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ذوق زده نشوید!
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پس از آزادی دانش��مند ایران��ی از زندان های
آمریکا و آزادی جاسوس��ی آمریکا در ایران بار
دیگر برخی رسانه ها و شخصیت ها ذوق زده
شدند.
مبادله دکتر سلیمانی دانشمند کشورمان که
با ویزای رس��می و قانونی آمریکا به این کشور
سفر کرده بود با یک جاسوس آمریکایی چینی
باعث ش��د تا بار دیگر خاط��ره دورانی به یاد
بیاید که گفت وگوی تلفنی روحانی و اوباما و
همچنی��ن دیدار و گفت وگوی کوتاه ظریف و
کری اتفاق افتاد .هنگامی که در سفر روحانی
و هیئ��ت همراه به نیویورک اتفاقاتی افتاد که
تازگی داشت ،رس��انه های همسو با دولت از
شوق و شعف خود سر از پا نمی شناختند چرا
که غربگرایی و غربزدگی باعث شده آنها کعبه
آمال خود را آمریکا بدانند.
پس از گفت وگوی تلفن��ی روحانی و اوباما و
دی��دار ظریف و کری ،تمرکز دلس��پردگان و
دلدادگان به آمریکا بر روی روابط بود ،سعی بر
این بود تا چنین دیدار و گفت و گویی زمینه
برقراری روابط دو کشور باشد.
چنین تفکری بدون در نظر داش��تن ماهیت
آمریکا و ماهیت جمهوری اسالمی ایران ،تنها
در اندیشه دستیابی به رویای دیرینه خود بود.
ذوق زدگی طیف سیاسی اصالح طلب و همسو
با دولت حتی آنه��ا را وادار کرد که برای ادامه
چنین دیدارها و گفت وگوهایی دولت تدبیر و
امید پیش قدم شود .چرا که راه حل مشکالت
کشور را در برقراری روابط با آمریکا می دانند.
برخی رسانه های تشکر ترامپ از ایران به خاطر
آزاد کردن جاسوس این کشور را نکته مثبتی
تلقی کرده اند و حتی این اتفاق را گشایشی در
زوریخ توصیف کرده اند.
روشن اس��ت که چنین دیدگاه ها و مواضعی
ثابت م��ی کند برجام ب��رای غربگرایان درس
عبرت نش��ده و اگر برجام های دیگر نیز امضا
ش��ود و اروپا و امری��کا آن را زیر پا بگذارند بار
دیگر ش��اهد خواهیم بود که دلس��پردگان به
غرب اص��رار بر مذاکره ،امتی��از دادن و عادی
سازی روابط خواهند داشت.
غرب��زدگان حتی زمان��ی که دوران ریاس��ت
جمهوری اوباما به پایان رسیده بود و هیالری
کیلینتون نامزد انتخابات و رقیب ترامپ بود،
هنوز نتایح انتخابات اعالم نشده آنها هیالری
کیلینتون را پیروز انتخابات اعالم کردند چرا که
اعتقاد داش��تند اگر او پیروز شده بود تحوالت
مثبتی در روابط ایران و آمریکا اتفاق می افتاد.
کم س��وادی سیاس��ی غربگرای��ان در تحلیل
های ارائه ش��ده است که می بینیم در برخی
تصمیمات تأثیر گذار گذاش��ته و حتی باعث
تحمیل هزینه های زیادی نیز شده است.
در تبعیت از تفکر غربگرایان ،دولت نیز چنین
اعتقادی داش��ته و به واس��طه همین دیدگاه
مذاکرات هسته ای را با آمریکا به امضا رساند.
برجام باید ی��ک درس عبرت مان��دگار برای
جریان هایی باشد که راه حل مشکالت کشور
را در غرب جستجو می کنند ،در حالی که به
ظرفیت های داخل کشور بی توجه هستند.
اکنون نی��ز ذوق زدگی غربگرایان از تبادل دو
زندانی میان ایران و آمریکا نشان از پایین بودن
سطح سواد سیاسی آنها است چرا که با مباله
دو زندانی نمی توان دشمنی ادامه دار آمریکا
در ط��ول  41س��ال از عمر انق�لاب را نادیده
گرفت.
آمریکا ،هم ضربه زده و هم ضربه خورده است
و این روند تا فروپاش��ی آمریکا به مانند اتحاد
جماهیر ش��وروی کمونیس��تی ادامه خواهد
داشت.
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اصولگرایان  ۵۱درصد
اصالحطلبان  ۳۸درصد
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سیاست روز بر اساس گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
از تقسیم کار ملی قانونگذاری
پیگیری میکند:

فاصله معنادار
قانونگذاری سنتی
از اصول قانونگذاری
استاندارد!؟
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انتقاد قالیباف از نحوه اجرای طرح
بنزینی دولت:

آقایانهنوزالفبای
امنیترانمیدانند
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خ���ب���ر
افتتاح  ۱۳۳۱طرح اشتغال زایی با ایجاد  ۴۸۲۱شغل در استان
مازندران توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
امام ضمن افتتاح  ۱۳۳۱طرح
رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان
ش��غل در اس��تان مازندران ،
اش��تغالزایی با ایج��اد ۴۸۲۱
مجتم��ع تولیدی ب��ه چرخه
از بازگش��ت بیش از  ۲۰هزار
داد.آیین افتتاح و بهرهبرداری
تولید توس��ط این ستاد خبر
اشتغالزایی بنگاه محور اجتماع
همزم��ان از  ۱۳۳۱ط��رح
ایجاد  ۴۸۲۱ش��غل در استان
مح��ور و تس��هیالت محور با
محم��د مخبر رئیس س��تاد
مازندران صبح امروز با حضور
در شهرس��تان گلوگاه برگزار
اجرای��ی فرمان حض��رت امام
امام دراین این مراسم با اشاره
شد.رئیس ستاد اجرایی فرمان
کاغ��ذ از زباله «پ��ارس کاغذ
به طرح احیای کارخانه تولید
نکا» گفت :بسیار خوشحالم که بخشی ازدغدغه های مردم استان مازندران توسط ستاد اجرایی فرمان
امام رفع ش��د.وی افزود :روزانه در س��تاد اجرایی ۱۰۰طرح کوچک با  ۳۰۰اشتغال راه می افتد.مخبر
با تاکید بر این که سرمایه های معطل شده ما در کشور زیاد هستند گفت :ستاد اجرایی فرمان امام
توس��ط نهضت احیا۲۰ ،هزار و  ۵۰۰طرح را ظرف  ۱۳تا  ۱۴ماه به چرخه تولید کش��ور برگرداند.وی
اف��زود :یعنی با ۱۶۰۰میلیارد تومانی که آورده ما بوده ،چیزی قریب  ۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان به
چرخه تولید کشور برگشته و چیزی نزدیک به  ۲۱۰هزار شغل ایجاد شده است.
مخبر با بیان اینکه بنگاههای معطل شده و نیمه تعطیل در کشور بسیار زیاد هستند ،تصریح کرد :یکی
از کارهایی که همه باید انجام دهند احیای همین ظرفیت های معطل شده است .رئیس ستاد اجرایی
فرمان امام افزود :امروز در اس��تان مازندران ۱۵۰۰طرح افتتاح میکنیم که  ۱۱۹۱طرح ،کارخانجات
تعطیل شده و نیمه تعطیل هستند.
مخبر ادامه داد :با این احیا ،تقریبا  ۴۴۰میلیارد تومان برگشت سرمایه تعطیل شده به سیستم برمی
گردد و باعث بازگشت  ۱۱هزار و  ۷۰۰نفر به فضای کار و اشتغال میشود.
در این مراس��م همچنین جوهری معاون اقتصادی بنیاد برکت ارتباط ویدیوی از بخش گلچش��مه
سیاه بیشه آمل هنگام افتتاح طرح واحد تولیدی پرورش ماهی قزل آال اظهار داشت :امروز در راستای
ایجاد اشتغال ،رونق تولید و احیای شرکتهای غیر فعال در کل شهرستان اقداماتی در راستای ایجاد
شرکتهای کوچک و متوسط صورت گرفته و در این واحد نیز پرورش ماهی قزل آال انجام میشود.
وی افزود :ظرفیت این شرکت نزدیک به دو میلیون و  ۴۰۰هزار قطعه بچه ماهی است که هم توانایی
پرورش ماهی و هم توریع بچه ماهی به سایر مناطق را دارد.
جوهری افزود :از طریق این طرح  ۳۶نفر اشتغال مستقیم و ۱۳۲نفر اشتغال غیر مستقیم را خواهیم
داشت و در جمع  ۱۶۵نفر اشتغال خواهیم داشت.
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