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درمکتب امام

اين مسند خطرناك است
كارى بكنيد كه اســام از ما گله مند نباشد. قرآن كريم از ما گله مند نباشد، كه 

آقايان شام خودتان را مى گفتيد كه ما مرّوج قرآن هستيم، مبني احكام قرآن هستيم، 

چرا خودتان يك كارى داريد مى كنيد يا كرديد كه اسام يك جور ديگر جلوه كند پيش 

مردم. خيىل مواظب باشيد. اين مسند خطرناك است. اين عاممه خطرناك است. اين 

محاسن خطرناك است. خودتان را از اين خطرها نجات بدهيد. حفظ كنيد خودتان 

را همه همني طور، فرق ندارد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ارگان کارگزاران: محصول رفتارهای دولت
 وقوع چپاول 20 میلیارد دالری بوده است

سرويس سیاسیـ 
محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است، باید مذاکره کنیم تا تحریم ها برداشته شود! استعفای قاضی زاده 
و برکناری دو وزیر توســط مجلس دروغ بود! و طبیعی اســت که قاضی زاده استعفا کند! از جمله مطالب دیروز مطبوعات 

زنجیره ای بود.
»در بهترین سناریو از 18 میلیارد دالر ارز تخصیصی)اگر عدد 20 میلیارد دالر نباشد( تنها بین 4 تا 5 میلیارد دالر 

ارز به کشور بازگشته است. در صورتی که این عدد دقیق باشد، محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است.«
روزنامه سازندگی دیروز نوشت: »هنوز هم کسی نمی داند که تعیین قیمت ارز 4200 تومانی ایده نهایی چه کسی بوده 
است. تنها روایت از جلسه تعیین این قیمت در کابینه نشان می دهد که اکثریت حاضران به این قیمت رأی داده اند. گفته 
می شود که تصور کابینه این بوده که قیمت دالر در بدترین سناریوی ممکن حداکثر به 5 هزار و 200 تومان می رسد ولی 
طوفان قیمت ها تمام پیش بینی ها را بر هم زد. چقدر ارز بازگشته است؟ تحقیقا هیچ کدام از مسئوالن ارشد دولتی پاسخی 
برای این سؤال ندارند ولی بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در بهترین سناریو از 18 میلیارد دالر ارز تخصیصی)اگر 
عدد 20 میلیارد دالر نباشد( تنها بین 4 تا 5 میلیارد دالر ارز به کشور بازگشته است. در صورتی که این عدد دقیق باشد، 

محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است.«
باید مذاکره کنیم تا تحریم ها برداشته شود!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »اگر بخواهیم تحریم ها برداشته شود، بدون مذاکره امکان پذیر نیست. بنابراین مسیر ما 
یا مذاکره یا جنگ خواهد بود. اگر این اصل را معیار قرار دهیم باید گفت قرار است آن را چه زمان بفهمیم؟ زمانی که کشور در 
ضعیف ترین وضعیت باشد؟ بدون شک آن زمان که در ضعیف ترین حالت باشیم قطعا امتیازات بیشتری از ما گرفته می شود.«
مدعیان اصالحات با ایجاد دوگانه دروغین »جنگ - مذاکره« این گونه القاء می کنند که اگر مذاکره نکنیم، قطعا جنگ خواهد 
شد! این ادعای مضحک در حالی است که در سال های اخیر، سیلی محور مقاومت در گوش داعش و ایثار و مجاهدت مدافعان 
حرم و قدرت دفاعی و منطقه ای ایران، ضربات سهمگینی بر پیکره نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در منطقه وارد کرده است.
در حال حاضر، سیطره داعش در منطقه به پایان رسیده است. در روزهای گذشته ترامپ با سفر دزدانه به عراق به شکست 
در منطقه اذعان و تصریح کرد که ۷ تریلیون دالر در منطقه خرج کردیم ولی باید محرمانه و چراغ خاموش به بغداد بیاییم. 
در حال حاضر حزب اهلل لبنان و حشد الشعبی عراق قدرتمندتر از گذشته شده و انصاراهلل یمن نیز محاسبات عربستان را به 
هم ریخته است. آل سعود همچنان درگیر پس لرزه های رسوایی قتل خاشقجی است. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی در 
جنگ اخیر غزه در 2 روز به فضاحت کشیده شد. دستور ترامپ برای خروج کامل از سوریه نیز نشانه استیصال آمریکا در 
منطقه است. از سوی دیگر، تجربه پرهزینه و عبرت آموز برجام پیش روی ماست. دولتمردان و رسانه های زنجیره ای مدعی 
بودند که با برجام تمامی تحریم های ضدایرانی به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق. اما در شرایط فعلی و به اذعان فعاالن 

مدعی اصالحات، با تحریم هایی به مراتب سنگین تر از قبل از برجام مواجهیم.
استعفای قاضی زاده و برکناری دو وزیر توسط مجلس دروغ بود!

روزنامه زنجیره ای آرمان دیروز در گزارشــی به شــایعات و خبرهای منتشر شده در باره اختالفات در دولت پرداخت و 
نوشت: »طی دو - سه روز گذشته خبری مبنی بر استعفای ظریف از وزارت خارجه و همچنین خروج ایران از برجام در 
فضای مجازی دست به دست شد که با خود واکنش های بسیاری را همراه داشت. پس از استعفای وزیر بهداشت و درمان 
دولت روحانی و کنار گذاشتن دو وزیر از سوی مجلسیان و همچنین فشارهایی که برخی بر معاون اول ریاست جمهوری 
در راســتای اســتعفا وارد می کردند دور از ذهن نبود که جریان مخالف دولت دست به ساخت دروغ دیگری بزند و مدعی 
استعفای ظریف و خروج ایران از برجام شود. این گونه اظهارات تنها از سوی افرادی می تواند باشد که برای این خاک هیچ 
ارزشی قائل نبوده و تنها به دنبال مواضع و منافع شخصی خود هستند و به هیچ عنوان به دنبال منافع ملی نیستند و تنها 

دم از حقوق ملت می زنند.«
فارغ از درست یا نادرست بودن شایعات مربوط به استعفا یا عدم استعفای برخی مسئولین دولتی در ماه های گذشته، 
دو وزیر راه و بهداشت استعفا داده و از سوی دیگر نیز برخی وزرا آن گونه که روزنامه آرمان نیز نوشته است، توسط مجلس 

استیضاح و برکنار شده اند، حال آرمان شایعه استعفای ظریف را ادامه دروغ استعفا و برکناری وزرای قبلی خوانده است!
سؤال اینجاست که آیا وزرای بهداشت و راه استعفا نداده بودند و یا وزرای کار و اقتصاد استیضاح و برکنار نشدند؟!

نکته دیگر اینکه بعد از اظهارات جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمی تواند حتی منشی خود را عوض 
کند، این برخی مدعیان اصالحات بودند که به او گفتند اگر نمی توانی استعفا بده و از دولت خارج شو و حال این پیشنهاد 

دوستان اصالح طلب جهانگیری به او، به حساب منتقدین دولت گذاشته می شود!
نقشه آمریکا و اروپا در برجام به روایت نشریه آمریکایی

روزنامه شرق در شماره دیروز خود ترجمه یادداشتی را از نشریه آمریکایی »فارین آفرز« منتشر کرد. بخش هایی از این 
یادداشت که به فضای حاکم بر پسابرجام پرداخته یادآور هشدارهای رهبر انقالب است که بارها در این مورد تذکر داده بودند 
که هدف غرب از برجام برنامه هسته ای ایران نیست چرا که آنها به خوبی می دانند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.

در بخشی از این یادداشت آمده است: »دولت ترامپ خروج از برجام را تا حدی با این بهانه توجیه کرد که این کار به 
جهان اجازه می دهد بهتر به »کلیت« اقدامات ایران رسیدگی کند...«

در جمالت فوق عبارت »کلیت« به خوبی بیانگر نوع تفکر آمریکایی و بطور دقیق تر تفکر غربی است و همچنین اهداف 
آنها را از برجام روشن تر می نماید. به این ترتیب این نشریه آمریکایی به صورت دقیقی خاطرنشان می کند که برجام اولین 
ایســتگاه بوده که توان صلح آمیز هســته ای ایران را نشانه گرفته و برجام های دیگر به تبع آن می آید. برجام هایی که توان 

دفاعی و نفوذ منطقه ای ایران را نشانه گرفته اند. منظور این یادداشت نیز از عبارت »کلیت« همین ها هستند.
نکته جالب اما این است که این نشریه آمریکایی اذعان دارد که خروج آمریکا از برجام و ماندن اروپا برای دست یابی 
به همین برجام های دیگر است. به عبارتی همان چیزی که شاهد آن بوده ایم؛یعنی آمریکا خارج می شود و اروپا می ماند و 
وانمود می کند که در مورد برجام با آمریکا اختالف های بسیار دارد و می خواهد با یک کانال مالی به ایران کمک کند اما 
این کانال مالی محقق نمی شــود و اروپا دالیل بسیاری می آورد، مثال اینکه برای تسهیل امور FATF را بپذیرید و به طور 
خاص کنوانسیون CFT را. سپس به همین ترتیب موارد دیگر مطرح می شود. سپس این یادداشت به صراحت به تقسیم 
کار میان اروپا و آمریکا اشاره می کند: »...با به خطر انداختن توافق ]منظور خروج آمریکا از برجام است[ دولت ایاالت متحده 

تضمین]![ کرده است که توجه جهان و به خصوص توجه اروپا اختصاصا روی حفظ آن متمرکز باشد.«
این نکته که آمریکا و اروپا به این تضمین رسیده اند که از جانب دولت ایران اقدام متقابلی در برابر بدعهدی های خود 
نمی بینند از جمله شاهکارهای دیپلماسی دولت تدبیر و امید است. همچنین باید یادآور شد، چهارشنبه هفته قبل هم در 
سرمقاله شرق آمده بود: »اروپا از ابتدا با آمریکا تقسیم کار کرده و ایفای نقش پلیس خوب را خود متقبل شده و بازی در 
نقش پلیس بد را به آمریکا سپرده است. از این رو خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا در آن دو روی یک سکه است.«
کیهان از همان روزهای آغازین نسبت به این شیوه آمریکا و اروپا هشدار داد و نوشت که آنها از همان ترفند قدیمی اما 
پرکاربرد »پلیس خوب - پلیس بد« استفاده خواهند کرد اما متاسفانه با برخوردهای تند از سمت دولتمردان و روزنامه های 

طیف موسوم به اصالح طلب روبرو شد.

ُجِل  حضرت امیر)ع( در حکمت چهل و هفتم نهج البالغه مي فرماید: »َقْدُر الَرّ
ُتُه َعلَي َقْدِر  ِتِه َو ِصْدُقُه َعلَي َقْدرِ ُمُروَءتِِه َو َشَجاَعُتُه َعلَي َقْدرِ أَنََفِتِه َو ِعَفّ َعلَی َقْدرِ ِهَمّ
َغْیَرتِِه«؛ )ارزش هر کس به اندازه همت او و راستگویی و صداقِت هر کس به اندازه 
شخصیت اوست و شجاعت هر کس به اندازه بی اعتنایی وی )به ارزش های مادی( 
است و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست.( این بیانات نوراني گاهي در وصایاي 
عمومي آن حضرت اســت، گاهي در وصیت هاي خصوصي. بخشي از اینها مربوط 
به توصیه اي اســت که به وجود مبارک امام حسن دارد و مرحوم سید رضي اینها 

را تقطیع کرده است. 
هر کاري که انسان انجام مي دهد، اگر کارهاي عادي نباشد، به اوصاف او برگردد 
یک مبدأ نفساني دارد. فرمود: ارزش هر کسي به اندازه همت اوست که هر کسي 
به اندازه هّمتش مي ارزد. در قیامت، هر کسي که کارهاي خوب انجام داد، آن کارها 
را معیار قرار نمي دهند، مبادي و ملکات و اوصاف نفساني که مبادي این کارهاست 

آنها را مي سنجند. فرمود: قدر هر کسي به قدر همت اوست.
همت، یعني چیزي که انسان اهتمام مي ورزد و آن را اصل مي داند و سایر امور 
را فرع مي داند و فداي آن مي کند. شارحان این جمله نوراني قّصه »دار اإلنذار« را 
نقل کردند. وقتي این آیه مبارکه نازل شد که: )َو أَنِْذْر َعشیَرتََک الْْقَربیَن(؛)1( وجود 
مبارک پیغمبر)ص( سران قریش و غیر قریش را دعوت کرد، وجود مبارک حضرت 
امیر هم بیش از ده سال نداشت، او هم حضور داشت و هنوز به آن صورت که یک 
جوان بالغ شده باشد نبود. حضرت بعد از تالوت این آیه، رو کرد به این بزرگان قبایل 

و به تک تک اینها گفت که: »أنقذ نفسک من النار«؛ خودت را از آتش نجات بده!
فرمود: اگر کسي دعوت من و نبوت من و رسالت مرا پذیرفت و مرا یاري کرد 
و در اجراي احکام و ِحَکم من کوشش کرد، او وصي من و خلیفه من است؛ این را 
گفت. بعد به تک تک اینها فرمود: کیست که نداي مرا پاسخ بدهد و جانشین من 
باشد؟)2( تنها کسي که قیام کرد، وجود مبارک حضرت امیر بود در سّن ده سالگي.

آن روز هم نظام نظام قبیلگي بود و هرگز به نوساله ها فرصت سخن نمي دادند. 
تمام حرف ها به عهده آن بزرگان قبایل بود. چند بار وجود مبارک حضرت این آیه 
را تالوت فرمودند، معنا کردند، تفســیر کردند؛ بعد فرمودند هر کس اّولین نفري 
باشد که نداي مرا پاسخ داده و مرا تأیید کرده و دستورهاي مرا اجرا کرده او خلیفه 
من است. در تمام این اعالم ها وجود مبارک حضرت امیر با اینکه بیش از ده سال 

نداشت، قیام کرد.
ارتباط صداقت با مردانگی

بعد حضرت بالصراحه نام این سران را بُرد، که فالني! »أنقذ نفسک من النار«. 
فالني! »أنقذ نفسک من النار«. هیچ کس اقدام نکرد. این علي)ع( مي گوید: ارزش هر 
کسي به هّمت اوست؛ در حقیقت از خودش دارد سخن مي گوید. »ِصْدُقُه َعلَی َقْدِر 
ُمُروَءتِِه« )و راستگویی و صداقِت هر کس به اندازه شخصیت اوست(؛ این »ُمُروءت« 
با مرء و مرد بودن همخوانی دارد؛ زبان فارسي ما خیلي شیرین است؛ اما فارسي کجا 
عربي کجا؟! ما اصاًل در فارسي علمي به نام علم لغت نداریم. اما در عربي فّن لغت 
هســت. این لیوان اگر پر باشد چه اسمي دارد؟ خالي باشد چه اسمي دارد؟ نصف 
آن پر باشد چه اسمي دارد؟ ما همین کلمه تخم را؛ چه تخم برنج، چه تخم گندم، 
چه تخم جو، چه تخم گشنیز، همه را مي گوییم تخم؛ چه برای حیوان ها باشد چه 
برای مزرعه باشد، تخم مرغ باشد یا چیزي دیگر باشد، مي گوییم تخم. اما ده ها لغت 
براي همین تخم است که اگر نظیر جو و گندم بود »بذر« است و اگر نظیر گشنیز و 
این سبزي هاي شاهي و اینها باشد، »بزر« با »زاء اخت الّراء« است. ده ها فرق است. 

لیوان اگر آب داشته باشد یک اسم دارد، خالي باشد یک اسم دارد.
این ُمُروءت از »مرء« بودن و مرد بودن نشأت مي گیرد. مرّوت دارد یعني مرد 
است، مردانگي دارد. فرمود مردانگي هر کسي در صدق اوست. صدق تنها در قول 
نیست؛ اگر فعل با قول مطابق باشد صادق است. اگر فعل با نیت مطابق باشد صادق 
است و اگر قول با نیت و اگر قول با فعل مطابق باشد صادق است. مي گوید صدق 
هر کســي به  قدر مردانگي اوست و شجاعت هر کسي به قدر انفیت )بی اعتنایی( 
اوســت. ما مي گوییم به دماغ فالن کس برخورد! یا »شامخ النف« شد! دماغ او را 
خاکمالي کردند! این کنایه از آن است که به هر حال قسمت مهم احترام انسان به 
همان چهره اوست. در آداب سوار شدن در روایات »اطعمه و  اشربه« و اینها هست 
که اگر کســي مرکوبي دارد، اگر سوار مرکوب شد، این مرکوب او چندین حق بر 
عهــده او دارد؛ یکي اینکه بار زائد بر او تحمیل نکند، یکي اینکه هر جا که رفت و 
به آبي رسید عجله نکند و او را بر آب عرضه کند که اگر تشنه است بنوشد، یکي 
اینکه اگر خواست براي سرعت رفتن او، اسب را بزند، به صورتش نزند، به پهلوي 
اسب بزند. صورت اسب محترم است. اینها جزء آداب اسالم است که کسي را اهانت 
نکند. وقتي این دین اجازه نمي دهد که آدم اسبي را اهانت کند، حماري را اهانت 
کند، چگونه اجازه مي دهد با قلم و بنان و بیان، آبروي کســي را ببرد؟! اینها جزء 

احکام و ِحَکم است.
غیرت؛ باالترين فضیلت انسانی

ُتُه َعلَی َقْدرِ َغْیَرتِِه« )و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست( ، این  فرمود: »َو ِعَفّ
کلمه »غیرت« از آن واژه هاي کم نظیر است که ما در فارسي هیچ معادلي نداریم. 
درعظمت لغت عرب همین بس که از امام باقر)ع( پرسیدند که چرا قرآن به عربي 
مبین نازل شده است؟ فرمود: براي اینکه »یُِبیُن الْلُْسَن َو اَل تُِبیُنُه الْلُْسن «؛)3( عربی 
آن هنر را دارد که تمام زبان های دنیا را ترجمه کند؛ اما زبان های دنیا آن هنر ادبي 

را ندارند که عربي را ترجمه کنند. 
ما غیرت را هر چه بخواهیم معنا کنیم ناچاریم سه چهار کلمه بیاوریم تا این 
کلمه غیرت را معنا کنیم. غیرت که از پرفضیلت ترین فضایل نفساني است، واژه اي 
اســت که از سه عنصر دقیق تشــکیل مي شود؛ یعني تا این سه عنصر پیدا نشود 
معناي غیرت ظهــور نمي کند. غیرت یعني آدم در حریم غیر دخالت نکند، یک؛ 
غیــر را به حریم خود دخالت ندهد، دو؛ مجموع این جمع ها هم متفّرع اســت بر 
اینکه حریم شناســي کند، سه. اینکه مي گوییم داخل در حریم غیر نشوید، یعني 
چه؟ یعني محدوده خودش را مي شناســد و از این محدوده بیرون نمي رود. اینکه 
مي گوییم غیر را وارد حریم خود نکنید یعني چه؟ یعني مرز خودش را مي شناسد 
اجازه ورود نمي دهد. اینجا، هم ورود ممنوع است، هم خروج ممنوع است. این ورود 
ممنوع بودن یعني مرز نهایي، خروج ممنوع بودن یعني مرز ابتدایي.پس »معرفهًْ 
المرء نفسه«، اّوالً؛ خروج شناسي، ثانیاً، دخول شناسي، ثالثاً؛ این سه عنصر که جمع 

شد، این مرد مي شود اهل غیرت.
اگر کسي بیگانه را به داخل منزل راه داد غیرت ندارد و اگر خود از حریم خود 
تجاوز کرد، غیرت ندارد. این است که حضرت در نهج البالغه فرمود: »َما َزنَي َغُیوٌر 
«؛)4( هرگز آدم باغیرت، نامحرم را نگاه نمي کند. این یعني چه؟ یعني دارد از مرز  َقُطّ
خودش تجاوز مي کند. ورود ممنوع، خروج ممنوع، این دو عنصر حتما بعد از شناخت 
قلمرو خود آدم است که قلمرو من کجاست؟ که خروج ممنوع و ورود ممنوع است.
پس تا این ســه حقیقت یکجا جمع نشــود، غیرت پدید نمي آید؛ لذا گفتند 
خودت را بشناس. این بیان نوراني حضرت که در نهج البالغه می فرماید که هیچ مرد 
باغیرتي نامحرم را نگاه نمي کند یعني چه؟ یعني دارد تجاوز مي کند. خود حضرت 
هم در یک ســخنراني به افرادی که نشسته بودند و به نامحرمي که عبور مي کرد 
نگاه می کردند، فرمود: آقایان! آن کسي که در خانه هایتان است همین است. کجا 
را نگاه مي کنید؟ این هم در نهج البالغه است. اینکه فرمود ارزش هر کسي به اندازه 
غیرت اوســت، تا این سه اصل را نشناسد غیور نیست و اگر غیور نبود، بسیاري از 

فضایل برای غیرتمند است. 
بیانات حضرت آيت اهلل جوادي آملي )دام ظله(
 در جلسه درس اخالق؛ 97/9/22 
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فضیلت غیرت و مفهوم آن

نمايندگان مجلس دهم و ادوار گذشته و 
همچنین کارشناسان مواضع قاطعی در مقابل 
اظهارات بیجا و مداخله جويانه اســتعمارگر 
کهنه کار اروپا اتخاذ و به اين کشــور تاکید 
کردند که بهتر است فرانسه به جای اظهارات 
مداخله جويانه در مــورد يک ملت بزرگ به 
مشکالت داخلی خود بپردازد چرا که شنبه ای 

ديگر در راه است!
مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره موضع 
اخیر وزارت امور خارجه فرانسه مبنی بر لزوم قطع 
فعالیت موشک های بالســتیک ایران، اظهار کرد: 
فرانسه بیجا کرده، چرا که بحث موشکی جمهوری 
اسالمی ایران به امنیت و مسائل دفاعی کشور مرتبط 

است و هیچ کشوری حق مداخله در آن را ندارد.
وی افزود: تعجب می کنم که مقامات فرانسوی 
اصال به چه جراتی به مسائل امنیتی و شخصی کشور 
ما ورود می کنند؟ هر کشــوری مختار است که در 
ارتباط با شــیوه دفاعی کشور خود آزادانه تصمیم 
بگیرد و ما نیز توان دفاعی خود را بر پایه موشک های 

بالستیک استوار کرده ایم.
عضو کمیســیون امنیت ملــی گفت: موضع 
اخیر وزارت امور خارجه فرانســه به معنای دخالت 
این کشور در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران  
است، البته ممکن اســت تحرکاتی از جانب رژیم 

صهیونیستی باعث اتخاذ چنین موضعی باشد.
گفتنی است، وزارت امور خارجه فرانسه اخیرا 
در بیانیه ای مدعی شده که »برنامه موشکی ایران 
با قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل 

متحد منطبق نیســت و از ایران خواسته تا تمامی 
فعالیت های مربوط به موشک های بالستیک قادر به 
حمل کالهک اتمی از جمله آزمایش فناوری موشک 

بالستیک را متوقف کند.«
ضمن آنکه باید به این نکته نیز  اشاره کرد که 
در زمان مذاکرات هسته ای فرانسه به نیابت از رژیم 
صهیونیستی به اهرم فشاری علیه ایران تبدیل شده 
بود و به عبارتی نقش پلیس بد مذاکرات را پذیرفت 
تا غرب بتواند در برجام امتیاز بیشتری از ایران بگیرد. 
از سوی دیگر متاسفانه پس از برجام همین فرانسه 
بیشترین منفعت را از برجام برد و دولتمردان تدبیر 
و امید و خاصه وزارت نفت زنگنه با این اقدامات خود 
به غرب این پیام را دادند که سنگ اندازی بر مسیر 

ملت ایران برای آنها هیچ تبعاتی ندارد.
SPV يک بازی به نام

پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب 
اسالمی نیز در واکنش به اعالم وزارت خارجه فرانسه 
مبنی بر اینکه ایران باید تمام فعالیت های مرتبط با 
موشــک های بالستیک خود را متوقف کند، گفت: 
امروزه فرانسویان در حالی که باید پاسخگو باشند 
به مدت 8 هفته مردم خود را تحت شکنجه و کشتار 
قرار داده اند و به جای پاسخ به دنیا، موضع طلبکارانه 
به جمهوری اسالمی دارند؛ اصرار آنان این است که 

ایران موشک های بالستیک خود را متوقف کند.
دبیــرکل جمعیت رهپویان انقالب اســالمی 
همچنین با  اشاره به سفر ترامپ به فرانسه و تحقیر 
رئیس جمهور آن کشــور خاطر نشان کرد: پس از 
تحقیر رئیس جمهور فرانســه از سوی ترامپ، این 
کشور عکس العملی از خود نشــان نداد و این امر 
حکایت از وابستگی بسیار زیاد اروپا به آمریکا دارد. 

اگر ما نیز این ســاده لوحی ها را کنار بگذاریم خط 
رشدی به سوی بالندگی خواهیم داشت، اما تا زمانی 
که اقتصــاد ایران درگیر خوش خیالی های بیهوده 

باشد، وضعیت ما تغییری نخواهد کرد.
سروری تصریح کرد: معتقدم spv از ابتدا بازی 
بیش نبود، زیرا اروپایی ها از طرفی spv را مطرح و از 
سوی دیگر در مذاکرات دائما اعالم کردند که اقتصاد 
ما مربوط به بخش خصوصی است و دولت ها در آن 
اختیار ندارند. اروپا در مسیر تعبیه شده آمریکا در 
حال حرکت است و خروج آمریکا از برجام به علت 
فشــار به ایران برای پذیرفتن مذاکرات هسته ای و 

حقوق بشر بوده است.
هیچ ملتی خود را خلع سالح نمی کند

زهره الهیان نماینده سابق مجلس نیز در واکنش 
به موضع اخیر وزارت امور خارجه فرانســه مبنی 
بر لزوم قطع فعالیت موشــک های بالستیک ایران، 
گفت: توانمندی دفاعی حق مسلم هر ملتی است 
و هر کشــور مستقلی این حق را دارد که در مقابل 
دشــمنان خود از توانمندی های دفاعی بازدارنده 
برخوردار باشــد، لذا جمهوری اسالمی ایران هم از 
این قاعده مستثنی نیست و موشک های بالستیک 
جزئی از توانمندی های دفاعی جمهوری اســالمی 
ایران هستند و هیچ ملتی حاضر نیست که در مقابل 

دشمن خبیث خود را خلع سالح کند.
الهیــان تصریح کــرد: مطالبه ملــت ایران از 
مسئوالن در ارتباط با افزایش قدرت بازدارنده دفاعی 
کشور باید در بودجه سال آینده هم نمود پیدا کند، 
دولت و مجلس در بودجه سال 98 اعتبار الزم جهت 
آمادگی های دفاعی و به کارگیری فناوری دفاعی را 

به طور کامل ببیند.

وی افزود: همچنین بهتر اســت فرانســه به 
جای این گونه اظهــارات ناپخته و کودکانه به فکر 
حل مشــکالت داخلی خود باشد و مطالبات مردم 

را پاسخ دهد.
فرانسه حامی تروريسم 
و پناهگاه تروريست ها

نوذر شفیعی کارشناس مسائل بین الملل نیز 
در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص اقدامات 
اخیر اتحادیه اروپا در قبال ایران گفت: اگر اراده اروپا 
تداوم همکاری و ارتباط با ایران است، نباید کاری 
کند که این مسئله دچار تزلزل شود، همچنین نباید 
این مســئله را فراموش کنیم که خاک کشورهای 
اروپایی به محل تجمع گروه های معارض ایران اعم 
از گروه های تجزیه طلبی همچون گروه االحوازیه و 
یا گروه های براندازی چون ســازمان منافقین بدل 
 شده است که اساسا با تعامل و همکاری سازگاری 

ندارد.
شفیعی تصریح کرد: به بیان دیگر، کشورها نباید 
به محل تجمع و پناهگاهی برای گروه های برانداز 
دیگر کشورها تبدیل شوند. از طرفی باید بدانیم که 
نقطه آغاز هر تحولی در روابط میان ایران و اروپا خود 
کشورهای اروپایی هستند و اگر ایران هم رفتاری 
در قبال آنها نشان می دهد، صرفاً عکس العملی به 
سیاســت ها و رویکردهای آنها است. اینکه اروپا به 
گروه های معارض جمهوری اسالمی ایران پناه داده 
و به بهانه همان گروه ها ایران را تحریم می کند این 
یک جرم و خالف مضاعف از ســوی آنها است چرا 
که اگر آنها اراده سیاسی در تداوم همکاری با ایران 
دارند، نباید به این گروه ها در داخل خاک کشورهای 

خود اجازه فعالیت دهند.

کارشناسان و نمايندگان مجلس تأکید کردند

فرانسه به جای گستاخی درباره توان موشکی ایران
دست از سركوب معترضان بردارد

بقیه از صفحه 2
در حقیقت آمریکا در شــرایطی که ده هــا امتیاز نقد از ایران 
گرفته بود، بــه هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و نه 
تنها تحریم ها را که مســئله اصلی در مذاکرات بود، لغو نکرد، بلکه 

ده ها تحریم جدید هم به آن افزود.
از آقااجازه تا »اروپا پشت ماست«!

دولت رسما اعالم کرد که با اروپا برجام را ادامه می دهد. این در 
حالی بود که روحانی در سال 92 گفته بود که اروپا آقا اجازه است و 

آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت تر است. 
از سوی دیگر، تجربه مهم و عبرت آموز توافق سعدآباد در مقابل 

دیدگان مقامات دولت قرار داشت.
تاکیــد بــر ادامه برجام بــا اروپا در حالی بــود که تروئیکای 
اروپایی)انگلیس، فرانسه، آلمان( در توافق سعدآباد ثابت کردند که 

قابل اعتماد نیستند.
پیــش از ایــن روحانی در کتاب »امنیت ملی و دیپلماســی 
هســته ای« )خاطرات توافق ســعدآباد( بارها و بارها به همراهی و 
هم صدایی اروپا و آمریکا و عدم استقالل تروئیکای اروپایی در مقابل 
آمریکا اذعان کرده بود. روحانی در بخشی از کتاب »امنیت ملی و 
دیپلماسی هسته ای« تصریح می کند: »این مسئله کامال روشن شد 
که اروپا نمی تواند در برابر فشار آمریکا بایستد« )ص 258(. در بخش 
دیگری از کتاب خاطرات روحانی آمده اســت: »در واقع اروپایی ها 
در اجرای تعهدی که متقبل شده بودند، ناتوان بودند...در نگاه کلی، 
اروپایی ها همواره به دنبال نوعی اجماع و یا دست کم هماهنگی با 
آمریکا بودند.« )259(. روحانی در خاطرات خود با اشاره به مذاکرات 
ایران و تروئیکای اروپایی در دولت اصالحات تاکید می کند: »مشکل 
ما این بود که هرگاه مذاکرات پیش می رفت، اروپایی ها بدون چراغ 

سبز آمریکا قادر به انجام هیچ کار مهمی نبودند«. )328(
اکنون حدود 8 ماه از برجام اروپایی ســپری شده است. پیش 
از این مقامات ارشــد دولت اعالم کرده بودند که اروپا تا 13 آبان 
فرصت دارد و اقدامات اروپایی ها پس از این موعد، بی فایده است. از 
سوی دیگر هم مقامات اروپایی و هم مقامات دولت روحانی تاکید 
کرده بودند که ســاز و کار مالی اروپا )spv( تا پایان ســال 2018 

راه اندازی می شود.
اما نه تنها spv راه اندازی نشــد، بلکه اروپای بدهکار با فرار به 
جلو، از جایگاه متهم به جایگاه شــاکی تغییر مکان داد و با لحنی 
طلبکارانه، ایران را به دلیل توان موشــکی و قدرت منطقه ای مورد 
حمله قرار داده و با دالیل واهی، دیپلمات های ایرانی را اخراج کرد. 
در ادامه اروپای حامی منافقین و تروریست های تجزیه طلب، 

وزارت اطالعات ایران را به دالیل واهی مورد تحریم قرار داد!
کشــورهای اروپایی انگلیس، فرانســه و آلمان صراحتا اعالم 

کرده اند که:
- به خاطر ایران مقابل آمریکا نمی ایستیم.

- درخصوص تعهدات برجامی به ایران تضمین نمی دهیم.
- ایران باید یکطرفه و بدون چشم داشت، تعهدات برجامی خود 

را کامل و بی نقص انجام دهد.
- از خروج آمریکا از برجام و تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن 

تحریم ها صرفا متأسفیم!
- درباره برنامه موشــکی و قدرت منطقه ای ایران اختالفی با 

آمریکا نداریم.

- با آمریکا اهداف مشــترکی را درقبال ایران دنبال می کنیم و 
فقط از نظر مسیرهای رسیدن به هدف با واشنگتن اختالف داریم.

- عزم مــا برای حفظ توافق هســته ای، در راســتای منافع 
آمریکاست.

- ما همچنان ایران را تحریم می کنیم.
علیرغم این رویکرد ضدایرانی از سوی اروپا و همصدایی آشکار 
طرف اروپایی با آمریکا، مقامات ارشد دولت اعالم می کنند که »اروپا 
پشت ماست«! و »اطالعات مثبتی از طرف اروپایی دریافت کرده ایم«! 
و»طرف اروپایی برای جبران خروج آمریکا در حال برنامه ریزی است«!
هسته ای رفت و تحریم ها باقی ماند و متاسفانه دولت همچنان 

به برجام اروپایی دلخوش است!
تالطم در بازار ارز

همانطور که پیش از این نیز  اشاره شد، محاسبات غلط دولت 
محدود به سیاســت خارجی نیست و ضعف مدیریت اقتصادی در 

داخل نیز از مصادیق محاسبات غلط است.
نخستین اقدام اقتصادی دولت در پی تالطم در بازار ارز، تعیین 
نرخ 4200 تومانی برای دالر بود. هیئت دولت در بخشــنامه ای که 
در تاریخ 9۷/1/22 به تصویب رســید اعالم کرد: »نرخ ارز به طور 
یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 139۷/1/22 بر اساس هر 

دالر معادل 42000 ریال تعیین می شود.« 
بر همین اساس برخی دیگر از مسئولین مانند محمد باقر نوبخت، 
رئیس  ســازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کردند برای تمام مصارف 
ارزی می توانیم ارز دولتی تخصیص دهیم! تصمیمی که باعث شد 
18 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور هدر برود تا سود ناشی از رانت 

ارزی به جیب واردکنندگان سرازیر شود. 
اوضاع به گونه ای پیش رفت که حتی محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت وقت اعالم کرد طی چهار ماه نخســت امسال حدود 250 
میلیارد دالر ثبت سفارش واردات انجام شده که به اندازه پنج برابر 
واردات کل سال کشور می باشد! به عبارت دیگر این ادعای دولتمردان 
که قادریم همه نیازهای ارزی را برآورده کنیم، باعث شد تقاضا برای 

واردات شدت بگیرد. 
بر همین اساس، برخی از این واردکنندگان که کاالهای خود را با 
ارز 4200 تومانی وارد کردند، کاالهای خود را بر اساس ارزهای هفت 
و هشت هزار تومانی به فروش رساندند تا با استفاده از رانت دولت، 

بتوانند سود قابل توجهی از قَِبل افزایش قیمت ها به جیب بزنند.
هرچند این سوءاســتفاده ها در برخی موارد مانند گوشی های 
همراه علنی شد اما عمده این ارزها )حتی مقداری که برای کاالهای 
اساسی اختصاص یافته بود( نتوانست در زمینه ثبات قیمت ها موثر 
واقع شود؛ چنانچه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: »حدود 100 هزار میلیــارد تومان مابه التفاوت به کاال های 
اساســی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به 

دست مردم می رسد و ۷0 درصد رانت است.«
ادامه وابستگی به دالر

همان طور که  اشاره شد با وجود تنگناهایی که در زمینه تامین 
ارز )علی الخصوص بعد از اعمال تحریم های آمریکا( به وجود آمده، 

ضرورت قطع وابستگی از دالر در مبادالت تجاری کشور بیش از پیش 
حس می شود. هرچند بانک مرکزی در این زمینه یورو را جایگزین 
دالر کرده و با هند هم توافقاتی در این زمینه داشته اما آن طور که 
باید و شاید از ظرفیت پیمان های پولی دوجانبه برای قطع وابستگی 

تجاری به دالر استفاده نکرده است. 
این در حالی است که با توجه به اینکه مبادالت ایران با هشت 
کشوری که بیشترین مبادالت تجاری با ما دارند، معادل 60 درصد 
کل ارزش مبادالت تجاری ایران اســت، با امضای پیمان های پولی 
دوجانبه با این کشورها، 60 درصد مشکل تحریم انتقاالت ارزی ما 

حل می شود. 
البته اجرای پیمان های پولی دوجانبه سال هاست که مورد تاکید 
کارشناسان بوده است، ولی انگار دولت به دلیل آسودگی خاطری که 

از برجام داشت چندان به این موضوع توجه نمی کرد. 
متاسفانه در طول این یک سال هم که زنگ خطر خروج آمریکا 
از برجام به صدا درآمد باز هم دستگاه های دولتی تالش زیادی برای 
انعقاد این پیمان های پولی نکردند؛ نکته ای که در این میان وجود 
دارد، این اســت که طی چند ماه اخیر دولت بخش مهمی از توان 
خود را صرف مذاکره با اروپا و زنده نگه داشتن برجام کرده، به عبارت 
دیگر به جای اینکه برای جایگزینی دالر در مبادالت تجاری تالش 
کند، همت خود را صرف پیدا کردن راهی برای استفاده از ظرفیت 

اروپا کرده که آن هم تاکنون بی نتیجه مانده است. 
حمايت از تولید داخلی، بدون ذره ای عمل!

سال جاری بدون شک یکی از مهم ترین سال های پس از انقالب 
از منظر حضور در جنگ اقتصادی می باشد، از همین رو رهبر معظم 
انقالب توجه به موضوع تولید را به عنوان دستورالعملی برای عبور از 
فشار و تنگناهای خارجی اعالم کردند و در پیام نوروزی خود فرمودند: 
»اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 
من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال حمایت 

از کاالی ایرانی است.«
با این حال نگاهی به عملکرد دولت در زمینه تولید ملی )تولید 
ناخالص داخلی( نشــان می دهد طی شش ماه نخست سال جاری 
رشد اقتصادی 0/4 درصد بوده که فارغ از افت آن نسبت به سال های 

قبل، رقم بسیار ناچیزی محسوب می شود! 
از همین رو رهبر انقالب اسالمی هفته گذشته به مناسبت قیام 
19 دی مردم قم فرمودند: »ما امسال را سال تولید کاالی ایرانی و 
تأکید بر روی کاالی ایرانی اعالم کردیم، حاال آخر سال است؛ چقدر 
در این زمینه ]کار شد[؟ البّته کارهایی شده اّما چقدر پیش رفتیم؟ 
بایــد پیش برویم در این زمینه ها.« با این وجود، متاســفانه بانک 
جهانی در جدیدترین گزارش به عنوان »چشم انداز اقتصاد جهانی 
در سال 2019« اعالم کرده رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 
منفی 3/6درصد می رسد. به عبارت دیگر، نه تنها در سال جاری )تا 
جایی که آمار آن منتشر شده( بلکه برای سال آینده هم پیش بینی 
رشد اقتصادی )که بیانگر رشد تولید ملی است( نامناسب می باشد. 

گسترش چشم بسته مناطق آزاد
یکی از نقاط ضعف اقتصادی دولت که منجر به بروز فســاد و 

افزایش واردات به کشــور شده، گسترش بی رویه مناطق آزاد است 
که در طول این دولت افزایش چشمگیری داشته است. 

دولت در حالی بر خالف عرف جهانی، به دنبال افزایش مساحت 
مناطق آزاد است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این 
موضوع پرداخته و با اعالم آنکه موفق ترین مناطق آزاد جهان شامل 
مناطق آزاد شــنژن چین و جبل علی امارات، دارای مساحت های 
کمتر از 5 هزار هکتار هستند، معتقد است: »این موضوع نشان از 
حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات 
و جذب سرمایه گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیه ای 

در این مناطق برعکس مناطق آزاد ایران است.«
با این حال، باز هم اخیرا مشاور رئیس  جمهوری از مساحت جدید 
چابهار در طرح جامع این منطقه سخن گفته است، رویکردی که 

چندی قبل درباره منطقه آزاد ماکو خبرساز شد. 
دو هفته پیش با تصویب هیئت وزیران، شهر چالدران و خوی 
به منطقه آزاد ماکو اضافه شدند و به این ترتیب محدوده این منطقه 
آزاد که بزرگ ترین منطقه آزاد جهان محسوب می شود، از مساحت 
340 شهر کشور و 18مرکز استان بزرگ تر شد! این تدبیر دولت در 
حالی رخ داده که آمارها نشــان می دهد، ماکو یکی از ضعیف ترین 
عملکردهای صادراتی میان مناطق آزاد ایران را داشته و در پنج سال 
گذشته مجموعا حدود سه درصد از مجموع صادرات مناطق آزاد را 

به خود اختصاص داده است. 
سیاست های پولی نامنضبط 

متاسفانه اتخاذ سیاست های پولی غلط بانک مرکزی که منجر 
به ناتراز شدن بانک ها شد نقدینگی و بدهی های دولت و بانک ها به 

بانک مرکزی هم افزایش چشمگیری یافت. 
بر اســاس گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه سال جاری که به 
تازگی از ســوی بانک مرکزی منتشر شده، فقط در مهرماه امسال 
بدهی بانک های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی هشت هزار 
و 360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک های 
خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی 
اضافه برداشت کرده اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم 

به عدد 59 هزار و 85۷ میلیارد تومان نقدینگی جدید می رسیم. 
از ســوی دیگر، با وجود اینکه شــورای پول و اعتبار نرخ سود 
سپرده را 15درصد اعالم کرده بود، چند بانک مانند اقتصاد نوین، 
دی، ملی، گردشگری، تجارت، سینا، ملت، صادرات، آینده، موسسه 
کوثــر، هرکدام به نحوی این قانون را دور زدند و اقدام به پرداخت 

سودهایی بسیار باالتر از رقم مذکور کردند. 
بر همین اســاس، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
چندی پیش با اشــاره به تخلفات زیاد بانک ها در زمینه نرخ سود، 
اعالم کرده بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب سپرده یکساله 

نرخ سود سپرده باالی 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد. 
ضمن اینکه طی روزهای گذشته بر اساس مصوبه شورای پول 
و اعتبار و طبق بخشــنامه بانک مرکزی، قرار شده پرداخت سود 
روزشمار سپرده های کوتاه مدت از بهمن ماه متوقف شود. به سخن 
دیگر، سیاست های غلط بانک مرکزی طی سال های گذشته منجر 

به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل عوارض سیاســت های 
قبلی شده است. 

متاسفانه بانک ها در حال حاضر به اقدامات ناموجهی برای کسب 
سود دست زده اند که در بُعد کالن آسیب های فراوانی برای کشور 
خواهد داشت، چنانچه محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان 
کشــور گفته بود: »در سال جاری متأسفانه بانک های خصوصی و 
حتی دولتی 49 درصد منابع خود را به خرید امالک             اختصاص داد
ه اند                                                                                                                . »ضمن اینکه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس نیز اعالم کرده بود: »بانک های خصوصی با اقدام به خرید و 

فروش ارز و سکه، سود قابل توجهی را به دست آوردند.« 
نقشه راه سال آينده با يک بودجه غیرشفاف! 

حاال که قرار اســت دولت جهت گیری اقتصاد کشور در سال 
آینده را در بودجه 98 تعیین کند می بینیم باز هم ایرادات ساختاری 
بودجه همچنان پابرجا بوده و حتی در مواردی تعمیق هم شده است. 
بودجه کل کشــور در الیحه دولت حدود 1۷00 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده که بیش از 1200 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به شرکت های دولتی است، جالب اینجاست که این رقم 
کالن )که دو سوم بودجه کشور را در بر می گیرد( هیچگاه بر مجلس 
مورد بررســی قرار نمی گیرد و آنچه مجلس تصویب می کند صرفا 

بودجه 400 هزار میلیارد تومانِی موسوم بودجه عمومی می باشد. 
متاســفانه آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته افزایش 
400 هزار میلیارد تومانی بودجه این شرکت هاست که با توجه به 
غیر شفاف بودن این بودجه و عدم تصویب آن در مجلس بیش از 

پیش ایجاد نگرانی می کند. 
در همیــن زمینه علی بهــادری جهرمی، کارشــناس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفته بود: »حقوق های نجومی 
ماحصل و خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکت های دولتی 
اســت. ما شــاهد بودیم که هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی از نحوه هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی با 
خبر نبودند اما زمانی که فیش های حقوقی سنگین برخی مدیران 
و اعضای هیئت مدیره این شــرکت ها منتشر شد به یک باره یک 
 موج عموم مطالبه درخصوص شــفاف عملکرد شرکت های دولتی 

مطرح شد.«
وابستگی به درآمدهای نفتی هم از دیگر اشکاالت این بودجه 
است چراکه حدود 35 درصد بودجه سال آینده از طریق درآمدهای 
نفتی تامین می شود که عدم تحقق ان موجب نگرانی خواهد شد، 
ضمن اینکه نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص 
داخلی باالتر از 40 درصد رفته که بر این اساس باید گفت دولت از 

حد آستانه خطرناک در این زمینه گذشته است! 
در روزهای گذشــته، روزنامه های زنجیره ای و فعالین مدعی 
اصالحات که ید طوالیــی در بزک برجام دارند نیز لب به اعتراف 
گشــوده و تاکید کرده اند که با رویکرد فعلی دولت به هیچ عنوان 
نمی توان از اروپا امتیاز گرفت و تنها راه احقاق حقوق مردم در حوزه 
سیاست خارجی، خروج از برجام و در حوزه سیاست داخلی، توجه 

ویژه و اقدام عملی به اقتصاد مقاومتی است.
اکنون بیش از 5 ســال از عمر دولت سپری شده است. دولت 
باید  اشتباهات و خســارات به وجود آمده از محاسبات غلط خود 
در سیاســت خارجی و اقتصاد را پذیرفته و با تغییر ریل، قصور و 

تقصیرهای گذشته را جبران کند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی، دولت جبران كند

را در داخل می ســازیم، در حالی که تا ســال ۷5 
تمام تجهیزاتش از کشــور کانادا می آمد. علیدادی 
دســتاوردهای ماهواره ای صدا و ســیما و سرعت 
توسعه آن را قابل توجه خواند و افزود: پخش زنده 
33 تصویر در یک قاب در انتخابات سال 90 برای 
اولین بار در زمینه سیگنال رسانی زمینی رخ داد و 
طرح دشمن را که می خواست مانند فتنه 88 شبهه 

افکنی کند، خنثی کرد.
معاون توســعه و فناوری سازمان صدا و سیما 
با اشاره به اینکه همه شبکه های استانی از نظر زمان 
پخش و استفاده از فناوری ها در حد شبکه های ملی 
فعالیت می کنند، گفت: در بســیاری از کشورهای 
اطراف، پایه گذاری استودیوهای شبکه های رادیویی و 
تلویزیونی توسط کارشناسان ما صورت می گیرد. وی 
خاطرنشان کرد: پیامرسان سروش کار افتخارافرینی 
بود اما به علت بی توجهی برخی مسئوالن قدری دیر 
در دســترس مردم قرار گرفت. در رسانه های نوین 

اصل خوداتکایی برای ما مهم است.
صدا و سیما مرجعیت خود را در داخل کشور 

حفظ کرده است 
عبدالکریم خّیامی، رئیس مرکز طرح و برنامه 
و ارزیابی ســازمان صدا و سیما نیز در این نشست 
اظهار داشــت: صدا و ســیمای جمهوری اسالمی 
ایران کماکان توانســته است مرجعیت خود را در 
داخل حفظ کند. در حالی که زمانی هفته ای یک 
ســریال پخش می شد، امروز در روز چند سریال از 
سیما پخش می شود و دو شبکه به طور تخصصی 
سریال پخش می کنند. وی گفت: به لحاظ محتوایی 
بی انصافی است که تفاوت محتوای سریال های پیش 
از انقالب با پس از انقالب را ندید، به ویژه در حوزه 
خانواده. در حوزه های اختصاصی هم چندین شبکه 

که مخاطب خاصی را دارند، فعالند. 
خّیامی ابراز داشت: شبکه کودک  با 90 درصد 
مخاطب فاصله چند برابری با دیگر شبکه ها دارد، 

اما به آن اکتفا نشد و شبکه امید هم برای نوجوانان 
راه اندازی شد و شبکه ســه هم که شبکه جوانان 
است، یعنی مهم ترین اقشار جامعه به لحاظ سنی 
برنامه های خاص خود را دارند . رئیس مرکز طرح و 
برنامه و ارزیابی ســازمان صدا و سیما بیان داشت: 
صدا و ســیما نقش برجســته ای در جریان سازی 
»روز مادر« داشته است، همچنین در موضوع اهدای 
عضو و نیکوکاری در ماه مبارک رمضان و نیز ارتقای 
مفهوم مناسبت های ملی. وی گفت: امروز ما یکی از 
بزرگ ترین شهرک های تلویزیونی و سینمایی را در 
منطقه داریم که لوکیشن هایش پایدار است و قابل 

بازدید برای عموم است. 
خّیامی خاطرنشان کرد: پیش از انقالب با وجود 
بیش از 25 سال از عمر تولید انیمیشن، 8 ساعت در 
داخل انیمیشن تولید شده بود، در حالی که امروز 
مجموعه سازی های فراوان با شخصیت های محبوب 

برای کودکان در داخل صورت گرفته است.

معاون توسعه و فناوری صدا و سیما در نشست شنبه های انقالب:

صدا و سیما
 امروز رقیب سازندگان تجهیزات تلویزیونی اروپایی است

تبریز - خبرنگار کیهان:
تشکل های دانشجويی آذربايجان شرقی 
با ارســال نامه به »علی الريجانی« رئیس 
مجلس شورای اسالمی از وی خواستند تا 
به اتهامات و مسايل اخالقی که متوجه يکی 

از نمايندگان مجلس است، رسیدگی شود.
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه های تبریز، 
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، شهید مدنی آذربایجان  
و صنعتی سهند در نامه خود به الریجانی، بدون 

اشاره به نام و مشخصات این نماینده، تاکید کردند: 
»مجلســی که بنا بر آرمان های انقالب اسالمی 
می بایســت در راس امور باشد، امروز تبدیل به 
یکی از حاشیه ســازترین بخش ها شده است«، و 
»مجلسی که نتواند بر اعضای خود نظارت کند، 
نمی تواند داعیه دار نظارت بر دستگاه های اجرایی 

و مجریان قانون باشد.«
دانشجویان معترض تاکید کردند »متاسفانه 
در ماه های اخیر شاهد برخی اتفاقات می باشیم 

که یک سوی آن منتسب به نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی اســت« و »اما آنچه که درمورد 
مسئله اخالقی منتســب به یکی از نمایندگان 
در روزهای اخیر پخش شــده اســت، ما جمعی 
از دانشــجویان انقالبی خواســتار برخورد قاطع 
 و بــه دور از مصلحت اندیشــی با این مســئله

 هستیم.«
دانشجویان خواستار رسیدگی به موضوع و 

شفاف سازی آن برای مردم شده اند. 

تشکل های دانشجویی آذربایجان شرقی 
خواستار بررسی اتهامات اخالقی یک نماینده شدند

معاون توســعه و فناوری سازمان صدا و 
سیما گفت: ما االن به فکر صادرات محصوالت 
خود هستیم و رقیب شــرکت های سازنده 
تجهیزات تلويزيونی اروپايی هستیم، به طوری 

که آنها از جانب ما احساس خطر می کنند.
رضا علیدادی در سی و نهمین نشست از سلسله 
نشســت های »شــنبه های انقالب« که با موضوع 
»دستاوردهای چهل ساله صدا وسیما« برگزار شد، 
با اشــاره به اینکه مسیر پرافتخاری در صدا و سیما 
طی شــده که الگویی برای ســایر دستگاه هاست، 
گفت: در دهه ســوم یک بار زیرســاخت های صدا 
وسیما کامل شده است و نسل دیگری از فناوری ها 
آغاز شده اســت و در حال ورود به نسل بعدی در 

عرصه فناوری ها هستیم.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به اینکه تا سال 
5۷ همه روند خرید، نصب و طراحی تجهیزات صدا 
و ســیما توسط خارجی ها انجام می شد و نیروهای 
داخلی فقط کار اپراتوری انجــام می دادند، اظهار 
داشت: از دهه سوم انقالب رشد شبکه های ملی و 

استانی صدا و سیما تحول جدی یافت.
علیدادی گفت: تلویزیــون آنالوگ ما در دهه 
چهارم تکمیل شده است و نقطه غیرقابل پوشش 
تقریبا نداریم  و دورترین روستاهای کشور، تلویزیون 
قابل دسترسی است. معاون توسعه و فناوری سازمان 
صدا و ســیما خاطرنشان کرد: اگر به سمت تولید 
داخل نمی رفتیم، نمی توانستیم به این نقطه برسیم. 
ما االن به فکر صادرات محصوالت خود هســتیم و 
شرکت های سازنده تجهیزات تلویزیونی اروپا رقبای 
ما در دنیا هستند و از جانب شرکت های ما احساس 

خطر می کنند.
وی بیان داشت: در سال 95 میزان موج کوتاه 
رادیو را کاهش دادیم و تمام تجهیزات موج متوسط 


