد 
که در نامه آقای ظریف به اتحادیه اروپا 
دربــاره اجرای برجام، بــه موضوعاتی 
مانند بدعهدی های آمریکا نیز اشــاره 

شده باشد.
»ولی اهلل ســیف« رئیس کل بانک 
مرکزی ایران نیز که اخیراً به وین سفر 
کرده بود، گفته است: واقعیت این است 
که این ادعای طرف آمریکایی درست 
نیســت و تعهداتی که دولت آمریکا در 
برجام به عهده گرفته هنوز ناتمام مانده 
اســت و رفتار طــرف آمریکایی، رفتار 

شفافی نیست.
وی افزود: آمریــکا از یک طرف 
این ادعا را مطرح می کند که بانک ها 
می توانند با ایران کار کنند اما بالفاصله 
اعــالم و نگرانی های  تهدیداتــی را 
جدیدی را ایجــاد می کند و بانک ها 

را می ترساند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان در واکنش به اخبار 
منتشــر شده در مورد نامه محمدجواد 
ظریف به فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأیید 
چنیــن موضوعی،  اظهار کرد: ارســال 

چنین نامه هایی امر جدیدی نیست.
قاسمی افزود: پیش از این نیز چنین 
نامه هایی بین طرفین مبادله شده است.

گفت: رئیس جمهور در قزوین از برخی روزنامه ها و صدا و ســیما 
انتقاد کرده است که چرا واقعیت ها را به مردم نمی گوئید؟

گفتم: واقعیت ها را بارها گفته اند، مثاًل اینکه قرار بود برجام 
آفتاب تابان و فتح الفتوح باشد ولی حاال معلوم شده که سکه 
تقلبی بوده، یا آنهمه امتیاز نقد داده ایم و در عوض یک مشت 
وعده نسیه تحویل گرفته ایم، قرار بود تحریم ها برداشته شود 
که نه فقط برداشــته نشده بلکه چند تحریم دیگر هم اضافه 

شده و...!
گفت: منظور ایشان دســتاوردهای توافق هسته ای است و گالیه 

کرده اند چرا برای مردم گفته نمی شود!
گفتم: درباره دســتاوردها هم که آقای سیف توضیح داده 
و گفته بود »تقریباً هیچ« بوده اســت! اگر همین واقعیت ها را 
هم بگویند که آقایان برنمی تابند و منتقدان را به جهنم حواله 

می دهند! 
گفت: خب این چیزها را که خودمون هم می دانیم پس برای چی 

تذکر می دهند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! طرف می گفت چرا روی نوشــابه ها 
نوشته اند خنک بنوشید؟ یعنی اگر نمی نوشتند، ما نوشابه رو 

حسابی می جوشوندیم و بعد می خوردیم!


