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سامانه پیام کوتاه 30002323
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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از زمــان امضای توافق هســته ای، اروپاییان ادعــا می کنند می خواهند 
کانال ویژه مالی بازگشــایی کنند اما نه تنها اقدام به چنین کاری نکردند 
بلکه کشــورمان را تحریم هم کرده اند. آن هم به بهانه هایی مثل اینکه چرا 
جنایتکاری مثل کالهی عامل شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن، در 

کشور هلند کشته شده است!
8181---0902 و 7472---021

* گســتاخی دولتی مثل فرانســه که خودش درگیر مخالفت 80 درصدی 
مردم این کشور است نسبت به برنامه دفاعی کشور حاصل سیاست وادادگی 

و التماسی دستگاه وزارت خارجه است.
0912---8853

* آقــای رئیس جمهور اگر واقعا به این گفته خود که اظهار داشــته اند ما 
از ســاختن موشــک و تقویت بنیه دفاعی کشور دست برنمی داریم معتقد 
هســتند باید در برجام نیز نگاه از اروپایی ها برداشته و متوجه ظرفیت های 

داخل کشور بشوند.
0935---0220
* اگرچــه نرمش وزارت امور خارجــه در برجام حاصلش تحریم، تهدید و 
زورگویی غرب علیه مردم ایران اسالمی شد ولی مردم در روزهای پیش رو 

آماده اند تا پاسخ کوبنده ای به استکبار جهانی بدهند.
غفوری
* برای دولت شایســته نیست که به جای اعتماد به ظرفیت های داخلی و 
جوانان کشور تمام سعی اش بر این باشد که رضایت غربی ها را جلب کند، 

این نوع رفتارها ضربه سنگینی به عزت ملی وارد خواهد آورد.
021---2811

* جز بدعهدی  اروپا در برجام چیز دیگری عاید مردم ایران نشــده اســت، 
می بایســت آنانی که این خســارت جبران ناپذیر را به مردم ایران تحمیل 

کردند پاسخگو باشند.
0919---3767

* از ریاست رســانه ملی درخواست می کنم برنامه مستند خارج از دید را 
در دیگر شــبکه ها و در ســاعات دیگر از روز هم بازپخش کند تا مردم از 

روشنگری های این برنامه مطلع شوند.
0919---2298

* شبکه سه سیما با پخش برنامه خارج از دید، پرده از بسیاری از ماجرای 
فتنه و فتنه گران را برداشت و حامیان فتنه را همانند فتنه گران رسوا کرد.
021---3885

* دســتگاه دیپلماسی کشــورمان در این پنج ســال از بی دستاوردترین 
ســازمان های دولتی کشور بوده اســت زیرا با تصویب برجام و عدم تحقق 
وعده های برجامی نتوانست به انتظارات مردم از توافق هسته ای پاسخ دهد 
و حتی با رفتار همراه با ضعف خود موجب اعمال شــدیدترین تحریم های 

جدید برعلیه کشورمان شد.
0902---4610

* چون آقای ظریف مدعی شــده توافق هســته ای هدف اقتصادی نداشته 
است از صدا و ســیما تقاضا دارم صحبت های دولتمردان و حامیان آن در 
رسانه های زنجیره ای قبل از امضای برجام و روزهای ابتدایی توافق هسته ای 
را بار دیگر پخش کند تا شاید آقایان به یاد آورند که چه وعده های اقتصادی 

به مردم داده اند.
017---6939

* آقای ظریف شــما شاید فراموش کرده باشــید اما مردم هرگز فراموش 
نخواهند کرد که از طریق وعده های اقتصادی و معیشــتی به مردم از این 
جماعــت آن همــه امتیاز به غربی ها دادید و برجــام را امضا کردید و باید 

پاسخگوی این خطایتان باشید نه اینکه فرافکنی کنید.
0938---0176

* خروج آمریکا از سوریه نشانه پیروزی استقامت جبهه مقاومت بوده و به 
لطف خداوند این جبهه ایثار و شــهادت کاری خواهد کرد که آمریکا برای 

همیشه نام منطقه غرب آسیا را فراموش نکند.
کشمیری
* دولــت انگار میلی به پایین آوردن قیمــت دالر ندارد وگرنه با توجه به 
روند رو به کاهش قیمت ارز در سامانه نیما و... قیمت ارز چرا نباید واقعی 
شود؟ البته نرخ ارز در سامانه نیما باید کاهش پیدا کند تا با قیمت واقعی 

ارز چرخ اقتصاد به حرکت درآید.
021---3250

* بچه های بی سرپرستی که در طرح اکرام کمیته امداد به صورت ماهیانه 
حقوق دریافت می کنند، هر ماه با تأخیر 15 روزه حقوق به حسابشان واریز 
می شــود. با توجه به تأمین هزینه های بچه هــا تأخیر در پرداخت حقوق، 
موجب بروز مشــکالت مالی برای آنان خواهد شــد. لطفا کمیته امداد این 

نقیصه را برطرف کند.
0905---5585

* همایش بین المللی مطالعات اجتماعی سالمت در حالی از سوی دولت آن 
هم با هزینه ای زیاد برگزار شده که فقط 20 نفر در سالن فرهنگستان علوم 
پزشــکی حاضر شده بودند! به تازگی دولت هر اجتماعی را بخواهد توجیه 

بکند یک عنوان »بین المللی« به ابتدای آن اضافه می کند!
0936---5568

* عبور مسافرین از عرض جاده مالرد-کرج بسیار خطرناک شده و نیار به 
نصب تعدادی پل هوایی عابر پیاده احساس می شود. از مسئوالن شهرداری 

منطقه درخواست مساعدت داریم.
0990---9622

* اینترنت ماهانه با 160 گیگ حجم و 4 مگ سرعت دارم، 13 روز و 16 
گیگ از مصرف این ماه مانده اســت. چندین پیام آمد که حجم شما رو به 
اتمام اســت! سریع ترافیک خریداری کنید تا پهنای باند شما کاهش پیدا 
نکند؟! آیا اپراتورهای مخابرات هم رویه خودروسازان را در پیش گرفته اند؟
0911---0049

* در ســال 96 به همراه خانواده در برنامه مســابقه نما به نما از شبکه آی 
فیلم برنده جایزه شــدم ولی تا امروز جایزه را نداده اند. امیدوارم با انعکاس 

موضوع در این ستون به این خلف وعده پایان داده شود.
0914---2158

* تــورم و گرانی اخیر مبلغ زیادی را از جیب مردم به جیب دولت منتقل 
کرده اســت. حال بــا بازگرداندن 200 هزار تومان از آن پول به حســاب 
مستمری بگیران نمی توان انتظار داشت که مستمری بگیران از این واریزی 
خوشــحال باشــند زیرا مبلغی که در طی این روزها از جیب آنان کم شده 

بیش از این هاست.
لطفعلی خانی

* دبیرســتان شهید بهشــتی در بابلســر پرجمعیت ترین آموزشگاه دوره 
متوســطه این شهر است ولی متاسفانه با داشتن 330 دانش آموز نمازخانه 
مناســب ندارد، با این حال در حیاط مدرســه بنای تجاری ساخته اند و به 

کسب درآمد مشغول هستند!
0938---9208

پاسخ روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در پاســخ به پیام مردمی مندرج در روزنامه در تاریخ 97/9/5 در خصوص 
کمبود امکانات و چراغ های روشنایی در آزاد راه تهران- پردیس به آگاهی 
می رساند بنابر اعالم شرکت آزادراه تهران- پردیس، جهت احداث مجتمع 
خدماتــی- رفاهی در این آزادراه موافقت اصولی موردنیاز اخذ شــده و در 
مرحله اخذ مجوز از محیط زیســت می باشــد که در صــورت همکاری و 
مساعدت دســتگاه های مرتبط از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست 
اســتان تهران این موضوع به زودی عملیاتی می شود. در خصوص احداث 
روشــنایی در آزادراه یادشده نیز به آگاهی می رساند عملیات اجرایی پروژه 
روشنایی این آزادراه با 40 درصد پیشرفت کار به علت مشکالت قراردادی 
و قضایی شرکت آزادراه تهران- پردیس با پیمانکار قبلی، عمال متوقف شده 
که با پیگیری های صــورت گرفته انتظار می رود به زودی عملیات اجرایی 
روشنایی آغاز شود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، خرداد ماه سال 1398 

به مرحله بهره برداری برسد.

نشستن در تاریکی بودجه
و عملیات روانی علیه منتقدان

یکی از روزنامه نگاران در توئیتی با مشاهده اعداد بودجه سال 98 که در کلیت 
خود هزار و 703 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی 470 هزار میلیارد و بودجه 
شرکت های دولتی هزار و 270 هزار میلیارد تومان آورده بود: ما همه سرکاریم! زیرا 

مجلس هر ساله تنها با کمتر از 30 درصد بودجه سرکار دارد.
روزنامه جوان با انتشــار این مطلب نوشــت: آن بخشی از بودجه که این روزها 
بزرگ نمایی می شود، تعداد معدودی از نهادهاست که سرجمع همه دریافتی آنها در 
بهترین حالت کمتر از هزار میلیارد تومان است، اما در بودجه 98 سهم شرکت های 
دولتی از 68 درصد به 75 درصد کل بودجه رسیده است که رقم آن بیش از هزار و 

270 برابر کل بودجه هایی است که آقای آشنا  با آن عملیات روانی می کند!
البتــه منظور نگارنده از ادامه این مطلب این نیســت که نهادهایی که بودجه 
دولتی می گیرند، نباید پاسخگو باشند بلکه برعکس باید تمام شرکت ها و نهادهای 
فرهنگــی و غیرفرهنگی و باالخص دولتی گزارش عملکردی برای هزینه های انجام 
شده شــان ارائه بدهند، اما از آنجایی که سهم شرکت های دولتی در بودجه بی شک 
با ارقام بودجه 98 بیش از 80 درصد اســت، بنابراین سهم پاسخگویی این نهاد نیز 

باید به همین تناسب شود.
اینکــه دولت خبرنگاران را از دخالت نمایندگان مجلس به دلیل نزدیک بودن 
انتخابات مجلس بترساند، ولی دست مشاور رئیس جمهور را برای عملیات روانی در 
بودجه باز بگذارد که اثبات کند دولت هیچ کاره اســت این کمال بی اخالقی است. 
چرا هیچ یک از نمایندگان مجلس نسبت به این همه کم ظرفیتی اعضای کابینه و 
مشاوران رئیس جمهور در کسب سهمیه بیشتر بودجه واکنش نشان نمی دهد؟ چرا 
باید یک وزیر برای ندادن بودجه داد و قال رسانه ای راه بیندازد و قهر کند و جوابش 
را از پشت تریبون ها بشنود، ولی نباید از سرنوشت هزار و 27 هزار میلیارد تومان پول 

در درون دولت بی خبر بود و نمایندگان مجلس سکوت اختیار کنند؟
چگونه دولت به خود اجازه می دهد که مشــاور رســانه ای و جنجال ساز مانند 
معرکه گیران مسائل پولی، مالی و اقتصادی دولت را در درون جعبه ای بگذارد و پرده ای 
بیرون بیندازد و ذکر مصیبت سیاسی و مظلوم نمایی کند و تنها بخشی از جعبه را 
نشان دهد. در حالی که از سرنوشت 289 هزار میلیارد تومان که معادل 71 درصد 
کل بودجه عمومی است، هیچ اطالعاتی نیست و از بقیه بودجه شرکت های دولتی 
که حدود 900 هزار میلیارد تومان است، نیز در شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت 
و شرکت پاالیش و پخش هم گزارشی موجود نباشد؟ هزینه هایی که نتیجه اش تنها 
استخراج موادخام نفتی با هزینه های به مراتب بیشتر از صنعت خودروسازی است؟

پیشنهاد می شود از یک سو مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی 
ملت، تجربه شرکت های خارجی فعال در این حوزه را بررسی و با عملکرد و بازدهی 
شرکت های زیرمجموعه دولتی فعال در منابع هیدروکربوری مقایسه کند و از سوی 
دیگر شورای نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزینه ها و درآمدی دقیق شرکت های 
دولتی پافشاری کنند تا یک بار برای همیشه شفافیت اقتصادی را رویه ای کنیم که هر 

دولتمردی با فرار از مسئولیت سهم خود را در بروز مشکالت ناچیز نداند!
دست رد نخست وزیر عراق
بر سینه وزیرخارجه آمریکا

مقامات عراقی ضمن مخالفت با خواســت آمریکا، به مایک پمپئو گفتند قطع 
رابطه با ایران در زمینه انرژی غیرممکن است.

روزنامه االخبار در گزارشــی نوشت: مایک پمپئو طی سفر به بغداد، در مسیر 
تالشهای کشورش برای اخذ موافقت عراق در راستای التزام به تحریمهای ایران گام 
برداشت و بار دیگر با مخالفت عراقی ها مواجه شد. در رابطه با تصمیم آمریکا برای 
خروج از ســوریه، وزیرخارجه آمریکا به نحوی رفتار کرد که گویا قصد داشت نبض 

عراقی ها را درخصوص اقدامات احتمالی پیش رو بگیرد.
به گزارش انتخاب، این رسانه عرب زبان می افزاید: در سفری که خارج از جدول 
زمانی اعالم شده برای سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه بود، پمپئو وارد بغداد شد؛ 
سفری که دارای دالیل خاص خود است. در بغداد، پمپئو با رئیس جمهور، نخست وزیر، 

رئیس پارلمان و وزیرخارجه عراق دیدار کرد.
پمپئــو در این دیدارها از نگرانی آمریکا در مورد افزایش نفوذ ایران در منطقه 
صحبت کرد و از عراقی ها خواست به تالشهای خود برای تحقق استقالل این کشور 

در زمینه انرژی ادامه دهند.
اما عادل عبدالمهدی در پاســخ به پمپئو گفت: »موضع ما واضح است؛ با ایران 
و کشورهای همسایه براساس تبادل منافع، همکاری می کنیم؛ که تامین گاز و برق، 

مهمترین منافع ما در رابطه با ایران هستند«.
عبدالمهدی با رد فشارهای آمریکا برای قطع همکاری با تهران در زمینه انرژی، 
خطاب به مهمان آمریکایی خود تصریح کرد: »ایران همســایه مهم ماســت و در 

زمینه های مختلف به عراق کمک می کند«.
یادآور می شــود در جریان سفر دزدکی و مخفیانه  ترامپ به عراق نیز، مقامات 

عراقی حاضر نشدند با وی در پایگاه االسد مالقات کنند.
ترامپ مقارن این سفر گفت: خیلی غم انگیز است 7 تریلیون دالر در خاورمیانه 

هزینه کردیم اما متاسفانه ناچارم کامال مخفیانه به آنجا سفر کنم. دو بار قرار بود به 
آنجا سفر کنم اما خبر آن درز کرد و سفر لغو شد.

روند کاهشی شکاف طبقاتی 
پس از دولت روحانی برعکس شد

سایت تابناک در گزارشی نوشت: ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که از 
طریق آن می توان به نحوه توزیع ثروت پی برد. هرچه ضریب جینی به صفر نزدیک تر 
باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هرچه به یک نزدیک تر باشد 
نشــان دهنده آن است که شکاف درآمدی  بیشتر شده است. روند این شاخص در 
ســال های اخیر نشان می دهد، برخالف شعارهای مسئولین دولت تدبیر و امید،  در 

این دولت پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شده اند.
هنگامی که دولت تدبیر و امید بر مسند اجرایی تکیه زد، مسئولین این دولت 
همواره از کاهش فقر و عدالت درآمدی سخن گفتند. حسن روحانی در خرداد ماه 
1392 هنگامــی که در گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دو حضور یافته بود، گفت: 
دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که 
اصال به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. روزگار گذشت و نه تنها مردم به 
درآمدی سرشار نرسیدند،  بلکه همان 45 هزار تومان یارانه هم قدرت خرید خود را 
در این سال ها به دلیل افزایش نرخ تورم از دست داد. همچنین آمارها نشان می دهند، 
در طول دوره دولت تدبیر و امید شکاف درآمدی در این سال ها افزایش یافته است.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب  جینی نشان می دهد، 
 شــکاف درآمدی در دوران دولت تدبیر و امید یعنی بین سال های 1392 تا 1396 
مداوم بیشتر شده است، طبق آنچه از نمودار نمایان است، هنگامی که دولت تدبیر 
و امید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت )1392( ضریب جینی در حدود 
0/3650 بود. این ضریب در سال 1396 به 0/3981 افزایش یافت. این یعنی ضریب 

جینی در سال  های 1392 تا 1396 به میزان 9 درصد رشد کرده است.
بر اساس نمودار ها وضعیت توزیع درآمد در دولت دهم بهتر بوده و توزیع درآمد 
به ســمت برابرتر شدن پیش رفته است. با آغاز به کار دولت دهم )1388( ضریب 
جینــی در حدود 0/4111 بــوده و در پایان کار دولت دهم )1391( این ضریب به 
0/3659 کاهش یافته است. در دوره دولت دهم این ضریب روندی کاهشی داشته 

و شکاف درآمدی در جامعه نیز کاهش یافته است.
کاهش نقش و مشارکت مردم 

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس
طرح استانی شدن انتخابات مجلس می تواند به کاهش مشارکت مردم و همچنین 

نادیده گرفته شدن مشکالت آنها از سوی نمایندگان ختم شود.
روزنامه وطن امروز با اشــاره به تصویب کلیات طرح اســتانی شدن انتخابات 
نوشت: صاحب نظران طراحی نظام های انتخاباتی، اساتید دانشگاه، جامعه دانشگاهی، 
پژوهشکده ها و اندیشکده های کشور ایرادات متعددی را بر الگوی انتخاباتی در دستور 
کار مجلس وارد کرده اند، مضاف بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین، اشکاالت 

شورای نگهبان بر این طرح همچنان باقی است.
براســاس مفاد این طرح، در کشور به تعداد استان ها، حوزه  های انتخابیه مادر 
خواهیم داشت و آرای مردم در انتخاب تک تک نماینده های استان تاثیرگذار خواهد 
بود و همچون گذشته محدود به شهر یا مجموع چند شهر کوچکی که ساکن آنها 
هستند، نخواهد بود. به عبارت دیگر، رأی دهندگان قادر خواهند بود برخالف گذشته 
که فقط نماینده حوزه انتخابی خود )شهر یا چند شهر کوچک( را انتخاب می کردند 

در انتخاب تمام نماینده های استان محل سکونت خود تأثیرگذار شوند.
هدف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، فراهم کردن بستر رسیدگی بیشتر 
نمایندگان مجلس به امور ملی عنوان شده اما در مقابل منتقدان، مهم شدن بیش 
از حد مرکز  استان و تبدیل شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیت های قومی و 
مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تاثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان 
به نهادهای قدرت و ثروت، کاهش مشــارکت در انتخابات ناشی از بی تفاوتی مردم، 
غیرپاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم، اختالفات قومی مذهبی پساانتخاباتی و 
قطع ارتباط با مردم با شعارعمل به وظایف ملی را از تبعات سوء آسیب های تصویب 
این طرح قلمداد کرده اند. کاهش مشارکت در انتخابات یکی از مشکالت اصلی این 
طرح خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشــت این اســت که در هیچ کشور 
توسعه یافته ای چنین نظام انتخاباتی ای که در طرح ارائه شده، وجود ندارد. در هیچ 
کشور توسعه یافته ای نظام انتخاباتی در سطح  استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی 
برگزار نمی شود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار 

می شود، حوزه های انتخابیه، اکثریتی تک نماینده ای هستند.
به عبارت بهتر، هیچ کشور توسعه یافته ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزه های 
انتخابیه چند نماینده ای اجرا  نمی کند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این 

ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن به طور کامل حذف می شود. اگر انتخابات در 
یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسی ها را از آن خود 
خواهد کرد و اقلیت به طور مطلق حذف خواهد شد. هر چقدر حوزه انتخابیه بزرگ تر 
شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیت های بیشتری حذف می شوند و آرای 
هدر رفته، در انتخابات افزایش می یابد. لذا کشورهای توسعه یافته برای کاهش آرای 
هدر رفته به منظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را 

در حوزه های تک نفره برگزار می کنند.
یکی از افتخارات و برگ های برنده جمهوری اســالمی ایران مشارکت باالی 
مردم در انتخابات مختلف بوده اســت. این مشارکت در شهرهای کوچک، همواره 
بیشــتر بوده است و شهرهای بزرگی همچون تهران کارنامه درخشانی در این امر 
ندارند؛ جالب آنکه هم اکنون انتخابات شهر تهران به نسخه استانی انتخابات بسیار 
شــبیه است. ســؤالی که اینجا مطرح می شود این است که وقتی آمار و تجربه بر 
کاهش مشارکت در انتخابات استانی صحه می گذارند، چرا طراحان استانی شدن 
انتخابات بر مواضع خود پافشاری می کنند؟ در انتخابات استانی طبیعتا لیست ها 

محور قرار خواهد گرفت.
عدم حضور نامزدهای شهرســتان ها موجب خواهد شد مردم این شهرها امید 
انتقال دغدغه ها، ایده ها و مشکالت خود به گوش سران کشور را از سر بیرون کنند و 
در نهایت نسبت به انتخابات بی تفاوت شده و در آن مشارکت نخواهند کرد. کاهش 
سرمایه اجتماعی پیامد حتمی تصویب این طرح است. دلیل مشارکت باالی شهرهای 
کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کامل تری است که از نامزدها دارند و مشارکت 
مستقیم در سرنوشت سیاسی خود و همشهریان شان را حس می کنند. استانی شدن 
انتخابات، مردم را ملزم می کند به لیست هایی رأی دهند که نمی شناسند و از عقاید 

و سوابق ایشان آگاه نیستند.
به جای کاهش بودجه های فرهنگی

حقوق های نجومی و هتل های اختصاصی را محدود کنید
دولت به جای کاهش بودجه های فرهنگی، بودجه های دولتی را صرف هتل ها و 

تفریح گاه های اختصاصی سازمان ها و ادارات دولتی می شود، محدود کند.
عبداهلل گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: بودجه همه دستگاه های فرهنگی 
اعم از صداوسیما، وزارت ارشاد و سایر نهاد ها و مؤسسات فرهنگی 5 /2 درصد بودجه 
عمومی و 7 /0 درصد )کمتر از یک درصد( بودجه کل کشور است. دو سال است این 
بخش از بودجه کل کشور از کلیت آن انتزاع و در شبکه های اجتماعی همانند پول 
دزدیده شده و به یغما رفته مورد تمسخر و هجمه قرار می گیرد. امسال همانانی که 
این مهندسی اطالع رسانی را انجام دادند دم خروس شان به دو طریق بیرون زد؛ هم 
مستقیماً علیه آن صحبت کردند و هم با البی گری آن را کاهش دادند. اما مسخره 
کردن نهاد های فرهنگی کشور در فضای مجازی و کاهش چشمگیر بودجه فرهنگی 
را نمی توان صرفاً به کاهش بودجه کشور نسبت داد. قباًل که بودجه فرهنگی کاهش 
هم نیافته بود، مقام معظم رهبری به دولت ما قبل نسبت به مظلومیت فرهنگ هشدار 

دادند. اکنون این مظلومیت مضاعف شده است. 
ریشــه و مبنای این کاهش را باید در نگرشــی دید که درصدد است و بار ها 
اعالم کرده اســت: حکومت چه کار به فرهنگ دارد؟ حکومت چه کار به بهشــت 
رفتن مردم دارد و... اینچنین شــرایطی را ساختند که گویی بودجه فرهنگی را از 
شکم مردم گرســنه ای درمی آورند که در حال تلف شدن هستند، اما بخش های 
دیگر بودجه مربوط به مردم ســیر شده است. بنابراین جریانی در سال های اخیر 
سعی کرده است، مشکالت مردم را بهانه ای برای ایجاد دوراهی انقالب- معیشت 
قرار دهد و هرآنچه مقوم هویت فرهنگی و دینی ماســت را پشــت معیشت مردم 
برده و سالخی کند. واقعاً سؤال این است که چرا بودجه شرکت های دولتی، حقوق 
مدیران شرکت های وزارت نفت، حقوق وزیران و معاونین و... به شبکه های اجتماعی 
نمی آید؟ چرا حقوق های 25 میلیونی به 20 میلیون تبدیل نمی شــود تا نهاد های 
فرهنگی کشور را مقابل مستضعفین قرار ندهند؟ چگونه این فرهنگ را ساختند 
که اگر بودجه دانشگاه رشد کند درست و نوعی پرستیژ است، اما اگر طالب بیمه 

شوند هدر رفتن بودجه و مفت خوری است؟ 
بدون تردیــد این ادبیات بازی کردن با بنیاد هــای فکری- فرهنگی مکتب و 
انقالب ماســت و کمتر از خیانت نمی توان نامی بر آن نهاد. باور کنید اگر هزینه ای 
که صرف هتل ها، مهمانســرا ها و تفریحگاه های اختصاصی سازمان ها و وزارتخانه ها 
در شمال و... می شود قطع شود می توان چاله های بزرگی را با آن پر کرد. عجیب تر 
آنکه بودجه های فرهنگی و دینی کشور در زمان صدارت یک شخصیت حوزوی در 
رأس قوه مجریه کاهش می یابد. این مصیبت را چگونه می توان توجیه کرد؟ بدون 
تردید بازی با ردیف های بودجه فرهنگی و قرار دادن آن توسط زیباکالم ها در مقابل 
محیط زیست و... نوعی دین زدایی در قالب عوام گرایی مدرن و در راستای تضعیف 
بنیه فکری- فرهنگی نظام جمهوری اســالمی است. امید است این اقدام دولت در 
مجلس تصحیح و تنگنا های بودجه به عدالت توزیع و سرشکن شود. اگر قرار است 
حقوق کسانی که باالی 15، 20 میلیون در ماه دریافت می کنند، 20 درصد افزایش 
یابد از آن جلوگیری شود تا هم مستضعفین بر دلسوزی مدیران دولت صحه بگذارند 
و هم عرصه فرهنگی که غذای روح و مقوم ماهیت حقیقی انقالب اســالمی است، 

الغر و نحیف نشود.

گفت و شنود

مفت!
گفت: یک روزنامه زنجیره ای نوشــته اســت برای مقابله با 

تحریم ها باید با آمریکا مذاکره کنیم!
گفتم: 4 سال مذاکره کردیم ولی نه فقط تحریم ها لغو 
نشد بلکه هر چند ماه یکبار اضافه تر هم شد! ضمن آنکه 

تاسیسات هسته ای خود را هم به نابودی کشاندیم و...
گفت: پس این روزنامه زنجیره ای چه می گوید؟!

گفتم: حاال حتی دولتمردان هم متوجه شــده اند که 
سرشــان کاله رفته و گفتگو ها بی حاصل و خسارت بار 

بوده است.
گفت: یعنی مسائل به این سادگی و روشنی را نمی بینند و 

درک نمی کنند که حرف مفت می زنند؟!
گفتم: ای عوام! حرف مفت می زنند ولی مفت حرف 

نمی زنند!

دكتر محمدحسین محترم  

1- رهبر معظم انقالب در فرازی از سخنان خویش در هفته گذشته با 
خطاب قرار دادن مسئوالن دولتی برای مهار گرانی ها و توجه به اقشار ضعیف 
جامعه در مقابل فشارهای دشمن که بر مسائل معیشتی مردم تمرکز کرده 
است، از مسئوالن گالیه کردند که »چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان ها و 
افرادی ظالمانه منابع کشور را می بلعند و با دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت 
و کارشکنی در راه تقویت تولید داخلی مانع پیشرفت کشور می شوند«. قبال 
نیز پس از آشفتگی بازار ارز به دنبال اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی که به ارز 
جهانگیری مشهور شد، رهبرمعظم انقالب با بیان اینکه »هجده میلیارد دالر 
ارز بر اثر بعضی از بی تدبیری ها و بی توّجهی ها دست افراد سوءاستفاده چی 
و قاچاقچی و مفســد اقتصادی افتاد«، تذکر داده بودند »وقتی ارز و سکه 
به صورت غلط تقسیم می کنند، دنبال کسی »می گیرد« می گردیم درحالی که 

تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داده«؛ او را باید دنبال کرد.«
2- خطاب و عتاب هفته گذشــته رهبری به مسئوالن همزمان شده با 
بررســی بودجه در مجلس و سخنان رئیس  سازمان برنامه و بودجه مبنی 
براینکه 934 هزار میلیارد تومان یارانه های پرداختی پنهان است که بخش 
مهم آن به شرکت های دولتی اختصاص دارد و معلوم نیست چگونه هزینه 
می شود و در الیحه بودجه هم ذکر نمی شود. از سوی دیگر از میزان افرایش 
400 هزار میلیاردی بودجه 98 ، 300هزارمیلیارد تومان فقط مربوط به افزایش 
بودجه شرکت های دولتی است که میزان آن به هزار و 274 هزار میلیارد تومان 
رسیده و در سال های اخیر هیچ گاه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. 
همچنین به گفته رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس»حدود100هزار میلیارد 
 تومان مابه التفاوت به کاالهای اساســی پرداخت می شود که از این میزان 

20 تا 30 درصد به دست مردم می رسد و 70 درصد رانت است«! 
3- آقای نوبخت ادعا کــرده »چون منابع یارانه ها افزایش نیافته، اگر 
می خواهید یارانه ها را زیاد کنیم، باید قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 
افزایش یابد«. این ادعا به نظر می رسد بیشتر پوپولیستی و برای انحراف افکار 
عمومی است.چراکه اوال در دولت آقای روحانی با افزایش 66درصدی منابع 
هدفمندی ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، افزایش 
25 تا 150درصدی قیمت بنزین و گاز بخش خانگی و افزایش 55 درصدی 
مصرف گاز طبیعی و 17درصدی مصرف بنزین فقط در دولت یازدهم بودیم. 
ثانیا درآمدهای هدفمندی یارانه ها برخالف اظهارات مکرر مقامات ارشــد 
دولتی و براســاس آمار و ارقام باال که در جداول بند الف تبصره 14 بودجه 
97 ذکر شده،حدود 100هزار میلیارد تومان است. ثالثا برخالف ادعای آقای 
نوبخت عدم افزایش قانونی میزان یارانه نقدی ناشی از یک تصمیم سیاسی 
و نه اقتصادی است چراکه باتوجه به افزایش منابع هدفمندی، دولت طبق 
قانون می بایست و می توانست میزان یارانه های نقدی را افزایش دهد. رابعا 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه توسعه استان سیستان 
و بلوچستان تاکید داشت »نباید به مردم دروغ گفت«. لذا انتظار می رود دولت 
با مردم صادق باشد و صادقانه بگوید که علیرغم وجود منابع کافی، چرا میزان 
یارانه نقدی را افزایش نداده و به دالیل سیاسی– انتخاباتی ترجیح می دهد 
این بودجه را خرج امور دیگری کند؟ خامسا اگر نباید به مردم دروغ گفت که 
نباید گفت، با این سخن آقای ظریف چه باید کرد و شما چه کردید که اذعان 
کرد »هدف از امضاء برجام اقتصادی نبود اما برای اینکه برجام را امضا کنیم، 

توافق هسته ای را به مطالبات اقتصادی مردم گره زدیم«!؟ 
4- هرسال دولت برای پرداخت 45 هزارتومان یارانه مردم عزا می گیرد 
اما از بودجه رانت زا و غیرشــفاف شرکت های دولتی که با اصل 52 قانون 
اساسی مغایرت دارد ، شاد و مسرور است!. اصل 52 قانون اساسی می گوید 
»تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود« این در حالی  
است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود و از سهم 
75درصدی شرکت های دولتی از کل بودجه کشور، فقط سه شرکت دولتی به 
تنهایی 900 هزار میلیارد تومان آن را می بلعند. نکته مهم این است در حالی که 
یارانه نقدی 80 میلیون ایرانی بدون هیچ گونه رانتی و به طور عادالنه توزیع 
می شود و در مقابل یارانه های پنهان و بودجه شرکت های دولتی محل رانت 
و فساد بزرگ اقتصادی هستند، دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته 
با توزیع استانی یارانه های نقدی، آن را به محل رانت و فساد دیگری تبدیل 
کند. با این تصمیم بخشداران و فرمانداران به سلیقه و اختیار خود تشخیص 
خواهند داد چه کســانی نیاز به یارانه دارند و چه کسانی ندارند و این خود 
مثل بودجه شرکت های دولتی و یارانه های پنهان، موجب توزیع ناعادالنه 
یارانه ها و منبعی برای رانت و فســاد خواهد بود. از سوی دیگر این تصمیم 
نشان می دهد که دولت نمی خواهد به  دالیل سیاسی و انتخاباتی مسئولیت 
حذف یارانه پردرآمدها را بپذیرد و احتماال شاهد حذف یارانه برخی از افراد 

نیازمند به بهانه عمران و آبادی منطقه شان خواهیم بود.
5- اتخاذ چنین سیاست های غلط و سوءمدیریت هایی قطعا خیانت به 
کشــور و به فرمایش رهبری »یک خطای بزرگ و مهمی« است. یارانه های 
پنهان و بودجه شرکت های دولتی و اختصاص غلط ارز 4 هزار و 200 تومانی 
و استانی کردن یارانه های نقدی و وجود مدیران ناکارآمد که موجب رانت 
و فســاد و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا می شود، عمق 
سخنان رهبر معظم انقالب را آشکارتر می کند و نشان می دهد برای تبیین 
و بررسی مشکل اصلی در مدیریت کشور که همان ناکارآمدی و فشل بودن 
است، نیاز به هیچ توضیح و مصداقی نیست. اینکه آقای رئیس جمهور در 
هیئت دولت رسما اعالم می کند »من در کار وزرا و مدیران دخالت نمی کنم«!، 
در کنار ابهام در بودجه نویسی در دولت و تصویب آن در مجلس و قرار دادن 
ارز کشــور در اختیار»سوءاستفاده چی و قاچاقچی و مفسد اقتصادی« در 
حقیقت مدیریت و تخصیص نامناســب منابع به ویژه در شرایط تحریمی 
کنونی و موجب ناکارایی نظام اقتصادی است. لذا سؤال اصلی این است که 
چه کسی باید بر کار وزرا و مدیران نظارت و دخالت کند و جلو این بلعیده 
شدن منابع کشور را بگیرد و عدالت را محقق کند؟ قطعا دولت و مجلس. اما 
قوه قضائیه نیز مسئولیتی سنگین در این زمینه دارد و باید با ورود به موضوع 
اتخاذ سیاست های نادرست و همچنین شعارهایی که برای تحت الشعاع قرار 
دادن بلعیدن منابع کشور و فریب افکار عمومی داده شده و می شود، جلو 
بلعیده شدن منابع کشور را بگیرد. این دستور رهبر معظم انقالب نباید بر 
زمین بماند که تاکید دارند »تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داده«؛ 

او را باید دنبال کرد«.
6- رئیس جمهور گفته »برای حل مشــکالت اقتصادی باید در عمل 
انقالبی بود«، اما آقای روحانی پاسخ دهند کدام اقدام دولت تاکنون انقالبی 
بوده است؟ در مقابل بلعیده شدن منابع کشور توسط شرکت های دولتی 
و»یک قبیله و یک پدر و مادر پشت بودجه این شرکت ها«!، انقالبی عمل 
کردید یا برای شفاف سازی یارانه های پنهان؟ در برخورد با حلقه مفسدان 
و رانت خواران اقتصادِی گرد آمدِه اطراف دولت، انقالبی عمل کردید یا در 
برخورد با عناصر قدرت و وابستگانشان که با سیاست گذاري در بخش های 
دولتی و خصوصی نمونه هاي بارز فسادند و در کشور فعال مایشاء هستند؟ 
در برخورد با حقوق های نجومی بگیر که آنان را ذخیره انقالب خواندید، 
انقالبی عمل کردید یا با ابربدهکاران بانکی؟ در برجام و امید بســتن به 
تضمین جان کری انقالبی عمل کردید یا در مقابل نقض عهدها و تهدیدات 
و دلقک بازی های آمریکایی ها و پاره کردن برجام؟ در مقابل عمل نکردن 
اروپایی ها به تعهداتشان و حفظ برجام به هر قیمتی انقالبی عمل کردید یا 
در تعهد دادن به اف ای تی اف و سند 2030 و معاهده پاریس و...؟ در مقابله با 
مدیران دولتی لیبرال مسلکی که در دولت کاسبند، انقالبی عمل کردید یا 
با وزیری که خود هم سیاست گذار عرصه صنعت و هم دارای ده ها شرکت 
صنعتی بود؟ با نزدیکان این وزیر که قراردادهای خارجی را می بستند، 
انقالبی عمل کردید یا با دختران وزرایی که قاچاقچی واردات بودند؟... 
متاسفانه نه تنها یک »عمل انقالبی« و »شجاعت و عقالنیت انقالبی« در 
کارنامه 5 ساله شما ثبت نشده، بلکه کارنامه 5 ساله دولت های یازدهم و 
دوازدهم مملو از انفعال است تا جایی که حتی فرزندان انقالبی این کشور 
را که با »قدرت انقالبی« در مقابل تهدیدات آمریکا ایســتاده اند و با کار 
جهادی در مناطق محروم مشغول خدمت رسانی هستند، به تندروی متهم 
کردید! آقای روحانی حضرت آقا هفته گذشته تاکید کردند »باید مراقب 
جریان ها و دست های خطرناک و مضر بود« برخی از اینها در اطراف دولت 
چون مگساِن دور شیرینی جمع شده اند. باید تا دیر نشده با »شجاعت و 
قدرت انقالبی« با این »جریان ها و دست های خطرناک« مقابله و جلو بلعیده 
شدن منابع کشور را بگیرید.در چشم برهم زدنی دوران مسئولیت شما هم 
تمام و قضاوت تاریخ در محضر دادگاِه ملت آغاز می شود، هرچند قضاوت 
مردم از هم اکنون آغاز شــده است. اگر فقط چند دقیقه در خیابان های 
شــهر قدم بزنید، همان فریادی را از مردمی که با »صبر انقالبی« پای 
انقالب ایســتاده اند، خواهید شنید که از دانشگاه های کشور در 16 آذر 
امسال و حتی در دانشــگاه زادگاه خودتان هنگام سخنرانی شما بلند 
بود که: »بیکاری، گرانی - جواب بده روحانی«! و این همان شــعار مردم 
زادگاهتان سمنان و سرخه در سفر اخیرتان بود که: »مشکل اقتصادی با 
سخنرانی حل نمی شه!«. آقای روحانی »صادقانه باید در عمل انقالبی بود 

تا مشکالت حل شود، نه در شعار«!

جریان های خطرناک و عمل انقالبی!

یادداشت میهمان

تسلیت به همکار
بــا نهایت تاســف و تالم مطلع شــدیم همکارمان آقای رضــا هدهدی در غم 
از دســت دادن یکــی از نزدیکان خود )آقای اســداهلل هد هدی( کــه از همکاران 
 قدیمیمان بوده است به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام جزئیات جدیدی از جلســه 
رهبر  با  موســوی  میرحســین 
معظم انقــالب را پس از انتخابات 
ریاست جمهوری دهم تشریح کرد.
محمدحســین صفارهرندی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
پاســخ به اینکه »در روزهای اول بعد 
از انتخابات سال 88 برخی سایت های 
منتســب به میرحسین موسوی فیلتر 
شــد اما پس از مدت کوتاهی شــاهد 
رفع فیلتر آنها بودیم، با توجه به اینکه 
آن زمــان معاونــت مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد یکی از اعضــای کمیته تعیین 
مصادیق مجرمانــه در فضای مجازی 
بــود، اطالع دارید چــرا این اتفاق رخ 
داد؟« گفت: چند روز پس از انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 88 بود که از 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی با 
من بــه عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی تماس گرفتنــد و گفتند که 
دستوری آمده اســت که فیلتر اعمال 
شده در مورد سایت های آقای موسوی 
برداشته شــود. اواخر شب بود که این 
تمــاس برقرار شــد؛ چراکــه معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد در آن زمان 
به عنوان عضو کمیته تعیین مصادیق 

عمل مجرمانه در فضای مجازی بود.
وی افــزود: معاونــت مطبوعاتی 
پیگیری کرد و گفت دو سایت منتسب 

به آقای موســوی بوده که یکی فیلتر 
شده و دیگری فیلتر نیست؛ گفته شد 
همان موردی هم که فیلتر شــده هم 
رفع فیلتر کنیــد. معاونت مطبوعاتی 
وزارت ارشــاد نیز به دلیل عضویت در 
تعیین مصادیق عمل مجرمانه  کمیته 
در فضای مجــازی، هماهنگی الزم را 
انجام داد و سایتی که فیلتر شده بود، 

رفع فیلتر شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 
نهم در مورد دلیل تماس شورای عالی 
امنیت ملــی برای رفع فیلتر ســایت 
میرحســین موســوی گفت: آن طور 
که برای من نقــل کردند، در دیداری 
که ظاهرا عصر روز 24 خردادماه 88، 
آقای موســوی خدمــت رهبر معظم 
انقالب می رسند،حرف های مختلفی رد 
و بدل شــده ولی آن قسمتی که برای 
ما موضوعیت دارد، این است که مقام 
معظم رهبری وقتی به آقای موســوی 
اعتراض می کنند که چــرا موضوع را 
به کف خیابان می کشــید، مگر شــما 
خودتان نمی دانید که وقتی این حرکت 
انجام می شود، دیگر ادامه آن در دست 
شما نخواهد بود و دیگران این تحرک 
را راهبری و هدایت می کنند؟ موسوی 
هم می گوید مردم خیال می کنند حق 
آنها ضایع شــده اســت و می خواهند 
احقــاق حق کنند. مقام معظم رهبری 
می فرمایند که این کارها راهش نیست 

و شما مردم را توجیه کنید که این کار 
درستی نیست و باید از جانب شما این 
حرف ها به جامعه منعکس شود. خود 

شما هم طرفدار هرج و مرج نیستید.
صفار هرندی در ادامه خاطرنشان 
کرد: پس از این فرمایشات رهبر معظم 
انقــالب، آقای موســوی می گوید من 
رســانه ای در اختیار ندارم که بخواهم 
از آن طریــق به جامعه پیــام بدهم. 
مقام معظــم رهبــری فرمودند چرا؟ 
موسوی می گوید سایت های من را فیلتر 
کرده اند. مقام معظم رهبری هم به دفتر 
می فرمایند به شورای عالی امنیت ملی 
بگویید که سایت های آقای موسوی را 
رفع فیلتر کنند. لذا برای همین بود که 
آن پیام به ما منتقل شــد و رفع فیلتر 

سایت آقای موسوی هم انجام شد.
وی افزود: فردای آن دیدار که این 
بزرگواری از سوی رهبر معظم انقالب 
صورت گرفت و سایت رفع فیلتر شد، 
اولیــن مطلبی که آقای موســوی در 
سایت منتشر کرد، پیام دعوت به حضور 
خیابانی بــرای راهپیمایی بدون مجوز 
25 خــرداد بود. یعنی درســت عکس 
آن چیزی که اخالقاً و عماًل در حضور 
مقام معظم رهبری تعهد کرده بود که 
اگر ســایتش رفع فیلتر شود با مردم 
حرف بزنــد و بگوید تکلیف اعتراضات 
را نمی شــود کف خیابان تعیین کرد، 

انجام داد.

صفارهرندی تشریح کرد

جزئیات جدید از جلسه موسوی با رهبر انقالب
»میرحسین برخالف تعهدش عمل كرد«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی
دولت جبران كند

سرویس سیاسی و اقتصادی-
اکنون بیش از 5 سال از عمر دولت 
اصالحات و اعتدال سپری شده است. 
به  باید  اشتباهات و خسارات  دولت 
وجود آمده از محاسبات غلط خود در 
سیاست خارجی و اقتصاد را پذیرفته 
و با تغییــر ریل، قصور و تقصیرهای 

گذشته را جبران کند.
همان طور که کارشناسان بارها مطرح 
کرده بودند، دولت آقای روحانی به وزارت 
خارجه خالصه شده و وزارت خارجه نیز 

به برجام خالصه شده است.
یکی از  اشــکاالت اساســی دولت 
روحانــی، ضعف مدیریــت اقتصادی در 
داخل و ضعف دیپلماسی در خارج است. 
متاسفانه محاســبات غلط در این 
دو حوزه، ســفره مردم را کوچک کرد و 
عزت پاســپورت ایرانی و حتی گذرنامه 

دیپلماتیک ایران را نیز خدشه دار کرد.
امور  »محمدجــواد ظریف« وزیــر 
خارجه- 8 دی 97- در مصاحبه اختصاصی 
با شبکه خبری »فونیکس« چین با اشاره 
به خروج آمریکا از برجام گفته بود اگر به 
گذشته برمی گشتیم سختگیری بیشتری 

در مذاکرات هسته ای می کردیم.
متاســفانه دولت روحانی علی رغم 
هیاهو و تبلیغات گســترده رسانه ای، در 
حوزه سیاست خارجی محاسبات غلطی 

انجام داده بود.
از کدخدا تا مزاحم!

روحانی- اردیبهشت 92- گفته بود، 
آمریکا کدخداســت و بســتن با کدخدا 
راحت تر است. پس از روی کارآمدن دولت 
یازدهم، برخی دولتمردان و رســانه های 
زنجیره ای این طور القاء کردند که مذاکره 

با آمریکا معجزه می کند!
در ادامه، مذاکرات هســته ای دولت 
یازدهــم و 1+5 بــا محوریــت »آمریکا 
کدخداست و بســتن با کدخدا راحت تر 
است« کلید خورد. »علی اکبر صالحی« 
رئیس  ســازمان انرژی اتمی- فروردین 
97- گفته بود: »ما در مذاکرات هسته ای، 
با آمریکا مذاکره می کردیم، نه مجموعه 
1+5«. بر همین اساس، دیدارهای دوجانبه 
ظریف-کــری رکــورد زد و گفت و گوی 
تلفنی روحانی با اوباما و پیاده روی ظریف 
با کری و دست دادن ظریف با اوباما نیز 
به فهرســت اقدامات دولــت در رابطه با 

آمریکا اضافه شد.
رهبر معظم انقالب- 9 اردیبهشت 
94- در دیــدار هزاران نفــر از کارگران 
سراســر کشــور فرمودنــد: »کلید حل 
مشــکالت اقتصادی در لــوزان و ژنو و 

نیویورک نیست، در داخل کشور است و 
همه باید مسئولیت های متفاوت خود را 
در تقویت تولید داخلی به عنوان »تنها راه 
عالج مشکالت اقتصادی« انجام دهند.«

دولتمردان مدعی بودند که »آمریکا 
اعتبار بین المللی خود را به واســطه یک 
توافق خدشه دار نمی کند«! و »امضای وزیر 
خارجه آمریکا تضمین اســت«! و »اوباما 

فردی مودب و باهوش است«!.
دولت آقــای روحانــی در اقدامی 
تأمل برانگیــز و برخالف روال معمول در 
توافقــات بین المللــی، علی رغم کارنامه 
سیاه آمریکا در اجرای توافقات، تعهدات 
خود را پیشاپیش و به صورت یکطرفه و 

برگشت ناپذیر انجام داد.
بر همین اســاس، 9700 کیلوگرم 
اورانیوم غنی شــده )از مجموع 10هزار 
کیلوگرم( کــه معــادل 97 درصد کل 
اورانیوم غنی شــده در 10 ســال بود از 
کشور خارج شــد، 15 هزار سانتریفیوژ 
از مجمــوع 19 هزار ســانتریفیوژ )78 
درصد کل ســانتریفیوژها( اوراق شــد، 
ماهیت رآکتور آب ســنگین اراک تغییر 
کرد و قلب رآکتور خارج و از کار انداخته 
شد، بخش عمده ای از ظرفیت متشکل 
متخصصان فعال در بخش هســته ای از 
هم پاشیده شد، پیشرفت شتابان برنامه 
هســته ای برای حداقل 8 سال متوقف 
شد و محدودیت های گسترده در بخش 

تحقیق و توسعه به وجود آمد.
تیترهایی  با  زنجیره ای  روزنامه های 
همچون »چرخش غیرمنتظره واشنگتن 
در برابــر تهــران«، »طــرح اوباما برای 
آزادی دارایی های تهران«، »فروپاشــی 
قرن«،  بزرگ  »فتح الفتــوح  تحریم ها«، 
»پیروزی مشعشــع تاریخی«، »دستان 
بن بست شکن کری- ظریف«،»تحریم ها 
به تاریخ پیوست«،»صبح بدون تحریم« 
و... به هیاهوی رسانه ای درخصوص تبعات 

توافق هسته ای پرداختند.
روحانی- تیر 94- تاکید کرد که در 
دی ماه 94- روز اجرای برجام - تمامی 
تحریم هــای ضدایرانی به یکبــاره لغو 
خواهد شد و نه تعلیق. روحانی همچنین 
- دی 94 - گفت: »امروز با اعالم رسمی 
اجرای برجام، از پرونده هســته ای ایران، 
»امنیت زدایی« شد؛ قطعنامه های ظالمانه 
علیه ملت ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم 
درهم پیچیده شد، حقوق هسته ای ایران 
تثبیــت گردید و اقتصاد ایــران در مدار 

اقتصاد جهانی قرار گرفت«. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
- فروردیــن 94 در بیانیه ای مشــترک 

با فدریــکا موگرینی- تاکید کرد: »تمام 
تحریم ها لغو خواهد شد«. ظریف همچنین 
-شهریور 94- در کمیسیون برجام گفت: 
»کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی 
اتحادیــه اروپــا، کل تحریم های ایاالت 
متحده که بر شخصیت های غیرآمریکایی 
اعمال می شــود از روز اجرا)دی 94( لغو 
خواهد شد، عالوه  بر آن تحریم 35 ساله 

هواپیمایی نیز لغو می شود«.
در ادامه، همه امور از جمله بیکاری، 
رکود، گرانی، ازدواج جوانان، مســکن و 
حتی آب خوردن مردم نیز از سوی برخی 
دولتمردان و مدعیان اصالحات به برجام 

گره زده شد.
رهبر معظم انقالب، صراحتاً فایده و 
خاصیت برجام را تنها و تنها لغو تحریم ها 
دانسته و بر این موضوع تأکید کرده بودند. 
ایشان- 20 فروردین 94- فرمودند: »در 
این جزئیات مذاکرات - که خیلی هم این 
چند ماه آینده مهم است - اتفاقی که باید 
بیفتد این است که تحریم ها به طور کامل 
و یکجا بایســتی لغو بشود. اینکه یکی از 
آنها می گوید تحریم ها شــش ماه دیگر 
لغو می شــود، یکــی می گوید نه ممکن 
اســت یک ســال هم طول بکشد، یکی 
دیگر می گوید ممکن اســت از یک سال 
هم بیشتر بشود، این ها بازی های متعارف 
معمول اینها است؛ این ها هیچ قابل اعتناء 
و قابل قبول نیست؛ تحریم ها بایستی - اگر 
چنانچه حاال خدای متعال مقدر فرموده 
بود و توانستند به یک توافقی برسند - در 
همان روز توافق به طور کامل لغو بشود؛ 
این باید اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو 
تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند 
دیگری، پس چرا ما اصاًل مذاکره کردیم؟ 
اصاًل مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره 
و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه 
بود؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته 
بشود؛ این را باز بخواهند متوقف کنند به 
یک چیز دیگری، اصالً قابل قبول نیست«.
امــا برجام نه تنها بــه لغو تحریم ها 
منجر نشد، بلکه با قوانینی همچون آیسا 
و کاتسا 2017 )مادر تحریم ها( زیرساخت 
تحریم ها را گسترده تر و گستاخی آمریکا 

را نیز افزون تر کرد.
برجام در دولــِت اوبامای دموکراِت 
مودب و باهوش لگدمال شد و در دولت 

ترامِپ جمهوری خواه دیوانه، پاره شد.
ترامپ در 18 اردیبهشت 97 از برجام 
خارج شد. مقامات ارشد دولت پیش از آن 
در اظهارات جداگانه اعالم کرده بودند که 
واکنــش ایران به خروج آمریکا از برجام، 
فوری، غیرقابل تصور، پشــیمان کننده و 

دردنــاک خواهد بود؛ امــا پس از خروج 
آمریکا از برجام، روحانی در اظهارنظری 
عجیب اعالم کرد کــه مزاحم رفت و ما 

برجام را بدون آمریکا ادامه می دهیم!
آمریــکا بــدون هیچ هزینــه ای از 
برجام خارج شد. علت اصلی این امر نیز 
محاســبات غلط دولت در امضا و اجرای 
توافق و بی توجهی به 29 شرط ابالغی از 
سوی رهبر معظم انقالب، مجلس شورای 
اســالمی و شورای عالی امنیت ملی بود. 
بگذریــم از اینکــه 4 روز بعد، موگرینی 
صراحتــا اعالم کرد کــه روحانی به وی 
تضمین داده که در صورت خروج آمریکا 
از برجام، ایران از برجام خارج نخواهد شد!
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