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33916546 تمام ساعات شبانه روز »با مغالطه هاي سياســي مثل مغالطه هاي فلسفي ذهن افراد را با يک 

چشــم بندي و تردستي منحرف مي کنند. بايد قدرت تحليل سياسي را 
در جوان به وجود آورد که بتواند مغالطه را بشناسد و مچ مغالطه کننده را 

بگيرد«.)رهبرمعظم انقالب - مرداد 85(. 
شايد برجسته ترين نمود سه مناظره برگزارشده را رويکرد فريبکارانه 
برخی کانديداها با افکارعمومی دانســت که باعث شد تا در هر برنامه و 
مناظره ای مجبور به مغالطه سياسی و تناقض گويی های بيشتری برای توجيه 

عملکرد منفی خود روی بياورند. 
از ميان مغالطه های فراوانی که يک کانديدا با نامزد مکملش انجام دادند، 

فقط به سه مورد آنها اشاره می کنيم. 
مغالطه اول: مقابل دوربين و چشم در چشم مردم از يک سو هم وعده 
می دهند و هم زيرميز وعده هاي خود مي زنند و از سوي ديگر ادعا مي کنند 
به تمام وعده هايشان عمل کرده اند! اين مغالطه و رويکرد پوپوليستي را 
چگونه بايد توجيه کرد؟ در مناظره انتخاباتي ادعا کردند عده اي که شعار 
رشد 26 درصدي به مردم مي دهند، بگويند کجاي دنيا توانسته چنين رشد 

اقتصادي داشته باشد؟
 اوال بايد گفت درهمين يک ادعا هم مردم صداقت را در شما نمی بينند 
چراکــه تاکنون مردم از زبان هيچ کدام از نامزدهاي اين دوره از انتخابات 
نشنيده اند که وعده رشد 26 درصدي داده باشند، اينکه »خود بگوييد و 
خود بخنديد« زيبنده رييس جمهوري اسالمي ايران نيست! کانديدايی که 
وعده داده رشد اقتصادی را دوبرابر می کنم، رشد واقعی اقتصاد را حدود 
يک درصد می داند که قــول داده آن را دو براير می کند، نه اينکه ادعای 
رشد 11 تا 13 درصدی شما را مبنا قرار داده باشد که شما نتيجه وعده 26 

درصد را از آن می گيريد!
 ثانيا شما که ادعاي رشد8 و11 و13 درصدي داريد بايد پاسخ دهيد که 
کجاي دنيا که تحت تحريم هم نيستند، توانسته به چنين رشد اقتصادي 
برسد؟ جهت اطالع ايشان می گوييم که 14بهمن گذشته کميسيون اروپا در 
گزارش خود اعالم کرد رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه پولی يورو، 
نسبت به سال قبل، از يک و شش دهم درصد به يک و هشت دهم درصد 
افزايش يافته و پيش بينی رشد اقتصادی برای سال 2017 کاهش می يابد. 
يعنی رشد اقتصادی منطقه يورو فقط 2 دهم درصد رشد داشته و امسال 
نيز کمتر هم می شود. شبکه خبری يورونيوز نيز ميانگين رشد اقتصادی 

سال گذشته آمريکا را 1.6 درصد اعالم کرد. 
ثالثا آقای روحاني ادعا کرده » سال های قبل از سال 92 سرمايه گذاری 
خارجی متوقف و منفی شد، ولي اکنون صدها شرکت و موسسه اقتصادی 
دنيا برای حضور در ايران مسابقه گذاشتند«!.برخالف اظهارات آقاي روحانی 
گزارش آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(که مرجع رسمی 
اعالم آمار جذب سرمايه خارجی در دنيا است، نشان مي دهد ميزان جذب 
منابع خارجي ايران در سال 95، منفی و به يک دهم ميزان مصوب کاهش 
يافته اســت. يعنی دولت يازدهم از بيش از ده ميليارد و 400 ميليون دالر 
مصوب برای جذب سرمايه های خارجی در سال 95، يک سال بعد از اجرای 
برجام و در اوج رفت و آمدهای هياتهای سياسی - تجاری غربيها به تهران، 
فقط يک ميليارد دالر ) 10 درصد( جذب کرده در حالی که براســاس آمار 
همين سازمان بين المللی دولت دهم در اوج تحريم ها در سالهای 90 و 91 

بيش از 93 تا 95 درصد ميزان مصوب را جذب کرده است.
 آمار رسمی گمرک کشور نيز نشان می دهد حجم تجارت خارجی کشور 
در سال 90 و در اوج تحريم ها 108 و 6 دهم ميليارد دالر بوده است اما در 
ســال 95 و يک سال بعد از اجرای برجام 18و دو دهم ميليارد دالر نسبت 
به سال 90 کاهش داشته است. خبرگزاری رويترز نيز همزمان با برگزاری 
مناظره ســوم در گزارشی اعالم کرده از بيش از 12 موافقتنامه نفت و گاز 
امضاء شده با تهران، هنوز هيچ کدام به علت برطرف نشدن تحريم ها وارد 
سرمايه گذاری خارجی نشده و حتی يک قرارداد آی پی سی هم تأييد نشده 
است. رئيس بخش اکتشافات و توليد شرکت نفتی توتال هم در نشست ماه 
گذشته مجمع نفت و گاز اتحاديه اروپا تاکيد کرده » سرانجام همه چيز در 

باره توافقنامه ها و سرمايه گذاری در ايران به حرف ختم شده«!
رابعا آقای روحانی در اظهاراتی تاکيد کرده بود»رشــد اقتصادی 8 
درصدی در گرو به ميدان آمدن و جذب50 ميليارد دالر ســرمايه خارجی 
اســت«.حال که نه تنها سرمايه گذاری خارجی را افزايش نداده اند، بلکه 
ميزان آن کاهش هم يافته، بايد پاسخ دهند با جذب فقط يک ميليارد دالر 
سرمايه گذاری خارجی و کاهش حدود 20 درصدی حجم تجارت خارجی، 

رشد 11درصدي ادعايی چگونه محقق شده است؟
 مغالطه دوم: آقاي روحاني ادعا مي کند شهرهاي زيرزميني موشکي را 
نشان دادند تا برجام را برهم بزنند!. اين سخن نشان مي دهد وي در حالي 
که خود را متخصص امنيت ملي مي داند، چقدر از شرايط حاکم بر جهان و 
ملزومات مذاکره با قدرتهاي خارجي در اين اوضاع پر تنش منطقه بی خبر 
است. اوال هرچند برنامه موشکي کشور در جهت اصل بازدارندگي انجام 
مي شــود و متاثر از برجام و غير برجام نيست، اما آقايان اگر از مولفه هاي 
قدرت درک درستي داشتند، مي توانستند اين اقتدار دفاعي کشور را به 
عنوان پشتوانه قدرتمند و برگ برنده اي روي ميز مذاکرات جلوي چشم 
1+5 بگذارند و طرفهاي مذاکره کننده را مجبور به پذيرفتن حقوق هسته ای 
ملت ايران بدون نابود کردن دستاوردهای هسته ای کنند، نه اينکه با دست 
خالي سر ميز مذاکره حاضر شوند تا آنها تمام گزينه هايشان را  روي ميز 
بگذارند و آقايان از روي ترس مجبور به پذيرش زياده خواهی های آنها شوند.
ثانيا اين اظهارنظر را بايد در جهت همان سياست ضد دفاعي و اظهارات 
وزيرخارجه در دانشگاه تهران تلقي کرد که گفته بود امريکا با يک موشک 
مي تواند ايران را نابود کند!. بيان چنين اظهاراتي که گويندگان آن مرعوب 
قدرت پوشالي امريکا شده اند و از ترس امريکا حتي اجازه پرتاب ماهواره 
صرفا علمي ساخت دانشمندان جوان داخلي را هم ندارند، خيلي جاي تعجب 
ندارد، اما جاي تعجب دارد که ادعاي استراتژيست بودن در موضوع امنيت 
ملي و ديپلماسی را دارند. چنين اظهاراتي از اين جهت جاي تعجب ندارد که 
در جلسه علنی 23 تير 59 مجلس شورای اسالمی، مدعی چنين سخنانی، 
بطور رسمی خواستار انحالل زبده ترين تيپ 12 هزار نفری ارتش يا »کاله 
سبزها« شده و گفته بود»اينها خطرناک هستند«! و يا براساس خاطرات 
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت در بحبوحه جنگ برای انحالل تيپها 
و لشکرهای سپاه اتفاق نظر داشتند اما با تيزبينی به موقع حضرت امام)ره( 
و صدور حکمی از سوی ايشان برای  مجهز شدن سپاه به نيروهای زمينی، 

هوايی و دريايی قوی، اين حرکت ضد دفاعی کشور خنثی شد.
 ثالثا متاسفانه آقايان همان گونه که در طول مذاکرات هسته اي با دادن 
آدرس هاي غلط مجبور به تسليم برجام ديکته شده امريکا شدند، اکنون 
نيز براي حفظ برجامي که از سوي امريکا در معرض تهديد قرار دارد، باز به 
دادن آدرس هاي غلط روي آورده اند و از گذشته عبرت الزم را نگرفته اند.

 رابعا نکته مهم اين است که متاسفانه با دادن چنين آدرس هاي غلطي، 
براي کشــور »فرصت سوزي« و براي امريکا »فرصت سازي« مي کنند تا بر 
تشديد فشارهای خود عليه ملت ايران بيفزايد. اينکه از يک سو با چنين 
آدرس دادن هاي غلطي اقتدار دفاعي کشور را زير سوال ببريد و از سوي 
ديگر مردم را از ســايه جنگ بترسانيد، معني غير از اين ندارد که دشمن 
را ترغيب به حمله به کشور مي کنيد!، درحالی که ديگران را متهم و مردم 
را از رقباي خود با القاء سايه جنگ مي ترسانيد. لذا بايد پاسخ دهيد شما 

جنگ طلب هستيد يا رقيبانتان؟؟؟
مغالطه سوم: ادعا می کنند رقيب ما مي خواهد مثل دولت قبل زنان را 
در خانه زنداني کند و وسط خيابانها و پياده روها ديوار بکشد و دختران و 
پســران را از هم جدا کند!؟ هرچند بيان چنين سخنانی از کم مايه بودن 
گوينده آن حکايت دارد و توهين به فهم و شعور مردم است، اما اوال چرا 
نمی گويند که دوستان آن روز و حاميان امروز خود آنها بودند که در دهه 60 
سنجاق و پونز را در پيشانی دختران فرو می کردند و اين مقام معظم رهبری 
بود که آن زمان در مقابل آنها ايســتادند و جلو ديوار کشی در دانشگاه ها 
را گرفتند. ثانيا کســي چنين ادعايی می کند که اکنون با سياست های 
اقتصادی نادرستش و تعطيلي کارخانه ها نه تنها زنان، بلکه مردها را هم 

خانه نشين کرده است!.
 ثالثا کسی چنين ادعايی را می کند که همسران رقيبانش استاد دانشگاه 
هستند و در جامعه حضوری فعاالنه دارند، اما همسر خودش خانه  دار است. 
لذا مغالطه کنندگان بعيد است بتوانند به اين راحتي زمين بازي را از مسائل 
و مشکالت اقتصادي مردم تغيير دهند و کارنامه منفي خود را بپوشانند.
در عصر جريان آزاد اطالعات مغالطه سياسی و تحريف واقعيت ها به اين 
سادگي ها عملي نيست و جوانان ما براحتی می توانند مچ مغالطه کنندگان 
را بگيرند. اين مغالطه ها نشــان می دهد آقايان از باخت صحنه شطرنج 

مناظره های انتخاباتی بسيار نگرانند. 

دولت پاسخگو!مناظره یا مغالطه سیاسی!

 دكتر محمدحسین محترم  

* چگونه است که هر شهروند ایرانی از توان نظامی و قدرت بازدارندگی کشورش 
خوشحال می شــود ولی بعضی از دولتمردان به گونه ای حرف می ز نند که بیانگر 

ناراحتی آنان از اقتدار کشور است!
0930---8886

* رئیس جمهور ترسو نمی خواهیم، کسی که از عوعو کردن دشمنان بترسد برای 
قوه مجریه مناســب نیست. این قوه نیازمند مدیری با اراده و ایمان محکم است. 
مگر 8 سال دفاع مقدس را فراموش کرده اند که چگونه جوانان با دستان خالی و 

ایمان راسخ بینی استکبار را به خاک مالیدند.
086---3654

* امروز ملت بیدار و شایسته ایران می تواند با انتخاب دولتی انقالبی دارای تفکر 
اقدام جهادی، برقراردادهای ذلت باری همچون طرح 2030 یونسکو و قرارداد بانکی 
FATF که موجب تحریم ایران در آینده خواهد شد خط بطالن بکشد و زمینه ساز 

بازگشت عزت به کشور شود.
قاجار
* بی صداقتی آقای روحانی گویا تمامی ندارد و این بار رقیب را به دیوار کشیدن 
پیاده روها متهم کرده است! از ایشان می پرسم چه طور به خودتان اجازه می دهید 
که مردم چنین ادعاهای مضحکی را باور کنند؟ این توهین به مردم است و صاحب 
چنین تفکری بهتر اســت به همان یک دوره ریاست جمهوری رضایت بدهد، دور 
دوم آن ممکن اســت پای جنیان و یا توهم تقســیم شهر به دو قسمت آقایان و 

خانم ها به میان آید!
شرفی
* گندم هرگز در شــوره زار نمی روید. تا رانت و فساد از بین نرود هرگز فرهنگ و 
اقتصاد درست نخواهد شد. ضمنا چرا باید دولت برجام را از ابتدا از مردم محرمانه 
نگه می داشــت که نتیجه اش این بشود که امروز با کلی خسارت مواجه هستیم و 

تحریم ها هم باقی مانده است.
0990---7399

* آیا آقای رئیس جمهور باید با توقف اجرای سند آموزش خطرناک 2030 بعد از 
روشنگری رهبری در این مورد عصبانی شده و نقش اپوزیسیون به خود بگیرد؟

0912---2770
* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری به جای توهین و ایراد این اتهام به رقیب 
انتخاباتی خود که ایشــان مخالف کنسرت اســت از اختالس ها و فسادهای مالی 
صــورت گرفته در دولت خود مثل اختالس 12 هــزار میلیاردی صندوق ذخیره 

فرهنگیان بگوید.
0936---6158

* کار مجلس شورای اسالمی و رئیس آن این نیست که نسبت به اجراء برنامه های 
خزنده غربی ها توسط عوامل نفوذی خود در داخل کشور بی تفاوت باشند و بعد از 
هشدار و ورود رهبری خودی نشان بدهند، آن هم بدون اشاره به ابالغ چنین سند 

خطرناکی توسط معاون اول رئیس جمهور.
حسینی
* چرا باید آقای رئیس جمهور به حدی غرق مسائل جناحی و گروهی باشد که در 
مناظره تلویزیونی توان نظامی و دفاعی کشور را که قدرت بازدارندگی ایران است 

برای توجیه بدفرجامی برجام زیرسؤال ببرد.
0910---1526

* هیئتی که به یونسکو رفته و سند 2030 را امضا کرده و معاون اول رئیس جمهور 
که آن را ابالغ کرده است یا آن را نخوانده اند و امضا کرده اند که این حماقت است، 
یا خوانده اند و نفهمیدند که این جهالت اســت یا خدای ناکرده فهمیدند که این 

خیانت است و باید رسوا شوند!!
0912---6273

* نماینــدگان مجلس برای تصویب حقــوق نجومی بگیران و ذخیره های انقالب! 
فرصت داشــتند ولی از پروژه تخریب مبانی دینــی و اخالقی در نظام آموزش و 
پرورش 2030 خبر نداشتند. لطفا از این خواب خطرناک و مرگ آفرین بیدار شوند.
0912---2696

* اصالح طلبــان درخصــوص آمریکا و برجام هر روز یک حــرف زدند یک روز با 
دشمن دوستی کردند، روز دیگر گفتند دشمن را تسلیم کردیم و روز دیگر اظهار 
داشتند که آمریکا سرشان کاله گذاشته است! خالصه تکلیف ما را با خودشان با 

این افکار پریشان روشن نکردند.
0917---8174

* خدا نگذرد از کسانی که به امضای قرارداد ننگین 2030 تن دادند و خدا نگذرد از 
آنهایی که با علم به تبعات منفی و خالف شرع این سند، آن را برای اجرا ابالغ کردند!
احمد علیخانی پور - کاشان

* آقای رئیس جمهور اگر واقعا برای فرماندار زن اهل ســنت دولت خود اهمیت 
قائل بود چرا در خصوص تحت فشار گذاشتن آل سعود جنایتکار در قضیه به قتل 
رســیدن این خانم در حادثه منا تالش نکرد و حتــی از گرفتن دیه این خانم از 

عربستان عاجز است.
طباطبايی
* چرا دولت مدعی تدبیر و امید و اعتدال از اجرای قانون جامع خدمات ایثارگران 
طی 4 ســال زمامداری امتناع می ورزد؟ دولتی که ادعای قانونگرایی دارد چرا به 

اجرای این قانون تا به حال عمل نکرده است؟
جانباز جنگ تحمیلی
* وزیر محترم کار، اگر نسبت به بی عدالتی در حق کارگران معدن و دیگر کارگران 
زحمتکش احساس مسئولیت می کنند! سری هم به استان مجاور پایتخت، استان 
البرز بزنند و از کارگران  ]...[ البرز بپرســند که چگونه حق و حقوق شان به غارت 

مدیران اشرافی می رود. 
021---3725

* مصوبه مجلس برای تنظیم انتقال ســند مالکیت خودرو در دفترخانه ها موجب 
نابســامانی، هرج ومرج و نزاع بین کسانی شده است که سالیان گذشته در مراکز 
شماره گذاری سند تنظیم کرده اند. مسئولین امر و نمایندگان مجلس این معضل 

جدید را برطرف کنند.
0912---8949

* در مسیر شهرستان چمستان به سمت آمل 30 روستا وجود دارد و به سمت نور 
17 روستا. مدتی است که برخی ساکنان تهران و شهرستان ها به جان زمین های 
کشــاورزی و شالیزارهای این 47 روســتا افتاده و به ساخت وساز ویال مشغولند. 
متأسفانه مسئولین استان اعم از اســتانداری، فرمانداری، بخشداری و... هم تنها 

نظاره گرند. سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی و دیگران چرا در خوابند؟!
فالح- چمستان
* برنامه ســریالی و تکراری هر ســاله )سالی 3 بار( ماه مبارک رمضان، ماه محرم 
و شــب عید از ســوی دولتمردان اعالم می شود که همه چیز در حد وفور در بازار 
هســت )مرغ، گوشت، شکر و...( ولی با چه قیمتی گفته نمی شود! زمانی که برای 
خرید می رویم با افزایش قیمت یا بازار ســیاه مواجه می شویم! کی دولتمردان به 

این سریال حرف های هر ساله پایان می دهند فقط خدا می داند؟!
محمدآقا
* پدرم با 70 ســال سن مستمری بگیر کمیته امداد امام خمینی)ره( است. مدتی 
اســت مبلغ 60 هزار تومان ماهیانه ایشان به بهانه اینکه دولت بودجه ندارد قطع 

شده است. از مسئوالن امر درخواست کمک و مساعدت دارم.
0913---9370

* دانشگاه آزاد به دانشجویان دکتری و ارشد وام پرداخت می کند و دانشجو با ارائه 
فیش حقوقی و چک ضمانتی می تواند از 5 میلیون تومان تسهیالت بهره مند شود 
اما وقتی که فارغ التحصیل شد تا زمانی که وام را تسویه نکند، مدرک تحصیلی به 
او نمی دهند، چگونه می شود که از دانشجو برای پرداخت وام هم ضمانت می گیرند 

و هم مدرک را گرو نگه می دارند؟
0919---6431

* آب شــرب کوی پردیس اهواز خیابان بصیر 4 بــوی نامطبوعی دارد که حتی 
برای مصرف اســتحمام هم مناسب نیست. پس هزینه آب بها را برای چه چیزی 

دریافت می کنند؟!
0937---3780
* چندین ماه اســت که در بزرگراه شیخ فضل اهلل نبش ورودی مرزداران به دلیل 
کنده کاری از ســوی شــرکت آب و فاضالب ترافیک سنگینی به وجود می آید. از 

شرکت آب و فاضالب و شهرداری منطقه درخواست رسیدگی داریم.
0935---6818
* برای نجات از بیکاری چند ساله به مدت یک هفته برای جابجایی 17 تن مرغ 
و کاشــی به بیگاری گرفته شــدم در کل 150 هزار تومان به من دادند. واقعا چه 

امیدی به آینده ام داشته باشم؟!
0915---0801

پاسخ روابط عمومی منطقه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان مورخ 96/2/4 مبنی بر ساخت برج های 
22 طبقه »در تقاطع بزرگراه های آفریقا و شهید حقانی که متاسفانه این محدوده 
گنجایش خودروهای برج ها را ندارد. چرا قبل از ساخت برج یا مرکز تجاری، پیش 
بینی پارکینگ و خیابان آن نمی شــود؟« به آگاهی می رساند: تمامی پروانه های 
صادر شده در مورد ساختمانهای بلند مرتبه مطابق با مصوبات کمیسیون ماده 5 

و مطابق با ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران می باشد.

وارونه گویی همکار سفارت انگلیس
درباره کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم

در حالی که معاون سیاسی مستعفی کارگزاران تصریح می کند از نگاه 
مردم تورم 50 درصد است و قدرت خرید مردم نصف شده، یک عضو جدید 

کارگزاران مدعی شد 50 درصد قدرت خرید مردم به آنها برگشته است!
ســعید لیالز - عنصر جذب شده سفارت انگلیس در جریان فتنه 88 
- ضمن مقاله ای در روزنامه شهروند نوشت: قدرت خرید مردم در طبقات 
متوسط و فرودست در 2 سال گذشته افزایش یافته است. 5 دسته از مردم 
بیشــترین بهره را از دولت یازدهم برده اند. دسته اول کارگران هستند که 
قدرت خریدشان 20 تا 25 درصد افزایش داشته است. دسته دوم کارمندان 
هســتند که قدرت خریدشان 20 تا 22 درصد افزایش داشته است. دسته 
سوم کشاورزان هستند که قدرت خریدشان 70 تا 80 درصد بهبود داشته 
است. دســته چهارم بازنشستگان هستند که قدرت خریدشان 27 درصد 
بهبود داشته است. به گونه ای که در هیچ دوره ای پس از انقالب به جز دوران 
اصالحات قدرت خرید بازنشســتگان در چهار سال پیاپی افزایش نداشته 
است. دسته پنجم نیز مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد هستند که 
در حال حاضر مستمری شان 3 تا 4 برابر سال 92 است و قدرت خریدشان 

تا 100 درصد افزایش داشته است.
وی مدعی شــد شاخص های اقتصادی نشان می دهد که دولت یازدهم 
توانســته اســت حدود 50 درصد قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را 

نسبت به سال 84 برگرداند.
این گزافه گویی در حالی اســت که محمد هاشــمی یک ماه پیش در 
گفت وگو با روزنامه آرمان و درباره ادعای تک رقمی شدن تورم تصریح کرد: 
»مردم با آمار و ارقام راضی نمی شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین 
رفتن رکود سخن گفته است اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی 
با سرمایه سال قبل تنها می توانند در سال جدید فقط نصف آن چیزهایی 
را که سال گذشــته خریده اند دوباره بخرند، بدیهی است که کاهش تورم 
و رسیدن به تورم تک رقمی و افزایش رشد اقتصادی خوب مطمئنا  چیز 
غیرقابل باوری اســت، چرا که مردم می بینند قدرت خریدشان نصف شده 
است، تورم از نگاه مردم قدرت خرید آنهاست. با این دید، تورم برای مردم 

50 درصد است نه یک عدد تک رقمی.«
دولت مترصد پایان انتخابات

برای گران کردن ارز 
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت خبر افزایش بی سر وصدای نرخ ارز 

در هفته های آینده را تأیید کرد.
عبده تبریزی که مشاور و شریک وزیر راه و شهرسازی در برخی پروژه های 
مسکن است، در جمع فعاالن اقتصادی در گرگان گفت؛ طبق پیش بینی ها، 

نرخ ارز رو به افزایش است.
وی خاطر نشــان کرد: با نرخ بهره فعلی اســتفاده از تسهیالت مشکل 

خواهد بود.
وی در خصوص موسســه کاسپین نیز گفت: بانک مرکزی می توانست 
در رابطه با موسسه کاسپین بیشتر مراقب باشد، 16 هزار میلیارد تومان از 
مردم جذب شده که در حال حاضر موجودی این موسسه 4 هزار میلیارد 

تومان است.
پیش بینی نرخ ارز از ســوی مشاور وزیر راه در حالی است که پیش از 
این روزنامه اعتمــاد نیز تصریح کرده بود نرخ ارز احتماال تا 4200 تومان 

افزایش می یابد و دولت منتظر پایان انتخابات است.
این اتفاق به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. 
چندماه پیش نیز ارز تا 4200 تومان گران شد و دولت به خاطر حفظ آبرو 
در آستانه انتخابات، اقدام به تزریق ارز و کاهش موقت قیمت ارز کرد. گران 
شدن تدریجی نرخ دالر در حالی است که برخی حامیان برجام در جشن 
خیابانی، هر دالر را با 500 تومان و هزار تومان مقایسه می کردند حاکی از 

اینکه پس از اجرای توافق، ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.
راستی آزمایی ادعاهای اقتصادی دولت

ادعاهای اقتصادی دولت در صورت راستی آزمایی زیر سؤال می رود.
بــه گزارش روزنامه صبح نو، دولت یازدهم در تشــریح نتایج عملکرد 
چهارساله خود، نکاتی را به عنوان موفقیت های اقتصادی خود ذکر می کند 
که بر اســاس آمار و ارقام ارائه شــده از سوی دستگاه های ذیربط از جمله 

سازمان آمار و بانک مرکزی، به ظاهر صحیح می نمایاند.
دولت معتقد اســت پس از پیروزی انقالب اسالمی برای اولین بار تراز 

تجاری ایران در سال 1395 مثبت شده است.
اوالً مبلغ 43/93 میلیارد دالر صادرات نفتی با احتساب صادرات میعانات 

گازی است که به دلیل راه اندازی فازهای پارس جنوبی طی یک سال گذشته 
از رشد 2 تا 3 میلیارد دالری برخوردار بوده است. در حالی که خالص صادرات 
غیر نفتی بایستی بدون لحاظ آنها صورت گیرد. اگر صادرات میعانات گازی را 
از میزان صادرات کسر کنیم، میزان صادرات غیر نفتی به میزان 2/8 میلیارد 
دالر کمتر است یعنی ما در سال گذشته با کسری تراز تجاری به میزان 2/8 
میلیارد دالر مواجه بوده ایم. ثانیاً صادرات کاال )بدون مواد پتروشــیمی( در 
سال 1394، 22/47 میلیارد دالر و در سال 1395 مبلغ 20/19 میلیارد دالر 
بوده اســت. یعنی حدود 2/3 میلیارد دالر کسری صادرات کاال را داشته ایم 
و در همین ســال نیز میزان واردات نسبت به سال 1394، حدود 2 میلیارد 
دالر افزایش داشته است. به عبارت دیگر، در حوزه تجارت کاال )به جز مواد 

پتروشیمی( ما حدود 4 میلیارد دالر کسری تراز تجاری داریم.
این گزارش می افزاید: بنابر آمار سازمان آمار، نرخ بیکاری از 10/4 درصد 
در ســال 1392 به 12/4 درصد در ســال 1395 رسیده است. این در حالی 
است که میزان جمعیت فعال کشور )جمعیتی که جویای کار و آماده به کار 
اســت( افزایش چشمگیری داشته است و چون جمعیت جویای کار افزایش 
یافته پس 12/4 درصد آن هم به مراتب از نظر تعداد افزایش چشمگیر داشته 
اســت؛ به نحوی که در حال حاضر جمعیت بیکار کشــور از نظر تعداد، 3/2 
میلیون نفر است. فارغ  از اینکه فرد شاغل از نظر تعریف سازمان آمار عبارت 
است از کسی که در طول یک هفته منتهی به آمارگیری، حداقل یک ساعت، 
کار کرده باشــد. بر اســاس آمار وزارت کار، در مدت 4 سال گذشته، بخش 
کشاورزی رشد 3/7 درصدی داشته و در مقابل بخش صنعت، دارای کاهش 
1/5 درصدی بوده است و تعداد بیکاران این بخش افزایش داشته است. اکثر 
افزایش اشتغال در حوزه خدمات بوده است و در نهایت از نظر تعداد در این 
چهار ســال فقط 5/8 درصد تعداد شاغلین افزایش یافته است. در این مدت 
نه تنها ما شــاهد رشد نسبی اشــتغال نبوده ایم بلکه به طور حقیقی، میزان 

اشتغال کاهش داشته است.
افزایش ســرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از موفقیت های دولت و از 
نتایج برجام، اعالم می شــود. پس از امضای توافقنامه برجام میان ایران و 6 
کشور طرف مذاکره، در بیش از یک سال گذشته، رفت و آمدهای متعددی بین 
تیم های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف صورت گرفت و تفاهمنامه های 
متعددی نیز به امضای طرفین رسید اما بر اساس سخنان وزیر محترم اقتصاد 
در اواخر بهمن ماه سال 95، از 11 میلیارد توافق نامه صورت گرفته در سال 
95، تنها یک میلیارد از این مبلغ، محقق و به اقتصاد کشور تزریق شده است. 
جدول سرمایه گذاری خارجی در طول چهار سال گذشته نشان از کاهش 2 
میلیارد دالری طی این مدت اســت. این در حالی است که فاصله سال های 
88 تا 91، بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری در کشور رقم خورده است.

دروغ که مالیات ندارد!
همزمان با انتشار اسنادی که نشان دهنده پرداخت مالیات از سوی آستان 
قدس رضوی است برخی نامزدهای انتخاباتی ترجیح می دهند چشم خودشان 
را بــر روی حقیقت ببندند و باز هم و با موضوعی که خود بهتر از دیگران از 

نادرست بودن آن با خبرند، دست و جیغ و هورای مخاطبان را برانگیزند!
این همه هیاهو در حالی است که مدعیان حاضر نیستند درباره حقایقی 

تلخ و مهم به پرسش های مردم صادقانه جواب بدهند.
برای مردم این پرسش بدیهی مطرح است که چرا در حالی که از حقوق 
ناچیز کارمندان و کارگران مالیات کســر می شــود، خبر از فرارهای مالیاتی 
چندین هزار میلیارد تومانی منتشر می شود!؟ از ما بهتران و آقازادگانی که در 
جای جای دولت یازدهم حضور دارند و از آنها رانت و ارتباط پنهانی برخوردارند، 
برای کدام یک معامالت کالن و چند صد میلیاردی خود مالیات می دهند!؟

آیا بهتر نیست به جای فریب افکار عمومی روشن و صریح به مردم پاسخ 
بدهید از کدام مدیر نجومی چقدر مالیات گرفته اید!؟ آیا مالیات، شامل پاداش 
نجومی معاون اول رئیس جمهور که همزمان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران 

هم بود می شده است یا نه؟!
آیا از طرفی از رئیس پیشین بانک رفاه و برادر رئیس جمهور هم مالیات 
اخذ می شــود؟ از طرفی فرزند صفدر حسینی )مدیر نجومی که حق اوقات 
فراغت فرزندانش را هم از بیت المال برداشت می کرد و سخنگوی دولت یازدهم 

او را ذخیره انقالب نامید( هم مالیات اخذ می شود؟
از شرکت آقای وزیر آموزش و پرورش که به واردات پوشاک در این روزهای 

تلخ صنعت پوشاک مشغول است مالیات اخذ می شود؟!

آیا کسی خبر دارد هولدینگ پتروشیمی آقای وزیر و خانواده اش - که 
بخش عظیمی از این صنعت را در اختیار خود دارد- چقدر مالیات می دهد 

آخرین باری که مالیات داده، کی بوده؟!
راستی شما در برابر آن 32 نفری که 8 هزار میلیارد تومان از صندوق 
ذخیره فرهنگیان را به یغما بردند و آن بقیه ای که ته مانده صندوق را غارت 
کردند تا حدود 16 هزار میلیارد تومان از حق معلمان و فرهنگیان زحمتکش 
از بین برود، کاری کردید!؟ آیا جز این است که مالیات را از معلم گرفتید، 
از حقوق او سهم دیگری هم کسر کردید و به صندوق ریختید و بعد، همه 

را یکجا به راهزنان دادید!
از کــدام یک از دالالن و کارچاق کن هــای النه کرده در دل دولت که 
عامل و واســطه 25 میلیارد دالر قاچاق سازمان یافته کاال هستند مالیات 

اخذ می شود!؟
مردم فراموش نمی کنند که یک مقام ارشــد اتاق بازرگانی با صراحت 
اعالم کرد »در کنار برخی وزرا یک مافیای اقتصادی است که همه معامالت 
کالن را از چنگ ما در می آورد« آیا دولت خدمتگزار از آن مافیای نامحترم 

هم مالیات می گیرد!؟
آیا بهتر نیست مقامات دولتی به جای بهانه گیری و برانگیختن احساسات 
با اموری که می دانند واقعی نیست، توضیح بدهند که چرا بیش از 40 درصد 
گردش اقتصادی با توصیه ها و حمایت های آشکار و پنهان مقامات، فرار مالیاتی 
دارند و کشور ایران با بیش از 20 میلیارد دالر فرار مالیاتی، بهشت مدیران 

رانتی و آلوده شده است! نکند این هیاهوها مصداق فریاد دزد دزد است!؟
عصبانی است

چون می داند رأی نمی آورد
روحانــی با این ارزیابی که رأی نمی آورد، زیر میز امنیت و منافع ملی 

زده است.
روزنامه جوان در یادداشــتی نوشت: طی روزهای اخیر حسن روحانی 
میتینگ ها و نیز در مناظره ها، به موضوعاتی می پردازد که به طور مشخص 
موضوعات ملی، امنیتی و کالن حکومت و سیاســت های کلی نظام را زیر 
سؤال می برد و در قاب کوچک یک انتخابات ریاست جمهوری نمی گنجد. 
او در روز مناظره، به نشان دادن انبار زیرزمینی موشک های ایران و نوشتن 
جمله امام خمینی در مورد محو اســرائیل روی موشک بالستیک آزمایش 
شده اعتراض کرد؛ اقدامی که به کالن حکومت مربوط است و از تصمیمات 
فراجناحی و ملی نیروهای مسلح است و البته ربطی به مناظره و کاندیداهای 

رقیب روحانی و حوزه های مسئولیتی آنان ندارد.
او در ســخنانی دیگر پای کشــورهای خارجی را به انتخابات ایران باز 
می کند و به رقبایش می گوید که »شما به کشورهای همسایه خیلی کمک 
کردید. آنها دلشان می خواهد شما مجدداً برگردید.« سخنان خالف امنیت 
ملی روحانی به همین جا ختم نمی شود؛ او دستگاه قضایی را خانه دروغ و 
اتهام می خواند؛ پشت تریبون با توهین به قاضی ها و سرداران شعار می دهد 
که »نه قاضی، نه سردار، دولت قانونمدار«. گویی که قضات و سرداران این 
ســرزمین چیزی از قانونمداری در عملکردشان نیست. او صریحا دستگاه 
قضایی را متهم می کند که 40 ســال فقط اعــدام و زندان بلد بوده اند؛ به 
ممنوع التصویری و خانه نشینی سران  فتنه اعتراض می کند که تصمیمات 
شورای عالی امنیت ملی انجام شده است؛ به تحریک مذهبی در سطح کالن 
کشور دست می زند و ... آیا کسی قرار نیست به حسن روحانی تذکر دهد 
کــه انتخابات برای برهم زدن امنیت ملی نیســت؟ که اگر قرار بر تخریب 
رقیب هم دارید، این موضوعات در حوزه مســئولیت رقبایتان هم نیست؟ 
که از قضا حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور مســتقر، رئیس شورای عالی 
امنیت ملی هستید و اگر رقبایتان هم مرز امنیت ملی را در تبلیغات خود 
رعایت نکردند، شــما باید آرام کننده فضا باشید، نه آنکه بشوید آنی که بر 

سر شاخ بود و بن می برید! 
روحانی عصبانی است؛ با توجه به نتایج نظرسنجی و روند نزولی آرای 
روحانی که شــتاب گرفته و نیز برخورد شوکه کننده کارگران معدن یورت 
در مقابل حضور حسن روحانی در آنجا، این عصبانیت قابل درک است. اما 
قابل درک نیست که اگر قرار شد ما برنده انتخابات نباشیم، دیگر زیر میز 
بزنیم و بد و خوب مملکت برایمان مهم نباشــد و مصداق آن ضرب المثل 
بشویم که دیگی که برای من نمی جوشد... بعد از انتخابات هم ایران اسالمی 
ما هســت و مردمش هستند و قرار نیست با انتخابات همه چیز تمام شود. 
امروز اگر مقابل این موضع گیری های تهدید امنیت ملی برخوردی نشــود، 
شــاید فردا کمی دیر باشد. روحانی دانســته یا نادانسته به جای رقابت  با 
رقبای انتخاباتی خود به رقابت با نظام برخاسته است، شاید فلسفه و رمز و 
راز حمایت یکپارچه جریان غرب و ضد انقالب در همین نکته نهفته است.

یادداشت میهمان

تاکید  آمريکايی  روزنامه  اين 
کرد: کانديدای اصلی که روحانی 
»ابراهیم  کشــیده  چالش  به  را 
دارد  قصد  که  اســت  رئیسی«  
بازگرداند،  ايران  برای  را  عظمت 
کند  مردم قشر ضعیف کمک  به 
و برای مردم ايجاد اشتغال داشته 

باشد.
روزنامــه واشــنگتن پســت در 
گزارشــی ذیل عنوان »رئیس جمهور 
ایران بــرای انتخاب مجــدد با نبرد 
سنگینی روبروست« به بررسی وضعیت 

انتخابات در ایران پرداخته است.
این روزنامه آمریکایی با اشاره به 
وضعیت اقتصادی مردم تاکید کرده که 
پیروزی حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران در انتخابات تضمین شده نیست.
به نوشــته واشــنگتن پســت، 
روحانی به دنبال حــل انزوای ایران 
از طریق امضای توافق هســته ای بود 

و می خواســت ایران را از تحریم های 
سنگین خارج کند اما رشد اقتصادی 
کند ایران و وضعیت کساد اقتصادی، 
شور و شوق اولیه دولت برای این کار 

را به سردی گرایاند.
در بخــش دیگری از این گزارش 
به نقــل از »علیرضا نــادر« تحلیلگر 
اندیشــکده رند، آمده اســت: فرصت 
مناسبی ایجاد شــده که روحانی بار 
دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
نشود چرا که بسیاری از مردم اجباری 
برای رای دادن مجدد به وی نمی بینند.
واشنگتن پست نوشت: برای افراد 
طبقه متوســط، توافق هسته ای یک 
ناامیدی بزرگ بوده اســت. در مورد 
منافع اقتصادی این توافق، مردم چیز 
زیادی ندیده اند. تولید نفت به وضعیت 
قبل از تحریم ها برگشته اما این موضوع 

نتوانسته در واقع ایجاد اشتغال کند.
واشنگتن پست، کاندیدای اصلی 

کــه روحانــی را به چالش کشــیده 
را »ابراهیم رئیســی« دانســته است 
که قصد دارد عظمــت را برای ایران 
بازگرداند، به مردم قشر ضعیف کمک 
کنــد و برای مــردم ایجاد اشــتغال 

داشته باشد.
در همیــن حــال، محمدباقــر 
قالیباف، شــهردار تهــران نیز وعده 
داده که درصــورت انتخاب به عنوان 
رئیس جمهور، 5 میلیون شغل ایجاد 

کند.
بــه گزارش جام نیوز واشــنگتن 
پســت همچنین نوشــته که وجهه 
و مقبولیــت آقای روحانــی در افکار 
عمومی دچار مشــکل شــده است؛ 
خرید هواپیماهای گرانقیمت بوئینگ و 
ایرباس از یک سو و عدم توجه به میزان 
یارانه پرداختی به قشر ضعیف از سوی 
دیگر، از عوامل تحت فشار قرار گرفتن 

روحانی شمرده شده است.

واشنگتن پست: مقبولیت روحانی
 در افکار عمومی دچار چالش شده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان از بازتاب های مناظره سوم

دولت با دروغ های شاخدار
در صداقت و پاسخگویی هم رفوزه شد

گفــت: دولتی ها در مناظره تلویزیونی بــا افتخار اعالم کردند که 
ســال 95 در تولید گندم خودکفا شده ایم ولی آمار گمرک که دست 
خودشــان است نشان می دهد ســال 95 یک میلیون و چندصد تن 

گندم وارد کرده ایم.
گفتم: اعالم کردند همین امروز يک قرارداد سرمايه  گذاری 
خارجی به مبلــغ ده میلیارد دالر با يک بانک خارجی منعقد 
کرده ايم، در حالی که ارتباط بانکی قطع است و روز جمعه هم 

تمام مراکز دولتی کشورمان تعطیل است.
گفــت: اعالم کرده اند کــه اعتبار و عزت را به پاســپورت ایرانی 
بازگردانده ایــم در صورتی که جدول اعتبار گذرنامه ها در دنیا نشــان 
می دهــد در دولت یازدهم اعتبار گذرنامه ایرانی 12 رتبه کاهش پیدا 

کرده و به رده 98 در میان کشورها نزول کرده است.
گفتم: ادعا کردند با حقوق های نجومی برخورد کرده اند ولی 
سخنگوی دولت مديران نجومی را ذخیره های نظام نامیده است!

گفــت: وعده داده اند که حقوق فرهنگیان را افزایش می دهیم و از 
اختالس 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان که حاصل 

پس انداز اندک فرهنگیان است حرفی نزدند.
گفتم: دولت پاسخگو يعنی همین ديگر! دانش آموزی از 
پدرش پرسید؛ کوه آلپ کجاست؟ پدرش گفت؛ نمی دانم! 
پرسید؛ پايتخت فرانسه کجاست، گفت؛ نمی دانم، پرسید؛ 
سرعت نور چقدر اســت؛ گفت؛ نمی دانم. در اين هنگام 
مادرش گفت؛ بچه ساکت شو بگذار حواس پدرت به رانندگی 
باشه و پدر گفت؛ بگذار سؤالش را بپرسد و به معلوماتش 

اضافه شود!

سرویس سیاسی -
ســومین مناظــره نامزدهای 
انتخابات رياست  دوازدهمین دوره 
جمهوری در حالی برگزار شــد که 
دولت  نامزدهای  می رفــت  انتظار 
ســواالت  پاســخگوی  يازدهم 
بی شــماری باشــند که در حوزه 
عملکرد اقتصادی دولت مطرح است، 
ولی حسن روحانی و جهانگیری با 
فرافکنی و خالف گويی های عیان و 
آشکار در پیشگاه ملت و در امتحان 
صداقت و پاسخگويی رفوزه شدند.

کافی اســت به لیستی از وعده ها و 
اظهــارات دو نامزد دولت در مناظره روز 
جمعه نگاهی بیندازیم تا مشخص شود 
که چرا روحانی و جهانگیری در امتحان 
پاسخگویی و صداقت رفوزه شده اند: »ما 
برنامه داریم 10 کاالی اصلی که ســهم 
عمــده در قاچاق دارنــد را با آن مقابله 
کنیم، در دو ســال گذشته تراز صادرات 
کاال نسبت به واردات بیشتر است، قیمت 
ارز را مناســب نگاه داشتیم، نظام بانکی 
در سال گذشته در راه اندازی تولید سهم 
مهمی داشت، ما منابع را به سمت تولید 
بردیم، ما اقتصاد کشور را راه انداختیم و 
ماشین اقتصاد کشــور راه افتاده، از اول 
امسال طوری عمل کردیم که هیچ ایرانی 
نخواهد بود که برای تامین نیازهای خود 
مشکل داشته باشد، ما از تحریم ها عبور 
کردیم، دولت افتخارش این است که بازار 
صادرات را با برجام باز کرد، در سال 95 
نیز به 24 هزار واحد تولیدی تسهیالت 
پرداخت شد که این تسهیالت باعث شد 
که این بنگاه های کوچک و متوســط که 
برخی از آنها تعطیل شده بود و یا بخشی 
از آنها از نصف توان بهره مند بودند امروز 
بطور کامل فعال شــوند، ملت ایران ما با 
یکدیگر عهد بستیم که از رکود خارج شده 
و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم و 

این مسیر را ادامه خواهیم داد و...«
اظهــارات دو نامزد دولــت در باره 
عملکــرد خود با جیب  و ســفره ملت 
سازگار نیســت با این وجود روحانی و 
جهانگیری به دوربین زل زده و به صورت 
عیان خالف واقع گفته و از آینده ای به 
مراتب بهتر از گذشته ای که رقم زده اند 
خبر دادند، در ادامه به بررسی این ادعاها 
و وعده ها می پردازیم تا روشن شود که 
تــا چه انــدازه در اظهــارات روحانی و 

جهانگیری صداقت وجود داشته است.

وزرای وارداتچی 
و قاچاقچی های رانتخوار 

حســن روحانی نامزد دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری در 
مناظره روز جمعه گفت »ما باید دولت 
الکترونیک ایجاد کنیم تا همه چیز شفاف 
و جلوی قاچاق گرفته شود.« جهانگیری 
نیز مدعی شد » درگذشته قاچاق کاال 
به شــدت افزایش یافت و موقعی که ما 
دولت را تحویــل گرفتیم میزان قاچاق 
کاال حــدود 25 میلیارد دالر بود که در 
این 2-3 سال اخیر و مقطع فعلی به 12 

میلیارد دالر کاهش یافته است«.
فــارغ از اینکه کاهــش قاچاق 
در دولــت یازدهــم را بپذیریــم یا 
نه، بازشــدن پرونده هایی در رابطه 
با واردات قاچاق برخی مســئولین 
دولتی و خانواده های آنان در دولت 
یازدهم که یک مورد آن در مناظره ها 
مطرح شــده و جهانگیری به استناد 
آن از مظلومیــت دولــت خبر داد 
جالب توجه اســت. عجیب تر آن که 
جهانگیری در مناظره ســوم اذعان 
می کند »قاچاق کاال همواره توسط 
کســانی انجام می شود که از رانت ها 
اســتفاده می کنند« بی آن که بگوید 
حضور مسئولین دولتی و خانواده های 
آنان در امر واردات اگر نگوئیم قاچاق، 
غیرضروری چه علتی داشته و دارد؟

از سوی دیگر حســین صمصامی 
اقتصاد دان در رابطــه با ادعای کاهش 
قاچــاق در دولت یازدهــم می گوید : 
ایــن یک  ادعاســت و آمارهایی که در 
مــورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه 
و ورود کاال به ایران اســت، تفاوت قابل 

مالحظه ای دارد.
این اقتصاددان ادامه می دهد: فقط 
یک مورد آن ثبت صدور17 میلیارد دالر 
کاال از چین به ایران است که در گمرک 
ایران تنها 12 میلیــارد دالر آن اظهار 
شده است، پس در این بین حدود پنج 
میلیارد دالر شفاف نیست و به احتمال 

زیاد قاچاق است.« 
صمصامی تأکید کرد: شفافیت ابزار 
الزم برای اعمال سیاست های اقتصادی، 
کنترل قاچاق و اصــالح نظام بانکی و 
مالیاتی است و تا وقتی این شفافیت به 
وجود نیاید امکان حل مشکالت وجود 
بنابر این دولت آینده  نخواهد داشــت، 
یکی از اولویت های خود را باید افزایش 

شــفافیت و ایجاد بانک های اطالعاتی 
یکپارچه قرار دهد.

اشتغال زايی دولت يازدهم 
برای چینی ها و ادعای 

مبارزه با قاچاق
در حالــی که آمــار و واقعیت های 
اقتصادی حکایــت از بحران در واردات 
و صــادرات کشــور دارد جهانگیری در 
مناظره ســوم مدعی می شــود »در دو 
سال گذشــته تراز صادرات کاال نسبت 
به واردات بیشتر است. یعنی برای اولین 
بار در تاریخ ایران اســت که صادرات ما 
نسبت به واردات بدون تکیه به نفت خام 

بیشتر است. «
در این زمینه باید گفت » براساس 
گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات 
و واردات ثبت شــده در ســالنامه آمار 
بازرگانــی خارجی ایــران-ISIC- که 
توســط مرکز آمار منتشــر شده است 
مجموع  واردات کشــور در ســال های 
1392 و 1393 را 260/6 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرده اســت. این در حالی 
است که در 4 سال دولت دهم )1388 
تا 1391( مجموع واردات کشور 270/9 

هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار نشــان می دهد میانگین 
واردات کشــور در دو ســال اول دولت 
یازدهــم 130 هزار میلیارد تومان بوده 
در حالی که میانگین واردات چهار ساله 
دولت دهم 67/7 هــزار میلیارد تومان 
اعالم شده است. از سوی دیگر این آمار 
نشان میدهد که حجم واردات کشورمان 
در دو سال اول دولت یازدهم معادل کل 

دوران دولت دهم میباشد.
از ســوی دیگر دولتمردان تدبیر و 
امید از ابتدا نســبت  بــه واردات دولت 
قبل از چیــن انتقاد می کردند و مدعی 
بودنــد که تحقــق توافق هســته ای و 
ســپس برجام دریچه های جدیدی به 
روی تجارت خارجــی ایران باز خواهد 
کرد. حسن روحانی روزی که برای ارائه 
گزارش 100 روز عملکرد دولت تدبیر و 
امید به رسانه ملی آمده بود اعالم کرده 
بود دولت سابق به جای هموطنان برای 

چینی ها شغل ایجاد کرده است! «
امروز و با گذشــت نزدیک به چهار 
ســال از این ســخنان بررسی وضعیت 
واردات از چیــن طــی دولت های نهم، 
دهــم و دولــت یازدهم نتایجــی را به 
دنبال دارد که هیچ سنخیتی با سخنان 

رئیس جمهور و معــاون اول وی ندارد. 
طبق آمار گمرک دولت های نهم و دهم 
در مجموع هشت سال 40 میلیارد دالر 
واردات از کشور چین انجام داده اند که 
این مقدار بیانگر واردات میانگین ساالنه 
5 میلیارد دالر کاال از چین اســت. اما 
دولت تدبیر و امید در مدت ســه سال 
اول فعالیت خود بیش از 30 میلیارد دالر 
کاال از کشــور چین وارد ایران کرده که 
میانگین آن ساالنه 10 میلبارد دالر است. 
در ایــن زمینه همچنین باید گفت 
» چنانچــه آمار اقــالم نفتی مربوط به 
میعانات گازی و سایر موارد که از اقالم 
عمده صادراتی کشــور نیز هستند و از 
مصادیق کاالی نفتی محسوب می شوند، 
از رقــم کل صادرات کاالیــی اعالمی 
گمرک کسر شــود، صادرات غیرنفتی 
حدود 29/7میلیارد دالر برآورد می شود 
که بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی 
غیرنفتی حــدود منفی 14میلیارد دالر 
خواهد شــد. ضمنا روحانی در حالی در 
مناظــره اعالم کرد که دولت قبل برای 
چینی ها اشــتغالزایی کرده که واردات 
از چین در دولت یازدهم دو برابر شــده 

است.«
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