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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- مرز عقالنیت و سفاهت کجاست؟ آیه 130 سوره بقره، یک مالک مهم در این 

َلّْهًِ إِبَْراِهیَم إَِلّ َمن َســِفَه نَْفَسُه. چه  باره معرفی می کند و می فرماید »َوَمن یَْرَغُب َعن ِمّ
کسی از دین ابراهیم رویگردان می شود، جز آنکه خویشتن را سفیه و سبک  مغز کرده 
است؟«. جزو قواعد دینداری که عقل هم آن را امضا می کند، دشمن داشتن دشمنان 
است. آیه 22 سوره مجادله، دوست انگاری دشمن را رفتاری غیرمومنانه می شمارد.»َلّ 
وَن َمْن َحاَدّ اهللَ َوَرُسولَُه َولَْو َکانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبَْناَءُهْم  تَِجُد َقْوًما یُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوالَْیْوِم اْلِخِر یَُواُدّ
أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشیَرتَُهْم... أُولِئَک ِحْزُب اهللِ« أََل إَِنّ ِحْزَب اهللِ ُهُم الُْمْفِلُحوَن. هرگز مردمی 
را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند، چنین نخواهی یافت که با دشــمنان خدا و 
رسول او دوستی کنند؛ هر چند آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشان 

آنها باشند... آنها به حقیقت حزب خدا هستند، بدانید که حزب خدا رستگارانند«.
2- آقای روحانی دیروز گفت: »کسانی که با دولت مخالفت می کنند، بیشتر بر مبنای 
کم عقلی است«. لبد به یاد می آورید که ایشان در دولت یازدهم، وعده تحول اقتصادی 
100 روزه داد اما وقتی نوبت انتخابات 96 شد، همه چیز را منکر شد و گفت »مگر آدم 
کم عقل باشد که وعده تحول اقتصادی 100 روزه بدهد«! عقل برای روحانی مهم است؛ 
نشان به آن نشان که با دو سال تاخیر فاز، در مذّمت دیوانگی گفت »داستان مضحکی 
اتفاق افتاده؛ می گویند تعهدی که قبال بستیم، فعال قرص و محکم نباشد، درباره موضوع 
دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما 
به برخی کشورهای شرق آسیا می گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه اند که با شما 
مذاکره کنند؟ شما به مذاکره اي که به تایید سازمان ملل رسیده، پایبند نیستید«. چرا 
بر ســر این مجادله کنیم که آیا می شود علم اسالمی تولید کرد یا علوم، غیر اسالمی 
هستند؟ چرا از سکولرترین صاحب نظران علوم سیاسی یا حقوق و روابط بین الملل 
نپرسیم که آیا همین سخنان درباره دیوانگی دانستن مذاکره با آمریکا، در کنار اعتماد 

به این رژیم و دادن امتیازهای یکطرفه، نشانه خردمندی است؟
3- با وجود این ســخنان صریح روحانی، چرا باز هــم دنبال مذاکرات و معامله 
)بخوانید قمار( جدید هستند؟ مگر او نمی گفت »آمریکا کدخداست و اروپایی ها آقا 
اجازه هستند«؟ اکنون گشودن باب مذاکرات پنهانی جدید با انگلیس و فرانسه وآلمان 
که فقط نقش دلل ترامپ را بازی می کنند، عقالنیت است یا کم عقلی؟ آقای ظریف برای 
هواخوری به مونیخ رفته بود یا بنا بود باب مذاکره جدید باز شود؟ پس چرا از یک باک 
بنزین هم از مهمان رسمی دریغ شد؟ چرا تعمد به توهین دارند؟ اگر با »جام برجام« – با 
همه تبلیغاتی که درباره اش شد- نتوان در جریان سفر رسمی، یک باک بنزین خرید، 
پس کاپ اخالق برجام که به ما رسید، به چه می ارزد؛ یا آن جایزه مشترکی که پارسال 

در چتم هاوس به آقای ظریف و جان کری اختصاص دادند؟!
4- چرا از چتم هاوس انگلیس تا اسلو فروم نروژ و کنفرانس امنیتی مونیخ، جریانی 
دنبال این است که آقای ظریف را با وزیرخارجه بازنشسته آمریکا کنار هم بنشاند؟ آیا با 
نوستالژی و خاطره بازی می شود توافق پایمال توسط مشتی کالهبردار و اوباش بین المللی 
را احیا کرد؟ هنگامی که روحانی 27 دی 1395 گفت »برجام یک توافق دوجانبه نیست 
که ترامپ بگوید خوشم می آید یا بدم می آید«، به فاصله یکی دو ساعت، جاش ارنست 
سخنگوی کاخ سفید در دولت اوباما وقیحانه پاسخ داد »ما برای آینده برجام در دولت 
بعدی تضمین نداده ایم. اوباما بارها گفته که این دولت درخصوص آنچه دولت بعد می کند، 
هیچ تضمینی نداده است. دولت بعدی بر اساس اینکه چه چیزی را در راستای منافع 
ملی تشخیص می دهد، تصمیم مقتضی را در قبال توافق خواهد گرفت«. با این وصف 
کری الن دقیقا چه کاره است؟ زمانی که امضای او به قول آقای عراقچی تضمین تلقی 

می شد، پیمان شکنی آمریکا شروع شد، حال که دیگر او اصال کاره ای نیست.
5- مرحوم هاشمی هم به کری خوش گمان بود که 28 آذر 1392 در مصالی کرمان به 
مردم گفت »وزیر خارجه آمریکا با اعتراف به خلف وعده آمریکا، قول داده که واشنگتن 
جبران کند. وقتی وزیرخارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران می گوید ما خلف وعده خود را 
جبران می کنیم و مذاکرات باید ادامه یابد؛ یعنی عزم قدرت های غربی برای گفت وگوهای 
دوستانه با ایران جدی است«. وعده جبران جان کری هرگز به واقعیت نپیوست. هنوز 
که هنوز است، او قرار است جبران  کند؛ حکایت پلیس ساده دلی که دوبار دست دزد 
را باز کرد و او  گریخت! یک بار، دزد گفت »بروم سیگار بخرم« و رفت که رفت؛ و نوبت 

دوم، پلیس گفت »تو بمان، من می روم و می خرم«!
6- رسانه ها از مذاکرات درباره مهار نفوذ منطقه ای و توان موشکی ایران به عنوان 
مکمل برجام در مونیخ خبر داده اند. همچنانکه خبر می رســد اروپایی ها پذیرفته اند 
اعمال برخی شروط هسته ای و غیر هسته ای آمریکا را از ایران بخواهند. وزیر خارجه 
دولت پیزوری فرانسه دیروز گفت »ایران باید نگرانی ها درباره برنامه موشکی خود را به 
رسمیت بشناسد یا اینکه با تحریم های احتمالی مواجه خواهد شد«. نشریه آمریکایی 
نیویورکر و خبرگزاری رویتر در همین زمینه می نویسند »کری در دیدار خصوصی، از 
ظریف خواسته تا هر تصمیمی که دولت ترامپ درباره برجام گرفت، ایرانی ها توافق را 
کنار نگذارند یا مفاد آن را نقض نکنند«! مفهوم این اتفاقات چیست؟ اروپایی ها و کری 
دوباره نقش پلیس خوب را به مدد ســیاه بازی های دولت ترامپ به اجرا می گذارند تا 
مسئله بدعهدی غرب را به حاشیه پرتاب شود و واگذاری امتیاز جدید از سوی ایران 

را یک ضرورت جا بزنند؟
7- اگر رویتر و نیویورکر و نیویورک تایمز، خبرها را منتشر نمی کردند، افکار عمومی 
یا صاحب نظران از کجا باید با خبر می شدند که دیداری بی سر و صدا با جان کری انجام 
شده و یا آلمانی ها به هواپیمای وزیر خارجه ما بنزین نداده اند؟! چرا همچنان به پنهانکاری 
ادامه می دهند و مردم و مسئولن را در مقابل عمل انجام شده می گذارند؟ چرا با وجود 
چند بار رودست خوردن، بازهم وسوسه می شوند این باردرباره »نقش ناامن کننده ایران«! 

و توان نظامی، مذاکره کنند؟ واسطه این وسوسه چه کسانی هستند؟
8- عایدی ســفر آقایان ظریف و عراقچی به لندن و مونیخ، غافلگیری در مقابل 
خباثت انگلیس و آمریکا و فرانســه برای صدور قطعنامه علیه ایران بود که با وتوی 
روســیه ناکام ماند. روحانی دو روز بعد گفت »آمریکا و انگلیس می خواستند علیه ما 
در شورای امنیت توطئه کنند«. این توطئه در حالی بود که سفیر خوابزده ما در لندن، 
دو روز قبل از آن گفت برای حل بحران یمن با لندن توافق کرده ایم! پنج ماه قبل هم 
ظریف در نیویورک به همتایان خود گفت »20 ماه پس از برجام هنوز نمی توانیم حتی 
یک حساب بانکی در انگلیس افتتاح کنیم«! و همین چند روز پیش، عراقچی در چتم 
هاوس انگلیس اعالم کرد »برجام برای ایران دستاوردی نداشته است«. راستی عقل و 

عبرت آموزی در کجای این روند دیده می شود؟
9- رهبر انقالب 28 شهریور 1395 به درستی متذکر شدند »متأسفانه برخی ها 
حاضر نیستند این بی اعتمادی را قبول کنند و اگرچه به زبان می گویند آمریکا دشمن 
است اما احساس واقعی بی اعتمادی به آمریکا در آنها وجود ندارد... هنگامی که در انسان 
احساس دشمنی و بی اعتمادی واقعی به طرف مقابل وجود داشته باشد، در مذاکرات و 
دیدارها، الزامات آن را رعایت می کند و به گفته های طرف مقابل مطلقاً اعتماد نخواهد 
کرد. عقالنیت اقتضاء می کند نســبت به کسانی که دشمنی خود را آشکار کرده اند، 
بی اعتمادی مطلق داشته باشیم«. متاسفانه همچنان واسطه های مشکوکی هستند که 

دعوت به اعتماد بالوجه به دشمن می کنند.
10- برخی سیاسیون در گذشته چنین تلقین کردند که ما مقهور آمریکا و غرب 
هستیم، منفعل مطلق! این ادعا خالف واقعیت ها و گزارش های راهبردی در آمریکا و 
اروپاست. اما چون نسخه ناتوانی و انفعال می پیچد، مطلوب غرب است. اگراین منطق 
درست بود، اصال انقالب اسالمی امکان پیروزی و تداوم و پیشروی نداشت. همین طور 
است دفاع مقدس و شکست سد تحریم ها و پیشرفت های معجزه آسای علمی و فنی، و 
بالخره؛ پس زدن مثلث صهیونیسم مسیحی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین. 
11- نگاه مرعوب و منفعل به غرب در حالی اســت که نتانیاهو 5خرداد 1390 در 
کنگره آمریکا اظهار داشت »اکنون زمان گذشته و لولی تاریخ ممکن است به زودی 
چرخش پیدا کند... از گذرگاه خیبر ]در عربستان[ تا تنگه جبل الطارق ]در مراکش[ 
تحول و دگرگونی عظیمی در خاورمیانه در جریان است. باید به یاد داشته باشیم که 
شعله  آرزوهای ما می توانند سرد و خاموش شوند، مانند همان اتفاقی که سال 1979 در 
ایران رخ داد.... باید بپذیریم نیروهای قدرتمندی وجود دارند که با الگوی مورد نظر ما 
مخالفند«. مقارن همین دوره شوراي آتالنتیک در گزارشي اعالم کرد »ایران به صخره 
اي بزرگ در برابر آمریکا تبدیل شده است. صخره ایران فراتر از ظرفیت پاسخگویي 
موثر ماست«. 22آذر 1389 نیز نشستي با حضور 3 مشاور امنیت ملي در دولت هاي 
فورد، کارتر، بوش پدر و اوباما در شوراي آتالنتیک برگزار شد. برژینسکي، اسکوکرافت و 
جیمز جونز هم عقیده بودند که جهان در یک »نقطه عطف تاریخي« از هنگام فروپاشي 

شوروي قرار گرفته است.
12- ولفکانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ 25 بهمن 1395 به روزنامه 
ایندیپندنت گفت »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 شــکل دهند... دولت ترامپ ممکن است به منزله کاتالیزور ]سرعت دهنده فعل و 
انفعالت[ در این روند عمل کند. فضای امنیتی جهان مســلماً بی ثبات تر از هر مقطع 
دیگر از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است. احتمالً ما در آستانه دوره عبور از غرب 
هستیم؛ دوره ای که در آن بازیگران غیرغربی، امور بین الملل را شکل می دهند. برخی 
از اساسی ترین ارکان غرب و نظم جهان لیبرال، تضعیف شده است. ناکامی 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«. همزمان فدریکا موگرینی به روزنامه »ولت« گفت »قدرت 

رهبری آمریکا در حال زوال است. بزرگترین دموکراسی دنیا، بی ثبات شده است«.
13- آقای روحانی هفته گذشته در هرمزگان گفت: »امروز صنعت و تحولت مربوط 
به دنیای ارتباطات چنان با زندگی ما مخلوط شده و سبک زندگی را تحت تأثیر قرار داده 
که به هیچ وجه نمی توانیم خود را از این دگرگونی ها جدا نگاه داریم. دیگر این اختیار 
را نداریم که بگوییم کدام یک از این تحولت و دستاوردهای ناشی از آن خوب است یا 
بد و حالل است یا حرام«! با این تلقی باید کل دین را به عبادات شخصی تقلیل داد و از 
سیاست اسالمی بلکه حتی ایرانی و ملی دست کشید! »خود ناتوان پنداری« و »دشمن 
بزرگ پنداری«، با عرض پوزش، همان نگرش منحط شاهان قجری و پهلوی است که ایران 

عزتمند را به تیول انگلیس و آمریکا درآورد و موجب خروش غیرت ملت ایران شد..

یک بغل عقل، یک باک بنزین

محمد ایمانی

* ای آقایان همه چیز فهم و دنیادیده! هر بی سوادی تشخیص می دهد که اروپا هیچ 
وقت سود چند هزار برابری شرکت در دزدی های شیطان بزرگ را فدای ایران نمی کند... 

چرا این همه دروغ؟!
0916---4129

* یکی از مشــکالت اساسی ما اطاله دادرسی است، حتی در مواردی که جرم آشکار 
و در دید همه مردم رخ داده است. قوه قضائیه در چنین حوادثی چون راننده اتوبوس 
و سمند در خیابان گلستان هفتم پاسداران می بایست ظرف 48 ساعت اقدام می کرد 
که مردم حالوت اقدام ســریع دستگاه قضا در رسیدگی به جرم جنایتکاران را حس 

نمایند. بیش از دو هفته سپری شد و هنوز هیچ خبری از حکم دادگاه نیست. چرا؟!
دشتی و فرخ
* نیروهای ارزشی و انقالبی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، هرگاه انحراف، 
خطایی و اختالسی و... پیش می آمد، جزو اولین کسانی بودند که موضع می گرفتند و 
به ایشان اخطار می دادند. هم اکنون نیز پس از نوشتن نامه اخیر وی که دارای شباهت 
با مواضع موسوی و کروبی بود باز هم جریان انقالبی این حرکت او را محکوم و از آن 
برائت جستند. آیا واقعا جریان اصالح طلب نیز چنین شهامتی دارند که فتنه گرانی چون 
موسوی، خاتمی و کروبی را به خاطر فتنه 88 و بردن نظام تا پرتگاه سقوط، محکوم 

و از آنها اعالم برائت نمایند؟
0918---7201

* 5 سال قبل وقتی که آقای رئیس جمهور به قدرت تکیه زدند قیمت برنج هندی 4 
هزار تومان بود امروز 6 هزار تومان شده است. قیمت گوشت کیلویی 23 هزار تومان 
بــود االن به 54 هزار تومان رســیده و بنزین لیتــری 400 تومان بود در حال حاضر 

1000 تومان می باشد. با این وصف چگونه می شود باور کرد که تورم 8 درصد باشد.
نیک نام

* مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی، بهداشــت، گمرک و استاندارد چند سال مدام 
می گفتند محصوالت تراریخته در ایران نداریم و وارد هم نکرده ایم! حاال که معلوم شده 
برخی از واردات این محصوالت بسیار خطرناک هزاران میلیارد تومان کسب کرده اند به 

دفاع از آن روی آورده اند! واقعا سازمان بازرسی کجاست؟
0935---2131

* سازمان محیط زیست به بهانه جلوگیری از هدررفت آب در عمل می خواهد کشاورزی 
را به سمت محصوالت تراریخته سوق بدهد و در این بین جیب دالل ها و واردکنندگان 

بذر تراریخته پر خواهد شد.
0912---3104

* اگــر دولت صداقت دارد لطف کند به وعده ای  که رئیس جمهور یک هفته قبل از 
انتخابات برای افزایش یارانه ها و پرداخت مستمری به مردم داد و افراد زیادی هم در 
ســایت وزارت رفاه ثبت نام کردند، عمل کند. متاسفانه با گذشت قریب به 10 ماه از 

داده شدن این وعده، هیچ خبری از اقدام عملی نیست. چرا؟
0918---2753

* شبکه های توزیع فیلم های خانوادگی، به ابزاری برای توزیع آثار سطحی، بی مایه و 
مبتذل سینمای ایران و نشر فرهنگ الابالی گری و هنجارشکنی تبدیل شده اند. تصور 
بســیاری از مردم نسبت به مهر تایید وزارت ارشاد بر این فیلم ها چیزی مشابه تایید 
شورای نگهبان است که هر کس کف صالحیت را داشت می تواند نامزد انتخابات شود! 
لذا خانواده ها با اطمینان اقدام به خریداری این فیلم ها می کنند، در حالی که نمی دانند 

گرگ هایی در لباس میش را به جان فرزندان خود می اندازند.
0919---2470

* به گروهی از نمایندگان مجلس که در حال جمع آوری امضا و تالش برای تصویب 
طرح بررسی اموال مسئوالن کشور از بعد از انقالب هستند عرض می کنم اگر در این 
کار موفق بشوند نام خود را در تاریخ مجلس این کشور جاودانه ساخته اند. البته که کار 
سختی را قرار است انجام دهند ولی باید در این راه از هر تهدید و تطمیع عبور کنند 

و فقط رضایت خداوند را در نظر بگیرند.
علیمردانی
* اگر امام جمعه ای به دنبال زندگی اشــرافی باشد مسئوالن و مدیران را در این کار 
زشت صبورتر و گستاخ تر می کند و در مقابل، ساده زیستی امام جمعه، الگویی عملی 

برای ساده زیستی همگان و باعث مطالبه عمومی آن از مسئوالن خواهد شد.
8181---0902 و 1648---0915

* کمیته اشتغال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد! یعنی چند روز به پایان سالی 
که به »تولید و اشــتغال« اختصاص یافته بود در پایان سال )96/12/12( کمیته آن 

شکل گرفت! قرار است این کمیته طی 2 هفته چه شق القمری برای اشتغال بکند؟!
عباسی
* واقعا خیلی غصه دارد! دیپلمات ارشد کشور که برای به کرسی نشاندن برجام بدفرجام 
طی بیش از 3 ســال همه انرژی و اعتبار خود، کشور و مسئوالن را خرج آن کرد، در 
سفری به یکی از کشورهای امضا کننده در برگشت با عدم تحویل سوخت هواپیمایش 
به خاطر تحریم کدخدا مواجه شــود؟! آیا وقت آن نرســیده آقایان به خود آیند و راه 

روشن گذشته دانشمندان شهیدمان را در پیش گیرند؟!
وحیدی- گرمسار
* دولت آقای روحانی را باید دولت سراسر تناقض نامگذاری کرد. آقایان از یک طرف 
می گویند آمریکا و انگلیس در شورای امنیت علیه ایران توطئه می کنند ولی از طرف 
دیگر وقتی وزیر خارجه انگلیس به ایران می آید در صف مالقات با او می ایســتند و 
عکس یادگاری می گیرند! آیا همین رفتار را قصد دارند با وزیر خارجه گستاخ فرانسه 

داشته باشند؟
021---1868

* آیا رئیس جمهور در بندرعباس می دانست که در کشور آلمان به هواپیمای وزیر امور 
خارجه کشــورمان سوخت نداده اند که گفت؛ تمام کشورهای اروپایی در مورد ایران، 

آمریکا را محکوم کرده اند؟!
0911---9569

* آقای رئیس جمهور کشــورمان گفتند؛ آمریکا و انگلیس در شورای امنیت علیه ما 
توطئه می کنند! این کشف بزرگ را پس از 5 سال آزمون و خطا تبریک می گویم! و 

خدا را شکر به خاطر این بیداری سریع و به موقع!
0914---8902
* وزیر بهداشت گفته روزنامه هایی که از دولت بودجه می گیرند نباید علیه دولت بنویسند. 
اینجا یک سؤال مهم پیش می آید: چرا بعضی از دولتمردان که حقوق بگیر جمهوری 
اسالمی هستند و حقوق نجومی هم می گیرند علیه نظام حرف می زنند و اقدام می کنند؟
0910---4073

* ساعات درس دین و زندگی را در مقطع دبیرستان کاهش دادند و نامه اولیاء برای 
اعالم دلیل این موضوع از سوی مسئوالن پاسخ داده نشد!

0912 --- 0249
* شــهرداری تهران باید به پرسنلی که زیرنظر پیمانکاران فعالیت می کند هم توجه 
کند اکثر پیمانکاران حق بیمه و دیگر مزایای کارگران را نمی دهند و مرجع رسمی هم 
برای احقاق حق کارگران نیست. من در سازمان خدمات اجتماعی تهران مشغول کار 
بودم و با اتمام مهلت قرارداد پیمانکار ما هم بیکار شدیم و بعدا فهمیدم که پیمانکار 

متخلف اصال حق بیمه ای برای بنده واریز نکرده است.
0919 --- 7522
* شــرکت نفت به بازنشستگان بن خرید از فروشــگاه های رفاه را می دهد اکثر این 
فروشگاه ها قیمت اجناس را بیشتر از مراکز دیگر می فروشند و بازنشستگان حق انتخاب 

ندارند که از فروشگاه های دیگری و با قیمت مناسب تری خرید کنند.
0912 --- 3588
* علی رغم گذشــت 5 ســال از آزمون استخدامی وزارت راه وشهرسازی، هنوز تعداد 
زیادی از پذیرفته شدگان، بعد از طی مراحل گزینش به دلیل عدم اصالح ساختار منابع 

انسانی، دعوت به کار نشده اند.
0918 --- 2446

جوابیه روابط عمومی شهرداری منطقه 6
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان مورخ 96/12/6 مبنی بر جمع آوری پارکینگ 
خودروهای بازیافت در خیابان اقاقیا که محل تجمع معتادان شده است، ضمن تقدیر از 
دغدغه این شهروند گرامی به آگاهی می رساند: در راستای اجرای الزامات طرح تفکیک 
در مبداء پســماند خشک و رفع معضالت زیست محیطی و خدمات رسانی بیشتر به 
شهروندان منطقه 6 در جمع آوری بهینه پسماند خشک، اداره مدیریت پسماند منطقه 
اقدام به نوسازی کارگاه بازیافت و احداث سوله تفکیک در خیابان پسماند و به ناچار 
جهت پارک خودروهای جمع آوری پســماند خشک که عمدتا از ساعت 21 لغایت 8 
صبح روز بعد می باشد، از محل پارکینگ فعلی استفاده می کنند. این پروژه در نیمه اول 
سال آینده به بهره برداری رسیده و پارکینگ جمع آوری خواهد شد. گفتنی است تمام 
سعی منطقه در اجرای سریع تر پروژه و کسب رضایت ساکنین خیابان اقاقیا بوده، لذا 
ضمن تشکر از صبوری ساکنین محل به اطالع می رساند پارکینگ خودروهای بازیافت 
با ارتفاعی باال محصور شده و نگهبانی می شود و امکان تجمع افراد معتاد وجود ندارد. 

با تشکر از مشی روشنگرانه آن روزنامه.

گفت و شنود

خبر ویژه

عقل!

دستکاری سازمان یافته
در آمار اقتصادی دولت

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت اذعان کرد: 14 زیربخش صنعت، همچنان 
رشد منفی را طی می کنند.

فرشــاد مومنی در مراسم نقد و بررســی کتاب مرزهای نو در اقتصاد سیاسی 
بین المللی گفت: ما با دستکاری مفاهیمی روبرو هستیم که در حیطه عمومی مضمون 
رانتی دارند و البته مورد توجه قرار نمی گیرند. این مفاهیم در زبان فارســی واژگان 

نوآورانه داشته که با توجه به رانتی بودن اقتصاد به سادگی از کنار آنها می گذریم.
ما در نظام آمار و اطالعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار 
مسائل خطیر و مهم قابل تفسیر است. مثال در گزارش رشد گروه نفت میان اجزای 
تولید ناخالص داخلی در ســال 95 یک تورش )اشــتباه و خطای سیستماتیک در 
ارزیابی( نزدیک به 30 درصدی در گزارش های منتشره از بانک مرکزی روبرو هستیم.
مومنی افزود: این چه حکمتی است که بانک مرکزی و سازمان آمار یک در 
میان درباره داده های معین و مهم مانند رشد اقتصادی بدون مشخص کردن اجزا 
ادعایی می کنند و هر بار یکی از آنها گزارشی منتشر می کند و یکی دیگر سکوت 

پیشه می کند.
او خاطرنشان کرد: کارکرد رشته فعالیت هایی که در ارتباط با آمار و اطالعات 
هستند واقعیت تلخی است که صنعت با آن روبرو است. برای مثال مقامات اجرایی 
چنان گزارش هایی می دهند که گویی رشد اقتصادی در ایران رتبه نخست جهان 
است که البته در شکل صوری نامربوط نیست،  اما پشت آن ماجراهایی دارد که 
قابل تامل هســتند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: بر اساس آمار سال 95 از 24 
زیربخش فعال در صنعت که آمارها نشــان از رشد دارند 14 زیربخش همچنان 
رشد منفی دارند که هفت مورد آنها در سال 95 رشد منفی 20 درصد را تجربه 
کردند. تولید صنعتی مدرن رابطه تنگاتنگ و تعیین کننده ای با امنیت اقتصادی، 
قدرت سیاسی، امنیت اجتماعی و... دارد که اقتصاد سیاسی رانتی و غیرشفاف این 

رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد.
اصرار عجیب به مسئله تراشی

و نپرداختن به مشکالت واقعی کشور
روزنامه رسالت از رئیس جمهور خواست به بازی بی اعتنایی به مسائل واقعی کشور 

و تولید مسئله و حاشیه پایان دهد.
 روزنامه رسالت در سرمقاله ای به قلم محمد کاظم انبارلویی نوشت: کوچک کردن 
مسائل بزرگ و بزرگ کردن مسائل کوچک، یک شگرد شناخته شده رسانه ای برای 
پنهان کردن یک حقیقت و آشکارسازی یک حقیقت نماست! در این پنهان کردن و 
آشکارسازی یک فریب و نیرنگ وجود دارد تا عده ای به منافعی برسند یا عده ای از 
رسیدن به حق خود محروم شوند. از همه مهمتر کسانی که باید در مقام پاسخگویی 

باشند، از این معرکه یک حرکت فرار به جلو داشته باشند.
شگرد جدید در عرصه رسانه، آنچه گفته آمد نیست، بلکه »هست« کردن مسائل 

»نیست« و »نیست« کردن مسائل »هست« می باشد.
اینکه در یک تریبون که مخاطب آن نخبگان علمی کشور، فرهیختگان دانشگاهی 
و دانشجویان جوان و نخبه هستند گفته شود؛ »آیا با گذاشتن یک جلد قرآن توی 
داشــبورد ماشین، آن ماشین اسالمی می شود؟!« یا گفته شود؛ »عده ای می گفتند 
ما هر چه از علم نیاز داریم، می توانیم از حوزه های علمیه به دست آوریم و نیازی به 
دانشگاه نداریم«، طرح این مسائل خالف واقع ناظر به کدام مسائل اصلی مردم و کشور 
است؟ جنس این حرف ها از جنس »هست« کردن مسائل »نیست« و نیست کردن 
مسائل »هست« می باشد. چون در کل مساحت و طرح مباحث مربوط به اسالمی 

کردن علوم انسانی هرگز کسی به این حرف ها تفوه نکرده است.
اسالمی کردن علومی که موضوع آن انسان است از امور بدیهی است چون فهم 
و ادراک مادی و الهی دانشــمندان، در این حوزه ها هر کدام اثر و تأثر خود را دارد، 
در علوم انسانی نوع فهم از انسان اگر متفاوت باشد نتایج متفاوت به دست می آید. 
رئیس جمهور در همین تریبون عمومی اعتراف می کند؛ »علم بر مبنای تفکر مادی 
ابزار قدرت و سلطه است، علم بر مبنای تفکر اسالمی در خدمت انسان هاست.« خود 
او اعتراف دارد مبنای اسالمی یا مادی »عالم« در »معلوم« او دو نتیجه متفاوت به 

دست می دهد.
پس این تکه پرانی های سخیف که هرگز کسی به آن تفوه نکرده برای تخطئه 
اسالمی کردن علوم انسانی چه معنایی می دهد؟ کدام دانشمند حوزوی و دانشگاهی 
که در حوزه علوم انسانی اسالمی نظریه پردازی می کند گفته است ما ماشین اسالمی 
و غیر اسالمی داریم یا گفته است ما هر چه از علم نیاز داریم می توانیم در حوزه های 

علمیه به دست آوریم و نیازی به دانشگاه نداریم؟
یک استاد دانشــگاه که در معتبرترین دانشگاه های کشور تدریس می کند، 
ســرکالس هم یک کلمه از خدا و قیامت و پیامبر و وحی و... نمی گوید، مبلغ و 
مروج لیبرالیسم و سکوالریسم هم هست، یک دفعه سر از یک سرویس جاسوسی 
درمی آورد و ســری ترین اسرار کشــور در حوزه دفاعی را در اختیار دشمن قرار 
می دهد. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی حداقل باید در نشست جشنواره خوارزمی از چنین پدیده ای 
اظهار تأسف می کرد و به علم سکوالر، علم غیردینی یا به قول خودش ضد دینی 
و ضد مردمی لعنت می فرســتاد. این استاد دانشگاه پس از رو شدن دستش در 

خیانت به ملت، خودکشی می کند، امری که در هیچ مذهب و دینی در جهان و 
هیچ مکتب مادی، مشروع و معقول نیست.

رئیس جمهور به جای هشــدار به دانشگاه ها در مورد اساتید دوتابعیتی و زیان 
علوم انســانی متکی بر تفکر مادی، می آید اسالمی شدن علوم انسانی را با عبارات 

موهن و غیر واقعی تخطئه می کند.
او به جای تشکر از هوشیاری نیروهای امنیتی در کشف و خنثی کردن این باند 
جاسوسی، در نشست جشنواره خوارزمی می گوید: »این حرف درستی نیست که ما 

به اساتید و پژوهشگران خود مشکوک باشیم.«
رئیس جمهور هنگام خواندن روضه این مصیبت، اگر غش و ضعفی دارد باید به 
سمت منافع ملی و ملت بیفتد نه آن طرف که بوی کفر و بی دینی و وطن فروشی 
می دهد. قدر ناشناسی رئیس جمهور از کار دستگاه های امنیتی و قضائی در این مورد 
فراموش کردن سوگند ریاست جمهوری در حفظ استقالل و امنیت ملی، ترویج دین 

و اخالق، حراست از مرزهای کشور و ... بخصوص اجرای قانون اساسی است.
مسئله استقالل اقتصادی کشور، مطالبات معیشتی مردم، اجرای اصول متقن 
قانون اساسی در حوزه اقتصاد، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، از مسائل اصلی 
و حیاتی کشور است. رئیس جمهور با فراموش کردن وظایف خود در پی خلق مسائلی 
است که نه وجود دارد نه در حوزه وظایف و اختیارات اوست و نه ورود او مشکلی را 

از مشکالت کشور حل می کند.
ای کاش آقای روحانی قبل از ســخنرانی، این بیانات امام)ره( در صحیفه نور را 
یک بار مرور می کرد تا جهت حرف های او مقوم گفتمان امام در حوزه علم و مباحث 
دانشگاهی می شد. بیانات امام)ره( را با هم بخوانیم، خالی از لطف نیست. این حرف ها 
هنوز در گوش دانشــگاهیان متعهد و نخبگان علمی کشــور زنده است. نمی دانم 
چرا رئیس جمهور آن را فراموش کرده اســت. خیال نکنید در غرب خبری هست.
)58/3/20(. درد ما این اســت که غربزده هستیم )57/12/15(، ما می خواهیم یک 
مملکت اسالمی درست کنیم )58/3/26(، تا از غربزدگی بیرون نیاییم، استقالل پیدا 
نمی کنیم)58/6/17(، ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم، ما حقوقدان 

غربی الزم نداریم.)58/3/26(
اجرای CTBT در آمریکا ممنوع 
ارسال تجهیزات آن به ایران آزاد!

دولت آمریکا درحالی که نظارت کامال ســخت گیرانه بر صادرات فناوری هایی 
حتی با کاربرد دوگانه به ایران دارد، مجوز صادرات تجهیزات نظارت هســته ای به 

ایران را صادر کرد.
المانیتور در گزارشی نوشــت: دولت آمریکا مجوز صدور تجهیزات شبکه ای و 

ماهواره ای را که در نظارت هسته ای کاربرد دارد، به ایران صادر کرد.
این رسانه افزود: »جان سالیوان« معاون وزیر خارجه آمریکا دستوری را امضا کرده 
که یک شرکت فناوری آمریکایی را درمورد صادرات تجهیزات شبکه ای، ماهواره ای 
و بی ســیم به ایران برای ایستگاه هایی که انفجارهای هسته ای را رصد می کنند، از 

تحریم مستثنا می کند.
ایاالت متحده پس از جنگ تحمیلی صادرات تجهیزات فناوری دومنظوره ای را 

که در برنامه هسته ای ایران نیز قابل استفاده باشد، تحریم کرده بود.
به نوشــته المانیتور، این تجهیزات ازسوی سازمان پیمان ممنوعیت آزمایش 

هسته ای )سی تی بی تی( سفارش شده است.
با وجود آنکه آمریکا و ایران عضو این پیمان نیستند، این سازمان سه سایت در 
ایران راه اندازی کرده تا داده های مربوط به انفجارهای هسته ای را به وین ارسال کند.

شــرکت »هیوز نتوورک سیســتمز« که در ایالت مریلند آمریکا مستقر است، 
تامین کننده تجهیزات الزم برای ســایت های راستی آزمایی در ایران بوده و وظیفه 

ارسال اطالعات به دست آمده به آمریکا را دارد.
براســاس این گزارش، سازمان پیمان ممنوعیت آزمایش هسته ای یک سایت 
در تهران و دو ســایت درکرمان و شوشتر دارد و در حال راه اندازی سه سایت دیگر 

در ایران است.
گفته می شــود تجهیزات مربوط به سی تی بی تی می تواند کاربردهای چندگانه 

جاسوسی داشته باشد.
یادآور می شود کنوانسیون منع جامع آزمایش های اتمی موسوم به »سی تی بی تی« 
در 20 شــهریور 1375 مصادف با 10 ســپتامبر سال 1996 به عنوان یک معاهده 

چندجانبه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
تاکنون 183 کشور کنوانسیون »سی تی بی تی« را به امضا رسانده اند و 164 کشور 
نیز آن را از تصویب مجالس قانونگذاری خود گذرانده اند تا وارد فرآیند اجرایی شود.
یکی از کشورهایی که با وجود برخورداری از زرادخانه های هسته ای، هنوز پیمان 
»سی تی بی تی« را برای عملیاتی شدن از تصویب نهادهای قانونگذار خود نگذرانده 
است، آمریکاست. در سال 2008 که باراک اوباما کرسی ریاست  کاخ سفید را تصاحب 
کرد، متعهد شد که با اجرای کنوانسیون منع آزمایش های اتمی، صلح بیشتری برای 

جهان به ارمغان بیاورد. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. آمریکا تنها دولتی است که 
از بمب اتمی استفاده کرد و صدها هزار ژاپنی را نابود کرد.

راغفر: دولت و گروه های سودجو
در گران شدن ارز دست داشتند

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد، دولت با گران کردن ارز دنبال 
جبران کسری بودجه بود. 

حســین راغفر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت:  با نگاهی به روزنامه های 
حامی گروه های منتفع از افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته، متوجه  می شویم این 
گروه ها از ماه ها پیش سعی در آماده کردن افکار عمومی، جا انداختن دالر پنج هزار 
تومانی و شکل دهی انتظارات عمومی داشته اند و بخش بزرگی از افزایش نرخ ارز نیز 

ریشه در همین انتظارات القا شده داشت.
وی درباره نوسانات اخیر نرخ ارز و دالیل آن گفت: مهمترین عامل افزایش نرخ 
ارز در واقع خود دولت و کســری بودجــه آن بود. دولت به عنوان محرک اصلی از 

این افزایش غافلگیر شد اما به تدریج موفق شد با اقداماتی این روند را نزولی کند.
وی در پاســخ به این استدالل که افزایش نرخ ارز تا تفاضل نرخ تورم داخلی و 
خارجی محرک رشد صادرات است، گفت: ما افزایش نرخ ارز را در سال 91 تجربه 

کردیم ولی تاثیری بر رشد صادرات نداشت.
راغفر ادامه داد: در واقع مشــکل محوری صادرات ما ریشــه در کیفیت پایین 
تولیدات، مشکالت جدی در عرصه تولید و فساد موجود در اقتصاد ما دارد در غیر 
این صورت در دوران پس از جنگ چندین بار کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده 
و ما از دالر هفت تومان به چهارهزار تومان رســیده ایم اما در نهایت اتفاق خاصی 

در صادرات نیفتاد.
این استاد دانشــگاه اقدامات اخیر مانند ممنوع کردن ثبت سفارش به دالر یا 

درخواست خرید بانک مرکزی از صرافی های مجاز را مقطعی و شتابزده دانست.
وی افزود: این قبیل اقدامات بدون ارزیابی و محاسبات قبلی می تواند با تاثیر بر 
انتظارات، پیامدهایی داشته باشد. مثال به افراد اجازه داشتن حساب ارزی را می دهیم 

ولی بعدا می گوییم برداشت شما ارزی یا ریالی است که موضوعی مبهم است.
توضیح بانک مرکزی درباره یک خبر

روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحی، به خبر ویژه منتشره به نقل از 
روزنامه اصالح طلب وقایع اتفاقیه )تاریخ 2 اسفند 96( واکنش نشان داد.

در توضیح مفصل بانک مرکزی به خبر »چالش آمار با گزارش های اقتصادی« 
آمده است: بانک مرکزی به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی در این خصوص 
توضیحات زیر را ارائه کرده است که با توجه به بازنشر مطلب روزنامه وقایع اتفاقیه 
در روزنامه کیهان خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر برای آگاهی مخاطبان 

آن روزنامه منتشر شود؛
بدهی بخش دولتی )شــامل دولت و شــرکت های دولتی( به سیستم بانکی از 
دو جزء بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی 
تشکیل می شود. در رابطه با بدهی دولت به شبکه بانکی باید توجه داشت که بدهی 
مزبور عالوه بر بدهی های دولت به بانک ها، شــامل آن بخش از مطالبات بانک ها از 
بخش های دولتی و غیردولتی می باشد که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان 
مقرر تادیه نشده اند. بنابراین، افزایش مانده این سرفصل در صورت های مالی بانک ها 
متأثر از تادیه نشدن و انباشت  بدهی های دولت های گذشته است که می تواند ریشه 
در مطالبات بانک ها از بخش غیردولتی، اوراق مشارکت شرکت های دولتی و سایر 
مطالباتی داشــته باشد که بانک ها بنا به تضمین دولت، آنها را به محض غیرجاری 
شدن به عنوان مطالبات از دولت شناسایی کرده اند. عالوه بر موارد یاد شده، بررسی ها 
نشان می دهد که تمام سودهای تعهد شده توسط دولت در قالب طرح مسکن مهر، 
به طور کامل در سرفصل مطالبات از دولت طبقه بندی شده که این امر بخش قابل 
توجهی از افزایش در مانده بدهی دولت به بانک ها در سالهای اخیر را توضیح می دهد. 
در مجمــوع بخش عمده ای از افزایش مطالبات بانک ها از دولت، از رفتارهای مالی 
دولت های پیشین درخصوص تعهدات و تضمین های بی رویه ای نشأت گرفته که به 
دلیل عدم تادیه در زمان سررسید به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده اند. ضمن 
آنکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی براساس ارقام حسابرسی شده توسط سازمان 

حسابرسی کل کشور، کمتر از ارقام مندرج در دفاتر کل بانک ها است.
بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می دهد که عامل اصلی افزایش 
این متغیر در دولت یازدهم به افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت و استفاده دولت 

از حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بوده است.
... درخصوص موضوع افزایش نقدینگی طی سال های اخیر و 3 برابر شدن نقدینگی 
کشور طی چهار سال گذشته، الزم به توضیح است که بررسی تحوالت صورت گرفته 
درخصوص رشد نقدینگی گویای این مطلب است که روند این متغیر عمدتا تحت تاثیر 
عوامل ساختاری اقتصاد ایران بوده و امکان کاهش جدی آن در یک دوره کوتاه مدت 
و میان مدت وجود ندارد. با این وجود، طی سال های اخیر جهت گیری اساسی بانک 
مرکزی بر تقویت انضباط پولی اســتوار بوده است. بررسی روند رشد نقدینگی  طی 
سال های 1392 تا پایان آذر سال 1396 در مقایسه با روند بلندمدت رشد نقدینگی 
)پایان ســال 1367 تا پایان سال 1391( نشان دهنده بهبود نسبی در کنترل رشد 
متغیرهای کالن پولی بوده است؛ به گونه ای که رشد متوسط ساالنه حجم نقدینگی 

در پایان سال 1392 تا پایان آذرماه سال 1396 معادل 24/3 درصد بوده است.

گفت: رئیس جمهور گفته است مخالفان دولت ایشان کم عقلند!
 گفتم: دولــت اگر چه کارخانه هــا را به تعطیلی کشــانده و 
دِر مراکز تولید را تخته کرده است ولی در عوض کارخانه تولید فحش 

و ناسزایش با تمام ظرفیت کار می کند!
گفت: روحانی یکی از دالیل کم عقلی مخالفان دولت را در این می داند که 

آنها تورم 8 درصدی را قبول ندارند!
گفتم: ولی خود آقای روحانی می گفت مالک تورم جیب مردم است 

و نه آمار و ارقامی که اعالم می شود! 
گفت: با این حســاب اگر رئیس جمهور حرف خودش را قبول داشته باشد، 
نمی تواند تورم 8 درصدی را قبول کند و اگر تورم 8 درصدی را قبول داشــته 

باشد، پس معلوم می شود که حرف خودش را هم قبول ندارد!
گفتم: یعنی آقای روحانی یا مخالف خودش است و یا مخالف دولت!

گفت: البته هیچ آدم عاقلی که نمی تواند مخالف خودش باشد!
گفتم: زبانت را گاز بگیر! یعنی خود آقای روحانی هم مخالف دولت است؟!

رئیس جمهور در پنجاه و هفتمین 
مجمع ســالیانه بانک مرکزی پرده 
دیگری از حقوق شهروندی ادعایی 
دولت را رونمایی کرده و با کم عقل 
خواندن منتقدین گفت: کسانی که 
با دولت مخالفت می کنند، بیشتر بر 
مبنای کمبود عقل است، مخالفت با 

دولت معنی ندارد!
رئیس جمهور صبح  روحانی  حسن 
دیروز در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه 
بانک مرکــزی تصریح کــرد: مجموعه 
سیاســت های اقتصــادی دولت و بانک 
مرکزی در 4 سال گذشته یعنی تا پایان 
دولــت یازدهم بر مبنای شــاخص های 
اقتصادی، سیاست های موفقی بوده است.

روحانی نظارت دقیق و ایجاد شفافیت 
را از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی با 
کمک سایر بانک ها برشمرد و گفت: در 
4 سال گذشته توانستیم به هدف بزرگی 
دســت پیدا کنیم. در آغاز دولت یازدهم 
هنگامی که از تورم تک رقمی ســخن 
می گفتیم برخی نه تنها باور نمی کردند، 
بلکه لبخند تمسخر هم می زدند، چرا که 
ما در شرایطی بودیم که میزان تورم ساالنه 
40 درصد، تورم نقطه به نقطه 45 درصد 
و تورم در مواد خوراکی 51 درصد بود و 
ما در آن شــرایط می گفتیم گام به گام 
در این دولت به ســمت تورم تک رقمی 

حرکت خواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: یکی 
از آرزوها و برنامه های اعالم شــده دولت 
رسیدن به تورم تک رقمی بود که البته کار 
ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده ای 
هم بودند که با این تصمیم موافق نبوده و 
می گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی 
برای دولت هدف اول و کنترل تورم باید 

در اولویت دوم قرار داشته باشد.
روحانی افزود: به هر حال تورم تک 
رقمــی تحقق یافت و ایــن یک آرزوی 
بلندمدت و 26 ساله بود تا بتوانیم به تورم 
تک رقمی برسیم و امسال هم با توجه به 
اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم 
می شــود به طور مطمئن گفت که تورم 

سال 96 هم تک رقمی است.
رئیس جمهور اظهار داشت: خواست 
من از بانک مرکزی این است که این راه را 
برای سال بعد و سال های آینده ادامه دهد 
البته ممکن است سخت و سنگین باشد، 
اما حرکت در این مسیر برای ما ضرورت 
دارد چرا که امروز کشورهایی که دارای 
تورم دو رقمی هستند تعدادشان به اندازه 

انگشتان یک دست هم نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری حسن روحانی با  اشاره به اینکه 
تمــام تالش هایی که علیه نظام و دولت 
انجام می شــود، بر مبنای این است که 
مردم نســبت به آینده امیدشــان را از 

دســت بدهند و اعتماد میــان دولت و 
مردم کاهــش یابد، افــزود: اگر اعتماد 
متقابل میان دولت و مردم مســتحکم 
بماند و به آینده امیدوار باشیم همه امور 
در مسیر درست قرار می گیرد، چرا که ما 
در کشوری دارای توانمندی های فراوان 
و سرمایه بی شــمار با ملتی بزرگ قرار 
داریم و می توانیم به راحتی از مســایل و 

مشکالت مان عبور کنیم.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه اگر در 
سال 92 می گفتیم در سال 95 تورم تک 
رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن 
برای بعضی از مدیران و مسئوالن بانکی 
نیز سخت بود، اظهار داشت: این دستاورد 
بزرگ باید حفظ شود، البته بی خبر نیستم؛ 
برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید 
و آینده ملت ضربه می زنند که البته این 
اقدامات بر مبنای کم عقلی و کمبود عقل 
است وگرنه مخالفت با دولت معنایی ندارد.

روحانی ادامه داد: مبارزه با دولت به 
معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن 

به امید و اعتماد مردم است.
درباره اظهارات رئیس جمهور و توهین 
مجدد و مکرر او به نمایندگان نکاتی وجود 

دارد که بایستی بدان اشاره کرد.
روحانی رئیس جمهور که پیش از 
این بارها از بســتن دهان منتقدان به 
خدا پناه برده بود در ســخنرانی دیروز 
در اجالس مجمع ساالنه بانک مرکزی، 
منتقــدان به مدیریت تــورم دولت را 

بی  عقل خواند.
البتــه این اولین باری نیســت که 
رئیس جمهور بــه منتقدان دولت اهانت 
می کند و از تعابیری زشت و زننده علیه 
آنان استفاده می کند، رسانه های مختلف 
تاکنون لیستی منتشر کرده اند که هر روز 
تکمیل می شود و در آن لیست فهرستی 
از 54 توهین روحانی به منتقدان دولت 

دیده می شود.
به جهنم حواله دادن منتقدین، تازه 
به دوران رســیده خواندن آنان، ناراحت 
بودن منتقدین از شــکوفایی اقتصادی 
کشور، تالش مخالفین برای ایجاد شکاف 
و تفرقه میان ملــت و دولت، در اقلیت 
و تخریب گر بودن آنــان، گروه کوچک 
حامی افراط، حامیان شــکاف قومیتی، 
دروغ پراکن، فعال در اتاق عملیاتی علیه 
دولت، ترسو، بزدل، عقب مانده، هراسان 
مانند کفار، غوطه ور در فســاد، اقلیتی 
تندرو و ناراضی از برجام، عصر حجری و 
بیکار ، متوهم و جاهل به دین، به دنبال 
انحراف و باال رفتن از دیوار، هوچی گر و 
بی شناسنامه، حرف مفت زن و... همه و 
همه از جمله توهین های رئیس جمهور و 
دولتی ها در این چهار سال به منتقدین 
است که لیست کردن آن مثنوی هفتاد 

من کاغذ می طلبد.

بزرگ ترین اعتماد مردم باید به 
بانک مرکزی و دیگر بانک ها باشد!

رئیس جمهــور با تأکید بــر اینکه 
بزرگترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی 
باید به بانک مرکزی و دیگر بانک ها باشد، 
خاطر نشان کرد: امید و اعتماد مردم به 
بانک مرکزی به مراتب بیشــتر از چند 
ســال قبل اســت و افزایش یافته است 
چرا کــه امروز نظارت های بانک مرکزی 
دقیق تر و برخی غده های سرطانی از نظام 
بانکی خارج و سرمایه بانک ها و ارتباطات 

بین المللی آنها افزایش یافته است.
روحانــی ادامــه داد: مطمئناً امروز 
اعتمادها نسبت به بانک مرکزی و دیگر 
بانک ها بیشــتر از قبل شــده وگرنه در 
طول این مدت نمی توانســتیم بر رکود 

فائق شویم.
رئیس جمهور با  اشاره به اینکه همه 
اقدامات بر مبنای رونق و رشد اقتصادی 

انجام می شود، گفت: کشور باید در مسیر 
رشــد اقتصادی و رونق قرار بگیرد؛ اگر 
شــرایط آغاز دولت یازدهــم ادامه پیدا 
می کرد و رشــدها منفی بود امروز هرگز 
نمی توانستیم نســبت به آینده امیدوار 

باشیم.
رشد اقتصادی ایران

 در رتبه اول جهان قرار داشت!
روحانی با بیان اینکه رشــد اقتصادی 
ایران در ســال 95 در رتبه اول جهان قرار 
داشــت، خاطر نشــان کرد: ممکن است 
برخی بگویند که افزایش تولید نفت بخش 
بزرگی از این رشد را برعهده داشته اما باید 
بدانیم که افزایش تولید نفت هم به واسطه 
مجاهدت و کار خســتگی ناپذیر سربازان 
جبهه تولید و مهندسان و کارگران نفت در 
کشور بوده که توانستند در طول 6 ماه میزان 

تولید نفت را به میزان گذشته بازگردانند.
بقیه در صفحه 10

در ادامه اهانت های قبلی

حسن روحانی: مخالفان دولت كم عقلند!

وزیر خارجه فرانسه دیروز پیش 
از ورود بــه ایــران، در اظهارنظری 
گستاخانه، کشــورمان را به اعمال 

تحریم های جدید تهدید کرد.
»ژان ایــو لودریان« وزیر امور خارجه 
فرانســه، دیروز)یکشنبه( پیش از سفر به 
تهران در اظهارنظری گســتاخانه گفت: 
ایران باید به نگرانی ها درباره برنامه موشکی 
خود توجه نشان دهد یا اینکه با تحریم های 

احتمالی مواجه خواهد شد.
لودریان در مصاحبه با روزنامه »ژورنال 
دو دیمانش« گفت: برنامه موشــک های 
بالستیک ایران که چند هزار کیلومتر برد 
دارند، با قطعنامه های شورای امنیت سازگار 
نیســتند و فراتر از نیاز ایران برای دفاع از 
مرزهایش  هستند. او در ادامه این ادعاها 
گفت: در صورتی که این مشکل مستقیماً 
حل نشود، این کشور با خطر تحریم های 

جدید مواجه خواهد شد.
به گزارش تسنیم، فرانسه در ماه های 
بعــد از روی کار آمدن»دونالــد ترامپ« 
به عنــوان رئیس جمهوری آمریکا رهبری 
فشــارهای اروپا علیه برنامه موشــکی و 
فعالیت های منطقه ای ایــران را به عهده 
داشته است. پاریس، اولین کشور اروپایی 
بود که بحث »توافق مکمل برجام« برای 
محدود کردن برنامه موشــکی ایران را به 

میان آورد.
»ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه 
پیش از این و در دوم بهمن 96 در حاشیه 
نشست وزرای خارجه اروپایی در بروکسل 
ایران را به دلیل موشک های بالستیک به 
نقض قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و 
گفت: »ما همچنان این فرصت را داریم که 
بر اهمیت پایبندی ایران به قطعنامه 2231 

تاکید داشته باشیم؛ قطعنامه ای که قابلیت 
دســتیابی به موشک بالستیک را محدود 
می کند و ایران به آن احترام نمی گذارد«.

اظهارنظــری  در  همچنیــن   وی 
گستاخانه گفت که درباره تالش های ایران 
برای ایجاد بی ثباتی در لبنان، یمن،سوریه 
و منطقه نگرانی وجود دارد. سفر لودریان 
بــه تهران در حالی انجام می شــود که او 
و مقامات کشــورش در طی این مدت  به 
کرات رویکردی منفی در قبال ایران پیشه 
گرفته اند و در اظهارنظراتی مداخله جویانه 
درباره برنامه دفاع موشــکی ایران سخن 
گفته اند و مدعــی نگرانی از این وضعیت 
شده اند. این در حالی است که وزیر خارجه 
فرانسه به جای طرح نگرانی ها باید نقطه 
نظرات ایــران را درباره اینکه برنامه دفاع 
موشــکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره 
نیست را به پاریس منتقل کند و مسئولیت 
کشــورش را در قبال جنایاتی که اکنون 
در یمن و ســوریه با استفاده از تسلیحات 

فرانسوی رخ می دهد بپذیرد.
عالوه بر این وزیر خارجه فرانســه به 
جای طرح نگرانی های پاریس درباره برنامه 
دفاع موشکی ایران بهتر است به نگرانی های 
تهران و حمایت های فرانســه از گروهک 

تروریستی منافقین پاسخ دهد.
بیانیه بی ادبانه پاریس

دیروز)یکشنبه( وزارت خارجه فرانسه 
در آستانه سفر وزیر خارجه این کشور به 
ایران اقدام به انتشار بیانیه ای شدید اللحن 
کرد. در بخشی از این بیانیه گستاخانه آمده 
اســت: »فرانسه بارها اعالم کرده است که 
برنامه موشکی ایران عاملی برای نگرانی های 
فراوان فرانسه و شرکایش است. این اقدام 
در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت 

نیســت و عاملی برای بی ثباتی در منطقه 
محســوب می شــود. ما همچنین مراتب 
نگرانی خود را در زمینه انتقال موشک به 
دیگــران و کمک به گروه هایی در منطقه 
اعالم کرده ایم. به همین دلیل ما امیدواریم 
که بتوانیم در مســیری درســت با ایران 

مذاکره کنیم.«
در بخش دیگری از این بیانیه بی ادبانه 
آمده است: »نقشی که ایران در منطقه  ایفا 
می کند، پیامدهای بی ثبات کننده ای برای 
این ناحیه دارد. ما امیدواریم که ایران نقش 
مثبتی برای حل بحران در خاورمیانه داشته 
باشد و به حاکمیت کشورها احترام بگذارد. 
به همین دلیل در کنار دیگر موارد مانند 
یمن، لبنان و عراق، بحران سوریه و اقدامات 
بشردوستانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.«

نگرانی های متوهمانه
 بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز 
وزیر خارجه فرانســه در آســتانه سفر به 
ایــران گفت: در بحث موشــکی و دفاعی، 
سیاست های ملی خود را ادامه خواهیم داد و 
در این خصوص به عنوان یک کشور مستقل 
که خواهان صلح و ثبات و امنیت اســت و 
تجربه یک جنگ طوالنی را از سر گذرانده، 
از کسی برای چگونگی این سیاست ها اجازه 
نخواهیم گرفت و به هیچ کشور دیگری هم 
اجازه نخواهیم داد که در این گونه مسائل و 
سیاست های ایران دخالت کند و بخواهد در 
اینگونه موارد سخنی و گفتاری را با جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشد.
قاســمی افزود: ما قطعــا با صراحت 
تمام به طرف فرانسوی خواهیم گفت که 
نگرانی های آنها درباره سیاست منطقه ای 
ایران توهم و  اشــتباه است و آنها نگرانی 

خودشــان را درخصــوص منطقه باید در 
زیاده خواهی ها و سیاست های تجاوزگرانه در 
برخی پایتخت های دیگر کشورهای منطقه 

و فرامنطقه جست وجو کنند.
گفت و گوی تلفنی روحانی و ماکرون

روحانی عصر یکشــنبه در تماس 
تلفنی »امانوئل مکرون« رییس جمهور 
فرانســه بــا وی، موضوع گفــت وگو و 
همکاری ایران و اروپا راجع به مســایل 
منطقه ای را بسیار خوب خواند اما تأکید 
کرد کــه این همکاری هیچ ارتباطی به 
برجام نــدارد و نکته مهم در شــرایط 
کنونی این اســت کــه اتحادیه اروپا در 
جهت پایبنــدی کامل آمریکا به برجام 
حرکت کند. روحانی بــا بیان اینکه به 
عنوان دو کشــور دوست، آمادگی داریم 
که راجع به موضوعات مورد عالقه با هم 
رایزنی و همکاری داشــته باشیم، گفت: 
مبارزه با تروریسم و کمک به مردمی که 
در سراسر جهان و بویژه در منطقه ما با 
حمالت و مشکالت مواجه اند، از جمله 
موضوعاتی هستند که ایران آماده است 
با همه کشــورهای دوست در ارتباط با 
این موضوعات، همفکری و همکاری کند.
رئیس جمهور فرانســه نیــز در این 
گفت و گوی تلفنی با بیــان اینکه ایران 
و فرانســه با توجه به وضعیت موجود در 
منطقه مسئولیت سنگینی برعهده دارند، 
همکاری دو کشــور را در حوزه مســایل 
منطقه ای به ویژه در ارتباط با ســوریه و 

لبنان ضروری خواند.
وی افزود: همیشه تأکید کرده ام که 
مــا خواهان مذاکره جدیــد درباره برجام 
نیستیم اما مایلیم راجع به موضوعات دیگر 

گفت و گو کنیم.

اهانت وزیر خارجه فرانسه به مردم ایران قبل از سفر به تهران


