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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بعید است اصالح طلبان بتوانند
اعتماد دوباره مردم را به دست آورند

سرویس سیاسیـ 
سردبیر سازندگی دیروز نوشت: »با عملکرد ضعیف فراکسیون امید به خصوص ریاست آن محمدرضا عارف در پارلمان 

بعید است که اصالح طلبان بتوانند اعتماد دوباره مردم را به دست آورند.«
دولت به راحتی می توانست قیمت ارز را کنترل کند

روزنامه آرمان دیروز گفت وگویی را با علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصالحات منتشر کرد. وی گفته است: »می توان 
گفت تیر خالص رهاسازی کنترل قیمت ارز بود که منجر به افزایش قیمت ها شد. تن دادن به پیشنهادات تئوریسین های 
شکست  خورده به معنی خطای غیرقابل جبران بود که »به من گفتند اگر ارز را رها کنید به پنج هزار تومان خواهد رسید 
و بیشتر نخواهد شد اما نتوانستیم ارز را کنترل کنیم.« آقای روحانی از کنار این مسئله گذشت و آن را به اعتراضات مردم 
مرتبط کرد. همان وقت گفته شد به جهت آنکه شما به خیابان ها آمدید، این تورم به وجود آمده است. پس از این موضوع 
مردم نگران تر از گذشته شده و منجر به ایجاد یک وضعیت روانی در جامعه شد که در نتیجه مردم برای خرید ارز هجوم 
آوردند و به همین جهت تقاضا افزایش یافت. مردم که ابتدا چنین کاری را انجام ندادند. مردم اگر می دیدند که دولت در 
حال کنترل ارز است و تقاضاها را پاسخ می دهد و جلوی تقاضاهای اضافی را می گیرد )که دولت به راحتی می توانست این 
کارها را انجام دهد( طبعا آن جو روانی را فروکش می کرد. مگر این جو روانی در گذشــته نبوده اســت؟ اینگونه موضوعات 
در مقاطع مختلف در کشور ما به وجود آمده نظام توانسته آن را کنترل کند اما در حال حاضر به نظر می رسد جامعه رها 
شده  است نه تنها رها شده بلکه گاه به نظر می رسد در مقابل گالیه ها و فغان مردم دولت سکوت کرده است و کسی متوجه 

نیست که مردم در حال زجرکشیدن هستند.«
صوفی افزوده: »در اوج این شرایط در حالی که انتظار می رفت دولت با مردم با صداقت و صراحت گفت وگو کند، به سکوت 
خود ادامه داد. چنین واکنشی از سوی مسئوالن دولت عجیب بود تا آنکه مجلس واکنش نشان داد و کار به سؤال رسید و 
ایشان را احضار کرد تا بلکه در مجلس توضیح داده شود و پیش از آن هم در صداوسیما حضور پیدا کرده بود. اما وقتی زمان 
ارائه توضیح رسید، توضیحات و تحلیل ها قانع کننده نبود و از آن سخنان توپ را به زمین مردم انداختن استنباط می شد. 
گفته شد که بله، ترامپ از برجام خارج شده و بقیه هم این کارها را کردند. پس از خروج ترامپ از برجام انگار دولت کاری 
ندارد و باید بنشیند و اوضاع را به روزمرگی پشت سر بگذارد و با توجه به عدم معرفی سخنگو، شاهدیم که پاسخگویی وجود 
ندارد. طبعا اینها باعث می شود تا اعتبار دولت کاهش یابد و این موضوع کامال طبیعی است. خیلی وقت است که رأی آقای 
روحانی ریزش پیدا کرده است. شاید بتوان گفت حدود یک سال پیش چنین تحلیلی وجود داشت و این یک واقعیت است.«

منفعت طلبی و سهم خواهی 
تنها صدایی بود که از شورای شهر و شهرداری تهران بیرون آمد

ارگان کارگزاران همچنین دیروز در مطلبی نوشت: »عملکرد اصالح طلبان در انتخابات شهردار تهران بسیار بد و غیر 
اخالقی و دور از منافع مردم بود. حزب اتحاد ملت و اعتماد ملی و نیز اکثریت اعضای شورای شهر از »ترس« اینکه مهدی 
چمران پایش به شورای شهر تهران باز نشود، از رأی دادن به محسن هاشمی برای تصدی شهرداری تهران استنکاف کردند. 
آنها مگر در شورای شهر چه می کنند و چه امر پنهانی انجام می دهند که نمی خواستند فرد غیر محرمی چون مهدی چمران 
به شــورای شهر بیاید؟ از چه کسی انتقام می گرفتند؟ از خود؟ از مردم؟ یا از اصولگرایان؟ عملکرد منفی اصالح طلبان در 
شهرداری تهران، سهم خواهی گسترده حزب اتحاد ملت و تسخیر پست های مدیریتی شهرداری تهران کندوی عسل آنها 
بود. آنها در کندوی شیرین عسل افتاده بودند بی این که بدانند نیش زنبورها در راه است. سال آینده آنچه اصالح طلبان در 
شهرداری تهران کاشتند، در انتخابات مجلس برداشت خواهند کرد. منفعت طلبی و سهم خواهی تنها صدایی بود که از شورای 
شهر و شهرداری تهران بیرون آمد. پس بی دلیل نیست که سال آینده، سال تردید است. تردید و ترس برای اصالح طلبانی 

که چشم بر وعده های خود بستند و برخی جیب خود را باز کردند.«
نظر رئیس  FATF درباره تصویب لوایح FATF در ایران چیست؟

غالمرضا ظریفیان فعال سیاســی اصالح طلب در گفت وگویی که دیروز روزنامه آرمان با وی منتشر کرده در پاسخ به 
این مطلب که »مخالفان این لوایح مطرح کرده اند که FATF ابزار آمریکا برای هوشمندسازی تحریم هاست« گفته است: 
»پذیرش این لوایح هیچ تعلقی به منافع ملی آمریکا و یا بیگانگان ندارد. در همین راســتا باید گفت که عدم تصویب آن، 
فرصت هایی را برای آمریکا ایجاد می کند و بهانه هایی را برای برخی از کشــورهایی که به منافع ملی ما عالقه ای ندارند تا 
بتوانند به بهانه عدم تایید این لوایح موانع جدی را در ارتباط با مبادالت و نظام ارزی ما ایجاد کنند. این لوایح فی النفسه از 
نظر ایجابی شاید منفعتی برای کشور نداشته باشد اما از نگاه سلبی می تواند حتی کشورهایی را که قصد دارند در شرایط 

کنونی با ما همکاری کنند مشکالتی را برای آنها ایجاد می کند.«
گفتنی است، شرکت های زیادی در پسابرجام از ترس جریمه های آمریکا از ایران خارج شدند. FATF الزمه مبادالت 

اقتصادی با خارج هم باشد، تاب تحمل تحریم های ثانویه آمریکا را ندارد.
رئیس FATF مارشال بیلینگزلی، همزمان معاون وزیر خزانه داری آمریکا است. این وزارتخانه همان اتاق جنگ اقتصادی 
علیه ایران است. بیلینگزلی چندی پیش در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که »ما چگونه باید فشارها 
بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف هایی برای دور زدن تحریم 
ایجاد کنند؟« گفته بود: »باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریســم و پولشــویی لوایح مرتبط با 

FATF را در ایران تصویب کنند!«
حرف درمانی دیگر جواب نمی دهد

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »حرف درمانی دیگر جواب نمی دهد و باید عمل را ضمیمه حرف ها کرد...سال 97، 
ســالی پر التهاب و سرشــار از نوسان برای مردم ایران بود؛ از پرواز قیمت دالر تا صف های گوشت و مرغ و کمپین تحریم 
آجیل. در این میان صحبت های برخی از مدیران، مردم را آزرده خاطر ساخت و تصوری ایجاد کرد مبنی بر این که مسئوالن 
از درِد مردم بی اطالع هســتند«. در روزهای گذشته، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی 
اصالح طلبان گفته بود:»مردم احساس می کنند دولت فقط آمده گفتاردرمانی کند. مردم دنبال گفتاردرمانی نیستند و عمل 
می خواهند. باید حل مشکالت خود را ببینند و بهترشدن شرایط را حس کنند…من مهم ترین مسئله امروز را ناکارآمدی 

مدیران و نظام اجرایی کشور می دانم.«
عالوه بر این، »فرزانه ترکان« عضو شورای عالی اصالح طلبان نیز چندی پیش گفته بود:»اکنون مردم از نظرمعیشتی 
تحت فشار هستند. از این جهت نمی شود صرفاً با صحبت های رئیس جمهور مردم را دلگرم کرد. این حرف ها صرفاً گفتار 
درمانی است؛ مردم احتیاجی به سخنرانی ندارند و می خواهند به چشم خود ببینند که نرخ تورم کنترل شده و جوان هایی که 
تحصیالت عالیه نیز دارند از بیکاری در آمده اند. لذا جامعه نیازمند این است که دولت در عمل این مسائل را سامان بخشد.«
یکی از انتقادات جدی به دولت روحانی این است که مجموعه دولت در اغلب موارد با پروژه های جنگ روانی، گفتاردرمانی 
را بر اقدام و عمل ترجیح می دهد. در این روش حل مشــکالت اساســی به آینده حواله داده شده و در شرایط فعلی اقدام 
قابل توجهی انجام نمی شود. عالوه بر این تمامی مشکالت و کم کاری ها به گردن دیگران انداخته می شود و ادعا می شود که 

دولت اختیارات الزم را ندارد!
ترورشخصیت به سبک اصالح طلبانه

روزنامه شرق در شماره روز گذشته در گزارشی با عنوان »باران تذکر بر سر شهردار« به موضوع جلسه ارائه اصالحیه 
بودجه سال 97 توسط حناچی، شهردار تهران، به شورای شهر پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده است: »در دوره های قبلی شورای شهر تهران که مهدی چمران ریاست آن را بر عهده 
داشــت. او شــیوه متفاوتی را برای مواجهه با این تذکرات]شفاهی در شورای شهر[ اتخاذ می کرد و حتی گاهی با خاموش 

کردن بلندگوی اعضا مانع از صحبت آنها می شد.«
سپس این روزنامه افزوده است: »در شورای جدید اما این روال برقرار نیست و اعضا گاه و بی گاه از این امکان استفاده 
می کنند... ]اعضای شورای شهر کنونی[ در سال اول خود 198 تذکر داشتند در حالی که شورای چهارمی ها ]شورای شهر 
قبلی[ در سال اولشان فقط 98 تذکر داشتند...«جالب آنکه در همین گزارش ذکر شده است که »محسن هاشمی، رئیس شورا 
]شورای کنونی[ خبر امکان حذف تذکر شفاهی در صحن علنی شورای شهر را مطرح کرد... ]او[ گفت از این به بعد اعضا 

تذکرهای خود را فقط به صورت کتبی ارائه کنند.«
شورای شهر کنونی تهران به صورت کامال یک دست از طیف موسوم به اصالح طلب تشکیل شده و لذا شهردارهایی که 

آنها در این مدت قریب به یک سال و نیم انتخاب کرده اند همگی از طیف اصالحات بوده اند. 
این طیف در طول این مدت هنوز هیچ کارنامه ای برای ارائه ندارد به همین دلیل کامال طبیعی به نظر می رســد که 
با هجمه به شورای شهر قبلی و شهردار اسبق )قالیباف( سعی کنند که ذهن مردم را از مقایسه میان عملکرد قبلی ها با 
فعلی ها در شورای شهر و شهرداری بازدارند. در گزارش فوق هم سعی شده با عنوان کردن این موضوع که مهدی چمران 
رئیس اصولگرای شورای شهر قبل گاهی میکروفون اعضا را خاموش می کرده به ترورشخصیت بپردازند حال آنکه در تازه ترین 
مورد در هفته قبل مطهری به همراه وکیلی )از اعضای لیست امید( که در جایگاه هیئت رئیسه مجلس قرار داشتند از باز 
کردن میکروفن های نماینده هایی که انتقاد داشتند خودداری کردند و وقتی محمدمهدی زاهدی نزدیک جایگاه هیئت رئیسه 

رفت تا انتقادش را بیان کند وکیلی، نماینده اصالح طلب مجلس به او گفت: »خفه شو؛ دهانت را ببند«!!
نکته دیگر اینکه در همین گزارش که مدعی شده چمران چند بار میکروفن اعضا را هنگام تذکر شفاهی خاموش کرده، 

آمده است که در شورای شهر فعلی تصمیم گرفته شده به کل تذکر شفاهی حذف شود!!
از فریبکاری دست بر نمی دارند

جعفری ایمن آبادی، نماینده همسو با دولت دیروز در روزنامه آرمان نوشت: »مخالفانی که بدون منطق مخالفت می کنند 
پاسخ دهند در مقطعی که برای برجام مذاکره می شد، آیا جایگزینی به جای آن وجود داشت؟«

منطق را حتما آنها داشتند که امضای کری را تضمین دانستند! مذاکرات هسته ای پیش از دولت آقای روحانی هم جریان 
داشت اما نه این طور نبود که با پیمان شکنان توافقنامه امضا شود تا نه چرخ زندگی مردم بچرخد نه چرخ سانتریفیوژها.

در ادامه این مطلب آمده اســت: »آن افراد و گروه های مخالف باید توجه داشــته باشند که اتفاقاتی که در سال 97 بر 
علیه کشــور روی داد، بدون برجام، 3 ســال قبل تحریم ها و فشارها بر کشور حاکم می شد. بنابراین برجام حداقل 3 سال 
برای کشور و نظام فرصت خرید.«»اتفاقاتی که در سال 97 بر علیه کشور روی داد« ماحصل بی تدبیری دولت بود نه تحریم 
و فشار بر کشور. نوسانات ارزی که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت ها شد، ماه ها پیش از خروج آمریکا از برجام آغاز 

شده بود و رئیس جمهور گفته بود خیال مردم از بابت دالر راحت باشد!

درمکتب امام

روزی که قرآن مفسر پیدا کرد
اين روز روزى است كه عىل بن ابيطالب)ع( كه باب وحى وامانتدار وحى بود متولد شد. واين روزى است 

كه قرآن كريم وسنت رسول اكرم به والدت اين مولود بزرگ، مفرس پيدا كرد و پشتوانه وحى و پشتوانه اسالم به 

وجود اين مبارك مولود، قوى شد، كه امتام بعثت، به وجود اين مولود بزرگ شد. و بايد بگوييم فتح باب وحى و 

تفسري وحى و ادامه وحى، به وجود مقدس اين رسور ]متحقق [ شد. من اين روز را، كه هم روز بعثت است و 

هم روز واليت است و هم روز نبّوت است و هم روز امامت، به همه آقايان و همه ملت تربيك عرض مى كنم .

صحیفه امام؛ ج14؛ ص350 | جماران؛ 28 اردیبهشت 1360

»من برخالف بعضی از تحلیل ها، احتمال می دهم که دشمن برای این که مردم را از ادامه این راه و این 
حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکالت جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکالتی 
را برای فروش نفت، تهیه  مواد اولیه و کاالهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و 
مجلس و مسئوالن باید دست به دست هم دهند و بهترین راه ها و موفق ترین شیوه ها را جست وجو کنند، تا 
مشکالت اقتصادی مردم کم شود.«)1( این سخنان استوار و آشنا، متعلق به امروز و دیروز نیست. تجربیاتی 
اســت که »برخالف بعضی تحلیل ها« در خردادماه ســال 1368 توسط رهبر معظم انقالب بیان شده است. 
خرداد 1368. یعنی همان ماه و ســالی که به امامت امت رســیدند. در شرایطی که از اتمام جنگ تحمیلی، 
کمتر از یک سال می گذرد و از رحلت حضرت امام نیز کمتر از یک ماه گذشته است و کشور، تجربه جدیدی 

را شروع کرده و رهبر جوانی را به خود می بیند و در آغاز کار دولت اول سازندگی است. 
آخر سال و با نزدیک شدن به پایان اسفند و روز ملی شدن صنعت نفت، تحلیل های مختلف و متنوعی 
از، قســمتی از داســتان عجیب نفت ارائه می شود که عمده آنها فارغ از عمق مسئله، تنها به بزرگداشت روز 
نفت می پردازند و نهایتاً در آن به تمجید از شــخصیت دکتر مصدق و به ندرت آیت اهلل کاشــانی پرداخته 
می شود و هرکسی از ظن خود یار نفت می شود و این روز را گرامی می دارد، ولی از »درد نفت و تفکر نفتی« 
و عبرت های عجیب آن غافل اســت. ثروت اگرچه نعمت اســت و جای شکر دارد ولی اگر درگیر بی برنامگی 
و تنبلی مسئوالن و مردم شود، بیم آن ا ست که خدای نخواسته به نقمتی مزمن و مستهلک تبدیل گردد. 
هرچند که یقیناً نعمات خدادادی نقمت نیســتند ولی به قول مولوی » آب در کشتی هالک کشتی است / 
آب اندر زیر کشتی پشتی است« به این معنی که باید نحوه استفاده از نعمات را دانست. مثاًل اقوامی که به 
فکر و بازوی خود اتکا کردند، موفق تر از کسانی بوده و هستند که همچون»بچه پولدارها« نان از عمل خویش 
نمی خورند. به دیگر ســخن، امروزه کســی شاه معدوم را به خاطر نفت فروشی و فخرفروشی به آن تحسین 
نمی کند همان گونه که حاکمان حجاز را به خاطر »گاو شیرده بودنشان« مسخره می کنند و نیز از مسئولین 

دولتی ما به خاطر خام فروشی انتقاد می کنند. 
روزگاری خواهــد آمد که آینــدگان ما را مالمت و مزاح کنند چراکه حامل های انرژی را به جای انرژی 
مصرف می کنیم و به جای محصول، اصل را خورده ایم و به قول بازاریها از مایه خورده ایم؟ و... و واقعاً پاسخ 
ما چه خواهد بود؟ آیا نمی شــود به جای خام فروشــی، محصول فروشی کرد و به جای تاک و نهال، انگور و 
کشمش فروخت؟ از دوره پهلوی که اقتصادمان را به تمام معنا به نفت وابسته کردند، توقعی نیست. ضرورت 
دوران جنگ تحمیلی و نیاز مبرم کشور به درآمد موجه است. غیر از اینها، اگر به دشوار و غیرممکن بودن 
قطع وابســتگی به صورت یکجا نیز قائل باشــیم ولی بعد از این دوران، دیگر توجیه پذیر نیست که اهمالی 
صورت گیرد. وقتی که درد اقتصاد مشخص است و یکی از مؤثرترین درمان ها هم مشخص، پس مشکل کار 
کجاست که صورت نمی گیرد؟ به نظر می رسد اگر از همان سالی که رهبری، سخن از مضر بودن وابستگی 
اقتصاد به نفت گفتند، با همت دولت و همکاری مجلس وقت، بودجه کشور سالی 3درصد وابستگی خود به 
نفت را کم می کرد، امروز با گذشت 30 سال از آن روز، اقتصاد کشور، 90 درصد از وابستگی مفرط به نفت 

رها شده بود. می دانید رهایی 90 درصدی یعنی چه؟
تأسف امروز، زمانی بیشتر می شود که بدانیم با قطع تدریجی این وابستگی، فضا و فرصت شکوفایی برای 
بســیاری از ظرفیت هایی ایجاد می شــد که امروز در محاق فراموشی یا محال آرزوها خفته اند. با آن کار، چه 
بســیار زمینه های اقتصادی جدیدی که پیش روی اقتصاد ایران گشوده می شد و چه بازارهای جدیدی که 
برای کشور و مردم باز می شد. پایه فرآوری صدها محصول نفتی و صدها فناوری صنعتی در ایران گذاشته 
می شد، خام فروشی تعطیل و محصول فروشی و معقول سازی تجارت آغاز می شد. صنایع تولیدی و تبدیلی 
یکی پس از دیگری درست می شد و از همه مهم تر سایه تهدید و تحریم دشمنان برداشته می شد و چماق 
و هویجشان بر سرشان خراب می شد و... و می توان ساعت ها در مورد این آرزوی برباد رفته سخن گفت و به 
دست اندرکارانی که کوتاهی کردند انتقاد کرد. واقعیت این است که عرصه وزارت خانه های اقتصادی و مهمی 
چون نفت، اصاًل و ابداً نباید محل بده بستان های سیاسی و حزبی باشد و به عنوان طعمه احزاب دیده شود. 
صندلی های مهمی مثل ســازمان برنامه و بودجه، وزارت های اقتصاد، صمت، نفت و... جای مدیران باهوش، 
پاک دست و انقالبی است و اگر خدای نخواسته غیر از این باشد و به عنوان سفره خانه احزاب و صندوق انتخابات 

دیده شود، خیانتی نابخشودنی و تاریخی است.
خطر نفوذ مدیرانی که با منافع کشورِخود، بی اندیشه و بی محابا و لقمه انگارانه رفتار کنند یقیناً بدتر از 
جنگ تحمیلی دشمناِن خونخوار خواهد بود. طبیعی است، دشمنان عاقل و فریبکار با دیدن امثال این مدیراِن 
فریبخوار و کارنابلد، با خوشحالی از جنگ منصرف می شوند و دیگر ننگ تجاوز را به دامن نمی خرند و چهره 
خشم و خشن خود را به لبخند اینان می سپارند و خود به اغوا و طراحی معاهدات الزام آور می پردازند تا بیش 
از جنِگ ائتالفی، تخریب کنند و به دشمن غنیمت هدیه کنند. این وجیزه، شأنی اجل از دسته بندی های حقیر 
سیاسی دارد و معتقد است گرفتاری بزرگ امروز کشور، گرفتار آمدن به برخی مدیرانی است که نه از منظر 
شایســتگی و لیاقت که از راه وابستگی و سیاست در مسند قرار گرفته اند و این درد گران، باعث تأسف های 
عمیق مردم مظلوم ایران است که آهش، از قلم منتقدین منصف به گوش می رسد و پاسخ همه اینها را نیز 
می توان به شیوه نوبرانه، حتی در کمتر از 5 دقیقه هم داد »زنونابین«. ولی درد ماندگار در تاریخ این است که 
چه فرصت های بی نظیری که با یک انتخاب بر فنا شدند و چه منافع و گنج هایی که پای » باغ های خیالی« 

فدا شدند و چه افتخاراتی که با یک »سایه ترس موهوم« از دست رفتند.  
سخن حکیمانه این است رفیق! چوبی که امروز می خوریم به خاطر پشت کردن به خدا و مردم و روکردن 
به کدخداست. همان کدخدایی که جشن ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند را به عزای کودتای 28 مرداد 
تبدیل کرد. همان کدخدایی که دولت ملی را پیش پای پادشاه دیکتاتور قربانی نمود و عجیب آنکه مصدق 
نه انقالبی بود و نه حزب اللهی و نه مرگ برآمریکا گفته بود که شاه و اربابش با او چنین کردند و عجیب تر 
آنکه آنها که دم از ملی گرایی می زنند و به روح مصدق قســم می خورند و برایش عدیل می تراشــند، باعث 
و بانــی غربت و مرگش را فرامــوش کرده اند و آنها که دم از وطن می زنند، بر زخم وطن نمک می زنند. 29 
اسفند سالروز ملی شدن صنعت ایران مبارک باشد ولی به شرطی که بتوانیم این ملی بودن را حفظ کنیم 
و درســت ترجمه کنیم. نفت و مشــتقاتش، چرک و خون زمین نیست که هدر بدهیم و باجی نیست که به 
دشــمن بپردازیم. ثروتی خدادادی و متعلق به همه ایرانیان است تا انتهای تاریخ. در مصرف آن باید نهایت 
دقت و وســواس را به خرج داد و از دســت هوس بازان سیاســی کار خارج نمود. درآمد نفت، خرجی احزاب 

و قلک آقازادگان برای انتخابات و آب باریکه بازنشستگی مدیران سیاسی نیست. نفت سرمایه ملی است.
نباید پرداختن به نفت، به روز تعطیل و آخر سال سپرده شود. به گونه ای که نه روزنامه ای به آن بپردازد 
و نه کسی بتواند در هیاهوی عید، از آن احوالی بگیرد. رهبر انقالب بارها و بارها به کراهت وابستگی اقتصاد 
و بودجه به نفت و ضرورت حیاتی رها شدن از این چسبندگی، سخن گفته اند و تذکر و دستور داده اند که به 
تعبیر ایشان »دولت ها کارهایی را هم انجام داده اند« ولی ظاهراً کافی نبوده و این معضل بزرگ همچنان در 
بین دولت های مختلف با توجیهات مختلف دست به دست شده است و مشکل همچنان باقی است و تحریم 
نفت همچنان حربه ناجوانمردانه در دســت دشمنان است و باعث لکنت و تبعیت از بیگانگاِن برخی که جز 
فروش نفت به هیچ ابتکار و درآمد دیگری نمی توانند بیندیشــند شده است. کسانی که قادر به فهم اقتصاد 
مقاومتی با رویکرد عالمانه درونزا و برون نگر نیستند تا چه رسد به اجرا کردن آن. واقعیت مهم این است که 
اگر ناف نفت از اقتصاد کشور بریده شود، می توان به رشد و شکوفایی آن امید بست وگرنه، نه اقتصاد کشور 
رشــد می کند و نه خالقیتی پا می گیرد و برای همیشــه، عده ای از ترس تحریم، تن به وابســتگی و فروش 

منافع و منابع کشور می دهند. 
رهبری یکی از »خیانت های« رژیم گذشته را وابسته کردن اقتصاد ایران به نفت می نامد. ایشان در 13 
اردیبهشت73 از آرزوی خود می گویند و تصریح می کنند که » باید درِ چاه ها را ببندیم و اصاًل فرض کنیم 
کشور کاالیی به نام نفت ندارد. ما باید اقتصاد خود را براساس کاالها و محصوالت غیرنفتی بنا نهیم«. ایشان 
در اول فروردین همان سال می گویند: »حاال فرض کنید به جای کشورهای عربستان، ایران، اندونزی، امارات، 
کویــت و غیــره و غیره، نفت در اختیار آمریکا و انگلیس و ایتالیا و بعضی کشــورهای دیگر اروپایی بود و ما 
می خواســتیم از آنها نفت بخریم. شــما را به خدا، حاضر بودند حتی یک قطره نفت به ما بدهند؟! اگر شما 
می خواستید یک بشکه نفت از آنها بگیرید، صد گونه شرط و شروط می گذاشتند و بعد هم به هر قیمتی که 
دلشان می خواست، آن را به شما می دادند! امروز همان نفت، یعنی همان مایع ذی قیمت را، با استفاده از خیانت 
بعضی از دولت های تولید کننده نفت، که دستشان در دست آنهاست، به کمترین قیمت ممکن می خرند و در 
واقع غارت می کنند و می برند و از آن، همه اساس مدنّیت صنعتی کنونی را بر پا می دارند. روشنایی شان از 
نفت ماست؛ گرمایشان از نفت ماست؛ حرکتشان از نفت ماست؛ کارخانه و مصنوعاتشان هم از نفت ماست« 
مردم عزیز! این ادبیات دشمنان که رهبری به آن  اشاره کردند به ادبیات امروز اروپا برای تصویب پالرمو 

و CFT شباهت ندارد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درد اقتصاد

نگاه

محمدهادی صحرایی

رئیــس  قوه قضائیه با محکــوم کردن عملیات 
تروریستی علیه نمازگزاران در نیوزیلند، از همه قضات 
و حقوقدانان جهان دعوت کرد که با محوریت دستگاه 
قضایی جمهوری اسالمی، به نهضت حقوقی مقابله با 

تروریسم و نژادپرستی بپیوندند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در نخستین جلسه مسئوالن عالی قضایی 
در دوران تصدی خود با ابراز قدردانی از اعتماد رهبر انقالب، از 
زحمات و تالش های همه مسئوالن قضایی در طول ادوار پس 
از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه آیت اهلل آملی الریجانی تقدیر 
کرد و افزود: بی تردید امروز عبور از مشکالت و چالش های 
پیش روی دستگاه قضایی، نیازمند همکاری همه بخش ها 
و تالش های قضات دلســوز، دغدغه مند و متدین است و از 
سوی دیگر، حل مشکالت کشور نیز به همکاری همه قوا و 
دستگاه ها بستگی دارد؛ چنان که رهبر معظم انقالب اسالمی 
نیز در پیام غنی و پرمحتوای خود بر این مهم تاکید کردند.
رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود، سال 97 را 
سال شکست دشــمنان جمهوری اسالمی دانست و اظهار 
داشــت: با حضور آگاهانه ملت بــزرگ ایران در عرصه های 
مختلف تحــت رهبری های داهیانه رهبر، ســال 97 را در 
حالی به پایان می رسانیم که دشمنان جمهوری اسالمی در 
طراحی های بسیار پیچیده امنیتی، ایذایی، اقتصادی و روانی 
علیه کشورمان متحمل شکست های سنگینی شدند و مردم 
بزرگ ایران نیز بیش از هر زمان دیگری نشان دادند که در 

مسیر ایستادگی و مقاومت، عزم جدی و راسخ دارند.
وی بــا قدردانی از دشمن شناســی، زمان شناســی و 
موقعیت شناسی ملت ایران، این آگاهی را در کنار رهنمودهای 
رهبر انقالب از مهم ترین مولفه های شکست دشمن دانست 
و خاطرنشــان کرد: مردم بزرگوار ما به خوبی می دانند که 

رئیس قوه قضائیه:

اقدام نژادپرستانه علیه مسلمانان 
دستاورد پروژه های اسالم هراسانه اندیشکده های غربی است

16نماینده مجلس با امضای سؤالی از وزیر کشور خواستار ارائه توضیحات در مورد علل ایجاد »شورای مشورتی 
توسعه استان ها« در استانداری ها به ریاست رؤسای ستادهای انتخاباتی روحانی شدند.

16 نماینده مجلس شورای اسالمی با امضای سؤال از وزیر کشور نسبت به تأسیس »شورای مشورتی توسعه استان ها« 
در استانداری ها به ریاست رؤسای ستادهای انتخاباتی روحانی، اعتراض کردند.در متن این سؤال آمده است: با عنایت به اینکه 
تشکلی تحت عنوان »شورای مشورتی توسعه« در کلیه استان های کشور به ریاست رؤسای ستادهای انتخاباتی آقای روحانی 
تشــکیل شــده و مشغول به فعالیت می باشد و فعالیت این تشکل در راستای اهداف سیاسی جریان سیاسی اصالح طلبان و 
حامیان دولت و بطور خاص حزب اعتدال و توسعه به منظور ایجاد شبکه اجتماعی می باشد، اوالً چرا تشکل های فوق الذکر که 
ماهیت سیاسی دارند بدون اخذ مجوز قانونی الزم در حال فعالیت می باشند. ثانیاً چرا استانداران و فرمانداران به صورت علنی 
از تشکل یادشده حمایت کرده و امکانات دولتی و بودجه را در اختیار آن می گذارند. این نامه به امضای 16 نفر از نمایندگان 
رسیده که عبارتند از؛ علی اکبر کریمی، علیرضا سلیمی، احد آزادیخواه، محمد دهقان، ابوالفضل ابوترابی، احمد سالک، احمد 
امیرآبادی، سیدراضی نوری، محمود شکری، نصراهلل پژمان فر، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، سیدصادق طباطبایی نژاد، 

سیدناصر موسوی الرگانی، سیدحسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی و ابراهیم رضایی.

از سوی 16 نماینده مطرح شد

سؤال مجلس از وزارت كشور
درباره فعالیت غیرقانونی انتخاباتی دولت در استان ها

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران و مفسدان اقتصادی از صدور حکم اعضای 
سابق هیئت مدیره بانک ســرمایه به نام های »علی 
بخشایش«، »پرویز کاظمی« و »محمدرضا توسلی« 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی اســداله مسعودی 
مقــام در جمع خبرنگاران با اشــاره به صــدور حکم علی 
بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، اعضای سابق 
هیئت مدیره بانک سرمایه، گفت: هر کدام از این متهمان به 
20 سال حبس، تحمل 7۴ ضربه شالق در انظار عمومی و 
محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.مسعودی مقام 
در رابطه با سایر متهمان بانک سرمایه، اظهارداشت: رسیدگی 
به پرونده آقای رضوی بعد از عید انجام می شــود و پرونده 
 سایر مدیران بانک ها و ارکان اعتباری هنوز از دادسرا ارسال 

نشده است.
پرونده پتروشیمی

وی در ارتباط با ادعای شــیخ االسالمی متهم پرونده 
پتروشــیمی که در حال حاضر متواری اســت، گفت: تمام 
متهمان مدافعاتی دال بــر بی گناهی و نحوه مداخله خود 
ارائه می دهند.رئیس شعبه ســوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایــم اخاللگران و مفســدان اقتصادی افــزود: وثیقه دو 
متهم این پرونده تشــدید شده است که یکی از آنها وثیقه 

را ســپرد، وثیقه آقای حمزه لو نزدیک ۴5 میلیارد افزایش 
پیــدا کرد و وثیقه آقــای احمدیان نیز بــه 120 میلیارد 
تومان افزایش یافت که وی در حال حاضر بازداشــت است.

قاضی مســعودی مقام ادامه داد: در رابطه با سایر متهمان 
مســتندی دال بر اینکه اقدامتشــان از سوی دستگاه های 
 دولتی، بانک مرکزی و پتروشــیمی مجــاز بوده هنوز ارائه 
نشده است.وی گفت: پرونده تعدادی از افراد در دادسرا مفتوح 
است و در مورد اقداماتی که صورت گرفته باید ارزیابی شود، 
ممکن است مداخله برخی از این اشخاص مستندی دال بر 
جرم نباشــد و یا ممکن است به برخی از آنها اتهام معاونت 
تفهیم شده باشد؛ اما در تحقیقات مشخص شود که مراتب 
باالتری تحت عنوان مباشرت و یا مشارکت به آنها منتسب 

است.
ادامــه داد: بحث هــای  قاضــی مســعودی مقــام 
مربــوط به پولشــویی در مرجع دادســرا و دادگاه کیفری 
 مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد کــه دســتور ردیابی 
خواهیم داد.رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه آیا اقداماتی از طریق اینترپل برای بازگشت 
مرجان شیخ االســالمی صورت گرفته است یا خیر، گفت: 
اقداماتی انجام داده ایم و بخشــی از اقدامات را دادسرا انجام 
داده است و قطعا اگر ایشان خودشان حاضر نشود رسیدگی 

ادامه پیدا می کند و رای مقتضی صادر می شود.

دور زدن تحریم توسط متهمین یک ادعا است
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
در پرونده پتروشیمی برخی اینگونه وانمود می کنند که دور 
زدن تحریم ها یک کار غیر قانونی اســت و این امر موجب 
تشکیل چنین دادگاههایی شده است، اظهارداشت: ادعا های 
متهمین مبنی بر دور زدن تحریم صرف یک ادعا است، در 
بخشــی از آن موارد اصال تحریم وجود نداشته است. اینکه 
ما همه چیز را به تحریم ها منتســب کنیم صحیح نیست، 
اقدامات گاهی از مواقع گویای این نیست که تحریم را دور 
می زنیــم بلکه این اقدامات برای تصاحب اموال بیت المال و 
بردن اموال مردم است. وی تاکید کرد: ما تاریخ ها و زمان ها را 
داریم و همه موارد را بررسی می کنیم در بخشی ازآن پرونده 
اساسا تحریم نبوده ایم که برخی مدعی تحریم هستند. در 
مورد بحث 100 هزار میلیارد نیز قبال توضیح دادم که بحث 
100 هزار میلیارد نیست بلکه مابه التفاوت ارقامی است که 
باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه 
شاید اشخاص متعددی که صاحبان قدرت فرض می شوند در 
این پرونده باشند چه کسانی که در کیفرخواست قید شده و 
چه کسانی که در رابطه با آنها تحقیق انجام می شود یا شاید 
نسبت به آنها تحقیق صورت نگرفته بررسی و انجام می دهد 
و ما دســتورات را راجع به تمام اشخاص صادر می کنیم که 

دادسرای تهران تعقیب جزایی را انجام دهد.

محکومیت اعضای سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به 20 سال حبس و شالق

بقیه از صفحه 2
- کار اساسی این است که کاری کنید که کشور از 
اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ 
و راه هایی هســت، کارهایی هست که می شود کرد؛ 
بعضی را هم کرده اند و موّفق بوده است و جواب داده 
اســت؛ می شود کارهایی کرد؛ می شود این حربه را از 
دست دشمن گرفت، واّل اگر چنانچه چشم ما به دست 
دشمن باشد که »آقا، اگر این کار را نکردی تحریم باقی 
می ماند« ]فایده ای ندارد[؛ کمااینکه آمریکایی ها با کمال 
وقاحت دارند می گویند »اگر در قضّیه  هسته ای ایران 
کوتاه هم بیاید، تحریمها یکجا و همه برداشته نخواهد 
شد«، این را صریح دارند می گویند. این نشان دهنده  این 
است که به این دشمن نمی شود اطمینان کرد نمی شود 
اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره 
کنند؛ تا هروقت می خواهند مذاکره کنند! من معتقدم 
باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به 
نقطه های خیالی، آنچه لزم است این است. )17 دی 

1393 – دیدار مردم قم(
- رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق 
حقوق مّلت ایران کار لزمی اســت، لیکن گشایش 
اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت کنونی جز 
با جّدی گرفتن و پیگیری همه  جانبه  اقتصاد مقاومتی 
میّسر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این 
مقصود با جّدیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت 
تولید مّلی توّجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید 
که وضعّیت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات 
بی رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد 
مصرفی از آمریکا جّداً پرهیز شود. )29 مهر 1394 - نامه 

به رئیس جمهور درباره الزامات اجرای برجام(
- در سال های اخیر، این درس گرفته شد که گره 
زدن حل مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی به 
برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی 
که ما مســائل اقتصادی و کسب وکار را به برجام گره 
می زنیم، نتیجه این می شود که صاحبان کار و سرمایه 
چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می مانند و 

بزرگ ترین دستاورد سالی که گذشت
طلوع سال 1398

با غروب توهم امید به غرب

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه با حضور در 
شهر مقدس قم با مراجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

آیت اهلل جوادی آملی در این دیدار با  اشاره به نقش مهم 
سفرای جمهوری اســالمی در دیگر کشورها، بیان داشت: 
ســفرای وزارت خارجه باید بدانند که نه تنها ســفیر ایران 
هستند بلکه سفیر مکتب و اسالم نیز هستند؛ لذا باید پیام 
اسالم را به جهان برسانند و تفکر و سخن آنها را نیز بفهمند 
و به داخل منتقل کنند. به گزارش رســا، این مرجع تقلید 
خاطرنشــان کرد: تمام تالش و کوشش سفرای جمهوری 
اسالمی باید این باشد که این فرهنگ را جهانی کنند و به 
جهان بگویند که اسالم در همه زمینه ها از جمله حقوق بشر، 

حرف برای گفتن دارد.
آیت اهلل وحید خراســانی نیز در دیدار وزیر امور خارجه 
اظهار داشت: به آقای روحانی سالم برسانید و بگویید در فکر 
کار مردم هم باشند. این مطلب مهم است که زندگی بر مردم 
سخت می گذرد و آنان به جهات دینی این وضعیت را تحمل 

می کنند. ان شاء اهلل همت کنید این مشکالت معیشتی رفع 
شود.همچنین، آیت اهلل نوری همدانی در دیدار ظریف بیان 
داشت: اعتماد با ارتباط فرق دارد هیچگاه نباید به بیگانگان 
اعتمــاد کرد چون طبق آیات قرآن هیچگاه کفار با ما کنار 
نخواهند آمد چرا که خوی سلطه گری و استعماری در آنها 

وجود دارد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه در موضوع برجام دیدیم 
آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیســت، ابراز داشت: اروپا 
هم مثل آمریکا است چون جرأت مخالفت ندارد، از این رو 
باید محکم باشیم و مقابله کنیم چون اندکی نرمش موجب 
باج خواهی و زیاده طلبی خواهد شــد و رهبر معظم انقالب 
فرمودند هرجا نرمش نشــان دادیم ضرر کردیم؛ بنابراین به 
هیچ عنوان نباید اعتماد مجدد به آمریکا وجود داشته باشد. 
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: 
ما معتقد هستیم مســئوالن وزارت خارجه افراد متدین و 
خیرخواه و پرتالش هســتند، ما تشکر و حمایت می کنیم 

چرا که رهبری فرمودند آقای ظریف آدم متدینی هســتند 
که برای ما حجت است.

آیت اهلل مــکارم شــیرازی نیز در این دیــدار جنایت 
تروریستی در نیوزیلند و کشتار مسلمانان را محکوم کرد و 
گفت: غربی ها باید بفهمند این جنایات نتیجه اسالم هراسی 
و اسالم ستیزی آنها است؛ در این خصوص باید وزارت خارجه 
اقدامات الزم را انجام دهد. همچنین، آیت اهلل صافی گلپایگانی 
در دیدار ظریف با  اشــاره به حادثه تروریســتی و دردناک 
نیوزیلند، ضمن تســلیت به خانواده های عزادار و مسلمانان 
جهان، افزود: این فاجعه بسیار تأسف بار بود، واکنش مناسب 
وزارت امور خارجه و مواضع مشــترک کشورهای اسالمی، 

می تواند در کاهش اینگونه حوادث مثمرثمر باشد.
بر اســاس این گزارش، وزیر امور خارجه ابتدا به دیدار 
حجت االســالم و المسلمین سید جواد شهرستانی نماینده 
آیت اهلل سیســتانی در ایران رفت و گزارشــی از سفر اخیر 
رئیس جمهور و شماری از مسئوالن به کشور عراق ارائه کرد.

مراجع تقلید در دیدار ظریف:
ذره ای عقب نشینی سبب باج خواهی دشمن می شود 

سفرای ایران پیام اسالم را به جهان برسانند

ایستادگی مقتدرانه در برابر دشمنان، جز از طریق اتکال به 
خدا و اعتماد به نفس میسر نیست و این نسخه شفابخشی 
است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی نیز 
قرار گرفته است.رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به فرمایشات اخیر 
رهبر انقالب و  اشــاره به دوگانه های مهم از جمله حرکت 
امیدوارانه و فعاالنه گفت: امروز حرکت امیدوارانه و دوری از 
یاس و ناامیدی و همچنین حضور فعال و پرهیز از هرگونه 
انفعال برای همه مردم و مســئوالن کشور، مسیر صحیحی 
است که از ســوی رهبر معظم انقالب ترسیم شده است و 
قضات، کارکنان و مسئوالن قضایی نیز با تبعیت از این پیام 
بلند و توصیه راهگشا، تمام تالش خود را برای تحقق حرکت 
امیدوارانه و فعاالنه در گام دوم انقالب، به کار خواهند بست.

شباهت اقدام تروریست های ضد اسالم 
و داعش

رئیسی در ادامه با  اشاره به حادثه تلخ تروریستی اخیر 
در نیوزیلنــد، این اقدام ضدانســانی را موجب جریحه دار 
شــدن وجدان عمومی جهان دانست و بار دیگر با محکوم 
کردن این عملیات نژادپرستانه علیه مسلمانان و نمازگزاران 
بی دفاع و بی گناه در یک کشــور مدعی حقوق بشر، اظهار 
داشــت: این اقدام نژادپرســتانه علیه مسلمانان با اقدامات 

افراط گرایانه گروه های تکفیری و تروریستی نظیر داعش که 
به نام اســالم دست به نفرت پراکنی، ترور و وحشت آفرینی 
می زنند، شــباهت های زیادی دارد و همگی دستاورد شوم 
پروژه های اسالم هراسانه ای است که در اندیشکده های غرب 
طراحی و از ســوی رسانه های آنها با پشتیبانی دولت ها به 

مرحله اجرا در می آید.
وی با بیان اینکه صرف ابراز تاســف و اعالم محکومیت 
در پی وقوع چنین حوادثی کافی نیست، بر ضرورت اقدامات 
عملی و ملمــوس در این زمینه تاکید کرد و گفت: از همه 
قضات، حقوقدانان و طرفداران حقیقی حقوق بشر در سراسر 
جهــان دعوت می کنیم که با همکاری و تبادل نظر، به یک 
اجماع قدرتمند دست یابند و با پیوستن به نهضت حقوقی 
مقابله با نژادپرستی، تروریسم و افراط گرایی، گام هایی جدی 
در این عرصه بردارند و دستگاه قضایی جمهوری اسالمی نیز 
به عنوان عالی ترین مجموعه قضایی کشوری که از قربانیان 
اصلی تروریسم و خشونت در جهان است، این آمادگی را دارد 
که محور این نهضت و هماهنگ کننده تالش های جهانی در 
این حوزه باشد. براساس این گزارش، در این جلسه در مورد 
راهکارهای تحــول در رویه جدید مدیریت قضایی، نظرات 

مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

یادداشت روز

بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند 
و ســپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام می ماند 
یا نمی ماند و در نهایت دســتگاه فعال اقتصادی کشور 
همیشه معطل خارجی ها است. )3 خرداد -1397 دیدار 

مسئولن نظام(
- اقتصاد کشور را از راه »برجام اروپایی« نمی توان 
درست کرد. برجام اروپایی البته مسئله ای است اما قرائن 
فراوان از جمله انصراف و تردید شرکت های بزرگ اروپایی 
و نیز سخنان مسئولن سه کشور اروپایی نشان می دهد 
اقتصاد کشــور را از راه برجام اروپایی نمی توان به جلو 
برد... ورود 100 میلیارد دلر به کشور پس از انعقاد برجام 
تصوری باطل بود که متأســفانه برخی این تصور واهی 
را بــه مردم هم منتقل کردند. )3 خرداد -1397 دیدار 

مسئولن نظام(
- سپردن کارها به خارجی ها با توجه به بدقولی های 
آنها باید فقط در حد اضطرار باشد و فقط وقتی از امکانات 
داخلی مأیوس شدیم ســراغ دیگران برویم. )2 خرداد 

-1397 دیدار مسئولن نظام(
- کار را در محدوده  مقدورات کشور با جّدیّت دنبال 
بکنید؛ منتظر این و آن نباشــید. ما یک روز مشــکل 
اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، ]اّما[ برجام 
نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به 
ما کمک قابل توّجهی بکند؛ و نتیجه این شــد که مردم 
نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا )ترامپ( 
می خواهد از برجام خارج بشود، تا مّدتی که او می گوید 
خارج می شوم، ما همین طور دچار تالطم در بازار خواهیم 
بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم. 
حال هم »بسته  اروپایی«؛ مردم را درباره  بسته  اروپایی 
شرطی نکنید. )تیر 1397 – دیدار اعضای هیئت دولت(

اینها تنها چند نمونه از موارد متعدد هشدارهای رهبر 
انقالب به مســئولن کشور در زمینه توهم امید به حل 
مشکالت با مذاکره و امتیازدهی و توافق با غرب است. 
بهرحال و با تمام هزینه هایش امروز بجایی رسیده ایم که 
مردم و اغلب مسئولن فهمیده اند، برای حل مشکالت 
اقتصادی کشور دســتی از غرب برون نمی آید و کاری 

نمی کند و این خودمان  هستیم که باید دست بر زانو 
زده و کمر همت ببندیم. 

اما سال 1397 فقط سال تجارب پرهزینه نبود و 
سال پیروزی ها و دستاوردهای بزرگ نیز بود. سالی که 
نقشه های آمریکا و متحدان و مزدورانش برای منطقه، 
با مجاهدت و از خودگذشتگی مجاهدان راه حق که 
دل از دنیا و مافیها بریده اند، با شکســت مواجه شد. 
نحوه سفر ترامپ و آقای روحانی به عراق ویترین این 
وضعیت اســت. ترامپ به اذعان خود علیرغم صرف 
هزینه 7 تریلیون دلری در منطقه باید در تاریکی و با 
ترس و لرز و مخفیانه وارد عراق شود و رئیس جمهور 
ایران در روشــنایی روز و با عزت و احترام و استقبال 

گرم مسئولن ارشد کشور همسایه. 
دشمن امید و آرزو داشــت که انقالب اسالمی 
چهلمین ســال پیروزی خود را نبینــد اما به کوری 
چشم آنان، مردم جشــن چهلمین سال پیروزی را 
باشکوه تر از همیشــه برگزار کردند و راهپیمایی 22 
بهمن دشــنه ای در چشم و دل دشمن شد که شدت 
درد آن را از عربده هایی که می کشند، می توان حدس 
زد. پیام راهبردی »گام دوم« رهبر انقالب که به مثابه 
یک نقشه راه برای چهل سال دوم انقالب منتشر شد، 
حاوی جامع ترین و دقیق ترین تحلیل و نگاه به راه طی 
شده و در همین حال واقع بینانه ترین و آرمانی ترین 
چشم انداز در مسیر پیش روست. یکی از محورها و 
برجسته ترین نکات این پیام، تاکید مکرر رهبر انقالب 
بر لزوم پایان توهم امید به غرب و پراکندن امید واقعی 
در جامعه است؛ »جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند 
که همه  راه حل ها در داخل کشور است. اینکه کسی 
گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم 
است و عّلت تحریم هم مقاومت ضّد استکباری و تسلیم 
نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در 
برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه  گرگ است« خطایی 
نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه 
از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، 
اّما منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه  خارجی است که با 
صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی 

داخلی القاء می شود.«
بقول مولوی؛

 آنچه تو گنجش توهم می کنی
زان توهم گنج را گم می کنی

و اما در پایان ســالی که گذشت و در طلیعه سال 
جدید، درود و سالم ملت ایران بر شهدایی که در این 
سال خون پاک خویش را در چهار گوشه این سرزمین 
پهناور نثار کردند تا ما و شــما در امنیت و آرامش به 

استقبال بهار برویم. یا مقلب القلوب و البصار...


