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مروری بر تاریخ ایران نشان می دهد که روزهای 
اخیر تحوالت قابل توجهی را در قبل و بعد از انقالب 
اسللالمی در خود ثبت کرده است. امروز 28 مرداد 
برابر اسللت با کودتایی که آمریللکا و انگلیس علیه 
دولت وقت ایران در سللال 1332 انجام داده و اقدام 
به سرنگونی دولت مصدق کردند. کودتایی که البته 
هرگز برای انجام آن و برهم زدن ثبات و امنیت یک 
عضو سازمان ملل برای آن عذرخواهی نکرده و حتی 
آن را از افتخللارات در حفللظ منافع خود در صحنه 

جهانی عنوان کرده اند. 
دیروز 27 مرداد نیز مصادف بود با فرمان تاریخی 
حضللرت امام خمینللی )ره( در سللال 1358 برای 
آزادی پاوه. آنجایی که تجزیه کنندگان ایران دست 
به سللالح برده و به کشللتار مردم مظلوم و بی دفاع 
پاوه می پرداختند و اگر نبود فرمان تاریخی حضرت 
امام شاید هرگز امنیت به آن منطقه باز نمی گشت و 

اکنون شاهد فروپاشی ایران واحد بودیم. 
دو روز قبل یعنی 26 مرداد ماه نیز مصادف بود 
با سالروز آزادی اسرای در بند رژیم بعثی که پس از 
سالها تحمل درد و رنج اسارت در 26 مرداد 1369 

به آغوش میهن و خانواده های خود باز گشتند. 
این سلله رویداد مهم در حالی در تاریخ ایران 
به ثبت رسیده که بررسی ریشه ای هر کدام از آنها 
نکات و درسهای مشابهی را با خود به همراه دارد.
اولین نکته مشترکی که در هر سه تحول مهم 
وجود دارد نقش بیگانگان بویژه آمریکاست. کودتای 
28 مرداد رسللماً از سوی آمریکا و انگلیس و البته 
پیاده نظام آن یعنی بی بی سی معروف به عملیات 
آژاکس یا چکمه طراحی و اجرا شد که هدف از آن 
نیز سرنگونی دولت مصدق و احیای سلطه غربی بر 
کشور بود. در غائله پاوه نیز این آمریکایی ها بودند 
که با تحریک ضد انقالب و جدایی طلبان در کنار 
طراحی برای سللرنگون سازی نظام نوپای اسالمی 

به دنبال تجریه ایران بودند. 
8 سللال جنللگ تحمیلللی نیللز برگرفتلله از 
طراحی هایی بود که آمریکا و شرکایش با تحریک 
و تقویللت رژیللم بعث صدام برای سللرنگونی نظام 
ایران و البته تجزیلله آن صورت دادند. هزاران نفر 
از فرزندان ایران زمین، سللالها در اسارت صدامیان 
دوران سللختی و رنج را تحمللل کردند که نتیجه 
توطئه ای بود که آمریکا و شللرکایش علیه انقالب 

اسالمی و ملت ایران طراحی و اجرا کردند. 
بررسی هر سه پرونده به خوبی نشان می دهد 
کلله طراحی آمریکا بر اسللاس سللرنگون سللازی 
سللاختارهای مخالف سلطه گری آمریکا و طراحی 
برای سلطه بر ایران و حتی تجزیه آن استوار بوده 
اسللت که خود بدعهدی و غیللر قابل اعتماد بودن 

آمریکا را به خوبی اثبات می کند. 
حال این سوال مطرح می شود که چگونه آمریکا 
در کودتللای 28 مرداد به اهداف خود رسللید اما در 
دو مورد دیگر یعنی پاوه و جنگ تحمیلی به اهداف 
خود دسللت نیافت؟ پاسخ به این پرسش را در روند 
تحوالت و نوع نقللش آفرینان این عرصه ها می توان 
جسللتجو کرد. در 8 سللال دفاع مقدس و عملیات 
بزرگ پاوه ملت از یک سو وحدت و یکپارچگی ملی 
در مقابللله با توطئه ها بوده کلله برگرفته از بصیرت 
همگانی در دشمن شناسی و مقابله با دشمنان است. 
از سللوی دیگر پیوند میان دین و سیاست یا همان 
والیللت مداری مردم و مسللئوالن مؤلفه ای مهم در 
تحقق این دستاوردها بوده است. مردم و مسئوالن با 
لبیک به فرمان امام خمینی )ره( و حضور در صحنه 
پاسخی قاطع به دشمنان این مرز و بوم داده و مانع 
از تحقق اهداف آنها شدند. اما در کودتای 28 مرداد 
از یک سللو مردم در صحنه حضور نداشللته و بعضاً 
تحت تأثیر القائات محافل رسللانه ای بیگانه از جمله 
بی بی سی در مسیری مغایر با منافع و وحدت ملی 
حرکللت کرده و یا راه سللکوت در پیش گرفتند و از 
سللوی دیگر القائای جدایی دین از سیاست کارساز 
بوده و میان نماد سیاست یعنی مصدق و نماد دین 

یعنی آیت اهلل کاشانی شکاف و اختالف ایجاد شد.
 آنچه موجب شد تا گسست وحدت ملی و عدم 
حضللور مردم در صحنه صورت گیرد، عدم بصیرت 
مسللئوالن در دشمن شناسی و گرایش به دشمنی 
بللود که در ظاهر لبخند می زنللد اما در حال آماده 
سازی خنجرش برای فرو کردن در قلب ایران بود.
آری رویکرد دولتمردان به آمریکا و اعتماد نادرست 
به آن موجب شد تا هم توطئه کودتا پنهان شود و 
هم مردم به گمان تعامل میان آمریکا و دولتمردان 
از حضللور در صحنه خودداری کردند که نتیجه آن 

نیز به نتیجه رسیدن کودتا بود. 
در اصل می تللوان گفت آنچه پیروزی کودتای 
دشللمنان ایللن سللرزمین را رقللم زد دل بسللتن 
مسئولین به آمریکا و عدم دشمن شناسی صحیح 
آنان بود که نتیجه اش انفعال ملت شد در حالی که 
در طول 8 سال دفاع مقدس که نماد آن بازگشت 
غرور آفرین آزادگان پس از 8 سللال دفاع مقدس 
بود و نیز در نبرد پاوه دشللمن شناسللی مسئوالن 
زمینه ساز حضور پر شور ملت در صحنه و شکست 

طرح دشمنان شد. 
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در جریان سللفر رییس سللتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به استان فارس، تفاهم نامه ی 6500 میلیارد ریالی 
میان این سللتاد و اسللتانداری فارس برای توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی و محرومیت زدایی اسللتان فارس به 

امضا رسید.  
دکتر محمد مخبر در مراسللم انعقللاد این تفاهم نامه 
با اشللاره به توانایی ها و قابلیت های اسللتان فارس گفت: 
دشللمنان در جنگ امروز اقتصاد کشور و معیشت مردم را 
مورد هدف قرار داده اند و براسللاس آن، یک جنگ روانی 

را آغاز کرده اند.  
رییس سللتاد اجرایللی فرمللان حضرت امللام)ره( با 
مقایسلله ی اقتصاد ایران در پیش و پس از انقالب اسالمی 
تصریللح کرد: امروز کشللور به لحللاظ منابللع، امکانات و 
اسللتعدادها، از ظرفیت هللا و توانمندی هللای بی نظیللری 

برخوردار است.  
وی تأکیللد کرد: همان طور که امور جنگ تحمیلی را 
به دسللت مردم سپردیم و پیروز شدیم، اقتصاد را هم باید 
به دست مردم سپرد. ما نباید تصدی گری کنیم، بلکه باید 

سیاست گذاری و پشتیبانی داشته باشیم.  
دکتر مخبر یادآور شد: محوریت کار در ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( محرومیت زدایی و توانمندسللازی 
اقتصادی با ایجاد اشللتغال در چارچللوب اقتصاد مقاوتی 
اسللت. اقتصاد مقاومتی چیزی جز اقتصاد را به خود مردم 

سپردن نیست.  
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، گسترش 
شللرکت های کوچللک و متوسللط و بسللط شللرکت های 
دانش بنیان را از جمله مؤلفه های توسللعه برشمرد و ادامه 
داد: باید به سللراغ پروژه های اقتصادی رفت که بیش ترین 

حجم اشتغال را در کم ترین زمان ایجاد کنند. 
دکتر مخبر از افزایش اعتبار این تفاهم نامه از 3500 
بلله 6500 میلیارد ریال خبللر داد و تأکید کرد: اگر ظرف 
سلله سللال آینده این اعتبار عملیاتی شود،  20 درصد به 

آن اضافه خواهد شد.  
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از انتخاب 
یکی از شللهرهای محروم اسللتان فارس به عنوان پایلوت 
اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت همه جانبه، استقبال و 
آمادگی این ستاد را برای پشتیبانی از این طرح اعالم کرد.  
اسللتاندار فارس نیز در این جلسلله شاخصه ی اصلی 
فعالیت هللای سللتاد اجرایی فرمللان حضرت امللام)ره( را 
مشللارکت و توانمندسللازی مردم در پروژه های اقتصادی 

اعالم کرد.  
اسللماعیل تبادار با بیان این مطلللب افزود: به عنوان 
نماینللده ی دولللت از تمللام فعالیت هایی کلله در حوزه ی 
کسب و کار و اشتغال زایی انجام بگیرد، استقبال می کنم. 
علی رغللم تنگناها و مشللکالت مالی، بیکاری در اسللتان 
فارس سیر نزولی داشته و نرخ آن از 16/5 درصد در سال 

گذشته به 9/9 درصد رسیده است. 
وی با تأکید بر این که اسللتان فللارس دارای قابلیت های 
فراوانی در زمینه ی کشللاورزی و گردشللگری اسللت، اظهار 
امیدواری کرد که با طرح های اشتغال زایی ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.  

براسللاس این تفاهم نامه،  سللتاد اجرایی در طرح های 
اقتصللادی و زیربنایللی تللا مبلغ 6500 میلیللارد ریال در 
اسللتان مشللارکت خواهد کرد. این اقدام شامل طرح هاي 
توانمندسللازي اقتصادي با رویکرد تولید و اشتغال و اجرا 
و تکمیل طرح هاي عمرانی، زیربنایي، فرهنگی، اجتماعی 
و حمایتی در بخش های مختلف استان فارس و هم چنین 
اجللرا و تکمیل طرح هللاي عمرانی، زیربنایللي، فرهنگی، 

اجتماعی و حمایتی در شهرستان کازرون است. 
اجرای طرح هاي توانمندسللازي اقتصادي و مشارکت 
با کارآفرینان با اولویت کسب و کارهای کوچک و متوسط 
در مناطق محروم اسللتان )مطابق الگوی بنگاه محور بنیاد 
برکت وابسللته به سللتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
اجللرای طرح های توانمندسللازی و مشللارکت اقتصادی 
اجتماع محللور در قالب الگوهای آسللمان، آفتاب و مهتاب 
با اولویت کسللب وکارهای خرد، کوچک و مشاغل خانگی، 
حمایت از راه اندازی و فعال سازی واحدهای تولیدی خرد 
و متوسللط با محوریت اشللتغال زایی و حفظ ظرفیت ها و 
فرصت های بالفعل اشللتغال در استان با اعطای تسهیالت 
مالی ارزان قیمت، اعطای وام قرض الحسنه برای حمایت از 
مشللاغل خرد و خانگی و حمایت از طرح های دانش بنیان 
اسللتان، از جمله تعهدات سللتاد اجرایللی فرمان حضرت 
امام)ره( در حوزه ی طرح هاي توانمندسللازي اقتصادي با 

رویکرد تولید و اشتغال خواهد بود.  
هم چنین اجرا و تکمیل طرح هاي عمرانی و زیربنایي، 
از جمله سللاخت مدرسه، کمک به ساخت و تکمیل 500 
باب مسللکن محرومان، اجرای طللرح برکت خانواده برای 
درمان زوج های نابارور روستایی و مناطق محروم به منظور 
حمایللت از افزایللش جمعیت و تحکیم بنیللان خانواده و 
تأمین تعداد 500 دسللت جهیزیه برای زوج های نیازمند، 
از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
زمینه اجرا و تکمیل طرح هاي عمرانی، زیربنایي، فرهنگی 

، اجتماعی و حمایتی در این تفاهم نامه خواهد بود. 
هم چنین ستاد، اجرای طرح آب رسانی به 24 روستا در 
بخش انارستان، اجرای پروژه های آب خیزداری، مشارکت 
در تأمیللن 50 درصللد از هزینه های تجهیز بیمارسللتان 
حضللرت ولی عصر)عللج(، سللاخت یک باب مدرسلله ی 6 
کالسه در روستای جام بزرگی، ساخت و تکمیل 100 باب 
مسکن محرومان، ساخت 5 باب خانه ی عالم در روستاهای 
معرفی شللده از سوی امام جمعه ی کازرون، تجهیز 2 باب 
حوزه ی علمیه ی برادران و خواهران، تأمین جهیزیه برای 
100 زوج نیازمنللد، اجرای طرح برکللت خانواده و کمک 
به تجهیز امکانات سللرمایش خانه ی سالمندان بهزیستی 

شهرستان کازرون را بر عهده خواهد گرفت.  
الزم به توضیح اسللت که ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امللام)ره( تاکنون 127 طرح، شللامل 7 طرح در حوزه ی 
توانمندسللازی اقتصللادی، 114 پللروژه  در زمینه ی امور 
زیربنایی، فرهنگی، سللالمت و بهداشت و درمان، از جمله 
احداث بیمارستان 120 تخت خوابی شهرستان نی ریز و 4 
پروژه ی سللرمایه گذاری گروه توسعه ی اقتصادی تدبیر را 
با حجم سللرمایه گذاری 26 هزار و 654 میلیارد ریال در 

استان فارس به اجرا درآورده و یا در دست اقدام دارد. 

گزارش یک

گفت و گـــو قاسم غفوری- مائده شیرپور  سیامک مره صدق سه دوره  است که در مجلس نماینده کلیمیان 
افرادی  از جمله  او  دانشگاه است.  استاد  و  دارد  بر عهده  را  بیمارستان »سپیر«  ریاست  است، 
است که توانسته مانند دیگر اقلیت های ایران، بر خالف تبلیغات غربی هم تحصیل کند، هم پست بگیرد و هم در 
مجلس شورای اسالمی حضور داشته باشد، سیاست روز برای تحلیل وقایع روز، بررسی وضعیت یهودیان در ایران 
به سراغ او رفت و با نماینده کلیمیان در مجلس در دفتر بیمارستان با همان سادگی مورد انتظار از مسئوالن نظام به 

گفت وگو نشست، بخوانید ماحصل این گفت وگو را:

نمای نزدیک

وز
ت ر

اس
سی

از اقتصاد شروع کنیم، در حالی که در دور اول دولت شاهد نوعی 
ثبات اقتصادی نسـبی بودیم در دور دوم مشـکالت اقتصادی 
چنان شـده که مـردم عادی آن را لمس می کننـد بگونه ای که 
دیگـر واژه ای بـه نام خروج از رکود برایشـان خنده دار شـده 
است. این سوال مطرح است که چرا در دوره دوم دولت ها چنین 
وضعیتی روی می دهد و چگونه اسـت که اکنون شـاهد تورم و 
رکود بسیار هستیم، آیا این مشکل به دلیل تحریم هاست و یا به 
دلیل اینکه در دور دوم، دولت ها دیگر احساس نیاز به رأی مردم 

ندارند و نوعی انفعال در اقتصاد ایجاد می شود؟
 من با سوال شما چندان موافق نیستم.

کدام بخش سوال؟
آن بخش که شللما از ثبللات اقتصللادی در دور اول گفتید. 
در دور نخسللت دولللت تدبیللر و امید نیللز ما ادای ثبللات را در 
می آوردیم. ما به خاطر برخی گشللایش هایی که به واسطه برجام 
ایجاد شللده بود دالرها را به کشور می آوردیم و به اقتصاد کشور 
تزریق می کردیم تا جلوی چالش های اقتصادی را بگیریم. در علم 
اقتصاد همه می دانند که اگر شللما با ابزار مصنوعی جلوی بحران 
اقتصادی را بگیرید چند سللال بعد این بحران خود را شللدیدتر 

نشان می دهد. 
خب پس پاسـخ سـوالمان را تقریباً گرفتیـم، معتقدید اوضاع 
امروز از همان روز نخست دولت تدبیر و امید نشأت می گیرد؟

در واقع در منحنی های بحران های سرمایه داری همیشه این 
است که شللما وقتی از روش های ضد تورمی استفاده می کنید و 
اینکه تورم کنترل شللود یا وارد یک دوره شللدید رکود می شوید 
و یللا دوره ترکیبی از تورم و رکود که در آن وضعیت هیچ کاری 
نمی توان کرد. این مسللئله ای اسللت که در کشللور ما روی داده 
اسللت. این را هم باید بگویم که این مسئله فقط به دولت کنونی 

باز نمی گردد. باید بگویم که ساختار اقتصادی کشور ایراد دارد.
سـاختار اقتصادی کشـور را از بعد از پیروزی انقالب بررسی 

می کنید؟
نه، این اشللکال در ساختار اقتصادی ایران از سال 1300 آغاز 
می شود دورانی که اقتصاد بومی کشور که یک اقتصاد کشاورزی و 
دام پروری بود از بین می رود و تبدیل می شللود به تولید کننده ای 
که تولید خاصی ندارد. در واقع می شللود مصرف کننده کاالهایی 
که در کشللور تولید نمی شللود تا زمانی که اهمیت صادرات نفت 
به این اندازه نشللده بود یعنی تا زمللان کودتای 28 مرداد، امیدی 
وجود داشت و اقتصاد نفسللی می کشید چرا که هنوز می توانست 
با کشللاورزی و ارزش افزوده ایللن حوزه و مقداری صادرات صنایع 
کشاورزی و دستی این تراز تجاری را تا حدودی نگاه دارد. اما بعد 
از شکسللت مصدق و پر رنگ  شللدن نقش کنسرسیوم در اقتصاد 
ایللران و در واقع بعد از آنکه دموکرات های آمریکا تصمیم گرفتند 
کلله این اقتصاد تقلبللی را در دنیا به راه اندازنللد که در مکزیک و 
ایران تجربه شللد. هدفش این بود که در واقع چون عامل استعمار 
جهان که تا پیش از این، تا زمان مثاًل انقالب سفید عامل استعمار 
در ایللران انگلیللس بود در حللال تغییر بود که بعد هللم به امریکا 
تغییر کرد. اگر در نقشلله دقت کنید تفاوت ماهیت استعماری آنها 

را در می یابیللد. بریتانیا یک کشللور جزیره ای اسللت که نیاز دارد 
مستعمراتش تولیدات کشاورزی داشته باشند. استرالیا و یا همین 
هند زمانی بهشت استعمار بریتانیا بوده اند، آمریکا نیز زمانی بهشت 
انگلیسللی ها بوده اسللت. زیرا که نیاز دارد تا غذا و کاالهای لوکس 
برای اشرافیت انگلیسی در مناطقی با وسعت زیاد انجام شود وقتی 
آمریکا تبدیل به استعمار غالب در ایران شد، هدف اصلی آن مقابله 
با تولیدات کشاورزی بود چرا که می خواست ایران را تبدیل به یک 
کشللور وابسته و نیازمند سازد و از طرف دیگر ما را وادار به فروش 
نفت کند به صورتی که قیمت آن را نیز کمپانی های نفتی در نظر 
می گیرند. از زمان حضور میلسپو در ایران این طراحی ریخته شده 
است. جالب اسللت علم اقتصاد را انگلیسی ها به ایران وارد نکردند 

بلکه این آمریکایی ها بودند که این کار را کردند. 
امـا انگلسـتان هم نقـش بسـزایی در اقتصاد ایران داشـته، 

درست نیست؟
بله اما حتی همان زمان که شللکل قالللب اقتصاد ایران یک 
اقتصاد فئودالی وابسللته به انگلیس بود رضا خان در واقع با وارد 
کردن میلسپو پای آمریکا را به سیستم اقتصاد ایران باز کرد و آن 
برنامه از آن زمان آغاز شللد و اقداماتی که سازمان برنامه بودجه 
و برنامه های توسعه ای که در زمان حکومت قبل نوشته می شدند 
ماهیت آمریکایی داشللتند. دقیقا دعوای میللان علم و هویدا در 
تصاحب سازمان برنامه و بودجه و شکست کامل عامل علم و باند 
فراماسللونری ها در این میان مشهود است. زیر ساخت های بیمار 

اقتصادی از آن زمان آغاز شد.
خب این زیرساخت های مریض چرا در زمان انقالب احیا نشد؟

 بعد از انقالب ما دورانی داشللتیم که روحیات همه ما انقالبی 
بود ارزش های حاکللم بر همگان تفکرات انقالبی بود و مصرف زده 
نبوده بودیم حداقل مصرف برای ما اعتبار بود و در واقع حتی تفاخر 
به ساده زندگی کردن بود. به عنوان مثال اگر یک خانواده ثروتمند 
نیز در آن زمان می خواست مراسم ازدواج بگیرد سعی می کرد ساده 
برگزار کند چرا که اگر این کار را نمی کرد از سللوی جمع واخورده 
و ترد می شد. آن زمانها کسی که لباس های گران قیمت می پوشید 
و یا کسللی رفتارهای بورژوازی داشت از سوی جمع ترد می شد اما 
متأسفانه ما نتوانستیم این شرایط را ادامه دهیم چون فکر می کردیم 
که حاال که جنگ تمام شده ما هم باید تغییر کنیم و تبدیل شویم 

به کشوری که بخشی از اقتصاد جهانی است.
یعنی از همان سال های اولیه شاهد این تغییر بودیم؟

نه اما متأسفانه از سال 1368 به بعد شکل توسعه ای که برای 
کشور در نظر گرفته شد شکل بومی و درون زایی نبوده است ما به 
عنوان تولید کشللاورزی منابع آب را در خطر قرار دادیم به عنوان 
توسعه به صنایع می توانستیم به شرایط کشور سازگار باشند دقت 
نکردیم. طرح آمایش سرزمینی که اصلی مهم برای توسعه کشور 
بود را انجام ندادیم وجود روسللتاهای کوچللک زیر 50 الی 100 
خانوار توجیه اقتصادی ندارد. باید کشاورزی مدرن اجرا می شد که 
در آن استفاده از ادوات کشاورزی امکان پذیر باشد که ما این کار 
را انجام نمی دادیم. تولید نفت خوشللبختانه کم شده اما همچنان 

نفت موتور مولد اقتصاد است. 

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با سیاست روز:

ایران  برای اقلیت های دینی 
ایده  آل ترین است

بررسی سیاست روز از هزینه و فایده تولید و صادرات هندوانه

آبی که می رود
نانی که در نمی آید

وقتی ممنوع التصویری دولت اصالحات موجب تحریم اقتصادی می شود 

حاشیه سازی برای انتظارات فراقانونی
در شرایطی که مردم با مشکالت اقتصادی  دست به گریبان هستند و کشور در شرایط گـــزارش دو
جنللگ اقتصادی قللرار دارد، اینکه برخی از فعللاالن، نمایندگان 
مجلس و رسانه های حامی جریان اصالحات به سرنوشت برخی 
از افراد ابراز عالقمندی می کنند موجب سوال افکار عمومی شده 

اسللت. موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصالحات از جمله 
این موضوعات است که بارها در پرسشهای خبرنگاران بخصوص 
از سوی فعاالن رسانه ای جریان اصالح طلب از مسئوالن دولتی 
مطرح شده است و دولتمردان کشور بارها مواضع متعدد و حتی 

صفحه 2متناقضی در این باره گرفته اند.

تالش برای احیای مذاکره با امریکا بعد از ممنوعیت رهبری!

روی پل مانده
اظهارات منفعالنه در باب روند »پل« مذاکرات با آمریکا و روند خوب آن و اینکه آمریکا خودش پل را 

خراب کرده و اگر راست می گویید بیایید پل را دو مرتبه درست کنید، در حالی مطرح می شود که 
رهبر انقالب موضع محکم و مقتدر نرمش قهرمانانه را طرح و این موضوع را مطرح و بعد از بدعهدی امریکا 

و استفاده نادرست از این روش، کال مذاکره با امریکا را به بعد از آدم شدنش موکول کردند.
در واقع مذاکرات و برجام، دولت ما را مثل یک کشتی گیر ضعیف نسبت به حریف روی پل نگه داشت

نه اینکه پلی برای تعامل و اعتماد طرفین باشد

میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و استانداری فارس منعقد شد: 
تفاهم نامه ی 6500 میلیارد ریالی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و محرومیت زدایی فارس 


