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سخـن سردبیـر
ســام و درودي بيكــران بــه دانشــجويان و پرســنل
دانشــگاه علــوم پزشــكي جيرفــت ؛ پــس از مــاه هــا
تــاش موفــق شــدم مجــوز چــاپ و فعاليــت ايــن
نشــريه را كســب كنــم و در هميــن ابتــداي كار
مــي بايســت از رياســت محتــرم دانشــگاه جنــاب
آقــاي دكتــر محمــدي  ،معاونــت محتــرم فرهنگــي
و دانشــجويي جنــاب آقــاي شــفيعي و كارشــناس
محتــرم فرهنگي ســركار خانم شــريفي كــه در مدت
زمــان اندكــي بــه درخواســت دانشــجوياني همچــون
بنــده جهــت فعاليــت فرهنگــي رســيدگي كــرده و
مجــوز فعاليــت نشــريه هــا و همچنين تشــكل هــا را

صــادر مــي نماينــد .نشــريه آواي ســبز بــا موضوعات
سياســي  ،اجتماعــي و فرهنگــي چــاپ خواهــد
شــد و بــي شــك هيــچ عهــد اخــوت و بــرادري
بــا اشــخاص حقيقــي و حقوقــي نــدارد ،اســاس كار
ايــن نشــريه نقــد و تحليــل در فضايــي بــاز و بــه دور
از فضاســازي  ،تشــنج و ســياه نمايــي خواهــد بــود
لكــن بــراي فعاليــت مــداوم و اثربخــش بــه همكاري
و بازخوردهايــي كــه از شــما عزيــزان ارســال مــي
شــود ،نيــاز دارد.
هــر جــا نــام دانشــجو بــرده مــي شــود بــي شــك
اوليــن چيــزي كــه بــه ذهــن مــي آيــد شــور و
شــعف ايــن دوران خاطــره انگيــز اســت امــا نميدانــم

مــن ايــن شــور و شــعف را در دانشــجويان دانشــگاه
خودمــان نمــي بينــم! فضــا فراهــم اســت و خواهشـاً
كــم كاري و بــي حالــي خــود را گــردن دانشــگاه،
امــور فرهنگــي و ...نيندازيــم! تمنــا مــي كنــم جــز
درس خوانــدن و ديگــر كارهــاي حاشــيه اي اندكــي
هــم بــه فعاليــت هــاي فرهنگــي و اجتماعــي روي
آوريــد در اوليــن گام مــي توانيــد روي ايــن نشــريه
حســاب بــاز كنيــد ،يادداشــت هــا ،مقــاالت ،تحليــل
هــا و ...خــود را بــراي مــا ارســال كنيــد تا بــا كمترين
تغييــر -تغييراندك فقــط از لحاظ ويرايــش -آن را به
چــاپ برســانيم .بــه اميــد همــكاري گســترده با تك
تــك شــما عزيــزان

وقتی تلویزیون حساب صراحت وزیر بهداشت را نکرد !

ســخنان صریــح وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی در برنامــه تلویزیونــی «ثریــا» نشــان داد
کــه هــرگاه مقامــات دولتــی صریــح باشــند ،از
عهــده طعنــه و کنایههــای مجریــان تلویزیــون کــه
میکوشــند دســتاوردهای دولــت را زیــر ســؤال
ببرنــد ،برمیآینــد.
مجریــان برنامههــای سیاســی میکوشــند خــود
را افــرادی بیطــرف نشــان دهنــد کــه پیــام مــردم
را منتقــل میکننــد امــا غالبــا در واقــع نظــرات
سیاســی جبهــه پایــداری و مخالفــان دولــت را
منتقــل میکننــد و اینگونــه ژســتها هــم بــه
دل مــردم نمینشــیند ،کــه اگــر مینشســت،

تو به تقصیر خود افتادی

.....

دولــت یازدهــم در حالــی بــه ماههــای پایانــی
خــود نزدیــک میشــود کــه بــه گــواه آمارهــا و
دســتاوردهای ملموســی کــه در در عرصههــای
گوناگــون کشــور قابــل مشــاهده اســت ،از تابســتان
 92تــا امــروز ،هــر روزش بــا روز قبــل متفــاوت بوده
و کشــور در تمــام زمینههــا هــر روز گامــی بــه جلــو
برداشــته اســت و از فضــای سیاســی و اقتصــادی
گرفتــه تــا عرصــه فرهنــگ و هنــر ،امیــد بــه آینــده
بهتــر و پررونقتــر هــر روز بیــش از قبــل نمــود پیــدا
کــرده اســت.
از کاهــش نــرخ تــورم بــه صورتــی معجزهآســا
و رشــد اقتصــادی مثبــت گرفتــه تــا فضــای بــاز
ارتبــاط بــا جهــان کــه بــا خنثــی کــردن توطئههای

اعتبــار ایــن دســتگاه تــا ایــن حــد نــزول نمیکــرد
کــه وزیــر کشــور کــه خــود روزگاری معاون رســانه
رســمی بــوده بگویــد صداوســیما اثرگذاری خــود را
از دســت داده اســت.
مجــری برنامــه ثریــا میخواســت بــا پیــش
کشــیدن بحــث پــارهای پرداختهــا دکتــر
قاضـیزاده هاشــمی ،از موفقتریــن وزیــران دولــت
روحانــی را بــه گوشــه رینــگ ببــرد ولــی وزیــر
بهداشــت اجــازه نــداد و پرســید :چــرا در دولــت
قبــل ســاکت بودیــد؟ چــرا از طــرح تحول ســامت
ســخن نمیگوییــد و مــدام بــه تخریــب دولــت
مشــغولید؟
وقتــی مجــری بــه نظرســنجیهای صداوســیما
اســتناد کــرد ،قاضــیزاده هاشــمی بیدرنــگ
پاســخ داد :نظرســنجیهایتان هــم مثــل
فیشهــای ادعاییتــان اســت کــه معلــوم نیســت
واقعــی اســت یــا نــه.
قاضـیزاده هاشــمی شــعار برنامــه را هــم بــه چالش
کشــید و گفــت :بهجــای «دیدهبانــی بــرای
پیشــرفت ایــران» ،در حــال تخریــب دولــت به قصد
پســرفت ایــران هســتید.
بهجــای اینکــه وزیــر گوشــه رینــگ بــرود تــا
مجــریِ احتمــاالً متمایــل به جبهــه پایــداری بتواند
بــا پرســشهای سیاســی خــود او را زیــر ضربــه
بگیــرد ،ایــن مجــری بــود کــه گوشــه رینــگ گیــر
افتــاده و منتظــر اشــارتی از اتــاق فرمــان بــود.
احتمــاالً تصــور میکردنــد جذابیــت ســوژه
پرداختیهــای کالن ایــن اجــازه را میدهــد کــه
ســخنان دیگــر را هــم در ایــن چارچــوب منتشــر

خارجــی و مقابلــه بــا تزویــر دشــمنان ملــت ایــران و
بــه شکســت کشــاندن پــروژه ایرانهراســی فراهــم
شــده اســت .هرچنــد هیچکــدام از اینهــا بــه
معنــای چشمپوشــی از برخــی ضعفهــا نیســت
کــه اتفاقــا تغییــرات و ترمیــم کابینــه در مــاه هــاي
اخیــر نیــز بــه ســبب توجــه دولــت بــه همیــن
ضعفهــا بــوده اســت ،امــا رونــد کلــی دولــت تدبیــر
و امیــد رونــدی مثبــت بــوده کــه مــورد تاییــد همــه
کارشناســان منصــف و بــی طــرف نیــز هســت .لکن
جالــب آنکــه هــرگام رو بــه جلــوی دولــت بــا دوگام
تهاجمــی برخــی افراد همــراه بــوده که بــا رفتارهای
غیراخالقــی و لجبازیهــای کودکانــه خــود در
رســانهها ،ســایتها و دیگــر تریبونهــای خــود
ســعی در ســفید را ســیاه جلــوه دادن و روز را شــب
نامیــدن هســتند و دروغ و نشــر اکاذیــب و توهیــن
و تهمــت بــه شــاه بیــت کالمشــان بــدل شــده و

کننــد امــا قاضیزاده هاشــمی چنیــن اجــازهای نداد
و بارهــا گفــت روشــتان را عــوض کنیــد.
هــر گاه یــک مقــام مســئول بــا اعتمــاد بــه نفــس
کامــل در دام اینگونــه پرسـشها نیفتــاده توانســته
از عهــده برآیــد و هــرگاه مجــری صداوســیما را
جــدی گرفتــه در نهایــت مغبــون شــده اســت.
ممکــن اســت از ایــن ســطور تفســیر جانبــداری
صــورت پذیــرد امــا نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه
تلویزیــون رســمی در مقابــل برخــی مقامــات خاضع
و خاشــع اســت و اگــر هــم جســارتی کنــد صــد
بــار عــذر میخواهــد ولــی بــه مــردان دولــت و
ایضـاً زنــان دولــت کــه میرســد نقــش طلبــکار بــه
خــود میگیــرد و بــا تبختــر بــه گون ـهای صحبــت
میکننــد کــه انــگار بــا گماشــته خــود ســخن
میگوینــد.
منتهــا قاض ـیزاده هاشــمی چنیــن اجــازهای نــداد.
کمــا اینکــه در هفتــه دولــت هــم مجیــد انصــاری
معــاون حقوقــی رئیسجمهــور چنیــن اجــازهای
نــداد و خطــاب بــه مجــریای کــه میپرســید چــرا
از ســه روحانــی شــکایت کردهایــد ،گفــت :اوالً دولت
از ســه روحانــی شــکایت نکــرده و تنهــا از یــک نفــر
اشــکایت کــرده و اگــر بــه روحانیت باشــد هــم آقای
رئیسجمهــور روحانــی اســت و هــم خــود مــن.
بحــث بــر ســر شــکایت از حمیــد زیارتــی مشــهور
بــه روحانــی بــود کــه علنــا بــه رئیسجمهــور اهانت
کــرده بــود.
خــود مــا رســانهای هســتیم و دوســت داریــم
مســئوالن پاســخگو باشــند و پرسـشهای چالشــی
مطــرح کنیــم ،امــا «چالشبازی»هــای صداوســیما

اســتهزا و تمســخر و کارشــکنی در مســیر خادمــان
ملــت عــادت روزانهشــان شــده اســت!
بــرای ایــن افــراد فرقــی نمیکنــد افــراد موفــق و
افتخارآفریــن بــرای کشــور در چه عرصـهای فعالیت
میکننــد! چــه عرصــه ســینما و فیلــم باشــد و
چــه سیاســت خارجــی و موفقیتــی بــه نــام برجــام!
برجــام بــه نتیجــه برســد آن را شکســت مینامنــد،
بــه نتیجــه نرســد آن را شکســت میخواننــد ،وزرا
تغییــر کننــد آن را ضعــف دولــت قلمــداد میکنند،
تغییــر نکننــد آن را پافشــاری دولــت بــر مســیر
اشــتباه مینامنــد! افــراد شکســت خــوردهای کــه از
موفقیــت دیگــران همــواره در خشــم و حســادت بــه
ســر میبرنــد و ســعی میکننــد بــا فحاشــی و دروغ
خــود را آرام کننــد و در ایــن میــان هیــچ چیــز حتی
منافــع ملــی را نیــز در نظــر نمیگیرنــد!

پ ها چرا پیــروز میشوند؟
تـرام 

پــس از یکســال رقابــت درون حزبــی و میــان حزبی
و جنجالهــای گوناگــون و در حالــی کــه کــه تمــام
نظرســنجیها و پیشبینیهــا بیــش از تمــام
انتخاباتهــای قبلــی قطعــی بــه نظــر میرســید
و کمتــر تحلیلگــری شانســی بــرای راه یافتــن
دونالــد ترامــپ جنجالــی بــه کاخ ســفید قائــل
بــود ،در کمــال حیــرت و نابــاوری ،وی بــه عنــوان
چهــل و پنجمیــن رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده
برگزیــده شــد! از روز اعــام نتایــج ،ســیل تحلیلهــا
دربــاره رویکردهــای احتمالــی مســتاجر جدیــد

کاخ ســفید در قبــال مســائل گوناگــون از چیــن
و آســیای جنــوب شــرقی تــا روابــط بــا روســیه و
بحــران اوکرایــن و مســائل خاورمیانــه در رســانههای
گوناگــون و بــا دیدگاههــای مختلــف جریــان دارد
کــه گذشــت زمــان درســتی یــا نادرســتی آنهــا را
مشــخص خواهــد کــرد،
امــا آنچــه کــه جــای آن اگــر نگوییــم خالــی اســت
بســیار کــم رنــگ بــوده ،پاســخ بــه ایــن ســوال
اساســی اســت کــه چــه چیــز ســبب پیــروزی
فــردی ماننــد ترامــپ بــا همــه اظهارنظرهــای
شــگفتآورش کــه موجــب عقب مانــدن معنــاداری
در نظرســنجیها شــده بــود شــده اســت؟ و
اساســا چگونــه اســت کــه یکــی از ســرمایهدارترین
اشــخاص ایــاالت متحــده بــه عنــوان نماینده اقشــار
فرودســت جامعــه مــورد حمایــت ایــن قشــر قــرار
میگیــرد! رمــز پیــروزی ترامــپ در ایــاالت متحــده
و در معنایــی گســتردهتر پیــروزی افشــاگری در هــر
جامعـهای را بایــد در شــکاف طبقاتی جســتجو کرد
کــه ناشــی از عوامــل گوناگــون اقتصــادی ،فرهنگــی
و اجتماعــی اســت! اگــر بــه اهــم شــعارهای ترامــپ

فــارغ از مباحــث حاشــیهای آن توجــه کنیــم و در
عیــن حــال نگاهــی بــه ســیر سیاســت داخلــی
و خارجــی ایــاالت متحــده بیاندازیــم ،بســیاری از
ایــن شــعارها در تضــادی آشــکار بــا مبانی سیاســی
ایــاالت متحــده قــرار دارد و امــکان تحقــق نــدارد.
ایــن روش همــواره بــا شــعارهایی وارد میشــود
کــه قشــر فرودســت و خســته از تبعیضــات و
بیعدالتیهــا و ناکامیهــا را بــا خــود همــراه کنــد!
افــرادی کــه همــواره خــود را در حاشــیه میبیننــد
و هیــچ شانســی بــرای تاثیرگــذاری بــر وضعیــت
موجــود پیــشروی خــود مشــاهده نمیکننــد و
آمادگــی آن را دارنــد کــه همــواره در شــدیدترین
حالــت ممکــن و از طــرق گوناگون دســت بــه انتقام
از سیســتم یــا مکانیســم یــا افــرادی بزننــد کــه آنها
را بــه غلــط یــا درســت مســبب شــرایط نامناســب
خــود میپندارنــد.
در جوامعــی کــه شــرایط کلی اجتماعــی ،اقتصادی،
فرهنگــی و سیاســی منجــر بــه زایــش چنیــن
طبق ـهای میگــردد ،افــراد متعلــق بــه ایــن طبقــه
چشــم انــدازی بــرای آینــده ندارنــد ،بلکــه صرفــا به

واقعــی نیســت زیــرا یقــه یــک وزیــر را میگیرنــد
ولــی در مقابــل غیــر دولــت ُصــم بُکــم مینشــینند
و بــه نشــان تأییــد ســر تــکان میدهنــد و در حالــی
از جانــب مــردم ســخن میگوینــد کــه احســاس
نمیشــود صــدای مــردم را منعکــس میکننــد.
کافــی اســت لحــن گفتوگوکنندههــا را مقایســه
کنیــم کــه بــا وزیــران چگونــه ســخن میگوینــد و
بــا دیگــران چگونــه و آیــا بســیاری از پرس ـشهای
مطــروح در جامعــه و فضــای مجــازی را بــا آنــان نیز
در میــان گذارنــد یــا نــه.
بــا ایــن حــال وقتــی وزیــر اعتمــاد بــه نفس داشــته
باشــد و ماننــد دکتــر هاشــمی نیــازی بــه وزارت
نداشــته باشــد و در بخــش خصوصــی هــم صاحــب
امکانــات و تخصــص دیگــر دلیلــی نــدارد بــاج دهــد.
ویژگــی دیگــر وزیــر بهداشــت ایــن اســت کــه بــا
سیاســت بیگانــه نیســت و در خانــوادهای سیاســی با
گرایشهــای مختلــف بالیــده و میفهمــد حــال و
هــوای سیاســی «ثریــا» چگونــه اســت.
اگــر صداوســیما میخواهــد بیطرفــی خــود
را ثابــت کنــد چــرا بــا همــه اینگونــه صحبــت
نمیکنــد؟ چــرا در ســوژههای دیگــر جانبــدار
اســت و بــه دولــت کــه میرســد اپوزســیون
میشــود؟ تــازه نــه بــا هــر دولتــی.
همیــن رفتارهاســت کــه موجــب میشــود در
مجادلههایــی اینگونــه بیننــدهای کــه بــه لحــاظ
سیاســی بــا مجــری همســو نیســت حــق را بــه
میهمــان صریحاللهجــه بدهــد.
«چــرا در دولــت قبــل ســاکت بودیــد،
مــردم حرفهــای شــما را قبــول ندارنــد،

اینگونــه ســخن گفتنهــا و رســانههایی ایــن
چنیــن شــاید در فضــای سیاســی و فرهنگــی برخی
کشــورها عــادی باشــد و حتــی مــورد اســتقبال
عــدهای هــم قــرار گیــرد ،چنانکــه در مناظــرات
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحده شــاهد
زش ـتترین ســخنان رقبــا بــه یکدیگــر هســتیم و
طــرح مســائل شــخصی جــای ارایــه برنامــه را گرفته
اســت؛ امــا قطعــا در کشــور مــا کــه از گذشــته تــا
حــال مهــد ادب و فرهنــگ بــوده و در جهــان بــه
نــام ادبایــی بــزرگ کــه اخــاق را بــر هرچیــز برتــر
میدانســتند شــناخته میشــود ،اینگونــه اعمــال و
رفتارهــا جایــی نــدارد.
و ملــت ایــران نیــز بســیار آگاهتــر از آن اســت
کــه فریــب دروغهــا و دغــل بازیهــای عــدهای
راکــه بــه چیــزی جــز منافــع کوتــاه مــدت خــود
نمیاندیشــند،بخورد و ایــن افــراد بــا ایــن قبیــل
دنبــال راهــی بــرای رســاندن صــدای اعتــراض خود
بــه بیــرون از خانههایشــان هســتند! چنانکــه فردی
ماننــد هیتلــر نیــز دقیقــا در شــرایطی بــا حمایــت
عمــوم مــردم بــه قــدرت رســید کــه آلمــان گرفتــار
در بحرانهــای ناشــی از جنــگ جهانــی اول و
معاهــده تحمیلــی ورســای در فقــر بــه ســر میبــرد
و مــردم ایــن کشــور از بحرانهــای اقتصــادی و
اجتماعــی شــدید در رنــج بودنــد .نگاهــی بــه آمــار
انتخابــات ایــاالت متحــده نشــانگر آن اســت کــه
دو ایالتــی کــه پیــروزی قطعــی ترامــپ را رقــم زد،
یعنــی میشــیگان و ویسکانســین ،همــان ایاالتــی
بودنــد کــه ســندرز ،کاندیــدای جنجالــی و بــه نوعی
سوسیالیســت حــزب دموکــرات ،توانســته بــود در
انتخابــات درون حزبــی کلینتــون را شکســت دهــد؛
کــه ایــن امــر بــه معنــای خواســت مــردم بــرای
تغییراتــی رادیــکال اســت نــه رای بــه شــخص یــا
برنامــهای خــاص! در چنیــن شــرایط اجتماعــی
رای ایــن قشــر متوســط رو بــه پاییــن بــه کســی
تعلــق میگیــرد کــه ســخنان جنجالیتــری
بزنــد و بــه دیگرانــی کــه آنهــا را مســبب شــرایط
موجــود معرفــی میکنــد بــا توهیــن و تهمــت
تندتــر حملــه کنــد و ایــن در شــرایطی اســت کــه
ســرخوردگی طبقــه متوســط روشــنفکر و بــه
اصطــاح دانشــگاهی جامعــه از وضــع موجــود و
ناامیــدی از اصــاح و تغییــر جــدی و در عیــن
حــال اعتمــاد بــه نظرســنجیهایی مجــازی کــه

نظرســنجیهایتان هــم مثــل ادعاهــای دیگرتــان
اســت ،طــرح تحــول ســامت را چــرا توضیــح
نمیدهیــد »...ایــن جمــات ثبــت شــده تــا بــار
دیگــر ایــن گــزاره بــه اثبــات رســد در مقابــل
صداوســیمایی کــه بــا مجریــان دولــت بــه چشــم
گماشــته برخــورد میکنــد اگــر اینگونــه ســخن
بگویــی کوتــاه میآینــد و در غیــر اینصــورت
ماننــد یــک تلویزیــون حزبــی میخواهنــد اعضــای
دولتــی را کــه نمیپســندند مواخــذه کننــد.
وزیــر ،وزیــر اســت .امــا گاه در رســانه رســمی بــه
گونـهای ســخن میگوینــد کــه مدیــرکل یــک اداره
بــا رئیــس تــدارکات .آیــا دولــت هــزار و چنــد صــد
میلیــارد تومــان بــه ایــن رســانه بودجــه میدهــد
کــه بــا ایــن لحــن ســخن بگویــد؟ آیــا بهتر نیســت
در ایــن یــک فقــره از مجــری پزشــک اســتفاده
میشــد؟ تلویزیــون کــه از اینگونــه مجریــان کــم
نــدارد و مشــهورترین آنهــا دکتــری اســت کــه در
برنامــه «بــه خانــه برمیگردیــم» دربــاره آشــپزی و
خان ـهداری صحبــت میکنــد یــا ناگزیــر اســت بــه
صحبتهــای همــکاران در اینبــاره گــوش ســپارد.
مصاحبــه چالشــی البتــه خــوب اســت و مــو را از
ماســت کشــیدن نیــز امــا اوالً از جانــب رســانهای که
واقعـاً ملــی باشــد ،ثانیـاً بــا رعایــت انصاف نــه آنکه
اخبــار ناموثــق هــم منشــاء تحلیل و پرســش باشــد،
ثالثــاً اینکــه و مهمتــر از همــه در قبــال دیگــران
نیــز چنیــن باشــند نــه آنکــه تنهــا در برابــر وزیران
دولــت ،آن هــم نــه هــر دولتــی کــه تنهــا در مواجهه
بــا ایــن دولــت یــا دولــت قبــل از احمدینــژاد دلیــر
و منتقد شــوند...
کارهــا و اقدامــات نــه تنهــا طرفــی نمیبندنــد
بلکــه صرفــا کارنامــه ســیاه خــود را نــزد ملــت ایران
ســیاهتر میکننــد و بیــش از پیــش نزدملــت
بــزرگ ایــران بــیارزش خواهنــد شــد.
ملــت ایــران همانطــور کــه در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  92و انتخابــات مجلس شــورای اســامی
در ســال  94مطلــوب خــود را بــا زبان مردمســاالری
دینــی کســب کــرد بــار دیگــر نیــز ایــن خواســت
را در انتخابــات آینــده مطمئنتــر از قبــل کســب
خواهــد کــرد ،چــرا کــه در انتخابــات  92صرفــا بــه
قولهــای ســردار تدبیــر و امیــد اعتمــاد کــرد و
امــروز نتیجــه مثبت اعتمــاد خــود را در جــای جای
کشــور مشــاهده میکنــد

اساســا آن قشــر فرودســت جامعــه ،وقــت و حوصلــه
شــرکت در آن را نــدارد ،موجــب عــدم شــرکت در
انتخابــات میگــردد و در انتخاباتــی بــا شــرکت
حداقــل افــراد فــردی چــون ترامــپ بــه پیــروزی
میرســد! چنانکــه در انتخابــات اخیــر ایــاالت
متحــده کمتــر از پنجــاه درصــد واجدیــن شــرایط
در انتخابــات شــرکت کردنــد و در حقیقــت قریــب
بــه شــصت درصــد مــردم پــای صندوقهــای رای
غایــب بودنــد و اینهــا همــان افــرادی بودنــد کــه در
نظرســنجیها همــواره رایشــان بــه کلینتــون تعلــق
میگرفــت .همیــن امــر نیــز راه را بــرای موفقیــت
قشــر عصبانــی و نــاآگاه بــاز کــرد و پیــروزی ترامــپ
را رقــم زد! بنابرایــن بــه جــرات میتــوان گفــت راه
جلوگیــری از موفقیــت پوپولیســم در هــر جامعـهای
و بــه تبــع آن جلوگیــری از خســارات ناشــی از افــراد
پوپولیســت بــه جامعــه در کوتاهمــدت شــرکت
همــه در انتخابــات و انتخــاب بهتریــن در بیــن
گزینههــای موجــود و در دراز مــدت تــاش بــرای
کاهــش فاصلــه طبقاتــی و ایجــاد شــرایط عادالنهای
اســت کــه در آن مــردم متوســط احســاس غبــن و
ناامیــدی و انفعــال اجتماعــی نکننــد و بــه آینــده و
نقــش خــود در ســاختن آن امیــدوار باشــند کــه این
امــر نیــز صرفــا بــا تبلیغــات صــرف ممکــن نیســت
و مســتلزم برداشــتن گامهــای عملــی در راســتای
توســعه متــوازن اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
سیاســی جامعــه اســت.

گاهنامهسياسياجتماعيفرهنگي
آواي سبــز

گاهنامه سياسي اجتماعي فرهنگي

سال اول شماره اول چهارشنبه يكم دي ماه ١٣٩٥

آینده ی بـرجام

یکی از نکاتی که باراک اوباما و جان کری در
طول رفت و برگشتهای برجام بارها و بارها تکرار
کردند این بود :ما طیفی از اختالفات با ایران داریم.
ال بر یک اختالف و حل آن متمرکز شدهایم .فع ً
فع ً
ال
 ۸اختالف دیگر قابل حل نیستند .تعریف خود را از
جمهوری اسالمی تغییر ندادهایم و به او نیز اعتماد
نداریم .مبنای برجام ،اعتماد نیست بلکه نظارت،
حضور ،روشهای دیجیتالی ،راستی آزمایی و
بازگشت تحریم در صورت تخلف است.
 ۱۵۵نفر در تیم آمریکا فعال بودند که شامل مورخ و
روانشناس نیز بود .در یک فرآیند ده ساله ،با اِعمال
تدریجی تحریمهای اقتصادی ،آمریکا خود را آماده
کرد تا آنچه فوری تلقی میکرد به حل و فصل موضوع
هستهای بپردازد .در آمریکا صرفاً دستگاههای دولتی و
چند مرکز تحقیقاتی در جریان رفت و آمدهای برجام
بودند اما در ایران ،موضوع به یک مسئله ملی مبدل
شد و حتی به صورت دقیقهای ،بسیاری آن را دنبال
میکردند .دقت کم تئوریک دستگاه دیپلماسی با
رهیافتی که نسبت به ایران طی دهۀ گذشته در آمریکا
انباشته شده بود و سایه انداختن روش سازمان مللی
(سخنرانی و تنظیم قطعنامه) بر فرآیند برجام ،باعث
شد تا انتظارات غیر واقعی و تحلیلهای احساس محور
در ذهن بسیاری شکل گیرد و نمایش برجام مهمتر از
محتوای آن شود .تاریخ روابط بینالملل نشان میدهد
که در فرآیند حل و فصل موضوعات مهم ،حداقل
تبلیغات بکار گرفته میشود.
برای مخاطبان و جامعه مدنی ایرانی توجیه نشد که
برجام ،حل و فصل مسایل ایران و آمریکا نیست .و
حتی مقدمهای بر گشایش مشکالت ایران و غرب و
ایران و منطقه نیز نیست .نظام تحریم علیه ایران بسیار
وسیع تر از نظام تحریم هستهای است .اگر مسایل

صاحب امتياز ،مدير مسئول و سردبير :حسين سنجري
گرافیست  :آذرسادات حسینی ( چاپ مهدوی گراف )

سیاست خارجی ایران با غرب ،آمریکا و منطقه را صد
بدانیم ،اختالف هستهای ده از صد است .همانطور که
از متن برجام قابل استناد است حل و فصل موضوع
هستهای ،فقط بعضی گشایشها را تسهیل میکند اما
طیفی از اختالفات و تحریمها باقی میماند.
دایره اصطکاکهای سیاست خارجی ایران در نظام
بینالملل ،شعاعی به مراتب وسیعتر از دایرۀ موضوع
هستهای است و چه بسا موضوع هستهای ،انعکاس
اختالفهای جدیتر است .اصوالً در سیاست
بینالملل ،عنصری بهنام «اعتماد» وجود ندارد که ما
بتوانیم آن را با عهد قرارداد بدست آوریم .سیاست
منافع است و بس ،حتی میان انگلستان و آمریکا که
شبیهترین دو کشور در نظام بینالملل هستند .اگر
بخواهیم سیستم محاسباتی طرف مقابل را بخوانیم،
بنظر میرسد از این قرار باشد :آمریکا در همسایگی
ایران و خاورمیانه ،دوستان بلکه متحدینی دارد که ایران
هم علیه آنها سخن میگوید و هم اقدام میکند .این
متحدین ،سیستم عصب آمریکا در خاورمیانه هستند.
طبق معاهده نامههایی که آمریکا با متحدین خود دارد،
باید از آنها دفاع کند .اگر ایران توان هستهای پیدا
کند ،متحدین آمریکا در خاورمیانه ،نا امن میشوند
حتی اگر این توانایی ،صرفاً یک توان بازدارندگی
باشد .چون آمریکا نمیتواند اهداف و افکار ایران را
تغییر دهد (اختالفات  ۸گانه) ،پس باید علیالحساب
در فکر از میان برداشتن توان هستهای ایران باشد .چون
اختالفات متعدد دیگری وجود دارد ،آمریکا فشار
خود را بر ایران ادامه میدهد تا ایران به تدریج از مدار
حساسیتهای آمریکا بیرون برود .عجلهای هم نیست.
این ذهن طرف مقابل است.
بنابراین ،ما باید دقیق باشیم و فهم ریاضی گونه
محاسبات خارجی را جایگزین پایکوبی نکنیم.
درست قالببندی کردن ( )Framingمسائل کشور

ویراستار  :زهرا مظاهري
گستره توزیع  :دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي و درماني جيرفت
راه ارتباطی و تلگرام 09215509436 :
ايميلh_sanjari@hotmail.com :

و درست درصدگذاری آنها بسیار تعیینکننده است.
وقتی موضوع هستهای یک نهم است ،قاعدتاً نباید
ت نهم جلوه داد .تقابل موجود ،گسترده
آن را هش 
و دامنهدار است .این یک غفلت تبلیغاتی دستگاه
دیپلماسی بود که مسایل سیاست خارجی با غرب را،
به موضوع هستهای تقلیل داد .شاقول انتظارات اشتباه
تنظیم شد و انتظارات غیرواقعی در ذهن خاص و
عام جا افتاد .در سیاست بینالملل ،کشورها عموماً و
دائماً اهرم میسازند تا امتیاز بگیرند .روسیه را ببینید
که پس از سی سال ناگهان وارد خاورمیانه شد .هدف
اصلی امتیاز گرفتن از آمریکا (و تا اندازهای از اروپا)
است .ورود روسیه در سوریه زمینههایی برای موضوع
اوکراین ،کریمه ،کنترل تسلیحات دوجانبه با آمریکا،
حضور غرب در شرق اروپا و تحریمهای اقتصادی
آمریکا علیه روسیه فراهم میآورد .اهرم ایران نسبت به
آمریکا ،منطقه است .قب ً
ال هستهای هم بود .اهرم آمریکا
نسبت به ایران دو مورد است :تحریم و حصار .هدف
غرب بسیار وسیعتر از تحریم اقتصادی است :محصور
کردن ایران .میگوید اگر به سراغ متحدین من بروی،
من تحریم و حصار را فعال میکنم .این حصار از
همه نوع است :علمی ،فنآوری ،سرمایهای ،بانکی،
تصویری ،ارتباطی و سیاسی .این حصار باعث میشود
تا اثرگذاری ایران محدود شود .به انتقال سرمایه و
فنآوری دسترسی محدود داشته باشد .در مدارهای
کهنه بماند .آنچنان حامی فعال در نظام بینالملل

نداشته باشد .و شاید یک مورد دیگر :تخریب ایران
برای کشورهای دیگر هزینهای نداشته باشد .لذا رأی
 ۹۹از  ۹۹در سنای آمریکا .در سیاست بینالملل ،نه
عدالت وجود دارد و نه انصاف و اعتماد حتی وقتی که
 ۱۴۷هیأت اقتصادی بفرستند.
بهترین اهرم ایران در مقابل نظام بینالملل ،غرب،
شرق و همسایگان« ،راضی بودن و امیدوار بودن مردم
ایران از زندگی است ».مهمترین پایۀ امنیت ملی ایران،
راضی بودن مردم است .مهمترین اصل در حکمرانی،
نگاه حلالمسائلی به گرههای داخلی است .اگر نرخ
مهاجرت صفر شود ،ایران در باالترین ردهها ،امنیت
ملی تضمین شده خواهد داشت .دستگاه دیپلماسی
وظیفه دارد جهان را در داخل معرفی کند و ذهنها
را دقیق کند .اُپراتور بودن حداقل کار است .در نظر
داشته باشیم که صنعت  ITدر جهان حدود  ۴تریلیون
دالر ،ارزش بازار دارد .امروز مهمترین نهاد اقتصادی
کشورها ،دیپلماسی اقتصادی است که فرصتها را از
خارج به داخل منتقل میکند .کشور ما در برابر یک
چالش تاریخی-فکری قرار گرفته است.
ماهیت بنیادی این چالش ،فکر و تئوری است .کدام
تئوری امنیت ایران را تضمین میکند و او را به یک
کشور قدرتمند اقتصادی برای نیم قرن آینده تبدیل
میکند؟ اینکه ایران یک قدرت اقتصادی منطقهای
شود ،بسیار به نفع اقتصاد ،امنیت و مردم ایران است.
آیندۀ برجام در گرو فرمولی است که نیروهای
سیاسی داخلی پیرامون توانمندی اقتصاد ملی و جهت
گیریهای سیاست خارجی با محوریت یک منطق
مشترک به اجماع برسند .اگر خود این ابتکار عمل را
بخرج ندهیم ،با شرایط جدیدی که در آمریکا ،اروپا
و خاورمیانه در حال شکلگیری است ،عوامل بیرونی،
تئوری حصار را تشدید خواهند کرد.

دكتر محمود سريع القلم

تدبیـر امیـد در سه سال و نیمی که گذشت ...
ِ
به نام خداوند لوح قلم
حقیقت نگار وجود و عدم
بــا گذشــت حــدود ســه و نیــم ســال از عمــر
دولــت تدبیــر و امیــد دســتاوردهای ایــن دولــت
تــا حــدی ملمــوس بــوده اســت و از طرفــی
تعــدادی از رســانه هــا کــه از همــان روزهــای
اول دولــت  ،شمشــیر را از رو بســته و ســعی
در تخریــب دولــت داشــتند ،میخواهنــد ایــن
دســتاوردها را زیــر ســوال بــرده و یــا طــوری بــه
مــردم بنمایاننــد کــه ایــن دولــت تقریب ـاً هیــچ
دســتاوردی نداشــته اســت!
نقــدی کــه بســیاری از فعالیــن سیاســی و
اجتماعــی بــه دولــت داشــته انــد ایــن اســت
کــه تیــم رســانه ای دولــت ضعیــف اســت  ،تــا
حــدودی میتــوان پذیرفــت امــا بایــد ایــن نکتــه
را هــم خاطــر نشــان کــرد کــه بیشــترین تاثیــر
را بــر فضــای جامعــه علــی الخصــوص افــراد بــا
افــکار خاکســتری و تــوده ی عظیم ملت توســط
صــدا و ســیما انجــام مــی شــود و از آنجایــی کــه
مســتحضرید ایــن ســازمان بــا بودجــه دولــت
فعالیــت مــی کنــد بارها دســت بــه ســیاه نمایی
و حتــی تخریــب دولــت یازدهــم زده اســت ؛
شــاید یکــی از همیــن تخریــب ها نشــان نــدادن
دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد بــوده باشــد
بــه نوعــی کــه بســیاری از مــردم بــاور کــرده انــد
ایــن دولــت واقع ـاً دســتاوردی نداشــته اســت!
در کنــار دســتاورد هــای دولــت  ،کاســتی هایــی
نیــز دیــده مــی شــود کــه خــود هیئــت دولــت
هــم بــر آن واقــف انــد و بــه آن اذعــان دارنــد امــا
ایــن هــا دلیلــی نمــی شــود کــه دســتاوردها را
زیــر ســوال ببریــم  .انتقــاد دیگــری کــه توســط
عــده ای معلــوم الحــال بــه دولــت وارد می شــود
ایــن اســت کــه دولــت دکتــر روحانــی فقــط در
سیاســت خارجــی دســتاوردهایی داشــته اســت
کــه آن هــا هــم زیــاد مهــم و تاثیرگــذار نبــوده
و بــه نوعــی قصــد در تخریــب دیگــر دســتاوردها
را نیــز دارنــد؛ در راســتای اقتصــاد مقاومتــی کــه
بــر مبنــای تکیــه بــر تولیــد داخلــی نیــز مــی
باشــد بایــد در زمینــه سیاســت خارجــی کــه
تــا حــدود زیــادی بــه ســرمایه گــذاری هــای
کشــورهای دیگــر نیــز مــی انجامــد  ،تقویــت
شــویم ؛ شــاید دروازه ورود بــه ایــن امــر ســندی
اســت بــه نــام برجــام؛ ایــن ســند کــه بــا تــاش
تحســین برانگیــز تیــم مذاکــره کننده ی هســته
ای بدســت آمــده میتوانــد کشــور را از شــرایط
فلــج کننــده اقتصــادی کــه بــه علــت برنامــه
هــای غلــط و مهلــک دولــت قبــل بوجــود آمــد
را نجــات دهــد و تــا امــروز ایــن امــر تــا حــدودی

محقــق شــده اســت لکــن بــرای ملمــوس تــر
شــدن ایــن ثمــرات بایــد صبــر پیشــه کــرد و
بــه دولــت وقــت داد هــر چنــد تــا بــه امــروز
ایــن دســتاورد مهــم تاثیــرات زیــادی بــر کشــور
گذاشــته اســت.

بخشی از دستاورد های دولت
تدبیر و امید

 - ١کاهــش قابــل توجــه تــورم از بــاالی چهــل
درصــد بــه  ٧/٨درصــد
 - ٢ایجــاد  ١٣۴٠٠٠٠اشــتغال خالــص در ســه
ســال گذشــته
 - ٣افزایــش تولیــدات کشــاورزی از  ٩٧میلیــون
تــن بــه ١١٢میلیــون تــن
 - ۴افزایــش مــواد غذایــی استراتژیک(ســیصد
درصــد)
 - ۵افتتــاح فازهــای پــارس جنوبی(فازهــای
 ١٢،١٧،١۵،١۶در شــرایط تحریــم)
 - ۶احیــای ســازمان مهــم نظارتی(ســازمان
برنامــه و بودجــه پــس از هشــت ســال انحــال)
 - ٧تــرا تجــاری ایــران بــرای اولیــن بــار پــس از
انقــاب مثبــت شــد
 - ٨پــس از  ۶٠ســال صــادرات غیرنفتــی بــر
صــادرات نفتــی پیشــی گرفــت
 - ٩افزایــش خطــوط ریلی(۴٧۵کیلومتر افزایش
و برنامــه ریــزی بــرای ٧٠٠کیلومتر)
 - ١٠افزایــش تولیــد گاز(١۵٠میلیــون متــر
مکعــب)
 - ١١بازگشایی خانه احزاب
 - ١٢بازگشایی خانه سینما
* پس از برجام
 - ١٣انعقــاد ٢١۵قــرارداد بیــن بانــک هــای ایران
و بانــک هــای خارجی
 - ١۴افزایــش ۴٠درصــدی ســرمایه گــذاری در
ایــران
 - ١۵انعقــاد  ٣۵قــرارداد بیــن بانــک مرکــزی
ایــران و بانــک هــای مرکــزی کشــورهای دیگــر
 - ١۶بیــش از ١٠٠ســرمایه گــذار خارجــی در
طــول ۶مــاه
 - ١٧ســرمایه گــذاری خارجــی چهــار میلیــارد
و دویســت میلیــون دالر بــرای تولیــد انــرژی
الکتریکــی
 - ١٨ســرمایه گــذاری خارجــی ســه میلیــارد و
چهارصــد و هجــده میلیــون دالر بــرای  ۴١پروژه
 - ١٩افزایــش  ۴٠٠درصــدی گردشــگران
خارجــی
 - ٢٠تخصیــص ارز بــه متقاضیــان توســط بانک
مرکــزی بــه روز رســیده(قب ً
ال در زمــان تحریــم ۴
مــاه در نوبــت بودنــد)

 - ٢١تولیــد چهــار میلیــون بشــکه
نفــت در روز
 - ٢٢پــس گرفتــن رتبــه  ٣تولیــد
گاز در دنیــا از قطــر
 - ٢٣تبدیــل بــه صــادر کننــده
گازوییــل
 - ٢۴آزادســازی  ۵٠میلیــارد
دالر از دارایــی هــای بلوکــه
شــده ۴٠٠+میلیــون دالر
 - ٢۵تبدیــل ایرابــه صــادر
کننــده آب ســنگین بــا
خلــوص  ٩٩.٩درصــد
بهتریــن آب ســنگین دنیــا
 - ٢۶نجات هورالعظیم
 - ٢٧احیــای دریاچــه
ارومیــه
 - ٢٨کاهــش ســهم درمــان
مــردم از٣٧درصــد بــه زیــر ۵درصــد
 - ٢٩بیمه شدن  ١٠میلیون ایرانی
 - ٣٠وارد شــدن داروهــای کمیــاب بیمــاری
هــای خــاص
 - ٣١کاهــش فــراوان هزینــه هــای دارویــی
بیمــاران خــاص
 - ٣٢افزایش  ٢۶برابری تولید بنزین یورو ۴
 - ٣٣اجــرا و انجــام اقدامــات موثــر بــرای احیــای
زاینده رود
 - ٣۴کاهش نسبت مطالبات غیر جاری
 - ٣۵مدیریــت بدهــی بانــک هــا بــه بانــک
مرکــزی و حــذف وجــوه اضافــه برداشــت از اتــاق
پایاپــای چــک
 - ٣۶ثبات مطلوب بازار ارز
 - ٣٧کاهــش نــرخ ســود بانکــی ( متناســب بــا
کاهــش تــورم)
 - ٣٨مبــارزه قاطعانــه بــا موسســات مالــی
غیرمجــاز
 - ٣٩بخشــی از برنامــه هــای بانــک مرکــزی
بــرای اصــاح نظــام بانکی(مدیریــت فعاالنــه بازار
بیــن بانکــی  -تجهیــز وتخصیــص منابع شــبکه
بانکــی  -حــل و فصــل مطالبات غیرجــاری بانک
هــا  -افزایــش ســرمایه بانــک هــای غیردولتــی
 ارتقــای نظــارت موثــر بــر فعالیــت بانــک هــا ادغام،اصــاح و بازســازی بانــک هــا  -انتظــامبخشــی بــازار پولــی  -دســته بنــدی بانــک هــا
و نظــارت یــر رفتــار آنهــا  -اجــرا و بــه کارگیــری
عملیــات بــازار بــاز
 - ۴٠بــرای اولیــن بــار پــس از  ۵٠ســال
صادرکننــده گنــدم
 - ۴١پس از  ۴٠سال صادرکننده بنزین

 - ۴٢نــرخ رشــد اقتصــادی  ۴/۴درصــد کــه ٩/٢
درصــد مربــوط بــه بخــش صنعــت (دولــت قبل
منفــی  ۶درصد!)
 - 43کاهــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی
علــی الخصــوص وام هــای مســکن (بافــت هــای
فرســوده ٨درصــد و بافت هــای غیرفرســوده ٩.۵
درصــد و بازپرداخــت  ١٢ســاله)
 - ۴۴برنامــه ریــزی بــرای حضــور اپراتورهــای
بیــن المللــی تلفــن همــراه در ایران(پــس از رفع
تحریــم هــا)
 - ۴۵رشــد  ٨٠درصــدی بودجــه أمــوزش و
پــرورش
 - ۴۶در ســه ســال گذشــته ٨٠هــزار عنــوان
کتــاب چــاپ و انتشــار یافــت و ایــن در حالــی
اســت کــه طــی ســه ســال پیــش از آن تنهــا
٢٠هــزار عنــوان کتــاب بــه چــاپ رســیده بــود
 - ۴٧ایجاد شبکه ملی اطالعات
 - ۴٨راهانــدازی بزرگتریــن بانــک اطالعــات
تجــارت خارجــی کشــور در دولــت یازدهــم
 - ۴٩برقــراری ارتبــاط نظــام بانکــی کشــور بــا
نظــام بانکــی بیــن المللــی
 - ۵٠کاهــش اتــکا بــه صــادرات نفتــی از ٨٠
درصــد بــه  ٣١درصــد!

حسینسنجری

هشــتم شــهریور مــاه یکهــزار و
ســیصد و نــود و پنــج
* تمامــی آمارهــا از ســایت بانــک
مرکــزی  ،مرکــز آمــار ایــران  ،ســایت اطــاع
رســانی دولــت و وزارت خانــه هــای دولــت
گــردآوری شــده اســت

لطفـا اخبار را كامل بخوانيد!
از اولیــن روزهــای بــه ســرانجام رســیدن توافــق هســتهای و
حتــی پیــش از آن و در مراحــل مختلــف مذاکــرات ،بســیاری از
مخالفــان دولــت تدبیــر و امیــد ،همــواره مترصــد افتــادن اتفــاق،
اقــدام ،اظهارنظــر یــا خبــری علیــه ایــن مذاکــرات و توافــق بودنــد
تــا بــا بزرگنمایــی و مانــور دادن روی آن ،شکســت مذاکــرات و
توافــق هســتهای را در بــوق بدمنــد .بوقــی کــه در پس صــدای آن،
شکســت دولــت را انتظــار میکشــیدند!

اینکــه مســائلی چــون مذاکــرات هســتهای و برجــام ،اساســا
موضوعاتــی گروهــی و جناحــی و مربــوط بــه دولتــی خــاص
نیســت ،بلکــه دارای اهمیــت راهبــردی و ملــی اســت و نبایــد
دســتاویز بازیهــای سیاســی داخلــی قــرار گیــرد ،آنقــدر گفتــه
شــده کــه اگــر گــوش شــنوایی بــوده باشــد ،قطعــا تاکنــون
شــنیده اســت و نیــازی به تکــرار مکــررات نیســت .برجــام توافقی
بینالمللــی اســت کــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد نیــز
بــه عنوانیکــی از معتبرتریــن ارکان جمعــی بینالمللــی بــرآن
صحــه گذاشــته اســت و اساســا بــا اقدامــات یکجانبــه ایــاالت
متحــده و تهدیــدات پــوچ ایــن کشــور شکســت نخواهــد خــورد
و اظهرمــن الشــمس اســت کــه شــرایط بــه وجــود آمــده در دوران
پســابرجام ،علیرغــم تــاش ایــاالت متحــده قابــل بازگشــت بــه
قبــل نیســت و هرگونــه تــاش ایــن کشــور بــرای تحریــم مجــدد
ایــران و نقــض برجــام چیــزی جــز انــزوا و ضــرر بــرای ایــاالت
متحــده در پیــش نخواهــد داشــت .امــا در ایــن مقــال برآنیــم تــا
ایــن فــرض محــال را کــه بــه نظــر میرســد برخــی دلواپســانه
تحقــق آن را انتظــار میکشــند و بــه دنبــال موقعیتــی بــرای خرج
کــردن عبــارت «دیدیــد مــا گفتیــم!» هســتند تابلکــه در ســایه
آن بتواننــد راه خــود را بــرای رســیدن بــه پاســتور همــوار ســازند،
بررســی نماییــم.
ظاهــرا مخالفیــن دولــت تدبیــر و امید به قــدری در این چندســال
روی موضــوع مذاکــرات هســتهای و برجــام متمرکــز شــدهاند
کــه از رویدادهــا و تحــوالت کشــور بــه کلــی غافــل ماندهانــد و
گویــا اخبــار را تنهــا از رســانههای همفکرانشــان کــه همــواره بــه
کاســتیها و کمبودهــا میپردازنــد و هــر موفقیتــی را بــه تیــغ
سانســور میســپارند ،دریافــت مینماینــد کــه از دههــا موفقیــت
محســوس دولــت ناآگاهنــد و بــر ایــن گماننــد کــه اگــر فــرض
شکســت برجــام تحقــق یابــد ،دولــت شکســت خــورده اســت!
گویــی بیخبرنــد کــه تــورم چهــل درصــدی عصــر مهــرورزی بــه
زیــر ده درصــد رســیده و اقتصــاد کشــور در پایینتریــن ســطح
قیمــت نفــت رشــد مثبــت را تجربــه کــرده و در تولیــد مــواد و
کاالهــای مــورد نیــاز کشــور ماننــد گنــدم بــه خودکفایی رســیده
و آرامشــی بــر فضــای سیاســی و اقتصــادی کشــور حاکــم شــد تــا
مــردم هرصبــح منتظــر خبــر شــگفتانگیزی در بــازار ارز نباشــند!
و گویــا خبــر موفقیــت در اوپــک و رســیدن بــه ســقف تولید پیش
از تحریمهــا و پیــروزی مهــم سیاســی و اقتصــادی بــر عربســتان
ســعودی و دیگــر دشــمنان ایــران عزیــز را نشــنیدهاند! کاش
ایشــان و رسانههایشــان بــه جــای آنکــه در پــی بهرهبرداریهــای
تبلیغاتــی از دشــمنیهای ایــاالت متحــده باشــند ،در هنگامــه
شــنیدن صــدای دشــمن بــر طبــل وحــدت داخلــی بکوبنــد و
کمــی بــه منافــع ملــی توجــه کننــد کــه ســعادت دنیــوی و
اخــروی را نصیــب خــود کننــد ،چــرا کــه در ایــن صــورت اســت
کــه تحــت هرشــرایطی همــه پیروزخواهنــد بــود.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی از
تصمیم برخی نمایندگان برای مالقات
با رهبری خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی
مطهــری کــه در همایش
روز دانشــجو در دانشــگاه
امیــر کبیــر ســخن
میگفــت اظهــار کــرد:
مــا از مســئوالن کشــور
مــی خواهیــم صــدای
دانشــجویان را بشــنوند
بــه دنبــال حــل موضــوع
حصــر خانگــی باشــند .به
هــر حــال ایــن خواســت
بخــش مهمــی از جامعــه
اســت و بایــد تــاش کنیــم ایــن مشــکل را از طریــق گفتوگــو ،
همدلــی و راه مســالمت آمیــز حــل کنیــم.
وی افــزود :مــا بــه عنــوان نماینــده تصمیــم داریــم مالقاتــی بــا
رهبــری و محصــوران داشــته باشــیم تــا بتوانیــم ایــن مشــکل را
کــه مانعــی در راه وحــدت ملــی اســت حــل کنیــم.

