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* آقای رئیس جمهور تکلیف ما مردم را روشن کند. با کدخدا باید بست 
یا او را لعن و نفرین کرد؟

0912---2770
* وقتی دولت و دولتمردان دلسوز به حال کشور و مردم نباشند نتیجه 
این می شود که خزانه خالی و زندگی بر مردم تنگ می شود. همه این 
مشکالت تاوان این است که نظام می خواهد مستقل بماند ولی بعضی 

افراد مسئول دنبال وابستگی به غرب هستند.
0990---9738
* اهل فتنه اگر ذره ای انسانیت داشتند می بایستی در قبال چشم پوشی 
نظام از محاکمه و مجازات آنان اظهار توبه و پشــیمانی می کردند بلکه 
در مــدت باقی مانده از عمــر خود بتوانند تا حدی از خیانت خویش را 

جبران و حساب آخرت شان را قدری سبک کنند.
0902---3107
* برای تحت شــعاع قرار دادن گرانی ارز و افزایش بی حساب و کتاب 
قیمت ها ناگهان موضوع فروش قســطی خودرو دناپالس به نمایندگان 
مجلس در جامعه مطرح می شود. چیزی که نه به بار است نه به دار و 
گفته می شــود 200 نفر از نمایندگان عدم تمایل خود به آن را اعالم 
کرده اند. با این آدرس غلط دادن به مردم نمی توانند خودش را از خشم 

مردم نجات بدهند.
0911---0049
* ای کاش این قــدر که رئیس جمهور بر زدن ماســک تاکید دارند بر 
اصالح و نظارت بر بازار رها شده نیز تاکید داشتند. اگر یک اقتصاددان 
و حسابدار در کنارشان هست محاسبه نمایند که یک خانواده 4-3 نفره 
در ماه چقدر هزینه حداقل زندگی اوست و با این گرانی افسارگسیخته 
کاالهــا و خدمات ضروری چطور خانواده ای که درآمدش یک میلیون، 

یک و نیم  میلیون، دو میلیون است توان اداره یک خانواده را دارد؟
خانم یاسینی - اسدآباد همدان
* با این اوضاع نابســامان و افسارگســیخته قیمت های اجناس، مردم 
امیدشــان به مجلس انقالبی اســت. باید مواظب باشــند امید مردم 

آسیبی نبیند.
علیمردانی
* واعظــی گفتــه خــون مقامات از مــردم رنگین تر نیســت اما اگر 
رئیس جمهور کرونا بگیرد قطعا کشــور لطمه می خورد. خدا را شکر تا 
االن آقای رئیس جمهور ســالم است و کشور آسیبی ندیده! مثال دالر 
که 28 هزار تومان نشده، سکه 13 میلیون نشده و پراید به باالی 100 

میلیون نرسیده است!
0938---8688
 * اوضاع نابسامان اقتصادی به اقرار قبلی مسئولین اجرایی فعلی 80 درصد
منشأ داخلی دارد و ناشی از بی کفایتی مسئوالن و مدیران است. جهش 
قیمت مصنوعات فلزی، پالستیکی، الستیکی، لوازم خانگی تولید داخل، 
خدمات دولتی، بیمه خودرو، مالیات ها، مســکن، اجاره بها و... مردم را 
ناراضی کرده. متاسفانه اتحادیه صنوف، تعزیرات ، سازمان حمایت و... 
نیز خود را به نشنیدن و ندیدن زده اند. مردم امیدشان به اهتمام مجلس 
و نمایندگان است که تا دیر نشده این اوضاع نابسامان را سامان دهند.
0912---8949
* به نظر می رسد وام ازدواج و مسکن را حذف کنند خیلی بهتر است 
چرا که برای دریافت آن باید خاکریزها و موانع بسیار صعب العبوری را 
طی کنی تا به مقصد برســی! موانعی که توسط وام دهنده ایجاد شده 

است و اعصاب مردم را تخریب می کنند.
5236---0912 و 3949---0912
* از مجلس شــورای اســالمی و دیگر ســازمان های بازرسی نظارتی 
درخواست می شود ضمن بررسی علت عدم وصول کمک یک میلیارد 
دالری بــه وزارت بهداشــت، محل هزینه شــدن آن را اعالم نمایند. 
براســاس عقیده کارشناسان اگر این کمک ها به وزارت نرسد و دست 
وزارت بهداشــت خالی بماند احتمال افزایش شــدید فوتی های کرونا 

وجود خواهد داشت.
0915---2986
* ترامپ گفته انتقال قدرتی در کار نیست و فعال خودم هستم!... ما هم 
دعا می کنیم که همچنان در قدرت بماند. چه با کشــتار، چه با حقه و 
نیرنگ و تقلب و کلک. ان شاء ا... که فروپاشی امپراتوری سراسر جنایت 

آمریکا را با رفتارش رقم بزند.
0916---6043
* در حین مذاکرات هسته ای سخن از برد - برد گفته می شد. شایسته 
اســت دولتمردان پس از چند سال آنچه را که ما با بتن ریزی برده ایم 
را برشــمارند و آنچه را هم که دشمنان بردند اعالم کنند تا ببینیم در 

این برد - برد کفه ترازوی کدام طرف سنگین تر است؟!
0910---6455
* آقــای روحانی! هیچ کس  نقش ترامپ را در مشــکالت امروز مردم 
ایران انکار نمی کند. اما سخن با دولتمردان این است که چه کارهایی 
می بایست انجام می دادند و ندادند! و چه کارهایی که نمی بایست انجام 
می دادند و انجام دادند! در نتیجه این بی تدبیری ها دالر 3/500 تومان به 
28 هزار تومان و سکه 3/500 میلیون به 13/500 میلیون رسیده است!
سید طباطبایی
* پول برق را گران کرده  اند به روشی که مردم متوجه نشوند که گران 
شــده است! مثال 56 روز کارکرد را 80 روز کرده  اند که اگر کسی هم 
علت را جویا شود بگویند 56 روز شده است 80 روز! بعد مردم بی خبر 
از همه جا هم بگویند درست است من اشتباه کرده ام و یک عذرخواهی 

هم بدهکار شوند!
0912---8397
*  ما 117 نفر از بازنشســتگان ســازمان آمــوزش فنی  و حرفه ای که 
در مرداد ماه سال گذشــته بازنشسته شده ایم، هنوز مطالبات خود را 
دریافت نکرده ایم. در سال گذشته با درج این مشکل در ستون کیهان 
و خوانندگان چندی بعد پاسخ روابط عمومی وزارت تعاون هم به چاپ 
رســید. علی رغم این، هنوز هم 50 درصد مطالبات ما پرداخت نشده 
است. آقای نوبخت قول پایان شهریور 99 را داده بود که آن هم عملی 
نشد، ضمنا به علت تدابیر شدید حفاظتی هیچ گونه دسترسی به ایشان 
وجــود ندارد و ناگزیر باز هم فقط از طریق روزنامه کیهان امکان طرح 

این خواسته وجود دارد.
سید سعید حسین پور- بازنشسته سازمان فنی  و حرفه ای
* پمپ گاز ســی ان جی واقع در غرب تهران اتوبان نیایش- پمپ گاز 
ایران پارس بیش از ســه ماه است که بسته شده و متاسفانه کسی هم 
پاسخگو نیست. از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم، روزانه صدها 
خودرو اطراف این پمپ سرگردانند و متوجه می شوند که مسدود است 

و باید مسیر دیگری را طی کنند.
عزیزی
* اگر هزینه  بیمه خودروها بر اســاس مسافت طی شده محاسبه شود، 
قطعا ســفرهای غیرضروری و آمار تصادفات کاهش می یابد. این طرح 

در برخی کشورها اجرا شده و موفقیت آمیز بوده است.
0901---2034

»پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه«
 در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، سه شنبه مورخ 1399/6/11 
صفحه 2 با مضمون: درخواســت سیاه پوش کردن فضای ایستگاه ها به 
مناســبت ماه محرم،  ضمن تشــکر از حسن توجه شهروند محترم در 
خصوص فعالیت های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی در متروی تهران، 
به اطالع می رساند طبق سنوات قبل، شرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه در ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم و خصوصا 
ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( پیش  قدم و پیشرو بوده و 
هر ســاله عالوه بر فضاسازی ایســتگاهی، تمام توان خود را در اجرای 
برنامه های متنوع در سطح ایستگاه ها به کار گرفته است. از فعالیت های 
مذهبی و فرهنگی در ماه محرم و صفر سال جاری می توان به فضاسازی 
و سیاه پوشی تمامی ایستگاه   ها، نصب بنرهای ایستگاهی، تهیه و پخش 
موشن گرافی، نصب کتیبه های سیاه پوشان، گالری های عکس با موضوع 
محرم، لبیک یا اماما و... هیئت  مجازی بانوان کاروان، فضاسازی ایوان 
انتظار ایستگاه میدان حضرت ولی عصر)عج( ویژه برنامه های رادیو مترو، 

ویژه نامه های زندگی حسینی و برنامه های متنوع دیگر اشاره نمود.

آرمان:درجبههاصالحطلبان
خوئینیهاراجدینمیگیرند

یک روزنامه زنجیره ای اصالح طلب می گوید: موسوی خوئینی ها در میان این طیف 
جایگاهی ندارد و او به خاطر اینکه در میان مردم فاقد محبوبیت است، به عنوان گزینه  

مهم اصالح طلبان جا زده می شود)!(
آرمان با اشاره به بیانیه پراکنی گاه به گاه دبیر مجمع روحانیون نوشت: موسوی 
خوئینی ها در حالي اخیرا جلد برخي از رسانه هاي اصالح طلب و البته اصولگرا را به خود 
اختصاص داده است که اصالح طلبان در آستانه انتخابات 1400 یکي از بي سابقه ترین 
و عجیب ترین دوران خود را پشت سر مي گذارند، شکست فاحش در انتخابات مجلس 
یازدهم و سردرگمي شــان در اوضاع نابسامان اقتصادي، اجتماعي و سیاسي از سویي 
دیگر، عمال جریان اصالح طلبان را در نوعي آچمز سیاســي قرار داده است. وضعیت 
به نحوي است که تنها سازوکار انتخاباتي اصالح طلبان موسوم به شوراي عالي دیگر 
محلي از اعراب ندارد، چرا که هم رئیس آن محمدرضا عارف و هم نایب رئیسش یعني 
موسوي الري مدت هاست که از آن استعفا داده اند. از طرفي رئیس دولت اصالحات و 
»تکرار کردن هایش« نیز به کار نمي آید چرا که رئیس دولت اصالحات هم چون گذشته 
نیست. در چنین شرایطي است که برخي چهره ها سعي در سناریوسازي جدید دارند و 

آن هم مطرح کردن موسوي خوئیني ها در این آشفتگي است.
البته به نظر مي آید که در اقدامي بي سابقه جریان اصولگرا تمایل بیشتري به این 
کار هم دارد، نشان به آن نشان که فرهیختگان در گزارشي در این باره مي نویسد: »رئیس 
دولت اصالحات بعد از حمایت تام و تمامش از حسن  روحاني طي سال هاي 92 و 96 و 
همچنین لیست امید در انتخابات مجلس دهم، نهایتاً مجبور به عذرخواهي از مردم شد 
یا به  عبارتي چاره اي جز این کار نداشت، چراکه ریزش بدنه تحت  تاثیر ناکارآمدي این 
دو آنقدر مشهود بود و هست که براي بقا حتي او را هم مجبور به فاصله گذاري با دولت 
و عذرخواهي از مردم مي کند. در چنین شرایطي و زماني که انتقادها به لیدري رئیس 
 دولت اصالحات باال مي گیرد، بي سري در جریان اصالح طلب به عنوان یک امر مشهود 
به چشم مي آید و شاید بیراه نباشد بگوییم سیدمحمد موسوي خوئیني ها درصدد به 

دست گرفتن لیدري همه یا بخشي از جریان اصالحات برآمده است«. 
این اظهارات در حالي مطرح مي شود که موسوي خوئیني ها در جدیدترین نامه 
سرگشــاده اش به مخالفت با ایده عدم شرکت در انتخابات پرداخته و از سیاسیون و 
مردم خواســته تا با هدف کاهش مشکالت کشور در انتخابات حضور پیدا کنند. این 
اظهارات در حالي اســت که اصالح طلبان تاکنون درباره نحوه ورود به انتخابات هیچ 

تصمیمي نگرفته اند.
اما در صحنه ســازي اصولگرایان و البته بازي برخي از چهره هاي اصالح طلب در 
این زمینه و نام بردن از دبیرکل مجمع روحانیون به عنوان چهره اي که بناست لیدري 
جریان اصالح طلب را برعهده بگیرد چند هدف دنبال مي شــود؛ ایجاد اختالف درباره 
شــوراي عالي سیاستگذاري و سازوکار انتخاباتي این جریان و معرفي شخصي که به 
خاطر نقشش در دهه شصت، نمي تواند میان مردم پایگاه اجتماعي ویژه اي داشته باشد. 
اصولگرایان و برخي جریانات خاص اصالح طلب در حالي نام موسوي خوئیني ها را در 
این برهه مطرح یا او را به عنوان رئیس شوراي عالي سیاستگذاري معرفي مي کنند که 
اوالً دیگر سازوکاري به نام شوراي عالي وجود ندارد و اکثریت نیز براین موضوع اعتقاد 
دارند که اساســا باید ســازوکار انتخاباتي اصالح طلبان تغییر کند و این تغییر به این 
معناست که دیگر شوراي عالي اي نخواهد بود که موسوي خوئیني ها بخواهد رئیس آن 
شود. از طرفي کاهش محبوبیت رئیس دولت اصالحات نیز نمي تواند دلیلي بر جایگزین 
شدن موسوي خوئیني ها به جاي او باشد، چرا که وي به مراتب از محبوبیت کمتري 
برخوردار است و به عقیده بسیاري باید پاسخگوي عملکردش در دهه اول انقالب باشد. 
موسوي خوئیني ها به این واسطه نه چهره قابل توجیهي در میان مردم دارد و نه در درون 
جریان اصالح طلب. به همین دلیل به نظر مي آید معرفي وي بیشتر یک آدرس غلط 
دادن از سوي اصولگرایان به اصالح طلبان بوده؛ آدرس غلطي که برخي از چهره هاي 

جریان اصالحات نیز آن را باور کرده و آن مسیر را پیش گرفتند. 
روحانیآمریکارالعنتکرد
یادوبارهآدرسغلطداد؟!

»وقتی ریشــه مشــکالت اقتصادی مردم از نظر روحانی در آمریکاست احتماال 
کلید حل مشــکالت هم آنجا باشد و باید از ریشــه  این مشکل را حل کرد! این ایده 
البته جدید نبوده و روحانی در هفت سال گذشته راهبرد دولت خود را بر این اساس 

پیاده کرده است«.
رجانیوز ضمن انتشار این تحلیل می نویسد: رسانه  ها و تحلیل گران دنیا آمریکا را ناکام 
در پروژه  فشار حداکثری تحلیل می کنند، حتی دولت ترامپ این روزها در برابر ناکارآمد 
بودن فشارهای خود که نتوانسته به تغییر رفتار ایران منجر شود به شدت زیر سوال قرار 
داد. اما آه و ناله کردن های عالی ترین مقام اجرایی کشور و اعتباربخشی به تحلیل سران 
دولت آمریکا که خبر موفقیت آمیز بودن فشارها و تحریم ها را از تهران به واشنگتن مخابره 
 می کند می تواند ساکنان اتاق بیضی شکل کاخ سفید را در ادامه فشارهای خود مصمم تر کند!

گرا دادن خواسته  یا ناخواسته به دشمن اتفاقی است که بارها در دولت روحانی رخ داده 
است. یک بار ایران توسط وزیر خارجه به پولشویی متهم می شود، بار دیگر ظریف پس از 
اعالم بازگشت قطعنامه های شورای امنیت آمریکا را توانمند در توقیف کشتی های نفتی 
ایران معرفی می کند و این بار روحانی ریشه بسیاری از مشکالت امروز را آمریکا می داند. 

رخدادی که نسبت به صحبت های قبلی وی در سال 1392 که مشکالت را ناشی از 
بی تدبیری دولت وقت می دانست چرخش 180 درجه ای داشته است.

روحانی در حالی خود را در مشکالت کنونی تبرئه می کند و همه مشکالت را به 
آمریکا نسبت می دهد که مردم به خوبی تاثیر سیاست گذاری های وی در سال های اخیر 
را لمس کرده  اند. توقف پروژه مسکن مهر که تاثیر ویژه ای در افزایش قیمت خانه برای 
مردم داشته، عدم اهتمام به دریافت مالیات از جریان های قدرت و ثروت، سیاست های 
مذبذبانه در از بین بردن ســهمیه بندی کارت سوخت و احیای مجدد آن، بی توجهی 
به ســاخت پاالیشگاه و پتروپاالیشــگاه ها که می توانست وابستگی ایران به نفت را به 
شکل محسوسی کم کند، عدم ارتباط با کشورهای همسایه و شرق و... تنها بخشی از 

سوءتدبیرهای غرب گرایان در هفت سال گذشته است.
از منظر تحلیل گران یکی دیگر از ابعاد صحبت های روحانی، احتماالً دادن آدرس 
مذاکره مجدد با آمریکاست. به بیان دیگر وقتی ریشه مشکالت اقتصادی از نظر روحانی 
در آمریکاست احتماالً کلید حل مشکالت هم آنجا باشد و باید از ریشه این مشکل را 
حل کرد! این ایده البته جدید نبوده و روحانی در هفت سال گذشته راهبرد دولت را 
براین اســاس پیاده کرده است. راهبردی که نتیجه آن عقب نشینی تاریخی از حقوق 

هسته ای کشورمان و در نهایت بازگشت تحریم های آمریکا بوده است.
زیباکالم:لیدریخوئینیها

تیرخالصبهشقیقهاصالحطلباناست
یک فعال اصالح طلب می گوید لیدری موســوی خوئینی ها، زدن تیر خالص به 

شقیقه این طیف و اصالحات است.
صادق زیباکالم، با اشــاره به نامه اخیر خوئینی هــا به »نامه نیوز« گفت: »آقای 
موسوی خوئینی ها به هیچ وجه نمی تواند در جایگاه رهبری اصالحات قرار بگیرد و اگر 
صد بار دیگر نامه بنویسید در این اصل تغییری ایجاد نمی شود و آقای خوئینی ها اگر 
قرار اســت با اطالع آقای خاتمی یا بدون اطالع او، سخنگو یا لیدر جنبش اصالحات 
باشد، یک فاجعه برای اصالحات رقم خورده و عقبگردی بزرگ برای این جریان است 

و به نوعی لیدری موسوی خوئینی ها تیر خالص به شقیقه جنبش اصالحات است.«
او ادامه داد: »بزرگترین خاستگاه اصالحات دموکراسی خواهی و آزادیخواهی است و 
این در حالی است که اساسا خوئینی ها در طول عمرش هیچگاه هیچ اعتقادی به چنین 
مفاهیمی نداشته است؛ نه پیش از انقالب که علیه رژیم سابق مبارزه می کرد و چه بعد 
از انقالب و در دهه شصت که مسئولیت های تصمیم گیری مهمی برعهده داشت و چه 
در دوران اصالحات و چه امروز که مدام نامه و یادداشت می نویسید هیچ گاه، ذره ای و 

لحظه ای به آزادی و دموکراسی باور نداشته و ندارد.«
وی می افزاید: »من از آقای خوئینی ها یک پرسش مهم می پرسم؛ آیا انتخابات در 
یک دهه اخیر و حتی دو دهه اخیر تاثیری بر روند تقویت دموکراسی داشته است یا 
خیر؟ آقای خوئینی ها اساسا هیچ پاسخی نمی تواند به این پرسش بدهد زیرا او اصال به 

چنین موضوعاتی هیچ وقت فکر هم نکرده است.«
زیباکالم گفت: »آقای خوئینی ها بی تردید به دنبال باز کردن فضای سیاســی و 
توســعه دموکراسی نیســت زیرا او به طور کلی مقوله ای به نام آزادی و دموکراسی را 

درک نمی کند.«
وی همچنین در روزنامه آرمان نوشت: آقای خوئینی ها به واقعیت های جامعه ایران 
توجهی ندارند. گویا ایشان متوجه نیستند که اعتبار اصالح طلبان بسیار تنزل پیدا کرده 
است. شاید آقای موسوی خوئینی ها متوجه نشدند که گذشت آن زمانی که رئیس دولت 
اصالحات جامعه را دعوت به انتخابات می کردند و 24 میلیون نفر به پای صندوق های 
رای می رفتند. گذشت آن زمان که با تکرار می کنم رئیس دولت اصالحات یک و نیم 
میلیون نفر در تهران به آقای عارف رای می دادند. واقعیت امر بر آن است که مشکل 
بزرگی که اصالح طلبان با آن روبه رو شده اند این نیست که آیا باید در انتخابات شرکت 

کنیم یا شرکت نکنیم؟
درشرایطجنگاقتصادی

چرا18میلیارددالرراحراجکردید؟
آقای رئیس جمهور در حالی که در جنگ اقتصادی ادعایی بودید، چرا چوب حراج 

به 18 میلیارد دالر ذخایر ارزی زدید؟
روزنامه وطن امروز ضمن طرح این سوال نوشت: رئیس جمهور در جلسه هیئت 
 دولت گفت: ایران از ســال 97 در جنگ اقتصادی قرار دارد. وی از مردم خواست این 

جنگ را باور کنند.
منظور روحانی از شرایط جنگی شرایط صرفا تحریمی نیست بلکه او مدعی است 
در 2 سال و نیم گذشته شرایطی در نتیجه سیاست های آمریکا برای ایران به وجود آمده 
که با زمان قبل از آن متفاوت است: »ملت دقت کنند ما از سال 59 تحریم اقتصادی 
داشــته ایم اما جنگ اقتصادی از 97 شروع شد؛ آمریکا با تمام امکانات وارد جنگ با 
ایران شده است«. روحانی با به کارگیری چنین جمالتی به دنبال آن است که به مردم 
بگوید شرایط امروز بازار از مسکن و خودرو و طال گرفته تا کره و تخم مرغ، در نتیجه 

شرایط جنگی که آمریکا علیه ایران راه انداخته به وجود آمده است.
مگر غیر از آن است که روحانی با ادعای بهبود اوضاع معیشتی و برداشته شدن 
تمام تحریم ها قدم در مسیر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گذاشت؟ روحانی مدعی 
بود حضور وی  به عنوان رئیس جمهور سبب می شود با بستن با کدخدا، چرخ های اقتصاد 
کشور را با چرخ های سانتریفیوژها همزمان می چرخاند. نادیده گرفتن تمام خطوط قرمز 
مذاکراتی که حتی به قدم زدن های کنار رودخانه ظریف و کری نیز کشیده شد، همه 
برای رقم زدن توافقی بود که از قبل آن اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد. اما در عمل 
چه اتفاقی افتاد؟ کدام یک از مشکالت اقتصادی کشور برطرف شد؟ قیمت کدام یک از 
کاالهای اساسی حتی قبل از سال 97 با همان سال جنگ اقتصادی نسبت به سال های 

پیش از ریاست روحانی کاهش یافت؟
قیمــت ارز و دالر در پاییز 96 جهش خود را آغاز کرد و منجر به آغاز تالطمات 
بازار شد. روحانی که معتقد است سال های پس از برجام سال های خوب و موفقی بوده 
است، باید پاسخ دهد حدفاصل سال 94 یعنی امضای برجام تا سال 97 یعنی خروج 
آمریکا از برجام و به قول حسن روحانی آغاز جنگ اقتصادی، وضعیت اقتصاد در چه 

حوزه ای مناسب بوده است؟
از ســال 96 و پس از استقرار حسن روحانی در کرسی ریاست جمهوری برای 4 
ســال دیگر، کشور شرایط نابسامان جدید و عجیبی را شاهد بود. از پاییز همان سال 
یعنی چند ماه پس از رای اعتماد کابینه، قیمت ارز با جهش مواجه شد. بازار در نتیجه 
تالطمات ارزی به هم ریخت، لوازم خانگی با کمبود شدید مواجه شد، طال در اوج قرار 

گرفت و خودرو دوران جدید خود در ایران را از همان سال شروع کرد.
حسن روحانی معتقد است مردم می دانند که ایران در شرایط جنگ قرار دارد اما 
سوال این است: مردم در شرایط فعلی حس جنگ اقتصادی دارند یا احساس بی دولتی؟

جنگ اقتصادی موضوع جدیدی نیست؛ تحریم نفت و بانک مرکزی نیز به عنوان 
تحریم های اساسی علیه ایران از سال 90 و در قانون تحریمی سیسادا وضع شده است.

نکته اما این است: در شرایط جنگ اقتصادی، مهم پای کار بودن رئیس جمهور و 
اعضای کابینه برای مدیریت بهتر جامعه و بازار است. مردم از شرایط تحریمی آگاهی 
دارند اما بیش از آنکه نگاه به تحریم ها داشته باشند نگاه به وضعیت اداره جامعه توسط 
قــوه مجریه دارند. نمونه واضح بــرای توضیح این گزاره ماجرای اختصاص ارز 4200 
تومانی و فروش سکه در سال 97 است. یعنی همان سالی که حسن روحانی معتقد 
اســت جنگ اقتصادی آغاز شده اســت. در نتیجه سیاست های اشتباه بانک مرکزی 
قیمت دالر افزایش پیدا کرد و در یک تصمیم یک شــبه، جهانگیری خبر داد دولت 
برای سامان دادن به بازار ارز، ارز 4200 تومانی را عرضه می کند؛ اختصاص ارز بدون 
چارچوب نظارتی مناسب و بدون دستورالعمل های مشخص کار را به جایی می رساند 
که دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی با هدف اصلی برخورد با مفاسد شکل گرفته به دلیل 
رانت های ارزی، ماه ها پس از این دستور شکل گرفت یا چند تن از ذخیره طالی کشور 

در نتیجه سیاست های اشتباه به بازار طال وارد شد.
آقای رئیس جمهور! حرف شما قبول و درست؛ االن شرایط جنگ اقتصادی است 
اما دولت به اندازه شرایط جنگی یا حتی به اندازه زمانی که شرایط معمول و عادی در 

کشور وجود دارد، توان خود را به کار گرفته است؟
آسیاتایمز:عهدشکنیوبیعملی
بهزیاناروپاتمامخواهدشد

بی عملی و عهدشکنی اروپا نسبت به ایران، به زیان اروپا و غرب تمام خواهد شد.
روزنامه آسیا تایمز در گزارشی نوشت اگر ایران و ترکیه از مدار همکاری اروپا خارج 
شوند، این اشتباهی پر هزینه برای اروپاست. اعالم غیرمترقبه مبنی بر این که ایران 
در حال مذاکره درباره یک توافق نامه جامع 25 ساله با چین است به مدت دو ماه در 
پایتخت های خاورمیانه و غرب بازتاب داشته است. ایران این توافق نامه را برای راهبرد 

آینده خود ضروری می داند و هیچ مسئله سیاسی نمی تواند آن را مخدوش سازد.
شرایط مشابهی در ترکیه در حال روی دادن است، جایی که جنگ لفظی آنکارا 
با شریکان آن کشور در »ناتو« در حال تشدید به سمت اقدامات عملی است نکته ای 
که اهمیت هر دو این تحوالت را بیشتر نشان می دهد. بی نظمی و آشفتگی کلی که 
در اروپا دیده می شود برخی سیاستمداران در ایران و ترکیه امیدوار بودند که شریکان 

خود را در اروپا پیدا کنند اما اروپا همراهی نکرد.
ایران و ترکیه در حالی که هیچ مسیر روشنی به سمت اروپا نمی بینند، شروع به 

ورود به مسیر جدایی از اروپا کرده اند.
برای ســال ها، میانه روهای ایران تحت مدیریت حسن روحانی و جواد ظریف از 
کشــورهای اروپایی می خواســتند در برابر آمریکا ایستادگی کنند و به اجرای برجام 
ادامه دهند. اما کشورهای اروپایی نخواستند طرف ایران را بگیرند و مقابل کاخ سفید 
بایستند. این مسئله هم موجب بیانیه های کم فروغ و همچنین بی عملی اروپا شده است.
اگر ایران و ترکیه از مدار همکاری با اروپا خارج شــوند، این برای غرب پرهزینه 
خواهد بود. ائتالف ایران با پکن موجب تحکیم موضع تقابلی کنونی ایران خواهد شد 
و به چین اجازه می دهد که بر تحوالت از مدیترانه تا دریای عربی تأثیرگذار باشد. اما 
اروپا ناتوان تر از آن است که کاری انجام دهد. حتی سیاستمداران ایرانی که تمایل به 
اعتماد به آمریکا داشتند هم با این سؤال روبه رو هستند که آیا یک توافق جدید ارزش 
امضــا کردن دارد؟ آمریکا یک بار زیر توافق امضا کرده خودش زده و بایدن هم اعالم 

کرده فشار و سخت گیری بر ایران را هوشمندانه تر ادامه می دهد.

ســپتامبر1979در حاشیه اجالس ششم جنبش عدم تعهدها در هاوانا 
ابراهیم یزدی با رویکرد »بهانه زدایی« به منظور رفع مناقشات مرزی دو کشور 
به دیدار صدام حسین رفت. نتیجه اما کامال برعکس بود. به نظر می رسید 
در کنار عوامل سیاسی و نظامی دیگر، فروتنی بیش از حد دکتر یزدی در 
مقابل شخصیت سلطه جو و زورگویی مانند صدام هم، او را در تصمیمش برای 
جنگ مصمم تر کرد. صدام پیشنهادهای دست ودل بازانه وزیر خارجه وقت 
ایران را به حساب ضعف و ناتوانی ایران گذاشت و بالفاصله پس از جلسه، 
»صالح عمر العلی« نماینده وقت عراق در ســازمان ملل را با خود به حیاط 
محل اقامت شان برد و به او گفت:  »االن فرصتی تاریخی ]برای حمله به ایران[ 
در اختیار داریم؛ خودت را به عنوان نماینده عراق در ســازمان ملل آماده 
کن! من می خواهم بروم و به آنها ضربه ای بزنم که همه کره زمین صدایش را 
بشنوند.« در این مورد یک بار دیگر تجربه نشان داد »سایه جنگ« با سازش 

و عقب نشینی کنار نمی رود بلکه سنگین تر می شود. 
البته شــرایط آن روزهای ایران هر دیکتاتــور جنگ طلبی را برای 
کشورگشایی به طمع می انداخت. کمتر از دو سال از انقالب اسالمی ایران 
گذشته بود؛ نظام نوپای جمهوری اسالمی هنوز مستقر نشده و اداره بسیاری 
از نهادهای لشکری و کشوری ساماندهی نداشت. ضعف نیروهای نظامی و 
امنیتی پس از انقالب مشهود بود و ناآرامی های گسترده در مناطق مرزی و 
تحرکات گروهک ها و عناصر تجزیه طلب این ضعف را تشدید می کرد. تنها 
در نیمه نخست سال 1359 دو عملیات نظامی علیه انقالب ایران طراحی و 
اجرا شد که یکی در طبس و دیگری در پایگاه هوایی شهید نوژه به شکست 
انجامید. 11 می 2015 سندی فوق محرمانه از گزارش سفر سال 1981 »الکساندر 
هیگ« وزیر خارجه دولت »ریگان« به منطقه غرب آسیا منتشر شد. هیگ 
در این سند به صراحت نوشته بود: »رئیس جمهور کارتر از طریق ملک فهد به 
عراقی ها برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داده بود.« در چنین شرایطی هر 
چقدر ایران در دفاع از خود تنها بود؛ صدام از حمایت همه جانبه ای برخوردار 
بود. سال ها بعد در 15 جون 2003 »صالح عمر العلی« میهمان برنامه »شاهد 
علی  العصر« شبکه تلویزیونی الجزیره بود. او در پاسخ به مجری که پرسید 
»کدام کشورها این جنگ ]عراق علیه ایران[ را از نظر مالی تأمین کردند؟« 
گفت: »همه کشورهای غربی به صورت کامل چه اروپایی و چه آمریکایی، از 
صدام حمایت کردند و او را با پول، سالح و همه امکانات پشتیبانی کردند؛ 
شوروی هم همین طور. این واقعا یک مسئله نادر و عجیب تاریخی است که 
صدام حسین در این نقطه از تاریخ، دو قطب جهانی را ]در حمایت از خود[ 

به نقطه  اشتراک رسانده بود؛ آمریکا و اروپا را با شوروی.«
آمریکا از همان اولین سال شروع جنگ با ارائه اطالعات حساس نظامی به 
رژیم بعث عراق به کمک آنها آمد. »سیمور هرش« روزنامه نگار آمریکایی سال 
1992 در مقاله ای برای »نیویورک تایمز« نوشت: »دولت ریگان در بهار 1982 
به شکلی مخفیانه تصمیم گرفت تا اطالعات فوق سری را به عراق ارائه دهد و 
همچنین فروش سالح های آمریکایی به بغداد را مجاز کرده تا به رئیس جمهور 
صدام حسین برای جلوگیری از شکست قریب الوقوع مقابل ایران کمک کند.« 
»حامد الجبوری« وزیر خارجه وقت عراق نیز پس از سقوط رژیم بعث صدام 
درباره این سخاوتمندی اطالعاتی آمریکا گفت: »آمریکا اطالعات بی نهایت 
حساسی را به رهبران عراق می داد، یعنی اطالعاتی که از طریق ماهواره ها و 
هواپیماهای آواکس به دست آمده بود و نقشه ها و جزئیات را ارائه می داد. این 
اطالعات به وزارت خارجه می آمد و ما آنها را به ریاست جمهوری می دادیم 
تا مورد اســتفاده قرار بگیرند.« تنها در یک مورد »ریک فرانکونا« وابسته 
نظامی وقت آمریکا در بغداد 26 آگوســت 2013 به »فارین پالیسی« گفت: 
»سال 1988 در روزهای پایانی جنگ عراق با ایران، ایاالت متحده از طریق 
تصاویر ماهواره ای مطلع شــد ایران در تالش است از طریق شکاف میان 
نیروهای عراقی به یک پیروزی راهبردی در شکست خطوط عراق و تصرف 
بصره دست یابد. مقامات اطالعاتی آمریکا محل استقرار نیروهای ایرانی را 
به ]مسئوالن[ عراق اطالع دادند در حالی که کامال می دانستند ارتش صدام 
برای حمله از سالح های شیمیایی استفاده خواهد کرد از جمله گاز سارین 
که یک گاز مخرب سیستم عصبی است.« اما این حمایت ها فقط محدود به 
اطالعات نظامی نبود. سال ح های آمریکایی نیز هرگز از رژیم بعث صدام دریغ 
نشد. کاری که حتی طبق قوانین داخلی ایاالت متحده مبنی بر عدم فروش 
سالح به کشورهای در حال جنگ با یکدیگر؛ اقدامی غیرقانونی محسوب 
می شــد اما آنها با یک ترفند و البته همراهی مصر همه چیز را حل کردند، 
آن طور که نماینده وقت عراق در سازمان ملل فاش کرد: »یک افسر عالی رتبه 
عراقی با درجه سرلشکری به واشنگتن فرستاده و در سفارت مصر مشغول به 
کار شد. مأموریت او فقط این بود که نیازهای عراق از سالح های آمریکایی را 
پیگیری کند. حکومت عراق درخواست هایش را از طریق این شخص مطرح 
می کرد. این درخواست ها و فهرست نیازهای تسلیحاتی به اسم ارتش مصر 
ارائه و سپس خریداری می شد و به مصر می آمد و از مصر به طور مخفیانه به 
صدام می رسید. البته در حقیقت مخفیانه نبود و با اطالع آمریکایی ها صورت 
می گرفت.« به پشتوانه همین حمایت ها بود که »عزت ابراهیم الدوری« از 
فرماندهان بلندپایه ارتش بعث و معاون اول صدام مدت زمان جنگ عراق 
با ایران را حداکثر 6 ماه پیش بینی کرد. ایســتادگی مردم ایران با تکیه بر 
توان رزمی و مهندسی جوانان خود بود که محاسبات ماشین جنگی تا دندان 
مسلح رژیم بعث عراق را تغییر داد. جنگی که نهایتا 6 ماه برایش زمان بندی 
شده بود 96 ماه طول کشید یعنی 16 برابِر حداکثر زمان بندی محاسبه شده 
مسئوالن نظامی عراق تا به عنوان طوالنی ترین جنگ قرن بیستم شناخته 
شود. صدام به تعبیر خودش آمده بود ضربه ای به ایران بزند که »همه کره 
زمین صدایش را بشنوند« اما برخالف تصورش آنچه در گوش جهان پیچید 
صدای سیلی رزمندگان ایرانی به او بود تا جایی که »نزار الخزرجی« رئیس 
 ستاد مشترک ارتش وقت عراق در ارزیابی خود از روزهای پایانی جنگ به 
روزنامه »الحیات« گفت: »این احتمال وجود داشــت که جبهه عراق از هم 
فرو بپاشد... عراق نمی توانست ادامه بدهد، چون درآمدهایمان ته کشیده 
بود و بدهی هایمان وحشتناک شده و تلفات انسانی مان به نسبت جمعیت 
کشور باال رفته بود... در حالی که در طرف مقابل، ایرانی ها از نظر عددی بر ما 
برتری داشتند... ایران در آن زمان با بخش های کم حجمی از سپاه پاسداران 
در جنگ شرکت داشت.« جنگ تحمیلی 8 ساله در شرایطی به این نقطه 
رســید که ایران از سال 1359 مورد تحریم قرار گرفت و فروش ساده ترین 
ادوات نظامی به ایران ممنوع شد. با این حال، سال به سال، بر توان دفاعی 
نیروهای ایرانی اضافه شد و نه تنها موازنه نبرد با عراق که بعدها موازنه قدرت 
در غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داد. 17 جوالی 2015 »یوزی رابین« )مسئول 
برنامه موشکی رژیم صهیونیستی طی سال های 1991 تا 1999( در جریان 
سخنرانی اش در واشنگتن به همین نکته  اشاره کرد: »ما معموال می دیدیم 
که مسیر صادرات موشکی به ایران بود و به نظر االن این مسیر برعکس شده 
اســت.« رابین در ادامه به ویژگی های منحصر به فرد موشک سومار  اشاره 
کرد و توان مهندسان ایرانی را ستود: »من به سرعت این موشک ایرانی را با 
KH55 روسی مقایسه کرده و متوجه شدم که این نه یک کپی چینی، بلکه 
یک کپی ایرانی از موشک مورد نظر است. احتماال موتور جتی هم که بر روی 
این موشک نصب شده است از نمونه روسی متفاوت است. این یک دستاورد 
بزرگ مهندسی برای ایرانی ها است. این یک کپی نیست. من از لحاظ تکنیکی 
به احترام افرادی که این کار را انجام دادند کاله از ســر برمی دارم و به آنها 
احترام می گذارم.« کار به جایی رسید که »تامیر هایمن« رئیس  رکن اطالعات 
ارتش رژیم صهیونیستی، ایران را منبع قدرت دشمنان این رژیم و پایگاه 
اصلی صنعت و فناوری نظامی در غرب آســیا خواند. هایمن طی سخنانش 
در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در تل آویو هشداری قابل توجه به 
نخبگان و مسئوالن اسرائیلی داد مبنی بر اینکه دو محور راهبردی ارتباطی 
به دریای مدیترانه یکی در مسیر زمینی عراق- سوریه و دیگری در مسیر 
دریایی کانال سوئز در تنگه باب المندب تحت تسلط ایران است. راهی که از 
31 شهریور 1359 تا 31 شهریور 1399 پیموده شد با تمام هزینه هایش ارزش 
داشت چون ایران را از کشور آشفته ای که مورد طمع یک دیکتاتور کوچک 
قرار می گرفت به کشــوری مقتدر رساند که فقط برآورد قدرت دفاعی اش 

عامل بازدارندگی در محاسبات بزرگ ترین دشمنانش می شود.
آنچه خواندید روایت دشمن بود از خاکریز ما؛ اعتراف به شکست شان در 
نبرد نابرابری که شروع کردند اما با اقتدار روزافزون ایران ادامه دار شد و دژ 
مستحکمی برای ما ساخت. چنین استحکاماتي هزینه تجاوز مجدد را بیش 
از پیش باال برده است. شاید به همین دلیل بیش از گذشته تمایل دارند نزاع 
را به درون خاکریز خودي بکشــانند. نزاعي که در آن با رواج تردید در دل 
مردم اراده آنها را نشانه رفته اند؛ یک روز با تحقیر دستاوردهایشان، یک 
روز با روایت واژگون تاریخ برای مخدوش کردن چهره قهرمانانشان و روز 
دیگر با ایجاد ترس و تجویز نسخه سازش برای شان. این روزها باید مراقب 
بازوهای دشمن در خاکریزمان باشیم، آنها مثل موریانه اند و موریانه ها سازه 

را از درون سست مي کنند.

نبرد در دو سوی خاكریز

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ 
۱۰ صفر ۱۴۴2 -شماره 22۵۷۴  

روحانی در ستاد اقتصادی دولت: 

هیچ كاالیی نباید در گمركات كشور معطل بماند 
ضرورت بهره برداری از سامانه تجارت

روایتی از عملکرد مدعیان اصالحات 

دولترازمینگیرکردند
حاالشعارعبورازروحانیمیدهند

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ 
کاالیی نباید در گمرک های کشور 
دستگاه های  گفت:  بماند،  معطل 
هماهنگی های  با  کشور  اقتصادی 
به تسریع در  باید نســبت  الزم 

ترخیص کاال اقدام کنند.
دیروز  روحانــی  حجت االســالم 
یکشنبه در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت پس از ارائه گزارش 
وزارت صمــت درخصــوص اقدامات 
بانک مرکزی و گمرک درمورد ترخیص 
کاالها، گفت: مدیریت شرایط خاص و 
نیاز کشــور به تامین کاالهای اساسی 
و مواد اولیــه کارخانجات باید به یک 
میــراث مدیریتی مانــدگار در حوزه 
تجارت کشور منجر شود و دستگاه های 
مرتبط اســتفاده گســترده از سامانه 

جامع تجارت را سامان دهند.
رئیس جمهور ضرورت بهره برداری 
گســترده مدیریتی از ســامانه جامع 
تجــارت را مــورد تاکید قــرار داد و 

گفت: ســامانه جامع تجارت در کنار 
ایجاد شــفافیت و فراهم کردن امکان 
گزارش گیری به هنگام از ســوی همه 
مسئوالن از وضعیت صادرات و واردات 
کشور، می تواند باعث تسهیل و سرعت 
در امر تجارت شده و مشکالت دست 
و پاگیــر اداری را از ســر راه فعاالن 

اقتصادی بردارد.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه به 
طور قطع می تواند با تامین شــفافیت 
اطالعاتــی، مقابلــه با رانت و فســاد 
اقتصــادی را ســامان دهــد و زمینه 
تســهیل و تسریع در تجارت را فراهم 

کند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت 
ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع 
کاال در مراکز فروش در سامانه جامع 
تجارت، گفت: اطالعات این ســامانه 
نه تنها در اختیار دســتگاه ها و تجار 
بلکــه حتی باید در دســترس عموم 

مردم باشد.

روحانی با بیان اینکه هیچ کاالیی 
نبایــد در گمرک های کشــور معطل 
داشــت: دســتگاه های  اظهار  بماند، 
اقتصادی کشــور نظیر وزارت اقتصاد، 
وزارت صمــت و بانــک مرکــزی با 
هماهنگی هــای الزم باید نســبت به 

تسریع در ترخیص کاال اقدام کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خط مقدم جبهه مبارزه اقتصادی است
روحانی همچنین عصر یکشــنبه 
در جلســه هیئت دولت اظهار داشت: 
مبالغــه نخواهد بود اگر بگوییم امروز 
و به ویژه در ســالی کــه مقام معظم 
رهبــری، ماموریت جهش تولید را به 
دولت و مجلس ابالغ فرموده اند، وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، خط مقدم 

جبهه مبارزه اقتصادی است.
اینکه رونق  با بیان  رئیس جمهور 
تولید از جمله در بخش صنعت، معدن 
و تجــارت، چه در بخــش صادرات و 
چه در بخش واردات، هدف مستقیم 

جنگ اقتصادی آمریکا با مردم ایران در 
سال های اخیر بوده است، تاکید کرد: 
در چنین شرایطی، انسجام مدیریتی 
در وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
ضرورت قطعی و فوری است و حضور 
وزیر توانا و برخوردار از اعتماد دولت 
 و مجلــس در ایــن وزارتخانه حیاتی 

است.
روحانی با ابراز اطمینان از اینکه 
نماینــدگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی، هم به حساســیت شرایط 
جنــگ اقتصادی توجــه دارند و هم 
به اهمیــت نقــش وزارت صمت در 
رفع مشــکالت مردم در حوزه توزیع 
و تنظیــم بازار و مقابله با بی انضباطی 
در بازارها واقفند، اظهار امیدواری کرد 
که با رای اعتماد قوی مجلس به آقای 
کارنامه خوبی  بتوانیم  رزم حســینی، 
برای مجلس و دولــت در خدمت به 
مردم، جهش تولید و پیروزی در جنگ 

تحمیلی اقتصادی رقم بزنیم.

سرویس سیاسی- 
مدعیان اصالحات که در انتخابات  
ریاست جمهوری 92 و 96 تمام قد از 
روحانی حمایت کردند و بر صدر تا ذیل 
پست های مدیریتی دولت تدبیر و امید 
چنبره زدند و به عبارتی شیره دولت را 
کشیده و آن را زمین گیر کردند، امروز 
به رئیس جمهور مورد حمایت شــان 

پیشنهاد می دهند که استعفا دهد!
اصالح طلبــان که با بحــران نقش و 
هویت دســت وپنجه نــرم می کنند، در 
آخریــن راهکارهای فریبکارانه خود برای 
فرار از پاســخگویی به روحانی پیشنهاد 
داده اند تا از ریاست جمهوری استعفا دهد!؛ 
پیشنهادی که روز گذشــته به تیتر اول 
یکی از روزنامه های زنجیره ای تبدیل شد.

الزم به یادآوری اســت این پیشنهاد 
اصالح طلبان که قبــل از انتخابات اخیر 
مجلس شورای اســالمی هم مطرح بود 
از ســوی کسانی عنوان می شود که پیش 
 از ایــن، دولت روحانی را »رحم اجاره ای« 
می دانستند؛ همان هایی که در اواخر دهه 
هشــتاد، »تز خروج از حاکمیت« را ارائه 

می کردند.
رفتار دوگانه اصالح طلبان با روحانی

انتخابــات  در  کــه  اصالح طلبــان 
ریاســت جمهوری 92 و 96 تمام قــد از 
روحانــی حمایت کردند و بر صدر تا ذیل 
پســت های مدیریتی دولت تدبیر و امید 
چنبره زدند و به عبارتی شــیره دولت را 
کشــیده و با عملکرد ضعیف خود آن را 
زمین گیر کردنــد، امروز به رئیس جمهور 
مورد حمایت شان پیشنهاد می دهند که 

اســتعفا دهد! جالب آنکه روزنامه اعتماد 
که مدیرمسئولش- نماینده دیروز مجلس 
و مدیر امــروز وزارت نفت- در صف اول 
مصاحبه های رئیس جمهور می نشســت، 
پیشنهاد کناره گیری رئیس جمهور را تیتر 
یک خود کرده است! روزنامه ای که پیش  
از این به نقل از فعالین اصالحات تیترهایی 
چون »مــا تضمین روحانی هســتیم«، 
»سینه چاک روحانی نیســتیم ولی باید 
از آن دفاع کــرد«، »روحانی وقت دارد« 
را بر صفحه اول خود می نشــاند و حتی 
با تیترهایی چــون »آلترناتیو روحانی«، 
»پروژه عبور از روحانی«، »چه خوابی برای 
روحانــی دیده اند؟« و... عبور از روحانی را 

تقبیح می کرد! 
عناصــر رادیکال اصالحات که روزی 
پروژه عبور از خاتمی  را با هدف انســداد 
و بی ثباتــی در کشــور کلیــد زدند و در 
نهایت ناکام ماندند امروز معلوم نیســت 
پیشنهاد استعفای روحانی را بر اساس کدام 
پیش فرض غلط مطرح می کنند اما روشن 
است آنان که زیست سیاسی امروزشان را 
وامدار همان »رحم اجاره ای« بوده و اساساًً 
نمک پرورده روحانی هستند، برای او اعتبار 
و جایگاهی قائل نیستید و برای این سؤال 

که باالخره پروژه عبور از روحانی، توطئه 
است یا نه؟ پاسخی در برابر افکار عمومی 

نخواهند داشت.
آدرس غلط دادن و فرار از پاسخگویی
بررســی رفتار مدعیان اصالحات که 
بانیان اصلی وضع موجود هستند حاکی 
از آن است که آنان در تالش اند تا با انتقاد 
از روحانی و فاصله گذاری با دولت، خود را 
منتقد دولت نشان داده و از پاسخگویی به 

افکار عمومی شانه خالی کنند.
آخرین تقالی لیبرال ها برای شــانه 
خالی کردن از زیر بار مسئولیت، این است 
که آدرس غلط بدهند و به افکار عمومی 
القا کنند که علت اصلی مشکالت کشور، 
آمریکا و تحریم هاســت. ازاین رو پیشنهاد 
کناره گیری رئیس جمهوری در این بستر 
مطرح شــده که روحانی اراده و یا اجازه 

مذاکره با آمریکا را ندارد!
و این در حالی است که اصالح طلبان 
رادیکال غافــل از آن اند کــه اعتراضات 
دی ماه 96، قبل از بازگشت تحریم ها رخ 
داد و ارتباطی با خــروج آمریکا از برجام 
)در اردیبهشت 97( نداشت! عالوه  بر این، 
اعتراض های 98 هــم حاصل بی تدبیری 
دولت مورد حمایت اصالح طلبان در تعیین 

و نحوه اعالم نرخ بنزین بود.
مدعیان اصالحات با روش های مختلف 
درصددند خود را طیب  و طاهر نشان داده 
و اعالم کنند که در به وجود آمدن وضعیت 
موجود سهمی  ندارند. آنها که امروز تمام 
مشــکالت را به تحریم ها ربط می دهند و 
می گوینــد روحانی )که نمی تواند مذاکره 
کند( استعفا دهد، حتی در مقاطعی سعی 
می کردند مشکالت کشور را به بدشانسی 
روحانی و بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله 

و هجوم ملخ ها و... ربط دهند!
فشار برای مذاکره با آمریکا

نکته قابل تأمل آنکه پیشنهاد مدعیان 
اصالحات برای کناره گیری رئیس جمهوری 
پس  از آن مطرح شده که روحانی انتقادهای 
مخالفــان را »آدرس غلط« دادن به مردم 
عنوان کرد و گفت که »اگر کسی می خواهد 
لعن و نفرین کند آدرســش کاخ ســفید 

است«!
رئیس جمهور روز شــنبه در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا گفت: »یک 
عــده ای به خاطر منافع غلــط گروهی و 
باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس 
صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز 
ایران واشنگتن  دی سی کاخ سفید است و 

آنهایی که داخل این ساختمان هستند این  
همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته اند.« 
دیروز یکشنبه بود که مدعیان اصالحات به 
روحانی پیشنهاد کردند تا »نه به معنای 
اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه حل از 
سمت ریاست جمهوری کناره گیری کند« 
آنها نوشتند که »اگر برای حل مشکالت 
و گرانی آدرس کاخ ســفید داده می شود، 
کســی که قادر به گفت وگو با آن نیست 
باید کنار برود.« از این  رو به  نظر می رسد 
پیشنهاد کناره گیری رئیس جمهوری، عالوه  
بر آدرس غلط دادن و فرار از پاســخگویی 
مدعیان اصالحات، طرحی برای رادیکال 
کردن فضا و فشار به حاکمیت برای هموار 

کردن راه مذاکره با آمریکاست.
آب در آسیاب پروژه ای آمریکایی

»بی دولتی«؛ زمینه ای برای اغتشاش
از طرفی باید گفت طرح پیشنهادی 
مدعیان اصالحات که مصداق آن مثال است 
که »یک دیوانه ســنگی به چاه می اندازد 
که صد عاقل نمی توانند بیرونش بیاورند« 
دانسته یا ندانسته، پروژه آمریکا را دنبال 
می کند! همان پروژه »بی دولتی« و اهدافی 
که سرویس های اطالعاتی آمریکا، انگلیس و 
رژیم اسرائیل در عراق و لبنان دنبال کردند. 

مدعیان اصالحات رســماً می گویند 
که دولت باید با آمریکا مذاکره کند و اگر 

مذاکره نکند همان بهتر که نباشد!
آنها سعی می کنند »استعفای دیوید 
کامرون نخســت وزیر بریتانیا« را شــاهد 
مثال بیاورند اما از وقایع بیخ گوش کشور 
مثل تحوالت عراق و لبنان غافل اند. طی 
یک سال گذشــته، در عراق نخست وزیر 
استعفا داد، در لبنان هم بعد از استعفای 
نخســت وزیر، این کشــور هنــوز درگیر 
بی دولتی است. آیا وضعیت عراق و لبنان 

نسبت به سال گذشته بهتر شده است؟!
جالــب آنکــه روزنامــه اعتماد که 
»پیشنهاد کناره گیری رئیس جمهوری« را 
تیتر یک خود کرده است در همین شماره 
در یادداشتی با عنوان »دخالت های خارجی 
در لبنان« به بحران تشکیل کابینه در این 
کشور که درگیر »بی دولتی« است پرداخته 
و نوشته: »دخالت های خارجی در تعیین 
کابینه لبنان امری بی سابقه نیست و همواره 
قدرت های خارجی در زمان تشکیل کابینه 
لبنان از طریق گروه های متحدشان در این 
کشور سهم خواهی هایی در تعیین وزرای 
کابینه لبنان مطرح کرده اند. این بار فرانسه 
علناً دخالت خود را در تشکیل دولت لبنان 
اعالم کرده است. سهم خواهی های گروهی 
و جناحی و دخالت های خارجی، بار دیگر 
بن بستی در تشکیل کابینه لبنان پیش آورد 
و مسیر تشــکیل دولت جدید را مسدود 
کرد. بر کسی پوشیده نیست که گروه های 
مختلف لبنانی هر یک به یک کشور خارجی 

یا قدرت خارجی وابستگی دارند.«

گفت و شنود

گفت: روزنامه اعتماد با تیتر درشت در صفحه اول خود پیشنهاد 
داده رئیس جمهور کناره گیری کند!

گفتم: کناره گیری رئیس  دولــت طرحی بود که دو ماه 
قبل آمریکا برای سه کشور ایران و عراق و لبنان تهیه کرده 
 بود و معتقد بود اگر کشوری بدون رئیس  دولت باشد دچار 
هرج و مرج شــده و زمینه الزم بــرای مقابله با آن فراهم 

خواهد شد.
گفــت: ولی این طرح آمریکا که چندی قبل لو رفته بود، یعنی 

اعتماد از آن بی خبر بوده است؟!
گفتم: پیشنهاد کناره گیری رئیس جمهور از طرف کسی 
داده شــده که سابقه نظر  سازی علیه ایران و به نفع آمریکا 

اسرائیل را در کارنامه خود دارد. و
گفت: ماموران ســیا و موساد هم باید در مقابل کاسه لیسی این 

جماعت لُنگ بیندازند!
گفتــم: نوکر یکی از خان ها خیلی افســرده و غمگین 
 بود. خان علت را پرســید. نوکر گفت؛ قربان عاشق شده ام! 
خان پرســید؛ عاشق کی شده ای؟ نوکر گفت؛ عاشق هرکه 

شما بفرمائید!
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شما بفرمائید!


