
دوقطبى سازى يكى از كارآمدترين ابزارها در 
به  مى توان  مثال  عنوان  به  است.  انتخابات 
مثل جمهورى احزاب و جريان ها  دوقطبى 
 خواه و دموكرات در آمريكا و همچين روش
 ها و شعارها مثل فقر و توانمندى اقتصادى؛ 
جنگ و صلح و يا آمريكايى و غيرآمريكايى با 

شعارِ «اول، آمريكا» اشاره كرد. 
در ايران نيز سياسيون همواره تالش كردند تا در ايران نيز سياسيون همواره تالش كردند تا 
فضايى دوقطبى را در جامعه حاكم كنند. از 
اصالح طلب  و  اصول گرا  و  راست  و  چپ 
گرفته تا شعارهاى اجرايى در فضاى معيشت 

و كسب و كار و جنگ و صلح. 
گاهى انتخاب و شكل گيرى جريان دوقطبى گاهى انتخاب و شكل گيرى جريان دوقطبى 
در شعارها  و روش ها متاثر از شرايط واقعى 
جامعه است اما در انتخابات اخير كه سعى بر 
ايجاد دوقطبى جنگ و صلح است، به جرئت 
مى توان گفت تنها حربه اى تبليغاتى است و 
همانگونه كه مقام معظم رهبرى فرمودند: «آن 
مسئول اروپايى به مسئوالن ما مى گويد، اگر 
برجام نبود جنگ در ايران حتمى بود؛ دروغ برجام نبود جنگ در ايران حتمى بود؛ دروغ 
محض! چرا مى گويند جنگ؟ چون ذهن برود 

به جنگ.»  
بنابراين دوقطبى سازى «توافق ـ جنگ»، يك 
دوقطبى سازى دروغين با اهداف سياسى براى 
خارجى ها و گروه هايى در داخل كشور است. 
بدين نحو كه به رغم توخالى بودن ادعاهاى 
نظامى ترامپ عليه ايران، شبكه داخلى نفوذ، 
ايران  ملت  به  و  تاكيد  آنها  بودن  واقعى  بر 
تصريح خواهد كرد اگر به دنبال اجتناب و 
ديوانه اى  با  تمام عيار  جنگ  يك  از  ديوانه اى پرهيز  با  تمام عيار  جنگ  يك  از  پرهيز 
همچون ترامپ هستيد، در انتخابات 96 به 
گزينه اى راى بدهيد كه چوب در النه زنبور 
شكل  اين  به  و  نپيچد!  او  پاى  به  و  نكند 
به  را  موقعيت  مى كنند  مجبور  را  مخاطب 
شكل سياه يا سفيد ببيند تا از آن بهره انتخاباتى 

ببرند. 
پس از تجربه فاجعه بار طبس براى آمريكا، پس از تجربه فاجعه بار طبس براى آمريكا، 
38 سال است كشور ما در كمربندى از ناامنى 
كه  برهه اى  در  جز  اما  است  گرفته  قرار 
دولتمردان كشور ضعف در برابر دشمن نشان 
همه  وجود  با  صدر)،  بنى  دادند(دولت 
تهديدها هيچ جنگى  بر ايران تحميل نشد 
زيرا قدرت بازدارنده اى به نام حضور مردم و 
جمع ايمان و افزايش توان علمى و نظامى جمع ايمان و افزايش توان علمى و نظامى 

وجود داشته است.  
اين فريب تكرارى كه بارها در تاريخ تكرار 
قيام  زمان  در  را  آن  نمونه  بدترين  و  شده 
سپاه  از  كوفيان  خوردن  فريب  و  اباعبداهللا 
خيالى شام ديده ايم، نبايد انتخاب ما را دچار 
اشتباه كند كه هدف اصلى تحميل همين اشتباه 
در تصميم گيرى است. راى ما بايد براساس 
نامزدهاى  عملكرد  و  جامعه  واقعيت هاى 

حاضر در انتخابات باشد. حاضر در انتخابات باشد. 

باران زعيمى 
شماره 

شماره چهل و هفتم 

با  تعامل  تا  تنش زدايى  مفهوم  و  معنا  از 
ديگران، فرسخ ها فاصله است. يكى نشانه 
عيب و كاستى و ديگرى نشانه فرهنگ و 
شعار  با  آنكه  است.  انسان  درونى  شعور 
تنش زدايى به ديگران لبخند مى زند، خود 
داده  قرار  رابطه  يك  ضعف  نقطه  در  را 
است و آنكه نياز خود و جامعه را تعامل 
با ديگران مى داند، در عين عزت، رابطه را با ديگران مى داند، در عين عزت، رابطه را 

گسترش مى دهد. 
با اين تعاريف آيا ايران نياز به دولتى دارد 
كه با دنيا تنش زدايى كند و يا با استفاده، 
ظرفيت  استعدادها،  از  بهره ورى  و  انتفاع 

جهان  با  كشورش،  مردم  و  داخلى  هاى 
تعامل داشته باشد؟ 

كه  دورانى  در 
واردات لوازم آرايشى به كشور شده است 
حيوانى  كود  تن   4600 ورود  با  و 
بزرگترين وارد كننده كود در جهان شده 
نفر  هزار   8 از  بيش  كه  زمانى  در  ايم، 
درصد   60 وقتى  و  شده اند  بيكار  جوان 
كارخانه هاى توليدى در كسادى بازار و به 
دليل ركود تعطيل شده اند، دولت يازدهم دليل ركود تعطيل شده اند، دولت يازدهم 
«چوب  مانند  كاالهايى  كردن  وارد  با 
كبريت» 138 هزار ميليارد تومان به جيب 

اقتصاد و كارگران چينى مى ريزد. 

تدريجى  مرگ  شاهد  روز  هر  حالى  تدريجى در  مرگ  شاهد  روز  هر  حالى  در 
هستيم،  اقتصادى  ساختارهاى  و  توليد 
كارگران معدن و كارگران ارج و داروگر 
و پالسكو زير آوار بى تدبيرى، وعده ها و 
دو  مى دهند،  جان  روزه   100 قول هاى 
مى خوانند،  بيانيه  يازدهم،  دولت  ركن 
رياست  به  براى رسيدن  و  لبخند مى زنند 

از  غير  راه هايى  به  دوازدهم،  از جمهورى  غير  راه هايى  به  دوازدهم،  جمهورى 
پاسخگويى، صداقت و صندوق رأى فكر 

مى كنند. 
در  چون  نمى دهم!  رأى  روحانى  به  من 
حالى كه مردم ايران، در هر قشر و قومى، 
معدن  مظلوم  كارگران  مانند  روز  هر 
ركود،  آوار  سنگينى  آزادشهر،  يورت 
اقتصادى  ولنگارى  و  تبعيض  گرانى، 
كشور را حس مى كنند، دولت براى كسب 
مجدد رأى، با عوام فريبى مشكالت كشور 
ربناء  قبل، كنسرت و صوت  به دولت  ربناء را  قبل، كنسرت و صوت  به دولت  را 

فالن خواننده ربط مى دهد. 
به روحانى رأى نمى دهم! چون خاكى كه 
برويد،  تدبير  و  اميد  بذر  آن  در  بود  قرار 

شوره زارى شد كه زخم دل مردم فقير،  

 مادر و فرزندان شهيد را سوزاند. 
به او رأى نخواهم داد، چون با شعار تحولبه او رأى نخواهم داد، چون با شعار تحول

غرِب  به  اعتماد  مزمن  توهم  با  و   خواهى 
باهوش و مودب، واقعيت اقتصاد مقاومتى، 
ظرفيت درونى و معيشت مردم را فراموش 
در  كشور  پيشرفت  مردم،  سعادت  و  كرد 
علم و فرهنگ را به تصميمات غرب گره 

زد. 
به او راى نخواهم داد، چون در چهار سال به او راى نخواهم داد، چون در چهار سال 
تمام  كردن  امنيتى  و  محرمانه  با  گذشته، 
قراردادها، مذاكرات، مصوبه ها و هر آنچه 
استقالل  و  مردم  معيشت  سرنوشت  به 
در  را  تبعيض  بود،  خورده  گره  كشور 
گذاشتن  بى خبر  با  و  كرد  نهادينه  جامعه 
مردم و نخبگان جامعه از وضعيت كشور، 
سعى كرد چنين القاء كند كه جنگى در راه سعى كرد چنين القاء كند كه جنگى در راه 
بود و كبوتر صلحى كه بر دوش اين دولت 
دشمن  توسط  ماشه  چكاندن  مانع  نشسته 
است. جنگى كه نه بوده و به بركت اقتدار 

نظام اسالمى، نخواهد بود. 
بازگشت به گذشته، تكرار دوباره وضعيت بازگشت به گذشته، تكرار دوباره وضعيت 
محصوالت  مصرف  برده ى  و  كنونى 
گام هاى  فرصت  ماندن،  ديگر  كشورهاى 
براى  روشن  آينده اى  سوى  به  را  بلندتر 

فرزندانمان باقى نخواهد گذاشت. 

مـــاهنــامــه 
 فرهنگى، سياسى، اجتماعى 
توليدات كاربران شبكه اجتماعى افسران 

تغيير به نفع مردم 
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حجت االسالم امين بهرامى حجت االسالم و المسلمين شفيعى  هنگى  فر

مقام واليت كه  از  بعد  قانون،  *براساس 
نفر  است،  اسالمى  نظامى  هرم  راس  در 
او  و  است  رييس جمهور  كشور  دوم 

مسئول اجراى قانون اساسى است. 
حيثيت  دو  امروز  روحانى  آقاى  حيثيت *جناب  دو  امروز  روحانى  آقاى  *جناب 
دارد، يك حيثيت اين كه يكى از شش نفر 
اما  است،  جمهورى  رياست  كانديداى 
رييس  كه  دارد  ايشان  ديگر  حيثيت  يك 

جمهور اسالمى ايران است. 
*در روزهاى اخير آقاى روحانى در نطق*در روزهاى اخير آقاى روحانى در نطق
 هاى انتخاباتى و سفرهاى استانى، مطالبى 
نگرانى،  مايه  كه  مى كند  جارى  زبان  بر 
تعجب و سوال مى شود. تعابيرى بر لسان 
از  تعابير  اين  كه  مى شود  جارى  ايشان 
مايه  كشور  رسمى  شخص  دومين  زبان 

تعجب و نگرانى است. 
با يك سرى  انقالب اسالمى  اول  از  با يك سرى *ما  انقالب اسالمى  اول  از  *ما 
اتهامات بزرگ از سوى نظام سلطه مواجه 
بوديم. مثال اگر قاتلى را با حكم دستگاه 
بشر  حقوق  گفتند  كرديم  اعدام  قضايى 
مواد  قاچاقچى  اگر  است،  شده  نقض 
اعدام  به  حكم  قضايى  دستگاه  را  مخدر 
كرده است گفتند حقوق بشر نقض شده، 
اجرا  را  اسالمى  حدود  و  حقوق  اجرا اگر  را  اسالمى  حدود  و  حقوق  اگر 
كرديم دشمنان ما را به نقض حقوق بشر 

متهم كردند. 
اين ها براى ما آشناست، غريب نيست. اما اين اين ها براى ما آشناست، غريب نيست. اما اين 
كه در بيانات رييس جمهور اسالمى ايران عين 
بعضى از اين تعابير تكرار شود عالمت سوال 
است. اين كه رييس جمهور اسالمى ايران در 
جايگاه نطق تبليغاتى، رقباى خودش را كه 
شوراى نگهبان آن ها را تاييد كرده، كسانى كه 
38 سال است دارند مردم را اعدام و زندان 
مى كنند لقب بدهد، اين براى ما جاى سوال مى كنند لقب بدهد، اين براى ما جاى سوال 

است. 
بيان  از  رييس جمهور  منظور  نمى دانيم  *ما 
كلماتى كه دقيقا مشابه تريبون هاى نظام سلطه 
نظام  اتهامات  حرف ها  اين  چيست؟  است 
سلطه به ماست. آيا واقعا كسى در اين كشور، 
را  پياده روها  خواسته  اسالمى  انقالب  در 
ديواركشى كند؟ هيچ عقل سليمى اين را مى
 پذيرد؟ آيا واقعا نظام اسالمى، جامعه اسالمى 
پياده ديواركشى  خطر  معرض  در  پيادهما  ديواركشى  خطر  معرض  در  ما 

 روهاست؟ 
خبرنگاران  مصاحبه  به  كنيد  مراجعه  شما 
انقالب  پيروزى  از  قبل  امام  با  خارجى 
اسالمى، همين اتهامات در حرف هاى آن ها 

وجود دارد: راست است كه شما تمدن را 

قبول نداريد؟ راست است كه شما ماشين 
استفاده نخواهيد كرد؟ راست است كه شما 
زن ها را خانه نشين خواهيد كرد؟ اين ها در 

سواالتشان است. 
*اگر يك روزى يك كسى، يك موردى، *اگر يك روزى يك كسى، يك موردى، 
يك كار افراطى كرده، از اين آدم ها در همه 
جريان هاى سياسى كشور موجود است. در 
جمع دوستان آقاى رييس جمهور هم كسانى 
از همين تندروهاى اول انقالب هست، اما 
اسالمى  جمهورى  نظام  سياست  اين  آيا 

بوده؟ 
من  رقباى  اگر  بگوييد  مردم  به  كه  من *اين  رقباى  اگر  بگوييد  مردم  به  كه  *اين 
رييس جمهور بشوند دوباره زندان ها، دوباره 
بگيروببندها شروع خواهد  دوباره  فشارها، 
شد، واقعا اين طور است؟ آيا در جمهورى 
اسالمى چنين اتفاقاتى است كه فقط آقاى 

روحانى از آن باخبرند؟ 
مى شرعى  مسئله  است،  روحانى  مى*ايشان  شرعى  مسئله  است،  روحانى  *ايشان 
 داند، فقه و اصول خوانده. سوال ما از آقاى 
اين  رياست جمهورى  جايگاه  در  روحانى 
را  كسانى  چه  حرف ها  اين  كه  است 
خوشحال و چه كسانى را نگران مى كند؟ آيا 
اين حرف ها تقويت دوستان است؟ تقويت 
جمهورى اسالمى است؟ يا امروز به دست 
مايه حمالت نظام سلطه تبديل شده است؟ مايه حمالت نظام سلطه تبديل شده است؟ 
كه بگويند ببينيد! آنچه كه ما 37 سال پيش 
در مورد جمهورى اسالمى ايران مى گفتيم 
مى گفته  رييس جمهورشان  بيان  در  امروز 

 شود. 
*اين مطلب مايه تعجب و تحير است كه *اين مطلب مايه تعجب و تحير است كه 
چرا آقاى روحانى اين چنين عمل مى كند؟ 
رقابت به چه قيمتى؟ به چه بهايى؟ تا چه 
دوره  براى  رييس جمهور  آقاى  مرحله اى؟ 
راى  چنانچه  و  آوردند  راى  چنانچه  بعد 
نياوردند در هر دو حال در كارنامه خودشان 

نمره منفى ثبت كردند. 
*به قول ما طلبه ها جاى يك حاشيه است *به قول ما طلبه ها جاى يك حاشيه است 
كه اگر جمهورى اسالمى در اين 37 سال 
اين كارها را مى كرده، خب شخص شما هم 
جزو  سال ها  اين  طى  در  شريكيد!  آن  در 
از  كه  شما  بوديد.  اسالمى  نظام  مسئوالن 
اول  سال هاى  از  كه  شما  نيامديد.  بيرون 
نظام اسالمى  انقالب اسالمى جزو مديران 
بوديد. چرا اين كارها را كرديد؟ اين ادبيات بوديد. چرا اين كارها را كرديد؟ اين ادبيات 
كه روند رو به سرعتى هم دارد نگران كننده 

است. 
22ارديبهشت 96 - اهواز 
مسجد صاحب الزمان 

در آستانه انتخابات 
 96عده اى به دنبال 
 تطهير چهره دولت 
دولت  اين  اما  هستند.  اميد  و  تدبير  دولت   اين  اما  هستند.  اميد  و  تدبير   
سوراخ  با  آب  از  پر  كيسه  يك  همانند 

هاى متعدد است كه از هر طرف جلوى 
سوراخى را بگيرند از اطراف ديگر آب 
از آن ميريزد. يكى ديگر از اسناد فاجعه 
بارى كه اين دولت به شكل مخفيانه تن 
به امضا و اجراى آن داده است مصوبه اى 

تحت عنوان  است.  
صريح  انتقاد  مورد  اخيرا  كه  سند  اين 
گرفت  قرار  نيز  معلمان  درجمع  رهبرى 
كه  است  صفحه اى  صد  چند  سند  يك 
آن  مفاد  اهم  و  دارد  متعددى  بندهاى 

بدين قرار است: 
سن  از  جنسى  مسائل  سن *آموزش  از  جنسى  مسائل  *آموزش 
چهارسالگى براى همه الزامى است كه 
و  دارد  را  خود  مطالب  سنى  گروه  هر 
والدين حق دخالت در آموزش ندارند.  
در سن چهار تا شش سال بايد آموزش در سن چهار تا شش سال بايد آموزش 
حقوق جنسى به صورت ريز و كامل و 
متفاوت جنسى  هنجارهاى  به  احترام  با 

افراد صورت پذيرد.  
طرف  از  بايد  خانواده ها  و  طرف *مدارس  از  بايد  خانواده ها  و  *مدارس 
احمر  هالل  مثل  بين المللى  مراجع 
نظارت شوند و حق عدم رعايت آن را 

ندارند. 
آموزش  معلم  تربيت  در  تنها  *معلمين 
بين  مجامع  مطالب  طبق  هم  آن  ببينند، 

المللى و خارجى نه اسالمى ايرانى. 
تربيت  همين  طريق  از  فقط  تربيت كشورها  همين  طريق  از  فقط  كشورها 
از  نه  بگيرند  معلم  بايد  معلم 
آموزشهاى  با  و  ديگر  دانشگاههاى 

بومى. 
*مدارس و دانشگاهها در كتب درسى *مدارس و دانشگاهها در كتب درسى 
دين  هر  با  مرتبط  مطالب  طرح  حق 
درراه  جهاد  فرهنگ  اسالم،  بخصوص 
حق، ايثار وشهادت طلبى منطيق برنص  

مبارزه خاموش با اسالم 

رقابت به چه قيمتى؟ 

شماره چهل و هفتم 

روايات  و  قرآن  شريفه  آيات  روايات صريح  و  قرآن  شريفه  آيات  صريح 
ندارند  را  السالم)  بيت(عليهم  أهل 
ساير  و  فهميده  شهيد  درس  (حذف 
در  حتى  انقالبى   – اسالمى  دروس 
كودك  حقوق  از  واين  تاريخ)  بخش 
كامل  آموزش  به  ملزم  اما  نيست 
به  سال   4 كودكان  به  جنسى  مسائل 

هستند.  هستند. باال  باال 
يعنى  آن  مكمل  سند  و  سند  اين  يعنى *در  آن  مكمل  سند  و  سند  اين  *در 
خانواده  از  بايد  شده  گفته   who سند 
خانواده  توضيح  در  شود.  حمايت 
آمده است: زن و مرد و فرزند، زن و 
زن و فرزند، مرد و مرد و فرزند. يعنى 
به  همجنس بازى  و  روسپى گرى  بايد 

شوند.  شناخته  رسميت 
الگوى  صداى  و  سر  بى  الگوى پذيرش  صداى  و  سر  بى  پذيرش 
كردن  اجرايى  و  غربى  نهادى  تربيتى 
به فراموشى سپردن اسناد  فورى آن و 
باالدستى كه در اين زمينه وجود دارد 
اينكه به  و اجراى غيرقانونى آن بدون 
در  بدعت  يعنى  برسد  مجلس  تصويب 
ديكتاتورى  و  كشور  اجرايى  ساختار 
حال  خود.  خواست هاى  اجراى  حال در  خود.  خواست هاى  اجراى  در 
و  چون  بى  اجراى  با  روش  اين  اگر 
شود  همراه  غربى ها  خواسته  چراى 
نفوذ  دروازه  گشودن  مى شود  معنايش 
سياسى  ساختارهاى  تمام  اضمحالل  و 

ايران.  
حق  كشورها  آمده  سند  در  حق بعالوه  كشورها  آمده  سند  در  بعالوه 
اجرايى نكردن همه يا برخى مفاد سند 
اين  امضا  از  بعد  اگر  پس  ندارند.  را 
را  قرارداد  يا  بگذاريم  كنار  را  سند 
حقوق  نهادهاى  در  نكنيم،  عملى 
بهانه  و  شد  خواهيم  محكوم  بشرى 
مردم  و  كشور  بر  فشار  براى  جديد 
شاهد  متاسفانه  و  شد  خواهد  شاهد فراهم  متاسفانه  و  شد  خواهد  فراهم 
بشرى  حقوق  هاى  تحريم  تصويب 
مظلوم  ملت  بر  آنها  طرف  از  جديد 

بود.  ايران خواهيم 

برود  راه  موكت  روى  كفش  با  رجايى  ندارد  دليلى 
آموزش  و  وزارت  ساختمان  از  نخست وزيرى  انتقال  از  پس 
كهنه  آقاى رجايى خيلى  اتاق  موكت  پاستور،  خيابان  به  پرورش 
را  وضعيت  اين  وقتى  دوستان  از  يكى  بود.  پاره  و  مندرس  و 
با موكت  را  داد و موكت كهنه  نو سفارش  مشاهده كرد، موكت 

كردند.  جايگزين  نو 
روز بعد، وقتى آقاى رجايى به دفترش آمد و چشمش به موكت روز بعد، وقتى آقاى رجايى به دفترش آمد و چشمش به موكت 

است؟»  شده  عوض  موكت  «اين  پرسيد:  افتاد،  نو 
گفتيم:  است؟»  كرده  را  كار  اين  «چه كسى  پرسيد:  «بله.»  گفتيم: 

«فالنى.» 
او  حقوق  از  را  موكت  اين  «پول  گفت:  شنيد،  را  ايشان  اسم  تا 
مى  زندان  سيمانى  كف  كه  رجايى  ندارد  دليلى  كنيد.  كم 
برود!»  راه  تازه اى  موكت  چنين  روى  كفش  با  است،  خوابيده 

يادداشت شفاهى 



شما هيچ از اين قدرتهاى بزرگ نترسيد كه شما در پناه خدا هستيد و همه قدرتها در مقابل قدرت خداى تبارك و تعالى فانى هستند. چنانچه گفته مى شود كه دولت آمريكا 
ميخواهد نظامى بياورد و اين مملكت را به خاك و خون بكشد، باور نكنيد اوالً و ثانياً اگر بيايد، سزاى خودش را خواهد ديد. ما از محاصره اقتصادى و محاصره نظامى و دخالتهاى 
نظامى ابرقدرتها نمى ترسيم. فرضاً كه آنها وارد بشوند در اينجا، ما با قدرت در مقابلشان ايستادگى مى كنيم، و ساير ملتهاى اسالمى هم در مقابلشان هستند. با قدرت، ما بايد به 
پيش برويم، تا اينكه احكام اسالم را در مملكتمان بلكه در منطقه، بلكه در دنيا پياده كنيم.                                                                             روزنامه كيهان 59/2/28
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باران زعيمى  اقتصاد 

من اينها را  
مى شناسم! 

آيا  
وعده ايجاد درآمد سرشار 

اجرايى شد؟ 

در سال شد.  فرآورده ها   
به  دالر  به  نفت  فروش  امكان  عدم 

دالر   چرخه  تحريم  تداوم  خاطر 

همچنان  نفت  فروش  پول  از  (بخشى 
بلوكه شده ) 

يازدهم در مسير  برنامه غيرعادى دولت 
 مبارزه با قاچاق از جمله:  مبارزه با قاچاق از جمله: 

خروج  و  ورود  كنترل  از  *جلوگيرى 
بندر شهيد  10 درب  از  8 درب  از  كاال 

رجايى؛ 
كاال  رهگيرى  سيستم  تنها  كاال *حذف  رهگيرى  سيستم  تنها  *حذف 
ارائه  بهانه  به   (... و  كد  ايران  (شنبم، 
سال   4 از  بعد  االن  كه  جديد  سيستم 
است.  نشده  ارائه  سيستمى  چنين  هنوز 
مبارزه  براى  پيگير  مقامات  از  شكايت 

قاچاق؛  با 
قاچاق  جلوى  اصوال  اينكه:  به  قاچاق*اعتقاد  جلوى  اصوال  اينكه:  به  *اعتقاد 
اصال  روحانى:  "آقاى  بگيريم؟!  چرا  را 

ندارد!!!"  معنا  قاچاق 
سازى  شفاف  موضوع  به  اهتمام  *عدم 

فساد  با  مبارزه  و 
و  متخصص  وزراى  انتخاب  و عدم  متخصص  وزراى  انتخاب  عدم 
و  (صنعت  وزارتخانه  هر  براى  مناسب 
و  آموزش  اطالعات،  كار،  معدن، 

 (.. و  نفت  پرورش، 
و  درصد   12.8 تا  بيكارى  نرخ  افزايش 
فرصت  از  زيادى  تعداد  رفتن  دست  از 

پايدار  شغلى  هاى 

حدود  تا  رسمى  تورم  نرخ  كسب 
 25 خانوار  تورم  نرخ  و  درصد 

نرخ   كاهش  علل  جمله  از  درصدى. 

كاهش  و  ركود  تداوم  رسمى،  تورم 
است.  مردم  خريد  قدرت 

به  درصد   36 از  جينى  ضريب  افزايش 
طبقاتى  شكاف  تشديد  و  درصد   39

و  كارگاه  هزار  هفده  از  بيش  و تعطيلى  كارگاه  هزار  هفده  از  بيش  تعطيلى 
مشهور  و  توليدى  كارخانه 

 2.5 افزايش  و  عمرانى  بودجه  كاهش 
رفتن  (باال  جارى  بودجه  درصدى 

دولت)  مخارج 
افزايش واردات لوكس و كم فايده پس افزايش واردات لوكس و كم فايده پس 
 100 افزايش  جمله  از  برجام،  از 
50 درصدى  درصدى واردات نوشابه و 

لوكس.  خودروهاى 
كاالهاى  برخى  به  واردات  مجوز  ارائه 
ممنوع  قبال  كه  مهاجم  فرهنگ  با  لوكس 

است.  بوده 
كه  تركيه  به  ترجيحى  تعرفه  كه اعطاى  تركيه  به  ترجيحى  تعرفه  اعطاى 
پوشاك  واردات  شديد  افزايش  موجب 
نابودى  نتيجه  در   .. و  كفش  و  كيف 

گرديد  داخل  توليدى هاى  از  بسيارى 
غيرنفتى  خام  مواد  صادرات  افزايش 

 .. و  معدنى  مواد  خاك،  مانند 
سرمايه  درصدى  شصت  حداقل  سرمايه كاهش  درصدى  شصت  حداقل  كاهش 

دالر   ميليارد   4.6 از  خارجى  گذارى 
  2.5 91 (در اوج تحريم ها) به  در سال 

سال  در  دالر  ميليارد 
هواپيماهاى  غيراولويت دار  خريد 
ايجاد  موجب  كه  نو  نام  به  مرجوعى 
كشور  براى  دالرى  ميليارد   50 بدهى 

شد. 
سياستهاى   با  پروژه ها  برخى  سياستهاى  تعارض  با  پروژه ها  برخى  تعارض 
نمودن  مستنثنى  مانند  اقتصادى  كالن 

گذارى!  قيمت  از  خارجى ها 
به  مقاومتى  اقتصاد  مفاهيم  تحريف 
اقتصاد  مى گويد:  زنگنه  مثال  عنوان 
و  نفت  بيشتر  صادرات  راه  از  مقاومتى 

ميشود(1/93)  محقق  جهان  به  گاز 
به  توليدى  ظرفيت هاى  گذاشتن  به معطل  توليدى  ظرفيت هاى  گذاشتن  معطل 
خارجى  سرمايه گذارى  و  مذاكرات  اميد 
به  پيمانكارى  فعاليت هاى  واگذارى 
مانند  داخلى  توان  وجود  با  خارجى ها 
اداره  و  قطارها  كترينگ  گاز،  و  نفت 

و...  چابهار  بندر 
خارجى  قردادهاى  جديد  الگوى  خارجى ايجاد  قردادهاى  جديد  الگوى  ايجاد 
مانند  غربى ها  به  وابستگى  افزايش  و  و 
و  آهن  راه  خودرو،  نفتى،  قراردادهاى 

 ..
حقوق  و  ميلياردى  وام هاى  پرداخت 

به  ميليون   20 باالى  نجومى  هاى 
معدود   تعدادى 

(آبگوشت  نيم  نمى توا ما  فرهنگ  لقاء  (آبگوشت ا نيم  نمى توا ما  فرهنگ  لقاء  ا
المپيك-  در  بى ظرفيتى  بزباش- 

  (... و  بمب!  يك  با  تخريب 
به  كشور  كالن  ساختارهاى  تخريب 
مردم  توده  شدن  فقيرتر  و  اشرااف  نفع 
در  قبل  دولت  به  مشكالت  همه  ارجاع 

دولت.  سكاندارى  چهارسال  طول 
ماست  روى  پيش  انتخاب  يك  ماست اكنون  روى  پيش  انتخاب  يك  اكنون 
تمام  با  خود  زندگى  در  كه  را  آنچه  تا 
ترسيم  مبناى  ايم  كرده  درك  وجود 
در  كه  اتفاقاتى  دهيم.  قرار  آينده 
نوع  از  ناشى  افتاد  خواهد  بعد  سالهاى 
شريك  آن  درايجاد  و  بوده  ما  انتخاب 
افزايش  يا  تضعيف  و  بود  خواهيم 
ماست.  آراء  به  وابسته  كشور  ماست. قدرت  آراء  به  وابسته  كشور  قدرت 
مسير  انتخاب،  بهترين  با  كه  اميد 
پى  در  را  خويش  اسالمى  ميهن  تعالى 

 . يم بگير

مشكالت  رفع  وعده  با  يازدهم  دولت 
كار  به  آغاز  كوتاه،  مدتى  در  اقتصادى 
پايان عمر اين دولت  اما اكنون در  كرد. 
اقتصادى،  كارشناسان  برآوردهاى  طبق 
حوزه  اين  در  دولت  عملكرد  برآيند 
در  نابسامانى  و  ركود  افزايش  موجب 
بحرانى  با  كشور  و  شده  مردم  زندگى 
اين روند مى تواند  ادامه  كه  اين روند مى تواند مواجه شده  ادامه  كه  مواجه شده 
امروز  اقتصادى  جنگ  در  فاجعه  يك  به 

شود.  منجر 
اقتصادى  كارشناسان  ارزيابى  طبق 
ايران  تاريخ  ركود  بى سابقه ترين  شاهد 
اقتصادى  عملكرد  از  را  مردم  كه  هستيم 
فرشاد  است.  كرده  دلسرد  روحانى 
دولت  عجيب  آمارهاى  درباره  مومنى 
رشد  ادعايى  آمارهاى  مى گويد: 
است  معتبر  نه  دولت  سوى  از  اقتصادى 
ايمن  جعفرزاده  كيفيت.  داراى  نه  ايمن و  جعفرزاده  كيفيت.  داراى  نه  و 
مى  مشكالت  ريشه  درباره  نيز  آبادى 

از  ناشى  كشور  مشكالت  تمامى  گويد: 
نيز  نعمتى  و  بوده  محورى  توليد  عدم 
رونق  عدم  و  ركود  است  معتقد 
است.  آفريده  جدى  مشكالت  اقتصادى 
مشكالت  از  برخى  به  مجال  اين  مشكالت در  از  برخى  به  مجال  اين  در 
حاكميت  سال   4 در  شده  ايجاد  مهم 
اشاره  مجريه  قوه  در  بيرون نگر  تفكر 

 : مى كنيم
در  بانكى  شبكه  انباشه  زيان  در افزايش  بانكى  شبكه  انباشه  زيان  افزايش 
ميليارد  هزار   350 مرز  تا  دولت  اين 
كل  كه  حاليست  در  اين  و  تومان 
هزار   70 بانكى  شبكه  ثبتى  سرمايه 
دولت  درواقع  است.   تومان  ميليارد 
سراشيب  در  را  بانكى  شبكه  يازدهم 
از  يكى  كه  است  داده  قرار  ورشكستگى 
به  كه  است  نجومى  وام هاى  آن،  به داليل  كه  است  نجومى  وام هاى  آن،  داليل 

شد.  داده  نورچشمى ها 
و  نفت  بخش  در  فروشى  خام  افزايش 
به  كشور  بيشتر  وابستگى  و  گاز 
سياست هاى  برخالف  نفتى  درآمدهاى 

مقاومتى  اقتصاد 
پااليشگاه ها  به  خام  نفت  كمتر  پااليشگاه ها تحويل  به  خام  نفت  كمتر  تحويل 
موجب  كه  بيشتر  خام فروشى  براى 

توليد   ليتر  ميليارد   2 حدود  كاهش 



ما را در مسيرى كه شروع كرده ايم تنها نگذاريد. ايده هاى خود را در مورد مسائل فرهنگى، سياسى و اجتماعى براى 
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   كرباليى حميد 

باران زعیمی 

اين روزها جريان سازشكار در حال القاى اين روزها جريان سازشكار در حال القاى 
ما  به  اگر  كه  به جامعه است  اين موضوع 
راى ندهيد قطعا كشور به سمت جنگ مى

 رود. حال بايد روى اين موضوع فكر كرد 
سايه  واقع  به  اين جريان  سناريوى  آيا  كه 
جنگ را از كشور دور مى كند يا برعكس، 

كشور را به سمت جنگ مى برد؟ 
آنچه  مى دهد  نشان  حاكم  جناح  آنچه گفتمان  مى دهد  نشان  حاكم  جناح  گفتمان 
اين  مجدد  انتخاب  در صورت  است  قرار 
برجام  دولت پى گرفته شود تكرار تجربه 
در حوزه هاى ديگر است. على مطهرى مى

 گويد: شايد با روحانى سوييس نشويم اما 
يعنى  اين  شد.  نخواهيم  هم  شمالى  كره 
تسرى برجام به حوزه هاى دفاعى. در ايام 
آشنا  جديد  واژه اى  با  انتخاباتى  آشنا تبليغات  جديد  واژه اى  با  انتخاباتى  تبليغات 

شديم: برجام موشكى!! 
كه  كرد  اعالم  مناظرات  در  روحانى  آقاى 
برداشتن  بعدى  دولت  براى  او  سياست 
تحريم جمله  از  غيرهسته اى  تحريمهاى 

 هاى موشكى است. تجربه 4 ساله نشان داد 
طوركل  به  دولت  خارجى  سياست  كه 
از  بايد  ايران  پس  است.  برجام  برمبناى 
مذاكره مى كند  آن  براى حفظ  آنچه ظاهرا 
چشم پوشى كند و درمقابل، وعده پوچ رفع چشم پوشى كند و درمقابل، وعده پوچ رفع 
تحريم ها را دريافت كند. همان مساله اى كه 
تحريم هاى  كه  بوديم  شاهد  برجام  در 
اساسى چون بانك و آيسا فقط به صورت 
محدود و مقطعى و براى سه ماه لغو شدند. 
جايش  سر  تحريم ها  چماق  يعنى  اين 
موشكى  برجام  به  نوبت  اكنون  و  باقيست 

رسيده است.  رسيده است.  
حال به رفتار آمريكا با يكى از كشورهايى 
كه توافقاتى شبيه برجام داشته است نگاهى 
مى اندازيم. مسيرى كه اين روزها برجاميان 
نام  به  را كشورى  مى گذارند  ما  پاى  پيش 
ليبى تا انتها رفت. ليبى كشورى بود كه به 
نظامى  اقتصادى، سياسى و  لحاظ صنعتى، 
ميان  در  رهبرى  حد  در  جايگاهى 
با  كشورى  داشت.  عربى  با كشورهاى  كشورى  داشت.  عربى  كشورهاى 
تاحدودى  ولى  غيردموكراتيك  حكومتى 

مردم پسند. 
ليبى كشورى صاحب صنعت هسته اى در 
نظر  از  كه  خاورميانه  كشورهاى  ميان 
صنعت موشكى نيز پيشرفته بود. اين كشور 
نسبى  امنيت  داراى  تحريم ها  عليرغم 
امضاى  ار  بعد  بود.  اقتصادى  و  سياسى 
توافقى برجام گونه جهت رفع تحريم هاى 

  
اعمال شده توسط غرب ابتدا صنايع هسته اى اعمال شده توسط غرب ابتدا صنايع هسته اى 
خود را نابود كرده و مواد غنى سازى شده 
را با كشتى به آمريكا فرستاد. اما موعد رفع 
رسيد  كه  آمريكا  و  غرب  تحريم هاى 
بالفاصله بهانه هاى جديد به ميان آمد. بهانه

 هايى چون خسارت الكربى، حقوق بشر و 
شباهت  آيا  كنيم.  دقت  موشكى.  صنايع 

عجيبى به برجام ما ندارد؟ عجيبى به برجام ما ندارد؟ 
اما ليبى به اميد لغو تحريم ها برجام موشكى 
را هم پذيرفت. موشكهاى اسكاد و گراد با 
برد 1000 كيلومتر كه مى توانستند سواحل 
اروپايى مديترانه هدف قرار دهند را خنثى 
برد  با  كروز  و  بالستيك  موشك هاى  كرد. 
بيش از 200 كيلومتر هم سوار بر كشتى به 
شر  از  اروپا  حاال  شدند.  فرستاده  آمريكا 
موشكهاى ليبى در امان بود و ليبى همچون موشكهاى ليبى در امان بود و ليبى همچون 
يال و دم و اشكم و دندانى شده  شير بى 
بود كه حتى گربه ها هم بر او طمع داشتند. 
انقالب هاى عربى بهانه خوبى بود كه ظرف 
فرانسه،  تهاجم  آماج  ليبى  روز  چند  فقط 
قرار  قطر  كوچك  كشور  حتى  و  آمريكا 
جغرافياى  پهناى  در  ديگر  اكنون  گرفت. 
ندارد.  وجود  ليبى  نام  به  كشورى  جهان 
گوشه اى  داعش،  اختيار  در  گوشه اى 
اختيار  در  گوشه اى  دولت،  مخالفان 
كودتاچيان و بخش كوچكى هم در اختيار كودتاچيان و بخش كوچكى هم در اختيار 

گروهى به نام دولت!! 
آمريكا  به  كه  است  كشورى  اين سرنوشت 
اعتماد كرد نه به مردمش. اكنون در ايران و در 
آستانه انتخابات از برخى مسئولين، براى چند 
راى بيشتر، مى شنويم كه ملت را از كره شمالى 
شدن مى ترسانند درحاليكه راهى پيش پاى 
ملت مى گذارند كه در نهايت به ليبى شدن مى

 رسد. اما ان شاء اهللا راه اصيل و درست ملت 
ايران كه با پشتيبانى رهبر فرزانه خواهد پيمود ايران كه با پشتيبانى رهبر فرزانه خواهد پيمود 
راه ديگرى است. ملت ما با نه گفتن به فريب 
توان  به  اعتماد  همانا  كه  آگاهانه  انتخاب  و 
و  ملى  انسجام  مقاومتى،  اقتصاد  داخلى، 
بصيرت در شناخت فتنه دشمن است از اين 
گردنه هم عبور خواهد كرد. ما نه كره شمالى 
مى شويم و نه ليبى. جمهورى اسالمى مقتدر، 

آزاد و بزرگ هستيم و خواهيم ماند. آزاد و بزرگ هستيم و خواهيم ماند. 

ميثم اسماعيلى 

باران زعيمى 

سياسى 

خدايا! چون عاشق نظام بوده ام، از آن ترس داشتم كه افشاى چهره سازشكاران، لطمه اى ناچيز به نظام وارد آورد. به آنها توصيه مى كنم كه به قيامت و 
تقولوا  اْن  َمْقتًا عنداهللا  َكبَُر  تفعلون،  ما ال  تقولوَن  «لَِم  نباشند كه قرآن درباره شان فرموده:  از آن دسته اى  تا  كنند  پيدا  باور  حسابرسى هاى دقيق آن روز 

ماالتفعلون»  
وصيّتم به صاحبان قدرت و نفوذ اين است كه به جاى شعارهاى مردم فريب و سياستمدارانه، توصيه هايى را كه تلفنى و شفاهى در جهت استخالص 
ضدانقالب و مترفين و حرامخواران و حرام اندوزان اعمال مى دارند، با شهامت براى مردم بازگو كنند و از هر نوع توجيه براى حفظ سمت و استمرار 

موقعيت صدارت بپرهيزند كه خودفريبى و مردم فريبى باالخره به پايان رسد و سروكار با خيرالماكرين افتد.  

زندگى  يك  دنبال  به  بسيارى  مردمِ 
كم  كم  و  كردند  كوچ  تهران  به  بهتر 
حاشيه  از  مختلف  اجتماعى  طبقات 

و  باال  متوسط،  ضعيف،  فقير،  نشين، 
از  آن شكل گرفت.  در  اشرافى  و  مرفه 
كه  شهررى  ميدان  تا  تجريش  ميدان 
از حكيميه  و  است  كيلومتر   40 از  بيش 
است،  كيلومتر  از   بيش  كه  اكباتان  تا 
انواع طبقات و فرهنگها مشاهده مى شود. 
همواره  انسانى  پيچيده  مجموعه  اين 
تاثير  با  تا  بوده  بيگانگان  طمع  مورد 
به  را  ايران  سياسى  جريان  آن،  بر 
و  كنند  هدايت  خويش  دلخواه  سمت 
سبك  تغيير  را  خود  راه  بهترين 
پديده ها  به  نگرش  نوع  و  پديده ها زندگى  به  نگرش  نوع  و  زندگى 

  . فتند يا
موضوع  با  يادداشتى  در  كنفيلد  جك 
زندگى  يك  ساخت  براى  نكته   7
اين گونه  را  مهم  نكات  از  يكى  بهتر، 
چه  كه  بگيريد  «تصميم  مى كند:  بيان 

 « هيد ا مى خو
دروازه هاى  روى  نيز  غرب  پس 
سرمايه گذارى  تصميم گيرى  ورودى 
فكركردن،  شنيدن،  ديدن،  مى كند. 
رسانه اى  جريان  تاثير  تحت  را  همه 
را  آزادى  مثًال  تا  مى دهد  قرار  خويش 
شرايط  و  كند  بند  روسرى  يك  به  تنها 
يك  وجود  به  فقط  را  اقتصادى  خوب 
و  كند  وابسته  گران قيمت  و هواپيماى  كند  وابسته  گران قيمت  هواپيماى 
تا  برساند  روزمرگى  يك  به  را  انسان 
انسانى  واالى  ارزش هاى  ديگر 
امروزه  و  نكند  پيدا  او  براى  مفهومى 
سياسى  انتخاب  نوع  در  تغيير  اين 
است.   مشخص  خوبى  به  ايران  مردم 

 
انتخاب  نوع  غرب،  تبليغات  هدف 
ادا  خوبى  به  را  مطلب  اين  حق  مردم 

  . مى كند
شمال  گذشته  مجلس  انتخابات  در 
در  بيشتر  مشاركت  درصد   
شمال  گذشته  مجلس  انتخابات  در 
در  بيشتر  مشاركت  درصد   20 با  تهران 
جنوب  و  قبل  دوره  به  نسبت  انتخابات 
اول  نفر  كاهش،  درصد   15 با  شهر 
نيز  آخر  جايگاه  در  حتى  را  قبل  دوره 
زندگى  سبك  دهد  نشان  تا  نداد  قرار 
چگونه  مردم  كالن  خواسته هاى  بر 

مى گذارد.   مى گذارد.  تاثير  تاثير 
آزادى،  «سقف  داستايوفسكى  قول  به 
مردمان  فكرى  قامِت  با  مستقيم  رابطه 
و  تفكر  قامت  كه  جامعه اى  در  دارد؛ 
آزادى  سقف  باشد،  كوتاه  مردم  همت 

مى شود.  كوتاه  نسبت  همان  به  هم 
بزرگ  آدم هاى  باشد  كوتاه  وقتى سقف 
كه  مى خورد  سقف  به  آنقدر  سرشان 
اما  كوتوله  آدمهاى  مى شوند،  حذف 
عوام هم  مردم  مى دهند،  راحت جوالن 
مى كنند  خم  را  سرشان  آنقدر  بقا  براى 
و  پايين  سقفها  و  مى شوند  كوتوله  كه 
بيشتر  و  بيشتر  مردم  و  مى آيند  پايين تر 
مى  خم  كمرشان  اينكه  تا  مى كنند  مى قوز  خم  كمرشان  اينكه  تا  مى كنند  قوز 
راست  قد  نمى توانند  ديگر  و  شود 

  « . كنند

منابع: 
کنفیلد  جک  موفقیت،  کتاب 

داستایوفسکی  بیچارگان،  کتاب 

قامت فكرى مردمان 

ليبى زاسيون 
شماره چهل و هفتم 

سيد متين امامى، ميثم اسماعيلى، سالم


