
3 سياست
| یکشنبه | 24 خرداد 1394 |

| شماره 3926 | تاه
کو

ی 
خيل

مراسم وداع با پیکرهای پاک شهدای غواص 
در دانشگاه تهران برگزار می شود

روابط عمومی س��ازمان بسیج دانشجویی از برگزاری مراسم 
وداع ب��ا پیکرهای مطهر ش��هدای غواص در دانش��گاه تهران در 
روز دوشنبه)فردا( به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان بسیج دانشجویی، مراسم 
وداع با پیکر مطهر ش��هدای غواص در دانش��گاه تهران به همت 

بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران برگزار می شود.
ای��ن مراس��م در روز دوش��نبه 25 خردادماه با س��خنرانی 

حجت االسالم سید احمد خاتمی و مناجات شعبانیه توسط حاج 
احمد نیکبختیان با حضور دانشجویان و مردم شهید پرور تهران 
از اذان مغ��رب و عش��اء در مح��ل برگزاری نم��از جمعه در این 

دانشگاه برگزار می شود.

ماهيتوحشيآلسعود
ماهیت وحش��ي و غیرانس��اني آل س��عود برمال ش��د. جنایت 
علیه مردم بي دفاع یمن نش��ان داد آل س��عود سگ دست آموز رژیم 
صهیونیستي و همانند صهیونیستها کودک کش و جنایت کار است.
اصالنپور

معرفيدستهايپشتپرده
با توج��ه به امکانات��ي از جمله زمین، آب، نی��روي متخصص 
کشاورزي و اقلیم چهار فصل باید در تولید انواع و اقسام محصوالت 
کش��اورزي خودکفا ش��ویم اما هن��وز گن��دم وارد مي کنیم و چاي 
خارج��ي مي خوریم چرا؟ همیش��ه از قدیم مي گفتند دس��ت هاي 
پش��ت پرده نمي گذارند ما که نفهمیدیم این دس��تها، دستهاي چه 
کس��اني اس��ت و از مس��ئولین توقع داریم این دس��تها را به مردم 

معرفي و البته کوتاه نمایند.
طيبي

ساماندهيکابلهايمخابرات
در محله قیطریه خیابان برادران ش��هید س��لیماني بن بس��ت 

داد جو اداره برق اقدام به تعویض کابلها کرده است. تعویض کابلهاي 
برق باعث ش��د، کابلهاي تلفن نزدیک س��ه متر پایین تر بسته شود 
که به س��قف ماش��ین ها  گیر مي کند. از مخابرات تقاضا داریم این 

کابلها را سامان دهي کند.
موسوي

اولجلوياتالفآبرابگيرند
یکي از مشکالت و دالیل اصلي آب تهران، پوسیدگي لوله هاي 
آب اس��ت. یکي از کارشناس��ان در رس��انه ها گفته بود 30 درصد 
آب به دلیل پوس��یدگي هدر مي رود. دولت اول خودش جلوي این 
ات��الف آب را بگیرد بعدا از مردم توقع داش��ته باش��د و قیمت ها را 

افزایش دهد.
ميمندي

هنرايندولت
میوه، نان، گوش��ت م��رغ، بنزین، اجاره خانه، کرایه تاکس��ي و 
اتوب��وس، برنج، روغن، لبنیات و ... همگ��ي از زمان روي کار آمدن 
این دولت چندین و چندبار گران شده است. از آقاي روحاني و تیم 

ایشان بپرسید هنر این دولت چه بوده است؟ آیا غیر از متهم کردن 
دولت سابق کار دیگري انجام داده اند؟

ناصري

تشکرازقوهقضائيه
از قوه قضائیه به خاطر پیگیري و س��المتش تش��کر مي کنیم. 
محکومیت مجرمان با هر گرایش سیاسي و حمایت هاي پشت پرده 
و علني نشان از ش��جاعت و صداقت قاضي هاي محترم قوه قضائیه 
دارد. مهدي هاشمي پس��ر آقاي رفسنجاني تخلف کرده است باید 

مجازات شود همانگونه که رحیمي تاوان اتهاماتش را مي پردازد.
ناشناس

تحريمباعثخودکفايي
تحریم باعث خودکفایي مي ش��ود. چرا برخي مسئوالن چنین  
ترسو هستند و میدان را به حریف دو دستي تقدیم کرده اند. انقالب 
اس��المي بعد از پی��روزي در بهمن ماه 1357 در تحریم اس��ت آیا 

پیشرفت نکرده است؟
کامراني

حمايتازفتنهگران...
حمای��ت از فتنه گ��ران س��ال 88 یعن��ي حمای��ت از رژی��م 
صهیونیس��تي، باید فتنه گران سزاي اعمال ننگین و خیانت هایشان 

را ببینند و مجازات شوند.
بهرامي

سياستغلطدولت
دولت وعده س��رخرمن مي دهد. دول��ت هیچ برنامه و راهکاري 
براي تحقق آنهمه وعده انتخاباتي اش ندارد لذا وعده نتیجه مذاکرات 
را مي دهد که مثال اگر توافق صورت بگیرد همه مش��کالت برطرف 
مي شود. این سیاست بازي با افکار عمومي سیاست اشتباهي است 

چرا که اعتماد عمومي را از بین مي برد.
حدادي

تندروهاجاييندارند
تندروها جایي در خانه ملت ندارند. تندروهاي راست و چپ باید 

توسط نهادهاي قانوني مجوز حضور در انتخابات را پیدا نکنند.
روزبهاني

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در  آن حق ضعيف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349   ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

دیگر نمى توانست 
عرضه و تقاضا را دیکته کند

م��ن با این خط لول��ه به نام »کوریدور جنوب« آش��نا بودم و 
به عنوان یک��ی از مهم ترین ابتکارات دیپلماس��ی انرژی ما مطرح 
ب��ود. من »ریچ��ارد مورنینگ اس��تار« را به عن��وان نماینده ویژه 
خ��ود ب��رای بحث در مورد توافق��ات مورد لزومی که پ��روژه را به 
پی��ش ببرد، تعیین کردم. اجرای این طرح با توجه به این حقیقت 
ک��ه آذربایجان، کش��ور کلیدی منب��ع گاز منطقه دری��ای خزر با 
ارمنس��تان، همسایه خود مناقش��ه اي قدیمی داشت، پیچیده بود. 
»مورنینگ استار« روابط کاری سازنده اي با »الهام علی اف« رئیس 
جمه��ور آذربایجان برقرار کرده بود، به حدی که توصیه کردم وی 
به عنوان س��فیر ما در آنجا تعیین ش��ود. برای تشویق تالش هاي 
صلح منطقه ای، پیشبرد اصالحات دموکراتیک و اجرای طرح خط 
لوله از طریق مالقات با رهبران صنایع در نمایش��گاه س��االنه گاز و 

نفت باکو در سال 2012، دوبار به آذربایجان سفر کردم. 

هنگام��ی که وزارت خارجه را ترک ک��ردم، قراردادها در حال 
بس��ته شدن بودند و انتظار می رود با هدف برقراری جریان گاز تا 

سال 2019، ساخت آن در سال 2015 آغاز گردد. 
وقتی که با س��ران اتحادیه اروپا در مارس 2009 دیدار کردم، 
از آنان خواس��تم موضوع انرژی را به عن��وان اولویت ضروری برای 
اقدام در نظر بگیرند. بعدها با کارتین اش��تون برای ایجاد ش��ورای 
انرژی آمریکا – اروپا کار کردم. تیم هاي متش��کل از کارشناس��ان 
انرژی آمریکایی در سراس��ر اروپا پراکنده شدند تا به کشورها برای 
اکتشاف جایگزین هایی برای گاز روسیه کمک کنند. وقتی که در 
جوالی 2010 به لهس��تان س��فر کردم، »سیکورسکی« وزیر امور 
خارجه این کش��ور و من همکاری لهستان و آمریکا را برای ابتکار 
)استخراج( »گاز ش��یل« اعالم کردیم که بر فناوری هاي جدید به 
روش��ی امن و س��ازگار با محیط زیست تاکید داش��ت. )گاز شیل 
)Shale gas( به گاز طبیعی گفته می شود که در تشکیالت زمین 
شناس��ی شیل به دام افتاده است. شیل ها، سنگ ها و صخره هاي 
رس��وبی )Sedimentary rocks( ریزدان��ه هس��تند که از بهم 
فش��ردگی گل و الی و ذرات معدنی تشکیل شده اند و می توانند 
منبع غنی از نفت و گاز طبیعی باش��ند.( در حال حاضر اکتشافات 

در آنجا )لهستان( آغاز شده است. 
گس��ترش ارس��ال گاز طبیعی خود آمریکا کمک کرد فش��ار 
روس��یه بر برق اروپا کاسته ش��ود – نه به این دلیل که ما مقادیر 
زی��ادی گاز به آنجا صادر کردیم بلکه به این دلیل که دیگر نیازی 
نب��ود خودم��ان آن را وارد کنیم. گاز که زمانی ب��ه مقصد آمریکا 
صادر می گردید، اکنون مسیر خود به سمت اروپا را یافته بود. در 
آنج��ا مصرف کنندگان، گاز ارزان ت��ر دریافت می کردند و گازپروم 
دیگر نمی توانس��ت عرضه و تقاضا را دیکته کند )بلکه( مجبور به 

رقابت گردید.
ممکن اس��ت این تالش ها اخبار چشمگیری را در کشورهای 
اروپایی به وج��ود نیاورد اما )حداقل( آنان به پوتین نباخته بودند. 
در س��ال 2013، هنگامی که اوکراین برای روابط تجاری نزدیک تر 
ب��ا اتحادیه اروپ��ا در حال گفتگو بود، باید کاهش نفوذ روس��یه را 
احساس کرده باشد. پوتین تهدید کرد اگر قرارداد )تجاری اوکراین 
با اروپا( پیش برود، قیمت گاز را افزایش خواهد داد. اوکراین پیش 
از ای��ن بی��ش از 3 میلیارد دالر به روس��یه مقروض بود و وضعیت 

مالی و اقتصادی ضعیفی داشت.
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کتاب »انتخاب هاي س��خت« نوش��ته هیالری رودهام کلینتون 
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخاب هاي 
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است. 
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی 
کرده شرح نس��بتاً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواری هاي 
گزینه ه��اي پیش روی خود را تصویر نماید. سیاس��ت روز به طور 

روزانه بخش هایي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

كتاب: انتخاب هاي سخت

نوشته: هیالری كلینتون 

ترجمه: حسین ارجلو

مخاطب شماييد!

ننجون

نظرگاه

جوری وعده بدهید که مجبور نباشید 
تقصیر را گردن این و آن بگذارید 
نامزده��ای محت��رم در این برنامه ه��ای عمومی، 
خب زب��ان به نقد و انتقاد باز میکنن��د؛ این حق آنها 
اس��ت؛ میتوانند از ه��ر چیزی که م��ورد انتقاد آنها 
اس��ت، انتقاد کنند؛ منتها توجه کنند که انتقاد باید 
به معنی عزم و نیت ب��رای پیمودن آینده ی پرتالش 
و افتخارآمی��ز باش��د، ن��ه ب��ه معن��ای س��یاه نمائی و 
منفی بافی و بی انصافی؛ به این نکته توجه کنند. من 
به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت، رسانه های 
بیگان��ه ب��ا غیظ و غ��رض ورزی خواهند گف��ت: فالنی 
نظ��ر به زید یا به عمرو یا به بکر یا به خالد داش��ت. 
این، خالف واقع اس��ت؛ من به هیچ کس نظر ندارم؛ 
م��ن حقایق را ع��رض میکنم. م��ن ب��ه برادرانی که 
میخواهند اطمینان این مردم را به س��مت خودشان 
جلب کنند، نصیحت میکنم که منصفانه حرف بزنند؛ 
انتقاد کنند، لیکن انتقاد به معنای سیاه نمائی نباشد؛ 
به معنای انکار کارهای بس��یار برجسته ای نباشد که 
چ��ه در این دولت، چه در دولتهای قبلی انجام گرفته 
است و کسانی مثل خود آنها سر کار آمده اند و شب 
و روز ت��الش کرده ان��د و آن کارها را انجام داده اند. 
انتقاد به معنای انکار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این 
اس��ت که انس��ان کار مثبت را بگوید، نقص و ضعف 
را هم بگوید. امروز در کش��ور ما اگر کس��ی سر کار 
بیاید، احتیاج ندارد که از صفر ش��روع کند؛ هزاران 
کاِر برجس��ته انجام گرفته است. در سالهای طوالنی، 
در دوره ی مس��ئولیتهای مختل��ف دولته��ا، ه��زاران 
زیرس��اخت اساس��ی برای این کش��ور به وجود آمده 
اس��ت؛ علم پیشرفت کرده اس��ت، صنعت پیشرفت 
کرده اس��ت، کارهای زیربنائی پیشرفت کرده است، 
امور بس��یار مهم در زمینه های مختلف برنامه ریزی و 
اجرا ش��ده است؛ اینها را نباید از دست بدهند؛ هر 
کاری میکنن��د، باید از اینجا به بعد باش��د. این همه 
کار را نمیشود فقط به بهانه ی این که امروز مشکالت 
اقتصادی داریم، گرانی و ت��ورم داریم، انکار کنیم؛ 
این که درس��ت نیس��ت. بل��ه، مش��کالت اقتصادی 
هست، تورم هس��ت؛ ان شاءاهلل آن کس��ی که بعداً 
خواهد آمد، بتواند حالّل این مش��کالت باش��د، این 
گره ه��ا را ه��م باز کن��د؛ این ک��ه آرزوی ملت ایران 
اس��ت؛ اما این معنایش این نباشد که اگر ما یک راه 
حلی برای مش��کالت در نظر خودم��ان داریم، همه ی 
آنچ��ه را که امروز انجام گرفته اس��ت و وجود دارد، 
انکار کنیم. بعد هم وعده های نشدنی ندهند. من به 
نامزدهای گوناگون ع��رض میکنم جوری حرف بزنید 
که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی 
خودتان گذاش��تند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ 
ج��وری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً 
به رخ ش��ما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن 
این و آن بگذارید که نگذاش��تند، نشد. کاری را که 

میتوانید انجام دهید، وعده بدهید.

بیانات در مراسم سالروز رحلت امام خمینی
14 خرداد 1392

درس��ت دو س��ال پی��ش در 
درحـــاشيه

گروه سیاست
چنی��ن روزي، مردم ایران باز 
ه��م روز تاریخ��ي دیگري را 
رق��م زدن��د. روزي که م��ردم ای��ران باز ه��م پاي 
صندوق هاي راي آمدند تا انگش��تان جوهري خود را 

در چشم دشمنان این کشور و نظام کنند.
روزي که مردم ایران برخالف حرف هاي به دور 
از عقل و منطق و انصاف برخي، آمدند تا نشان دهند 
پاي نظام خود ایس��تاده اند و همچون گذشته به آن 

اعتماد دارند.
24 خ��رداد یک برنده بزرگ و واقعي با باالترین 

نصاب ممکن داشت: ملت بزرگ ایران.
آن روز مردم با سلیقه ها و افکار مختلف آمدند و 

به کاندیداي مورد نظر خود راي دادند. 
فرداي آن روز اعالم شد که حجت االسالم حسن 
روحاني با کس��ب کمي بی��ش از نیمي از آراي مردم 
توانس��ته رئیس جمهور ایران ش��ود. 25 خرداد اتفاقا 
از روز قبل��ش زیباتر بود. مردم ایران س��واي از آنکه 
ب��ه چه کس��ي راي داده بودند، ب��ه خیابان ها آمدند 
و به جش��ن و پایکوبي پرداختند. ش��ب شادي ملت 
ایران، مثل روز روش��ن بود. اتفاق��ا در همان روز بود 
که س��ایر کاندیداها به برنده انتخابات یازدهم خیلي 
زود پیام تبریک فرستادند و ضمن حمایت از منتخب 
ملت، آمادگي خود را ب��راي کمک به منتخب مردم 
اعالم کردند. برخالف چهارس��ال قبل، دیگر خبري 
از لشکرکش��ي هاي خیاباني نبود. دیگر کسي نگفت 
»راي من��و پ��س بگیر« و دیگر برخي  »الس��ابقون«! 
انقالب، آبروي چند دهه حضور خود در نظام اسالمي 
را زی��ر پاي ملت و کف خیابان ه��ا نینداختند. دیگر 
کس��ي نبود که قبل از ش��مارش آرا خودش را برنده 
بداند. دیگر کس��ي پاي فرزند فالن جا و داماد بهمان 
جا را به میان نیاورد. کسي خواستار ابطال انتخابات 
و یا حتي بازش��ماري چند صندوق را هم نداش��ت. 
این بار برخي ها به برخي دیگر درس دموکراسي داده 
بودند. مردم ایران تصمیم گرفته بودند، تنها روحاني 
در میان کاندیداها، رئیس جمهورشان باشد. بگذریم.

3 روز بع��د از آن اتف��اق زیب��ا، رئیس جمه��ور 
منتخب اولین نشس��ت خبري خ��ود را برگزار کرد. 
27 خ��رداد زماني بود که حس��ن روحاني روبه روي 
خبرنگاران متعدد نشست و در پشت میکروفون هاي 

رنگارنگ به سوال اصحاب رسانه پاسخ داد.
رئیس جمه��ور در این نشس��ت خبري برخي از 
وعده ه��اي دوران رقاب��ت را تکرار ک��رد و در اولین 
جمله هایش تاکید ک��رد که »من می خواهم خطاب 
به ملت بزرگ ایران بگویم که وعده های انتخاباتی را 

فراموش نخواهم کرد.«
مرور برخي از سخنان رئیس جمهور منتخب آن 

زمان خالي از لطف نیست:

ر  کش��و
نی��از ب��ه همدلی، 

اعتم��اد  و  وح��دت 
توهین ه��ا  تنه ه��ا،  دارد. 
ب��رای  را  تخریب ه��ا  و 

همیشه از یاد ببرید و 
فراموش کنید

بد نیس��ت حاال ک��ه دول��ت یازدهم ب��ه نیمه 
راه رس��یده اس��ت، با م��روري به رفت��ار و گفتار دو 
س��ال گذش��ته خود مرور کند که آیا واقعا »تنه ها، 
توهین ها و تخریب ها« از یاد رفته اس��ت؟ آیا اکنون 
اگر کس��ي به دولت نقدي داش��ته باش��د، دچار تنه 
و طعنه نمي ش��ود؟ آیا از دوس��ال پی��ش تا به حال 
برچسب هاي جدیدي در عرصه سیاست خلق نشده 
اس��ت؟ آیا دولتمردان که اتفاقا همه از باس��ابقه ها و 
پیشکس��وت ها هس��تند مي توانند بدون اینکه طرف 
مقاب��ل را مته��م کنند و وجه��ه او را تخریب کنند، 

پاسخگوي نقد باشند یا نه؟
قطعا آقاي رئیس جمه��ور هم به خوبي مي داند 
که چنین نیس��ت و متاسفانه فضاي سیاسي جامعه 
به سویي رفته که برخي ها توهین و تحقیر را نه تنها 

زشت نمي دانند که مباح هم مي شمارند.

ل  ا عت��د ا
همان مشی و شیوه ای 

زمینه ه��ای  در  ک��ه  اس��ت 
و  اقتص��ادی  مختلف سیاس��ی، 
فرهنگ��ی، راه تندروی، افراط، 

را  خودش��یفتگی  ش��عار، 
می بندد.

تعری��ف درس��ت رئیس جمه��ور در آن روزه��ا 
متاس��فانه به درستي تعبیر نشد. مشي اعتدالي قرار 
بود راه تندروی، افراط، شعار، خودشیفتگی را ببندد، 
اما متاس��فانه در همین دولت اعتدال کم نیس��تند 
افرادي که به ش��دت دچار خودش��یفتگي هستند و 
خودشان را از اشتباه و خطا و افراط مصون و معصوم 
مي دانند. افرادي که در برخي مواقع در شعار دادن و 

عمل نکردن، گوي سبقت را از قبلي ها ربوده اند.
مصداق بارز آن را مي توان در برخورد با منتقدان 
دانست. الفاظي که در برابر منتقدان در این دو سال 
اخیر به کار رفت، شاید در تاریخ انقالب بي سابقه یا 

دست کم کم سابقه باشد.

ظرفی��ت  بای��د 
اقتصادی در کشور فعال و 

موانعی که در این زمینه وجود 
دارد برطرف ش��ود. بخش هایی 
ک��ه فعال نیس��تند بای��د فعال 
ش��وند و نقدینگی به سرعت 

کنترل و به سمت تولید 
هدایت شود.

کاش مي شد به مردم گزارش داد که طي دوسال 
اخی��ر به جز انتق��اد از دولت قب��ل و عملکردش در 
حوزه هاي مختلف، درخصوص فعال شدن بخش هاي 
غیر فعال اقتصادي چه اتفاقي رخ داده اس��ت؟ کاش 
مي ش��د پرس��ید چگونه ش��د که نقدینگ��ي نه تنها 
کنترل نش��د بلکه افزایش چش��مگیري هم داشت؟ 
کاش مي ش��د درخصوص هدایت نقدینگي به سمت 
تولید، پرداخت یارانه تولید، حمایت از تولیدگران هم 
یک گزارش مبسوط داده مي شد تا مشخص مي شد 
پس از گذشت 2 سال از عمر یک دولت چه اتفاقاتي 
در حوضه اقتصاد رخ داده و مباحثي نظیر نقدینگي، 
تورم، رکورد، جداي از آمارها و سخنان زیبا در عرصه 

میداني به چه سرنوشتي مبتال شده اند.

با کمک م��ردم عزیز ما 
هرچه زودت��ر این اتفاق)کاهش 

نرخ بیکاري( می افتد. مس��اله اشتغال 
مس��اله بس��یار مه��م و دغدغ��ه اکثری��ت 

خانواده های ایرانی عزیز است و... دولت هم 
برنامه ریزی می کند که مش��کالت دیگر را رفع 
کند و ان ش��اءاهلل ش��اهد خواهیم بود که در 
سال اول آثار این مساله را ببینیم. هر وقت 

رقم بیکاری تک رقمی شد جشن کوچک 
و وقت��ی به متوس��ط و نُ��رم جهانی 

رس��ید جشن ملی خواهیم 
گرفت.

شاید این بند هم نیازي به توضیح اضافه نداشته 
باشد. مسئله اشتغال هنوز و همچنان جزو مشکالت 
اصلي اقتصاد کشور تلقي مي شود. موضوعي که پس 
از گذشت دو سال از عمر دولت تدبیر هم راه عالجي 
پیدا نکرده است و تنها به مسکن هاي زودگذر مي توان 
دل خوش کرد. به هرح��ال وقتي بحث تولید ملي و 
استفاده از ظرفیت هاي داخلي مغفول مي ماند و برخي 

مسئوالن چون گذشته راه نجات را در واردات بي رویه 
و بدون منطق مي یابند، نباید توقع این را داش��ت که 

بتوانیم حتي جشن کوچکي برگزار کنیم! 

مساله تحریم معضلی 
اس��ت که امروز ب��ا آن مواجه 

هس��تیم که البته ظالمانه اس��ت و 
ملت ایران کاری نکرده که اس��تحقاق 
تحری��م را داش��ته باش��د. کاری ک��ه 

م��ا انج��ام داده ایم قانون��ی و در 
چارچوب مقررات بین المللی 

بوده است.

این جمله رئیس جمهور در آن روز یکي از نکات 
مهم و برجسته سخنان ایشان بود. تاکید بر قانوني و 
درچارچوب بودن عملکرد و ظالمانه بودن تحریم ها. 
حال سوال اینجاس��ت این حقوق حقه ملت چگونه 
باید اس��تیفا ش��ود؟ ما طبق قانون پیش رفته ایم و 
غربي ه��ا بي قانوني را به حد اعال رس��انده اند. چرا به 
جاي اعتمادس��ازي طرف غربي و به چالش کشیدن 
تحریم ه��ا، حاال ب��از هم ما مجبوریم اعتمادس��ازي 
کنیم و غربي ها علي رغم هم��کاري ایران، همچنان 
بر موضع تحریم ها تکیه زده اند و به دنبال باج گیري 
هستند؟ چرا یک موضع محکم و قاطع در مقابل این 

گستاخي ها گرفته نمي شود؟

مهر  مسکن 
باید تکمیل شود؛ البته 

اش��کاالتی دارد که الزم است 
مرتفع ش��ود. مثال از لح��اظ مکان و 

امکانات مشکالتی وجود دارد و برخی 
جاها به صورت یک خوابگاه اس��ت 

که باید به صورت یک شهرک 
شکل بگیرد.

کاش این جمله را رئیس جمهور محترم در حکم 
وزیر راه دولت هم قید مي کرد تا آن بنده خدا گوشي 
دستش باشد و از آن طرح مهم به عنوان »مزخرف« یاد 
نکند. تعهدي که از دولت قبل برجاي مانده و علي رغم 
تاکید رهبر انقالب بر به اتمام رس��اندن آن، همچنان 
بس��یاري از مردم درگیر آن هس��تند و جواب درست 
و درماني ه��م نمي گیرند. مردمي که به امید خانه دار 
شدن، سرمایه هاي اندکش��ان را جمع کردند تا شاید 
زیر سقف خانه خودشان بنشینند، اما حاال نشسته اند 
تا ببینند دولت براي آینده شان چه تصمیمي مي گیرد. 
دوسال از عمر دولت گذشته است و همه مي دانند که 
م��ردان کابینه یازدهم، به این طرح دولت قبلي انتقاد 
دارند، ام��ا به جاي حل مش��کالت آن، نام طرح هاي 

دیگري نظیر مسکن  اجتماعي و... مطرح مي شود.

من 
ریی��س  ام��روز  از 

جمهور منتخ��ب تمام مردم 
هستم و وظیفه دارم به خواست 

و نظر همه م��ردم ایران توجه کنم 
و ت��الش خواه��م ک��رد که ب��ه همه 
خواس��ته ها و مطالبات به حق همه 

م��ردم، اح��زاب و گروه ها توجه 
داش��ته و در ای��ن راس��تا 

حرکت کنم.

خوب اس��ت حاال که عمر دولت به نیمه نزدیک 
مي ش��ود، آقاي روحان��ي و همکارانش��ان در همین 
جلس��ات هیئ��ت دول��ت بنش��ینند و عملکرد یک 

دولت مدعي فراجناحي را بررس��ي کنند. ببینند در 
این میان س��هم مردم، اح��زاب و گروه هایي که زیر 
پرچ��م جمهوري اس��المي نفس مي کش��ند به یک 
ان��دازه پرداخته ش��ده اس��ت و دولتم��ردان محترم 
توانس��ته اند علي رغم تمایالت حزبي و جناحي خود، 
نگاهي فراجناحي داشته باشند؟ آیا دولت یازدهم به 
جز همایش هایي در راس��تاي تئوریزه کردن معناي 
اعتدال توانسته در عمل هم معتدل برخورد کند و از 
رفتارهاي سلیقه اي و حزبي فاصله بگیرد؟ آیا توانسته 

آنچه بر گذشتگان نقد داشته را خود تکرار نکند؟

ل�����ت  و د
آینده، دولت کارآمدی 

و شایسته ساالری است و از 
هم��ه عزی��زان و مدیران��ی ک��ه 

هش��ت س��ال کار و تالش کردند و 
شایسته هستند استفاده می کنیم و 
در مقابل آنها تواضع می کنم؛ البته 

اگر کسی اتوبوسی آمده باشد 
و ب��دون بلی��ط، خ��ودش 

می داند.

شعار شایسته ساالري، از آن شعارهایي است که 
دس��ت کم طي دو دهه اخیر مدام از س��وي روساي 
دولت هاي مختلف تکرار ش��ده اس��ت، اما متاسفانه 
در مق��ام عمل، نتیجه قابل قبولي نداش��ته اس��ت. 
کنار گذاش��تن افرادي که پیش از این بر مسند کار 
بوده اند، یک امر عادي در ابتداي هر دولتي محسوب 
مي ش��ود و ش��اید اگر یک دولت چنی��ن برخوردي 
نداشته باش��د، مورد عجیب و حتي در برخي موارد 

الزم به مواخذه تلقي مي شود.
در این دولت هم س��عي شد تا مدیران گذشته، 
چن��دان ب��ر س��ر کار باقي نمانن��د. ب��ه نوعي یک 
بي اعتمادي نس��بت به گذش��تگان وجود داش��ته و 
دارد و هم��واره دولت ها مدی��ران پیش از خود را به 
چش��م یک رقیب خطرناک مي نگرند. در این دولت 
هم همین اتفاقات رقم خورد و اغلب مدیران با بلیط 
هم یا از قطار پیاده ش��ان کردیم و یا مجبور به پیاده 

شدن شدند.

قول می دهم 
من به سهم خودم اجازه 

نخواه��م داد در دول��ت آینده 
به کس��ی توهین شود یا تهمت زده 

شود، بلکه اخالق، برادری و محبت در 
کش��ور مستقر خواهد شد که فقط 

از این راه می توان کش��ور را 
پیش برد.

ای��ن یک��ي از وعده هاي رئیس جمه��ور محترم 
بود که نه تنها عملیاتي نش��د، بلکه دقیقا در خالف 
جهت آن حرکت ش��د. متاس��فانه توهین و تهمت، 
ج��زو مواردي بود که در این دولت به طور مس��تمر 
تکرار شده و مي شود. از رئیس جمهور محترم گرفته 
ت��ا برخ��ي وزرا و مدیران و حتي رس��انه هاي حامي 
دولت، جواب منتقدان را جز با زبان تحقیر و توهین 
ندادن��د و مردم��ان عادي و دلس��وزان انق��الب را با 
انواع و اقس��ام انگ ها و با یک پیش��وند »برخي« به 
صفت هایي چون دالل، کاس��ب، دلواپس و بزدل و... 
ملقب کردند. این دقیقا جریان معکوس قولي بود که 
رئیس جمهور محترم بر آن اصرار داش��ت و به قولي 
وعده استقرار اخالق و محبت به جاي خوبي نرسید 
و مردم نتوانس��تند بپذیرند ک��ه در کوچه هاي این 

کشور بوي اخالق، برادری و محبت پیچیده است.

کث��ر  ا حد
ت��الش این اس��ت 

که به دشمنان بفهمانیم 
ناچار هستند در برابر ملت 
بزرگ ایران سر فرود آورند 
ن��ه اینکه دش��نه خود را 

نشان دهند.

متاس��فانه در عرص��ه دیپلماس��ي و پ��اي میز 
مذاک��رات این اتفاق ه��م نیفتاد. نه تنها دش��منان 
م��ا در برابر ملت بزرگ ایران س��ر فرود نیاوردند که 
بلکه در مواقعي گس��تاخي هاي خود را بیش از حد 
ممکن افزایش دادند. داستان معرفي سفیر ایران در 
سازمان ملل، مش��تي نمونه خروار از رفتارهایي بود 
که برخالف عزت ملي صورت گرفت و در نهایت هم 
دش��منان ملت ایران بودند که ما را مجبور به تغییر 

»تنها گزینه «مان کردند.
در همین نشس��ت خبري 27 خرداد دو س��ال 
پیش رئیس جمهور درخصوص رابطه با همس��ایگان 
و به خصوص عربس��تان س��عودي س��خنان زیادي 
را مط��رح کرد. تالش براي گس��ترش همکاري ها و 
روابطي نزدیک تر. حال که دو س��ال از آن س��خنان 
مي گ��ذرد، چ��ه اتفاقي در برخورد همین همس��ایه 
بي منطق ایران رخ داده اس��ت؟ جز توهین به مردم 
و نظام جمهوري اس��المي، ج��ز قلدرمأبي و تهدید 
چ��ه کرده ان��د و چرا پاس��خ درخوري ه��م دریافت 

نمي کنند؟

پايانسخن
قطع��ا بررس��ي هم��ه وعده هایي که از س��وي 
رئیس دولت یازدهم در روزهاي رقابت هاي انتخاباتي 
مطرح شد، زمان و مجال بیشتري را مي طلبد. مرور 
فیلم هاي تبلیغاتي، گفت وگوهاي رادیو - تلویزیوني، 
سفرهاي استاني و حضور در جمع مردم نقاط مختلف 
کش��ور و بیان وعده ها و ارائ��ه برنامه ها، اصلي ترین 
برنامه هاي بهار س��ال 92 بود. همه کاندیداها آمدند 
و وع��ده دادند، ام��ا از میان هم��ه آن وعده ها، تنها 
یک نفر توانس��ت اعتماد نس��بي مردم را جلب کند 
و هرچن��د حدود 51درص��د آرا را به خود اختصاص 
و تقریب��ا نیم��ي از جامعه آماري ش��رکت کنندگان 
گزینه هاي دیگر را مناس��ب دانستند، اما به هرحال 
حس��ن روحاني اکنون رئیس جمهور همه ملت ایران 

است.
حت��ي اگر برخالف برخ��ي وعده ها عمل کند و 
مردم همچنان چشم انتظار اجرایي شدن آنها باشند. 
یادمان نرود که نیمي از عمر دولت تمام شده و تنها 
دو سال دیگر تا انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري 

فرصت و فاصله داریم.
دول��ت علي رغ��م آمارهای��ي ک��ه خ��ود ارائ��ه 
مي ده��د، نتوانس��ته اتفاق��ات م��د نظ��رش را رقم 
بزند. نظرس��نجي هاي رس��مي و غیر رسمي هم در 
خوش��بینانه ترین حالت ممکن، نشان از عدم تغییر 
جایگاه دولتم��ردان در آراء عمومي دارد. این اتفاق 
قطعا نه تنها به س��ود دولت نیست، که به ضرر نظام 
اسالمي است. اینکه مردم هنوز نتوانسته اند به دولت 
برآمده از راي مردم اعتماد کامل داشته باشند، یک 
نمره منفي تلقي مي ش��ود. نمونه بارز آن را در بهار 
سال گذشته تجربه کردیم. جایي که دولت از مردم 
خواس��ت )آنها ک��ه مي توانن��د( از یارانه خود صرف 
نظر کند تا دولت در زمینه بهداشت، درمان، تولید، 
محیط زیست و... اقدامات موثرتري را انجام دهد. اما 

آمار انصراف دهندگان کامال ناامیدکننده بود.
به هرحال دو س��ال پی��ش روي دولت یازدهم 
فرصت مغتنمي اس��ت تا ضمن جبران اشتباهات و 
نواق��ص خود، تالش کند ب��ه وعده هایي که پیش از 
ای��ن داده و البته در چارچوب قانون و در راس��تاي 
عزت ایرانیان اس��ت عمل کند. کاري که س��خت به 
نظر مي رس��د اما غیر ممکن نیس��ت. دوسال پیش 
رو فرصت خوبي اس��ت تا دول��ت به جاي آنکه مدام 
تقصیر و قصور را بر گردن گذشتگان بیندازد، نشان 

دهد که چه در چنته دارد

حدو اندازه عربستان تهدید ایران نیست
نماین��ده م��ردم فومن و ش��فت در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: عربستان به لحاظ توانایی در حدی نیست 
ک��ه ایران را تهدید کند چرا که جمهوری اس��المی ایران 

35 سال است با ابر قدرت هاي دنیا مبارزه می کند.
ناصرعاشوری قلعه رودخانی در گفت وگو با خانه ملت 
با اش��اره به اینکه برخی از کش��ورهای منطقه به مسائل 
امنیت��ی خود توج��ه نمی کنند گفت: برخی از کش��ورها 
در منطقه بدون اینکه به مسائل امنیت داخل خود توجه 

کنند آب به آسیاب دشمن اضافه می کنند.
وی ب��ا اش��اره به تهدید مس��ئوالن عربس��تانی علیه 
جمهوری اس��المی ایران افزود: عربستان به لحاظ توانایی 
در حدی نیس��ت که بخواهد ایران اسالمی را تهدید کند 

چرا که اکنون خود درگیر جنگ با یمن است.
وی با اشاره به دشمنی ها علیه نظام از ابتدای انقالب 
گفت: کش��ور اکنون 35 سال اس��ت با ابر قدرت هاي دنیا 
در تخاصم است و مبارزه می کند اما بدون اینکه بخواهد 

هیچ ادعایی داشته باشد.

مروري بر اولين وعده هاي رسمي که داده شد، اما هنوز اجرا نشده است

هزار وعده خوبان...

چهارجوابي
 پرسپولیس و استقالل به »عمو پورنگ« 
و »خاله شادونه« واگذار می شود
 وزیر علوم: وضعیت خوابگاههای دانش��جویی 
در کشور مناسب حال دانشجویان نیست و اسف 

بار است.
به نظر ش��ما رس��یدگی به وضعیت خوابگاه هاي 

دانشجویی وظیفه کدام یک از ارگان هاي زیر است؟
الف( بنیاد عبید زاکانی

ب( سازمان گوشت
ج( صنف تولید کنندگان کشک پاستوریزه

د( هیچکدام )این هیچکدام شامل وزارت علوم نمی شود(
وزیر ورزش: متأسفانه ایران بین 1۵۰ کشور 
رتب��ه یکصد و پنجم را از نظر افس��ردگی به خود 

اختصاص داده است.
اظهارنظر فوق با کدام ی��ک از گزینه هاي زیر 

ارتباط تنگاتنگی دارد؟
الف( دس��ت ش��ما درد نکند / چرا زحمت کشیدید / 

چرا بیشتر نشدیم ؟ / رکورد "کنگو" را نزدیم؟
ب( پرس��پولیس را بدهند دس��ت "عم��و پورنگ" و 
اداره تیم اس��تقالل هم با "خاله ش��ادونه" باشد ، مشکل 

افسردگی حل می شود.
ج( این آمار را تکذیب می کنیم چون "علی کفاشیان" 

هنوز هست و لبخند می زند.
د( بعضی ها می خواهند "ابرو" را درس��ت کنند ولی 

می زنند "چشم" را کور می کنند.
اظه��ار نظر زی��ر یادآور ک��دام ض��رب المثل 

شیرین فارسی است؟
احمد ش��هید:  منتظر دعوت نامه رسمی برای 

حضور در ایران هستم.
 الف( دو قرون بده آش و به همین خیال باش!

ب( یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا 
را می گرفت.

ج( ب��ه جنازه که رو بدهی ت��وی کفنش کارهای بد 
بد می کند.

د( رو که نیست.سنگ پای قزوین است.


