یونسی،دستیاررئیسجمهور:

آیتاهلل آملی الریجانی:

ایندنیا
دنیایخوردن
یارانه نیست!

بیتامام
نغمههایشیطانی
رادرهمشکند
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یادداشتیک

يادداشتامروز

مدعیان خط امام
مردود مرداد!

خوابیکه دیدهاند
مهدی محمدی

حسین قدیانی

چه حکیمانه س��خنی اس��ت
از ام��ام راح��ل که اه��ل قلم،
هم در برابر آنچه مینویس��ند
مس��ؤولند ،ه��م در برابر آنچه
باید بنویس��ند و نمینویسند!
ش رو از آن مطالبی اس��ت که
از قضا مت��ن پی 
اگر ننویس��م ،گمانم نه جوابی برای خدا خواهم
داشت ،نه البته پاس��خی برای روح خدا! من اما
راس��تش میخواس��تم همان هفته پیش این
یادداشت را بنویسم اما فکر کردم صبر کنم بهتر
است! یک هفتهای صبوری پیشه کردم تا ببینم
این داعیهداران محترم خط امام چه واکنشی از
خود نش��ان میدهند! یک هفتهای صبر کردم
تا ببینم آن عزیزی که توس��ط این داعیهداران
«یادگار امام» خوانده میش��ود ،چه واکنشی از
خود نش��ان میدهد! یک هفتهای تحمل کردم
تا ببینم حضراتی که علیال��دوام مایه از رفاقت
دور و دراز خ��ود ب��ا حا ج احمد آق��ا میگذارند،
چه واکنشی از خود نشان میدهند! مسبوق بر
بعضی سوابق ،شاید تصور کنید توقع داشتم چند
نفری از این جماعت ،از شدت غصه غش کنند
یا چه میدانم؛ حتی قالب تهی کنند ،لیکن نه!
توق��ع من تنها و تنها «جواب» بود! جوابی البته
فراخور توهینهای صورت گرفته و متناس��ب با
دروغهای نسبت داده شده! دیگر کدام اهانت به
امام بزرگوار ما ،بزرگتر از اهانت مدنظر؟! و کدام
دروغ بستن به او ،بزرگتر از دروغهای مدنظر؟!
من واقعا عذرخواهم اما در آن فایل مدنظر ،واقعا
ناسزایی هم باقی گذاشتند؟! در همین بحبوحه،
شگفتا! جناب مجید انصاری خط امامی ،مصاحبه
میکنند و از آقای روحانی به عنوان مظلومترین
رئیسجمهور یاد میکنند! نیز متذکر میشوند ما
تاب تحمل اهانت به رئیسجمهور را نداریم! امان
از مظلومیت روح خدا! امان از مظلومیت خمینی!
اندازه چندین توپخانه ،انواع و اقسام اهانت و دروغ
و ناسزا به امام بزرگوار ما نسبت داده شد اما اغلب
این مدعیان خط امام «روزه س��کوت» گرفتند!
چند نفری هم ک��ه اظهار نظری کردند ،در حد
ش��لیک چند گلوله مش��قی بود! که نخیر! امام
همچنان محبوب است! این شد جواب آن حجم
بلندب��اال از دروغ و افترا به خمینی بتش��کن؟!
همین؟! یعنی «خط امام» فقط یک افه تبلیغاتی
است که تا میتوانیم از امام آبرو کسب کنیم و تا
میتوانیم امام را خ��رج خود کنیم اما برای یک
بار هم که شده راضی نباشیم خودمان را آنچنان
که شایسته و بایسته است هزینه امام کنیم؟! من
تعجب میکن��م از جماعتی که اندک اهانتی به
خود را تحمل نمیکنند اما وقتی به امام مظلوم
ما میرسد ،این همه گشادهدست میشوند! من
تعجب میکن��م از جماعتی که ای��ن همه نان
رفاقت خود با مرحوم حاج احمد آقا را میخورند
و به درس��ت یا غلط ،ادعاهای دور و دراز در باب
این رفاقت دارن��د اما وقت حادثه ،حاضر به ارائه
 2خط جواب درس��ت و درمان نیستند! براستی
این رس��م کدام رفاقت است که امام و یادگارش
را اینگون��ه تنها بگذاریم ،آن ه��م در مواجهه با
منافقین بدتر از کفار؟! آن هم توس��ط مدعیان
خ��ط امام؟! آن هم از س��وی مدعیان دوس��تی
دیرینه با حاج احمدآقا؟! طرفه حکایت اینجاست
که موض��وع مربوط به فایل مدنظ��ر ،مربوط به
همان سالیانی میشود که همین مدعیان خط
امام ،زمام اغلب امور را در دس��ت داشتند! یعنی
بخش��ی از بار اهانتها و دروغهای مد نظر ،سوار
بر ش��انه خود حضرات اس��ت! و موضوع جوری
بود ک��ه اگر آقایان به صحنه میآمدند و موضع
متناس��ب اتخاذ میکردند ،حتی یک تخممرغ
هم وارد س��بد جریانی که امروز اصولگرا خوانده
میشود ،نمیش��د! پس چرا آقایان مایه الزم را
نگذاشتند؟! آیا جز این است که مستند به صدها
واقعیت غیرقابل انکار ،ایشان تاب اندک اهانتی
به خود را ندارند؟! پ��س چرا آقایان مایه الزم را
نگذاشتند؟! آیا چون بیشتر پای خمینی در میان
بود؟! آیا چون بیشتر پای حاج احمد آقا در میان
بود؟! آیا چون بیشتر پای انقالب در میان بود؟! آیا
چون بیشتر پای اصل والیتفقیه در میان بود؟!
آری! چون بیشتر پای خمینی در میان بود و اال
این جماعت و سکوت در برابر اهانت؟! معاالسف
جماعتی هس��تند که حتی اهانت هم به ایشان
نش��ود ،با هزار و یک ترفند ،خ��ود را در جایگاه
مظلوم قرار میدهند که به ما توهین ش��ده! که
کاش فقط همین! عاقبت اینگونه مواقع مدعی
میشوند به امام توهین شده!
ادامه در صفحه 5

صفحه 3

همایش ایرانکانکت در هتل اسپیناس پاالس تهران:
چهرههای ایرانی حاضر در لیست تحریمها حق شرکت ندارند!

سفارت انگلیس
برای ما تصمیم میگیرد؟!
درباره شعبدهبازی دولت در آمار اقتصادی
مهدی فرقانی

اعالم نرخ رشد اقتصادی 4/4
نگاه
درصدی برای  3ماه نخس��ت
سال  ۹۵از س��وی رئیسجمهوری در میان مردم
کهگیلویهوبویراحم��د ،خبری مهم ب��رای فعاالن
اقتصادی به ش��مار میآید؛ بویژه افرادی که هنوز
در انتظار اعالم نرخ رشد اقتصادی سال  ۹۴توسط
بانک مرکزی ماندهاند.
بعید اس��ت اهمیت اعالم شفاف و بموقع آمار
بر کسی پوشیده باش��د؛ همانطور که اظهارنظر
مدی��رکل اطالع��ات و آم��ار جمعیتی س��ازمان
ثبت احوال کش��ور درباره عدم اعالم آمار طالق،
انتقادهای گستردهای را پدید میآورد و تأثیرات
مش��هودی بر محت��وای ش��بکههای اجتماعی
میگذارد ،سکوت بانک مرکزی درباره میزان نرخ
رشد اقتصادی کش��ور در سال  94نیز موضوعی
تعجببرانگیز و ناپس��ند از نظر فعاالن اقتصادی
(چه از طیف موافقان دولت روحانی و چه از طیف
منتقدان این دولت) به شمار میآید.
مروری بر اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی
نیز نش��ان میدهد اهمیت اعالم بموقع آمار ،بارها
مورد تأکید وی قرار گرفته اس��ت .سیف در برنامه
تیتر امشب ش��بک ه خبر و در شرایطی که دولت و
بانک مرکزی از رش��د اقتصادی  3درصدی س��ال
 93خرس��ند بودهاند ،میگوید« :در بانک مرکزی
به مح��ض اینکه آم��ار تولید میش��ود در پایگاه
اطالعرس��انی بانک مرکزی ق��رار میگیرد و هیچ
مالحظ��های در این رابطه وجود ندارد؛ این موضوع
کم��ک میکند تصوی��ر واقعی اقتص��اد را بتوانیم
در عدد و رقم و آمار منتشرش��ده ببینیم» .س��یف
در اظهارنظر دیگری ک��ه در همایش فرصتهای
سرمایهگذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در همدان
داشت نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت« :برای
اینکه هیچ ش��بههای نباشد از رئیسجمهور اجازه
گرفت��هام به محض اینکه اداره آمار اقتصادی بانک
مرک��زی ،آمار را تولید کرد بالفاصله روی س��ایت
بانک مرکزی قرار گیرد .بنده نیز از طریق سایت از
آخرین آمار مطلع میشوم؛ تولید دقیق وبموقع آمار
اقتصادی به س��رمایهگذار عالمت میدهد و امکان
برنامهریزی در اقتصاد را فراهم میکند ».رئیسکل
بانکمرکزی در بخش دیگری از س��خنان خود با
تأکید بر اینکه باید با دقت و وسواس تالش کنیم تا
سرمایهگذار بتواند پیشبینیهای الزم را انجام دهد
و اقتصاد قابل پیشبینی شود ،خاطرنشان کرد :هیچ
سرمایهگذاری نمیتواند بدون ابزار الزم ،برنامهریزی
کند .ما ابزار الزم را در اختیار س��رمایهگذار و فعال
اقتصادی قرار میدهیم تا به حرکت مثبت خویش
ادامه دهد.

هرچن��د اظهارنظرهایی از این جنس توس��ط
رئیس کل بان��ک مرکزی ،بارقههای امید را در دل
فعاالن اقتصادی زنده کرد اما اتفاقی که متأس��فانه
در عمل افتاد ،س��کوت بانک مرکزی در قبال آمار
رش��د اقتصادی س��ال  94بود؛ سکوتی که تا زمان
نگارش این سطور نیز شکسته نشده است و عم ً
ال
سیگنالی منفی به ناظران بیرونی فرستاده است .در
این ش��رایط ،پرس��ش مهمی که قابل طرح است،
این اس��ت :چگونه میتوان در وضعیت غیرشفاف
کنونی ،ش��اهد بهبود اوضاع اقتص��ادی بود که به
عقیده بس��یاری از کارشناس��ان ،یکی از چارههای
اصلی ش��رایط کنونی آن ،جذب س��رمای ه خارجی
ن بانک مرکزی از اعالم آمار مربوط
است؟ طفره رفت 
به رشد اقتصادی تا اندازهای عجیب و بحثبرانگیز
است که حتی گزارشگر بیبیسی فارسی را به آن
وامیدارد که با نمایش بخشی از فیلم انتخاباتی آقای
روحانی ،وعدههای وی درباره «اهمیت با شفافیت
سخن گفتن با مردم» را به وی یادآوری کند و عدم
اعالم آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی را به
چالش بکشد.
حت��ی در صورتیکه از هم�� ه انتقادهای فوق
بتوان صرفنظر کرد ،نمیتوان از مهندسی آماری
که در اعداد و ارقام اعالمش��ده توس��ط دولت رخ
داده است ،چشمپوشی کرد .میزان رشد اقتصادی؛
چنانکه از نامش پیداس��ت ،وابسته به سال پایهای
اس��ت که برای محاس��ب ه آن اختیار میشود .هر
چند انتخاب س��ال پای��ه ،ق��راردادی و اختیاری
اس��ت اما بدیهی است تغییر آن ،قدرت مقایسه را
از فعاالن اقتصادی س��لب میکند .بههمینعلت،
در کشورهایی مانند آمریکا که آمارهای اقتصادی
مطابق تقویم مش��خصی منتش��ر میشوند ،سال
پایه بدون دلیل خاصی تغییر داده نمیش��ود .اما
موضوعی که در آمار منتشرشده توسط مرکز آمار
قابل مش��اهده است ،آن اس��ت که رشد اقتصادی
براس��اس قیمتهای ثابت سال  76محاسبه شده
اس��ت .واضح اس��ت که اگر مقطع دیگری مانند
س��الهای جنگ یا هر مقطعی که اقتصاد کشور
وضعیت بحرانیتری داش��ته است اختیار میشد،
رشد اقتصادی پرطمطراقتر جلوه میکرد و حسن
روحانی میتوانست مکث طوالنیتری برای دریافت
تش��ویق مردم در حین س��خنرانی داش��ته باشد!
پرسشی که در این میان قابل طرح است ،آن است
که آیا مرکز آمار نمیتوانس��ت آمار رشد اقتصادی
را با در نظر گرفتن سال پای ه  83اعالم کند تا این
میزان ،با رش��د اقتصادی اعالمش��ده توسط بانک
مرکزی از سال  93قابل قیاس باشد؟
ادامه در صفحه 5
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دولت عالمت تعجبها!
محمد زعیمزاده

« -1به آمري��كا بدبينم و به
روزنه
برجام خوشبين ».اين شايد
مهمترين جمله حسن روحاني در سخنراني روز
يكشنبه در جمع مردم ياسوج باشد ،اينكه جناب
آقاي روحاني و همكارانشان در دولت يازدهم به
آمريكا بدبين باش��ند خود گامي به جلو است و
انصاف��ا بايد ب��راي همين  3كلم��ه قصار جناب
روحاني هم هورا كش��يد ،حداقل در پيشزمينه
ذهني مشاوران اصلي جناب روحاني مانند دكتر
س��ريعالقلم بدگماني و بدبيني نسبت به آمريكا
به مثابه كفر ابليس و مانند يك گوش��ه نشستن
در يك محيط دايرهاي ش��كل است .اينكه جناب
روحاني لفظ آمريكا را به شكل عام به كار ميبرد و
قائل به تفكيك آن پسر مودب و باهوش با كنگره
و جمهوريخواهان و ...هم نيست اين هم خيلي
خوب است اما آنجا عالمت تعجب الزم ميشويم
كه جناب روحاني بهرغم بدبيني نسبت به آمريكا
همچنان اعالم خوشبيني نسبت به برجام ميكند:
«هنر این اس��ت که ما تهدید را به آسیب و
آسیب را به فرصت تبدیل کنیم از این رو مذاکره
با آمریکا امکانپذیر و شدنی است اما سخت است
هرچند بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحتتر از
مذاکره با اروپاس��ت ،چرا که اروپاییها به دنبال
«آق��ا اجازه» از آمریکا هس��تند .از این رو دولت
آینده باید بتواند رابطه ایران و آمریکا را از حالت
تخاص��م به مرحله تنش که یک مرحله پایینتر
است برساند .آمریکاییها کدخدای ده هستند،
با کدخدا بس��تن راحتتر است ».اين بخشي از
مهمترين س��خنان انتخاباتي جناب روحاني در
دانشگاه شريف در ارديبهشت  92است ،بخشي
از همان اتاق دايرهاي كه نميشد هيچ گوشهاي
ب��راي نشس��تن در آن پيدا ك��رد ،اظهاراتي كه
عمال بخش مهمي از مانيفست عملياتي دستگاه
ديپلماس��ي دول��ت يازدهم ب��ود .دولت جناب
روحاني دولتي بود ك��ه چه به صورت اعالمي و
چه به صورت اعمالي در اين  3سال به مسيري
رف��ت تا با آمریکا مذاک��رهکند ،زيرا اوال معتقد
بود آمريكا کدخداس��ت و آقا باالسر اروپا و 5+1
و ش��وراي امنيت و ...ثانیا بیشترین و موثرترین
تحریمها را وضع ک��رده و با اعمال جريمههايي
حت��ي ديگ��ر اج��ازه دور زدن تحريمه��ا را هم
نميدهد فلذا میتوان با هنر ظریف دیپلماسی و
لبخند و پيادهروي كدخدا را سر خط كرد و این
تحریمها را برداشت.
اين دولت حقيقتا دولت عالمت تعجبهاست،
اينك��ه جناب روحاني صريح��ا اعالم ميكند به
آمري��كا بدبينم ولي به برجام خوش��بين هم به

نوعي زدن منطق عمومي دولت در اين  3س��ال
اس��ت و هم بازگشت به س��بك مدل مذاكرات
تلخ و بيثمر سعدآباد با كش��ورهاي اروپايي در
سالهاي  82و  . 83معناي خوشبيني به برجام
و بدبيني به آمري��كا تئوريزه كردن برجام بدون
آمريكاس��ت و طرح اين ادعا كه كدخدا ديگر نه
كدخداس��ت و نه آقا باالسر ،بلکه يكي از اضالع
هش��تگانه مذاكره در كنار آلمان و فرانس��ه و...
اس��ت و چه اشكالي دارد برجام را با آن  6طرف
ديگر ادامه دهيم؟ اگر اين اس��تدالل و منطق را
كه جناب روحاني بارها در كتاب خاطرات خود
زيرآب آن را زده است قبول كنيم اين سوال طرح
ميشود :چرا تيم ديپلماسي ما در طول مذاكرات
بارها و بارها اقدام به مذاكره مس��تقيم با آمريكا
كرد؟ اينكه آمريكا يكي از اضالع هشتگانه است
كشف جديدي اس��ت يا از همان ابتدا هم بوده
و ما بيخود خودمان را  3س��ال درگير پس��رك
مؤدب كرده بوديم؟ و حقیقتا چطور میش��ود با
کسی که به آن بدبینیم به یک توافق و خروجی
خوشبینانه رسید؟!
اين دولت حقيقتا دولت عالمت تعجبهاست.
در همين س��فر اخیر جناب آق��اي روحاني در
حالي از رشد اقتصادي  4/4درصدي ميگويد كه
بسياري از شاخصهای اقتصادي خبر از فراگيرتر
ش��دن ركود در اجزاي مختلف اقتصاد ميدهد.
در حال��ي دول��ت از كاهش نرخ ت��ورم ميگويد
كه نقدینگی  490هزار ميلياردي س��ال  91به
يك ميليون ميليارد تومان در س��ال  94رسيده
اس��ت ،ضری��ب جینی که ش��اخصی مهم برای
درک نابرابری اقتصادی است در کل کشور از 36
درصد در س��ال  92به حدود  38درصد در سال
 93افزایش یافته است و حتی روند نابرابری در
روستاها بیشتر از شهرها بوده است به طوریکه
ضریب جین��ی از  32درصد در س��ال  92برای
روس��تاها به  34درصد در س��ال  93رس��یده،
ص��ادرات غیرنفتی ایران با بی��ش از  16درصد
کاهش به حدود  42/5میلیارد دالر در سال 94
تقلیل یافته ،واردات ایران با بیش از  22/5درصد
کاهش به  41/5میلیارد دالر رس��یده و سرمایه
خارجی وارد شده از  5ميليارد دالر سال  91به
 1/4ميليارد در سال  94رسيده است.
اين دولت حقيقتا دولت عالمت تعجبهاست،
حدود يك ماه پيش بود كه يكي از مديران دولتي
در دانش��گاه بينالمللي ام��ام خميني قزوين ،از
3تش��كل دانشجويي به خاطر صدور يك بيانيه
و محتواي مجرمانه آن شكايت كرد ...
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یکم -در ماههای گذشته یک
تئوری جدید در برخی محافل
عموما نزدیک به دولت ش��کل
گرفته که میگوید اختالفها
میان آمریکا و س��عودی درباره
شکلبندی ژئوپلیتیکی منطقه و کیفیت موازنه
قوا در آن ،واقعی اس��ت و آمریکا در حال حرکت
به س��متی است که اوال دس��ت و پای خود را از
منطقه جمع کن��د و ثانیا با هدف کنترل پدیده
جهانی تروریس��م ،راهبردی جدید در منطقه در
پیش بگیرد که خروجی آن میتواند «بازتعریف
اتحادهای آمری��کا در منطقه» و در نتیجه «وارد
شدن ایران به جرگه متحدان آمریکا» باشد .این
صورتبندی بس��یار خالصه از ی��ک تئوری کم و
بیش مبسوط است که در نهایت توصیه میکند
ایران باید براساس یک تفاهم ژئوپلیتیک با آمریکا،
بخشی از نظم منطقهای باش��د که «قدرتهای
ب��زرگ» روی آن اجم��اع دارند و ب��ه این روش،
حریف اصلی منطقهای خود یعنی سعودی را هم
کنترل کند .به زبان سادهتر ،کسانی معتقدند ایران
باید از طریق سازش منطقهای با آمریکا ،عربستان
و پدیده تکفیریگری را کنترل کند .بدون آنکه
بخواهیم وارد جزئیات ش��ویم ،در همان نگاه اول
میتوان دید این تئوری چند اش��کال اساس��ی
دارد؛ اوال مدافعان س��ازش ژئوپلیتیک با آمریکا
(بخوانید برجام )2این نکته را در نظر نمیگیرند
که روایتهای جدید از استراتژی منطقهای آمریکا
ـ از جمله آنچه «جیک سالیوان» به عنوان یکی
از اصلیترین مشاوران «هیالری کلینتون» گفتهـ
ایده خ��روج از خاورمیانه را به طور کامل منتفی
کرده و آمریکاییها اکنون به صراحت میگویند نه
فقط در منطقه خواهند ماند ،بلکه از هم اکنون به
این میاندیشند که چگونه باید روابط واشنگتن را
با اعراب سنی در منطقه «معماری مجدد» کنند.
در واقع از حاال کامال روش��ن است که اگر برنده
انتخابات نوامبر در آمریکا هیالری کلینتون باشد،
یکی از اولین پروژههای او ورود مجدد به خاورمیانه
به عنوان بخش��ی از ائتالف تکفیری علیه محور
مقاوم��ت خواهد بود .ثانیا اغراق درباره اختالفات
آمریکا با برخی بازیگران منطقهای ناشی از عدم
درک صحی��ح محل نزاع آنهاس��ت .آنچه پس از
برجام میان سعودی و آمریکا رخ داده ،رویگردانی
عربستان از آمریکا نیست ،بلکه نگرانی از این است
که جایگاه س��عودی در راهبرد منطقهای آمریکا
تضعیف شود و دقیقا به همین دلیل ،همه آنچه
اکنون س��عودی در پی آن است ـ و پایههای آن
در نشست کمپ دیوید ریخته شد ـ این است که
مجددا نقش سنتی خود را در راهبرد منطقهای
آمریکا احیا کند .در واقع ،منازعه در س��عودی بر
سر چگونه نزدیکتر شدن به آمریکاست نه نحوه
دور شدن از آن .در نتیجه این سادهاندیشی محض
اس��ت ـ و با هیچ اطالع��ات میدانی هم تطبیق
نداردـ که کسی تصور کند آنچه عربستان امروز
در منطقه میکند ،بویژه برنامه سعودی در یمن و
سوریه ،ناهماهنگ با آمریکاست یا در این حوزهها،
ش��کافی چنان عمیق میان آنها وج��ود دارد که
ایران بتواند از آن بهرهای ببرد .سعودی همچنان
یک ابزار در دست آمریکاست منتها همانطور که
سیدحسن نصراهلل چند روز پیش گفت بار اصلی
که این بار آمریکاییها روی دوش آن گذاشتهاند
این است که رهبری جریان تکفیری در منطقه را
به عنوان «تازهترین حریف منطقهای مقاومت» بر
عهده بگیرد .اگر از این منظر به مساله نگاه کنیم
هرگونه محاسبه روی شکاف آمریکا و سعودی در
منطق��ه در واقع ترفندی برای نزدیک ش��دن به
آمریکا خواه��د بود بیآنکه چیزی از حقیقت در
آن نهفته باشد.
دوم -یکی از بهترین نش��انهها که ثابت میکند
عربستان همچنان بخشی از یک برنامه آمریکایی
برای منطقه است نزدیکی شتابان ریاض به تلآویو
و حرص و ولعی است که هر دو طرف برای تشکیل
یک جبهه واحد منطقهای از خود نشان میدهند.
این امر آشکارا به نفع آمریکاست چرا که اوال گامی
اساسی به سمت حل مساله فلسطین محسوب
میشود و ثانیا با ایده اصلی اوباما – که کلینتون
هم موافق آن است  -مبنی بر شکلدهی به یک
مکانیسم مهار منطقهای قدرتمند در مقابل ایران
که بار آمریکا را س��بک کند کام�لا انطباق دارد.
یک��ی از مهمترین نتایج این نزدیکی ،آغاز حجم
انبوهی از تحرکات است که بیهیچ ابهامی ثابت
میکند این ائتالف جدید قصد دارد فاز جدیدی از
عملیات نیمه سخت علیه ایران را که هدف اصلی
آن سرایت دادن ناامنیهای منطقه به داخل ایران
است ،آغاز کند.
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