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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1-می گویند؛ شخصی برای وصول طلب خود که مدتها به تعویق 

افتاده بود نزد بدهکار رفت و ضمن گالیه از این که چرا در پرداخت 
بدهی خود کوتاهی می کند و هر بار برای فرار از پاسخگویی، بهانه 
تازه ای می تراشد، خواستار دریافت مبلغی شد که به وی قرض داده 
بود. شخص بدهکار اما، به جای پرداخت مبلغ بدهی و یا پوزش و 
عذرخواهی از این که در ادای قرض خود کوتاهی کرده است، زبان 
به ناسزا گشود! طلبکار که از برخورد او هاج و واج مانده بود گفت؛ 
از شما  انتظار نمی رفت به جای پرداخت بدهی خود، ناسزا بگوئید 
و ش�خص بدهکار در پاسخ گفت؛ واقعیت این است که نخواستم 
دست خالی برگشته باشی!... اکنون با تأکید بر اینکه در مثل مناقشه 
نیست و خدای ناخواسته در پی نادیده گرفتن زحمات و خدمات 

رئیس جمهور و دولت محترم نیستیم گفتنی است؛
 بعد از بی تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توزیع 
سبد کاال که اعتراض و انتقاد همگانی را در پی داشت  انتظار آن 
بود- و انتظار منطقی و به جایی نیز بود - که رئیس جمهور محترم 
به خاطر این همه بی تدبیری دست اندرکاران طرح یاد شده،  از مردم 
پ�وزش بخواهد و برای جبران تحقیر ناروایی که در جریان توزیع 
س�بد کاال نسبت به اقش�ار محروم و مستضعف روا داشته بودند، 
دستور پی گیری عوامل موثر در پیدایش این پدیده ناپسند را صادر 
کرده و خواستار مجازات و یا دستکم توبیخ و برکناری آنان شود، 
اما، رئیس جمهور محترم برخالف آنچه  از ایش�ان انتظار  می رفت 
نه فقط کمترین واکنشی نسبت به بی تدبیری پدید  آمده در توزیع 
سبد کاال از خود نش�ان نداد، بلکه در اجالس روسای دانشگاه ها 
و مدیران پارک های علم و فناوری به منتقدان توافق ژنو اعتراض 
کرد! و از آنان با عنوان »عده ای معدود و کم س�واد«!  یاد کرد که 
به گفته ایش�ان »از جای خاص تغذیه می شوند«!  و در همان حال 
آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز که در مراسم معارفه 
و تودیع روسای جدید و قدیم سازمان میراث فرهنگی شرکت کرده 
بود، طی سخنانی که  عجیب به نظر می رسید،  انتقاد به توافقنامه 
ژنو را »از روی حسادت«! دانسته و گفت »منتقدان می گویند چرا 

این کار را ما انجام ندادیم«!
2 - بی تدبیری  صورت گرفته در اختصاص و توزیع سبد کاال با 
هیچ توجیهی قابل توضیح نیست و به وضوح حاکی از آن است که 
برخی از دولتمردان و مدیران پیرامونی کابینه آقای رئیس جمهور 
برخالف آنچه ادعا می ش�ود، در اداره امور اجرایی کش�ور و انجام 
وظایف�ی ک�ه برعهده آنهاس�ت، از تجرب�ه، دان�ش و تدبیر الزم 
برخوردار نیس�تند، تا آنجا که توزیع س�بد کاال را که می توانست 
نش�انه توجه دولت محترم به اقش�ار محروم و مستضعف جامعه 
باش�د به اقدامی خسارت آفرین و همراه با توهین و تحقیر نسبت 
به مردم تبدیل کردند، انبوهی از محرومان را در سرمای زیر صفر 
درجه و در صف های طوالنی به مراکز توزیع سبد کاال کشاندند و 
بسیاری از آنان را دست خالی به خانه هایشان روانه کردند و دهها 
پی آمد ناپسند دیگر که رسانه های دشمن طی دو سه روز اخیر از 
آن با عنوان یک س�وژه داغ برای سیاه نمایی علیه ایران اسالمی
 - آنهم در ایام اهلل دهه فجر - استفاده کرده  و هنوز هم می کنند! آیا 
این همه ناتوانی در اجرای طرح توزیع سبد کاال به یک عذرخواهی 
خش�ک و خالی نیاز نداشت؟! گفتنی است که در جلسه یکشنبه 
شب هیئت محترم دولت، برخی از وزرای حاضر در جلسه نسبت 
به آنچه پیش آمده بود اعتراض کرده و خواستار پی گیری علت و 
پیشگیری جدی از تکرار موارد مشابه شده بودند و یکی از وزرای 
محترم پیش�نهاد ک�رده بود، آقای رئیس جمه�ور و یا معاون اول 

ایشان، به خاطر آنچه پیش آمده از مردم عذرخواهی کند، که...
3- آقای رئیس جمهور در حالی منتقدان توافقنامه ژنو  یعنی 
بسیاری از علما، مراجع، دانشگاهیان، متخصصان حقوق بین الملل 
و دانش هسته ای را »کم سواد« معرفی کرده و به آنان اهانت می کند 
که پیش از این، بارها بر ضرورت انتقاد و حتی تش�ویق منتقدان 
تاکی�د ورزی�ده بود. به عنوان نمونه - و فقط نمونه - ایش�ان روز 
23 دی ماه در جش�نواره تحقیقاتی علوم پزش�کی رازی با تأکید 
بر ضرورت تشویق منتقدان گفته بود »اگر نگذاریم اندیشه و نقد 
و پرس�ش بروز و ظهور پیدا کند، ناچار زیرزمینی می ش�ود و این 
به نفع جامعه نیس�ت.« آقای روحانی در جای دیگری گریز از نقد 
را زمینه ساز دیکتاتوری دانسته بود و نیز، در کتاب خود با عنوان 
»امنیت ملی و دیپلماس�ی هس�ته ای« که چند سال قبل چاپ و 
منتش�ر ش�ده اس�ت؛ آورده بود؛ »گاهی فکر می کنیم اعتراف به 
هرگون�ه اش�تباهی به معنای شکس�ت خواهد بود. ای�ن یکی از 
بزرگترین اشکاالت در نظام تصمیم گیری کشور است و متأسفانه 
هن�وز در جامعه ما انتقاد جایگاه خود را پیدا نکرده اس�ت... باید 
انتقاد به یک معروف و کار شایسته تبدیل شود و انتقادکننده در 
انتظار تشویق باشد و نه تنبیه... بزرگترین شجاعت، پذیرش اشتباه 

و خطا از طرف مسئوالن است.«
اکنون باید از جناب رئیس جمهور محترم پرسید؛ اگر »انتقاد« را 
الزمه پیشرفت، مانع دیکتاتوری و انتقادکنندگان را درخور تشویق 
می دانید، چرا به کس�انی که بس�یاری از آنان با ارائه مس�تندات 
روش�ن، به توافقنامه ژنو انتقاد کرده اند، تهمت »کم س�وادی«! و 
مواجب بگیری! می زنید؟! و چنانچه حاضر نیستید کمترین انتقادی 
را بپذیری�د چرا پذیرش اش�تباه و انتقاد را بزرگترین ش�جاعت 

مسئوالن معرفی کرده اید؟! 
4- ای�ن احتمال نیز به ذهن خط�ور می کند که مبادا برخی از 
اطرافیان رئیس جمهور محترم  برای فرار از پاس�خگویی خود در 
قبال بی تدبیری خس�ارت آفرین توزیع سبد کاال از اعتماد ایشان 
سوءاستفاده کرده و  حمله تند و اهانت آمیز به منتقدان توافقنامه 
ژنو را به وی  پیشنهاد کرده باشند، تا از این طریق، ماجرای یاد شده 
در واکن�ش منتق�دان به اهانت رئیس جمهور و معاون ایش�ان، به 
فراموش�ی س�پرده ش�ود! که در این صورت، توجه و دقت بیشتر 
رئیس جمه�ور محترم نس�بت به این طی�ف از اطرافیان ضرورت 

بیشتری خواهد داشت.
5- آق�ای دکتر روحان�ی در اهانت خود به منتقدان توافقنامه 
ژنو توضیح ندادند چرا در بحبوحه اعتراض همگانی به بی تدبیری 
و ناتوان�ی دولت در توزیع س�بد کاال به ی�اد توافق ژنو و اهانت به 
منتقدان آن افتاده اند؟! و معاون اول ایش�ان نیز، این پرس�ش را 
بی پاسخ گذاش�ت که دولت محترم در توافق ژنو، کدام دستاورد 
قاب�ل ارائه و امتیاز درخور توجهی را ب�رای ملت به ارمغان آورده 
اس�ت که به قول ایش�ان، برای برخی از منتق�دان این توافقنامه 
»حسادت برانگیز«! باشد؟! »امتیاز نقد« دادن و وعده نسیه گرفتن، 
افتخار نیست که حسادت دیگران را در پی داشته باشد؟! تا آنجا 
که با ارائه شواهد و مستندات برگرفته از متن توافقنامه ژنو قابل 
دیدن است، تنها دستاورد درخور توجه توافقنامه یاد شده، اثبات 
»غیرقابل اعتماد بودن« آمریکاس�ت و صد البته باید گفت که این 
دس�تاورد برای نسل های سوم و چهارم انقالب که کینه توزی های 
آمری�کا را از نزدی�ک ندی�ده بودن�د و همچنین ب�رای برخی از 
دولتم�ردان که  حریف را قابل اعتماد تلقی می کردند، دس�تاورد 

بزرگ و قابل مالحظه ای است.
و اما، به جناب آقای روحانی و برخی دیگر از دولتمردان محترم 
ک�ه توافقنامه ژن�و را »بزرگترین توافق قرن«! و »نتیجه تس�لیم 
قدرت ه�ای بزرگ«! می دانند پیش�نهاد می کنی�م زمینه ای برای 
یک نشست مشترک میان برخی از منتقدان  و حامیان توافقنامه 
یاد شده فراهم آورند و هر دو طرف با این شرط که فقط به شواهد 
مس�تند از مت�ن توافقنامه تکیه کنن�د، درباره آن ب�ه اظهارنظر 
بنشینند. باور ما این است که در آینده ای نه چندان دور، واقعیت 
تلخی که این توافقنامه در پی دارد، آش�کار خواهد ش�د، اگر چه 

نشانه های آن از هم اکنون نیز قابل دیدن است.

نابغه!دست خالی برنگردید!

حسین شریعتمداری

* چرا آقای ظریف ارزیابی از خواست مردم ندارد دیدار با کری تحت 
هر عنوانی بی ربط با موضوع هسته ای کشورمان و بی ارتباط با نشست 
1+5 در نیویورک یا هر جای دیگری است چرا که آمریکا یک عضو از 
1+5 است ولی برخی مالقات ها و نشست ها فاقد وجاهت و مقبولیت 
نزد ملت است. مادامی که غرور و نخوت بر سران آمریکا حاکم است و 
از روی قل��دری و نفهمی با ملت ایران صحبت می کنند باید متقاباًل با 
آنها این گونه برخورد کرد تا شأن و منزلت ایرانی حفظ و هیمنه پوشالی 

آمریکایی ها شکسته شود.
طالعی
* تازه مردم از صف های طوالنی برای تهیه ارزاق عمومی راحت شده 
بودند که حاال با این سبد کاال بهانه بزرگتری دست دشمن داده ایم که 
مردم در این س��رمای زمستان برای گرفتن یک سبد کاال سر و دست 
بش��کنند. به نظر می رسد قرار اس��ت با این کار پیام منفی به غربی ها 
ارس��ال شده و نشان داده شود که مردم چقدر محتاج هستند! آقایانی 
که دولت قبل را با حربه لطمه به کرامت انسانی می کوبیدند چرا امروز 
درباره صف طوالنی مردم برای دریافت چند کیلو مرغ و برنج خارجی 

سکوت کرده اند؟
2887---0912 و 4326---0917 و 0659---0935

* توزیع س��بد کاال آن هم در دهه فجر و پس از مذاکرات هس��ته ای؟ 
 دشمنان با دریافت تصاویر صف های مردم نتیجه می گیرند که تحریم 
اثر خود را گذاش��ته و دولت تدبیر و امید دس��تانش را باال برده است. 
سنای آمریکا در دولت گذشته می گفت ما تحریم کردیم دولت به مردم 
یارانه می دهد حال خواهد گفت این دولت درصدد حذف یارانه هاست 

پس باید فشار آورد تا دولت را تسلیم کرد.
جانباز عباسی
* ممکن اس��ت پشت قضیه سبد کاال مافیای اقتصادی خوابیده باشد 
که با دادن مش��اوره غلط به آقای��ان و واردات برنج خارجی میلیاردها 
تومان پول به جیب بزند. مردم محتاج این یک س��بد نیستند که این 
قدر ناعادالنه بین مردم تقس��یم ش��د. امیدواریم مجلس در پرداخت 
یارانه های نقدی دقت کند تا حقی از قشر ضعیف و کارگر ضایع نشود.
خانم جاللی
* با توزیع سبد کاال آن هم در ماه پیروزی انقالب اسالمی )بهمن ماه( 
و به طور ناعادالنه و پس از 35 س��ال چه چیزی را می خواهند اثبات 
کنند؟ حفظ عزت و کرامت مردم دردولت تدبیر و امید این بود؟ چرا 

مبلغ آن به حساب سرپرستان خانواده ها واریز نشد؟
گلرنگی از قم
* در خصوص سبد کاالی دولت اعتدال باید عرض کنم اوالً اختصاص 
س��بد کاال عادالنه نیست چون خانواده هایی که دو نفره و بیشتر از دو 
نفرند یک سبد کاال دریافت می کنند ثانیاً چه اشکالی داشت که به جای 
سبد پول نقد به حساب سرپرست خانواده ها واریز می شد. هم عزت نفس 
مردم حفظ می شد و هم جلوی ریخت و پاش در تهیه کاال و ایجاد رانت 
برای برخی دستان آلوده گرفته می شد و صف های طوالنی و مشکالت 
تهیه و توزیع آن برای مسئولین و هزینه اضافی آن به وجود نمی آمد.
گل محمد نورانی از مهدیشهر

* دولت با این کار خود یعنی سبد کاال حرمت ملت را زیر سؤال برده 
اس��ت؟ به کرامت ملت خدش��ه وارد شد. 10 کیلو برنج خارجی و 2 تا 
مرغ و روغن که این همه های وهوی ندارد که آقایان این گونه بین مردم 

اقشار مختلف اختالف انداخته اند.
یک شهروند
* یک خانواده 6 نفره با 4 جوان دانشجو و یک میلیون درآمد ماهانه، 
پردرآمد اس��ت؟ یک نفر حس��ابدار در دولت نیست که بخواهد هزینه 

یک خانواده 6-5 نفره را در یک ماه محاسبه کند؟
خانم گودرزی
* متأهل و دارای یک فرزند هستم. در دو سال اخیر نیز بیکار بوده ام 
ولی حاضر نیستم که برای چند کیلو مرغ اینگونه توسط دولت تحقیر 

بشوم. مسئولین اجازه ندارند با شخصیت مردم این گونه بازی کنند.
0930---4298

* این چه منطقی اس��ت که سبد کاال به حقوق بگیران و کارگران تعلق 
نمی گیرد ولی به مدیران و صاحبان شرکت ها با حقوق های چندین میلیون 
تومانی تعلق گرفته است و می گویند کارگران در مرحله بعد خواهند گرفت! 
0936---0459

* گویا به بهانه تحریم و خشکسالی در کرمان و... می خواهند پسته از 
کالیفرنیا وارد کنند در اصل می خواهند به جای دالرهای نفتی این کار 
را بکنند معلوم هم نیست این پسته ها سالم باشند یا نه. به دولتمردان  
بفرمایی��د مردم برای آب و نان قیام نکردند اکثریت مردم برای اجرای 
دستورات اسالم قیام کردند این قدر از کرامت مردم دم نزنید و عزت 

مردم را با چند کیلو برنج خارجی سرکوب نکنید.
خانم مهین فرهنگی
* آقای هاشمی از دولت قبل انتقاد می کرد که یارانه ها گداپروری است 
حاال چرا در برابر توزیع س��بد کاال آن هم به این ش��کل و برای بخشی 
از مردم هیچ موضعی اتخاذ نمی کند. راستی آقای هاشمی چقدر برای 

افراد بی مسکن، خانه ساختند؟ آقای خاتمی چطور؟
یک هموطن از رفسنجان
* بنده که از بضاعت مالی خوبی نس��بتا برخوردارم و چند کارگر نیز 
دارم سبد کاال شامل حالم شده ولی این کارگرانی که برایم کار می کنند 
هیچ کدام مشمول دریافت سبد کاال نشده  اند. در صورتی که بنده نیازی 

به این سبد  ندارم ولی کارگرانم شدیدا نیازمندند. این بود عدالت؟
بهمنی
* نام بردن از عمله های فساد فرهنگی طاغوت در جشنواره فجر مانند 
تقدیر از ماهر عبدالرشید و صدام حسین ملعون در هفته دفاع مقدس 

می باشد ولو این که بعد مجبور شوند عذرخواهی کنند.
0912---7720

*متأسفانه برخی افسران راهنمایی و رانندگی به هنگام تصادف دو خودرو 
و پس از کارشناسی حادثه، مدارک مقصر و زیان دیده را جابه جا نموده و 
آنها را به مراکز خسارت بیمه ارجاع می دهند و این سبب شده است که 
بعضاً مقصر حادثه از در اختیار داشتن مدارک حادثه دیده سوء استفاده 
و از مراجعه به بیمه خودداری نماید. لذا خسارت دیده نیز برای احقاق 
حق خود مجبور به شکایت و مراجعه به شورای حل اختالف می شود که 
این، عالوه بر اینکه وقت مردم را می گیرد، بر تعداد پرونده ها افزوده و به 
اطاله رسیدگی به دادخواستها منجر می شود لذا ضروری است که افسران 
راهنمای��ی و رانندگی در این گونه مواقع فقط مدارک مقصر را به زیان 
دیده داده و از دادن هرگونه مدارک زیان دیده به مقصر خودداری شود.
رضا جعفری
* در عسلویه به ما کارگران ساده که ماهیانه 500 هزار تومان درآمد 
داریم س��بد کاال تعلق نگرفته ولی به مهندس��ین پروژه ها که ماهیانه 
چندی��ن میلی��ون تومان درآمد دارند س��بد کاال تعلق گرفته اس��ت. 
بنویس��ید این تدبیر و امید به درد خودش��ان می خورد. مردم را بیشتر 

از این آزار نرسانند.
0912---5594

ماجرای عاطفی
 دیدار با یکی از حامیان فتنه 

استاندار قم می گوید به جهانگیری درباره پرهیز از مالقات با صانعی و 
حاشیه سازی در این باره تذکر داده بود.

محمدصادق صالحی منش درباره دیدار جهانگیری با صانعی به خبرنگاران 
گفت: من به ایشان گفتم که این مالقات به صالح نیست.

وی با بیان این که برنامه سفر معاون اول رئیس جمهور دیدار با مراجع 
بود و تا ساعت 5 بعدازظهر مسئله دیدار با آقای صانعی اصال مطرح نبود، 
افزود: به آقای جهانگیری خبر دادند که مراسم سالگرد همسر آقای صانعی 
برگزار اس��ت و چون آقای جهانگیری قبال استاندار اصفهان بودند و ارتباط 

تنگاتنگی با آقایان داشتند از این رو برای عرض تسلیت رفتند.
اس��تاندار قم افزود: بنده به آقای جهانگیری گفتم که این مسئله را به 
صالح نمی دانم چون خبرنگاران هستند اما آقای جهانگیری گفتند مسئله ای 

نیست و برای عرض تسلیت می روم.
حجت االس��الم صالحی منش ادام��ه داد: بعد از آخری��ن مالقات آقای 
جهانگیری که با حجت االسالم والمسلمین شهرستانی بود بنده همراه معاون 
اول رئیس جمهور بودم و اخالقا نیز درست نبود که ایشان را رها کنم چون 

هر مقامی که به قم می آید آنها را مشایعت می کنیم.
وی اظه��ار ک��رد: این مالقات صرفا یک دیدار عاطفی و دیدار دو رفیق 
ب��ا یکدیگر بود و هیچ مس��ئله خاص دیگری مبن��ی بر دیدار با یک مرجع 

تقلید اصال مطرح نبود.
یادآور می شود آقای صانعی از حامیان فتنه گران در حوادث سال 88 بود و 
به همین دلیل فتنه گرانی که اقدام به روزه خواری در روز قدس، حرمت شکنی 
ساحت امام حسین)ع( در روز عاشورا، و اهانت به ساحت حضرت امام و اصل 
جمهوری اس��المی و والیت فقیه کردند، در برخی تجمعات شعار می دادند 

»روحانی واقعی، منتظری، صانعی«
دکتر روحانی رئیس جمهور چندی پیش در جریان سفر به قم و دیدار 
با علما و مراجع، حاضر به مالقات با صانعی نشد، اما گویی معاون وی، سعی 

کرده این موضوع قابل توجه رسانه ها را به نحوی جبران کند.
مجید انصاری نیز در مالقات جهانگیری با صانعی حضور داشت.

شارالتانیسم مطبوعاتی
 ذلیل القلم ها!

ماهنام��ه »مهرنام��ه«، ارگان حزب کارگزاران و تریب��ون عوامل فتنه 
پرونده ای با عنوان »ممنوع القلم ها« را در آخرین ش��ماره خود منتشر کرد 
که در آن سیاست های فرهنگی نظام و آرمان های اسالمی به سخره گرفته 
شده است. در شماره دی ماه 1392 مهرنامه، مقاالت و گفتگوهایی از اعضاء 
کانون غیرقانونی نویس��ندگان مانند »محمدعلی سپانلو«، »رضا براهنی«، 
»عباس مخبر«، »حافظ موسوی« و ... منتشر شده است که برخی از آنان 

از حامیان سلطنت و متعلق به طیف »چپ آمریکایی« بودند.
»محمدعلی سپانلو« از فعاالن کنفرانس ننگین »برلین« و از نویسندگان 
مورد حمایت بی بی سی فارسی، در این پرونده به ستایش از دوره وزارت ارشاد 
»عط��ا اهلل مهاجران��ی« پرداخت و با یادآوری خاط��ره ای از رئیس  اداره کتاب 
مهاجرانی گفت: »یادم هست[ایشان] اواخر سال 1376رفت نشست در ارشاد، به 
هر کدام از کتاب ها که نگاه می کرد، آن ها را می شناخت. می گفت این مسئله ای 
ندارد بیخود گفته اند. یا مثال این جمله حساسیت زاس��ت این را اصالح کن؛ و 
به سرعت توانست در عرض دو ماه دو هزار کتاب ممنوع الچاپ را آزاد کند.«

محمدعلی سپانلو که سال 1382 مدال »شوالیه نخل آکادمیک« را از 
دولت فرانسه به دلیل 3 دهه خدمت به فرهنگ فرانسه و نشر و اشاعه فرهنگ 
غربی دریافت کرد، در ادامه گفتگو با ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، از 
دولت جدید و وزارت ارش��اد خواست تا انتشار واژگان مستهجن و سکسی 

را بالمانع اعالم کند!
»رضا براهنی« از چپ ه��ای آمریکایی، هوادار گروه های تجزیه طلب و 
همکار نشریات سلطنت طلب »نیمروز« و »کیهان« )چاپ لندن( است که 
سال 1373 انتشار شعری مبتذل از او در نشریه »تکاپو« منجر به تعطیلی 
این نشریه شد. براهنی در شماره اخیر »مهرنامه« گفته است: »بهتر است 
درباره سانسور جامعه چیزی را بردارد، مثال بگوید؛ این آقای نویسنده به چه 
مناسبت چنین چیزهایی را نوشته! در آن زمان ممکن است که نویسنده یک 
شاکی داشته باشد. مثال نویسنده در یک رمان یک آدم واقعی را مسخره کرده 
باشد یا توهین کرده باشد و یک نسبت عجیب و غریب جنسی یا غیرجنسی 
به او داده باشد، آن آدم حق دارد که برود شکایت کند.« به عبارتی براهنی 
حق هرگونه سخن گفتن و اتهام زنی به دیگران را برای نویسنده قائل شده 
است و در این صورت شخص مورد اتهام باید پس  از چاپ کتاب در تیراژ 

وسیع در پی اعاده حیثیت از دست رفته خود باشد!!!
»حافظ موسوی« نیز از اعضای کانون غیرقانونی نویسندگان و دبیرسابق 
هیئت تحریریه مجله »کارنامه« با انتشار یادداشت »لیست سیاه« در این شماره 
ماهنام��ه مهرنامه اظهار امیدواری کرد که کتاب هایی که به دالیل اخالقی و 
فرهنگی از انتش��ار آنها جلوگیری شده به چاپ برسد. وی نوشت: »امیدوارم 
حاال که آقای صالحی [معاون فرهنگی وزارت ارش��اد]  پا پیش گذاشته اند و 
به عنوان امدادرسان به این منطقه سونامی زده وارد شده اند، آن طومار سیاه 

را در هم بپیچند و نام نیکی از خود به یادگار بگذارند.«)!(
تشدید فعالیت کانون غیرقانونی نویسندگان در حالی صورت می گیرد که 
براساس اسناد سازمان اطالعات و امنیت رژیم ستم شاهی، اعضا و فعاالن آن 
ارتباطات تنگاتنگی با »ساواک« داشتند و پس از انقالب اسالمی نیز با صدور 
بیانیه های مختلف به معارضه با احکام اسالم و آرمان های انقالب پرداختند. 
اعضای این کانون از دهه 1370 و با چراغ سبز جریان فرهنگی حاکم بر دولت 
کارگزاران، ارتباطات خود با سفارتخانه های خارجی را گسترش دادند. افشای 
جلسات اعضای کانون با رایزن فرهنگی سفارت آلمان در سال 1375 به یک 
رسوایی مجدد سیاسی-امنیتی برای نهادی که تظاهر به فعالیت های فرهنگی 
و هنری می کند، انجامید. از جمله اقدامات کانون منحله نویس��ندگان که با 
هماهنگی سفارتخانه های آلمان و فرانسه صورت گرفت، صدور بیانیه  معروف 

134 روشنفکران معاند با عنوان »ما نویسنده ایم« بود.
همس��ویی نشریات وابس��ته به حزب کارگزاران مانند »مهرنامه«، »تجربه«، 
»آسمان« و... با مواضع کانون غیرقانونی نویسندگان در مقابله با سیاست های کالن 
فرهنگی نظام در حالی است که پیوندهای مطبوعاتی-سیاسی این دو طیف به  2 
دهه گذشته می رسد؛ چنانکه در دولت هاشمی رفسنجانی آثار برخی از اعضای 
کانون غیرقانونی نویس��ندگان در نشریات دولتی مانند روزنامه همشهری نیز به 
چاپ می رسید و جریان کارگزاران همواره در صف حامیان آن ها قرار داشته است.

چن��دی پیش رئیس جمهور محترم در گزارش صد روزه از عملکرد دولت 
خود به مردم مدعی شد که »ممنوع القلم ها را تبدیل به صریح القلم کرده است.« 
این فضاسازی در حالی است که از اکثر افرادی که ادعای ممنوع القلمی  آن ها 
می ش��ود، بیش از همه در نشریات وابسته به حزب  کارگزاران و جریان حاکم 
بر دولت مطلب چاپ ش��ده است. چنین سیاه نمایی های کاذبی، البته برآمده 
از شارالتانیس��م مطبوعاتی  به اصطالح »صریح القلم ها« اس��ت، چون کارنامه 
مکتوب مدعیان ممنوع القلمی  مملو از فعالیت در نشریات زنجیره ای و مافیای 
مطبوعاتی کارگزاران بر ضدمردم و منافع ملی است و در واقع »ذلیل القلم هایی« 
بوده اند که در خفا از بودجه های دولتی تغذیه مالی می شدند و نزد مخاطبان 

خود ادعای صراحت و استقالل از حکومت می کردند!
پوپولیسم صدای همه را درآورد

حامیان دولت به منتقدان پیوستند
رسانه های حامی دولت، واکنش های مختلفی نسبت به رویکردهای به دور 
از تدبیر دولت از جمله در موضوع اهانت آمیز توزیع سبد کاال اتخاذ کرده اند.
در حالی که روزنامه جمهوری اس��المی، این اقدام را رفتار پوپولیس��تی 
توصی��ف می کرد، روزنامه آفتاب یزد به جای نقد رفتار دولت، به دولت قبلی 
حمله کرد و نوشت »این صف های طویل نشانه 8 سال بی تدبیری است«)!( با 
این حال روزنامه شرق تیتر کوچک »یک سبد دردسر« را برای رفع و رجوع 
ماجرا برگزید. اما روزنامه آرمان با اش��اره به »اما و اگرها و صف های طوالنی 
توزیع سبد کاال« احتمال داد این ماجرا گریبان وزیر صنعت )نعمت زاده(، را 

در مجلس بگیرد.
اما وبسایت فرارو که از دولت حمایت می کند، معتقد است: گذشت 200 
روز از روزه��ای حضور دول��ت، چالش های پیش روی آن را نه تنها کم نکرد 
بلکه بیشتر هم کرده؛ چالش هایی که سرنخ اصلی آن در خود پاستور و ناشی 

از تصمیمات دولت است.
فرارو با اش��اره به اس��تعفای محمدعلی نجفی از معاونت رئیس جمهور و 
س��ازمان میراث فرهنگی در کمتر از 5 ماه، به موضوع »س��بد بی تدبیری« 
پرداخته و می نویس��د: اگر تا دیروز مدافعان دولت تمام قد پشت تصمیمات 
دولت ایستادند تا صدای اعتراض منتقدان، مذاکرات هسته ای را تحت تاثیر 
قرار ندهد و مانع از توافق میان دو طرف نشوند امروز، همان مدافعان با دیدن 
تصاویر مردان و زنانی که در سرمای استخوان سوز این روزهای کشور در صف 
طوالنی ایس��تادند تا چند قلم کاال را با خود به خانه ببرند، دس��ت از حمایت 

برداشته اند تا خود را به صف منتقدان دولت برسانند.
این س��ایت اصالح طلب با اش��اره به مقاله انتق��ادی روزنامه جمهوری 
اسالمی- روزنامه حامی دولت - و اظهارات زیباکالم در پوپولیستی خواندن 
رفتار اخیر دولت نوشت: فضای مجازی هم که تعداد زیادی از حامیان دولت 
در آن حضور فعال دارند نیز فضایی مشابه دارد که این نشان می دهد دولت 
با این اقدام ضربه ای بزرگ به اعتبار خود در 200 روز نخس��ت وارد کرده 

است و چالش تازه ای را برای خود ایجاد کرده است.
روزنامه جمهوری اسالمی پریروز در سرمقاله خود نوشت: عالقه مندان 
دولت و دغدغه مندان نس��بت به نظام و کش��ور ای��ن روزها آرزو می کنند 
آق��ای روحانی به جای جمل��ه معروفش در مناظره های انتخاباتی که »من 
سرهنگ نیستم« می گفت »من پوپولیست نیستم«. واقعیت این است که 
اصل تصمیم دولت مبنی بر توزیع مقداری ناچیز از مایحتاج اولیه بین اقشار 
خاصی از مردم که نام »س��بد کاالیی« بر روی آن گذاش��ته شد برای اهل 
دقت و تحلیل کافی بود تا بفهمند یا اگر می دانس��تند مطمئن تر شوند که 
دولت موسوم به تدبیر و امید در پوپولیسم و شعارگرایی چندان از اسالف 

خود متفاوت و متمایز نیست.
این روزنامه با بیان اینکه »بیراه نیست اگر بگوییم، توزیع سبد کاالیی 
یکی از بزرگترین اشتباهات دولت در چند ماه فعالیتش می باشد« نوشت: 
بدبینانه نخواهد بود اگر نسبت به نیت پیشنهاددهندگان اجرای این طرح 
به دولت خوشبین نباشیم کما اینکه از سوی دیگر باید به تدبیر دولتمردان 

شک کرد.
در همی��ن حال ص��ادق زیباکالم در مصاحبه با س��ایت »فردا« ضمن 
پوپولیس��تی خواندن اتفاق اخیر گفت: من فکر می کنم این طرحی اس��ت 
که از س��وی مش��اوران روحانی مطرح شده. فکر می کنم طرح مسئله سبد 
کاال نیز جزو تفکرات آقای نوبخت بوده است. همانطور هم که گفتم شیوه 

تاسف آور و توهین کننده ای هست.
با وجود این اذعان ها به بی تدبیری دولت، شماری از شبه اصالح طلبان 
ب��ه ج��ای نقد دولت، توهین به مردم را مجددا از س��ر گرفتند. خبرگزاری 
دولتی ایسنا در اقدامی سوال برانگیز به مصاحبه با حسین کاشفی و رسول 
منتجب نیا- اعضای حزب منحله مشارکت و اعتماد ملی- پرداخت که هر 
2 مصاحبه ش��ونده مدعی شده اند صحنه های تاسف بار پدید آمده در توزیع 

سبد کاال، »به خاطر حرص و ولع مردم است«!
هیچ کس حق غنی سازی ندارد

مگر جالدان هیروشیما و اشغالگران قدس
در حال��ی که دکتر ظریف می گوید می توانی��م حتی زودتر از 6 ماه به 
توافق نهایی با 1+5 برسیم،  سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: ما 

برای هیچ کشوری حق غنی سازی قائل نمی شویم.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن سخنانی در شورای روابط خارجه آلمان 
گف��ت: احتمال تهدید 6 ماهه توافق ژنو وجود دارد هر چند که من اعتقاد 

دارم می توانیم حتی زودتر از 6 ماه به توافق نهایی برسیم.
اما جن س��اکی س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران 
گفت: ما به طور اساسی برای هیچ  کشوری حق غنی سازی قائل نمی شویم.
این اس��تدالل را پیش از این حس��ین موس��ویان مذاکره کننده اسبق 
هسته ای هم در توجیه به رسمیت نشناختن حق غنی سازی ایران از سوی 
آمریکا مطرح کرده بود و حال آن که باید از خانم ساکی یا آقای موسویان 
پرس��ید که اوال اگر دیگر کش��ورها حق غنی سازی ندارند، چرا باید آمریکا 
حق غنی سازی آن هم در حد تولید هزاران کالهک هسته ای و قتل عام در 
هیروش��یما و ناکازاکی را داش��ته باشد؟ و ثانیا اگر آمریکا برای هیچ دولتی 
حق غنی س��ازی قائل نمی شود، چگونه اس��ت که متعرض غنی سازی- در 
حد تولید بمب اتمی - توس��ط رژیم اشغالگر قدس نمی شود بلکه حتی 3 
ماه پیش برگزاری کنفرانس خلع س��الح اتمی در خاورمیانه را که قرار بود 
در هلسینکی برگزار شود به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی وتو کرد و 

مانع از برگزاری آن شد.
واکنش روزنامه فرهیختگان به یک خبر

مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در واکنش به خبر ویژه 13 بهمن - به 
نقل از ندای انقالب- اعالم کرد »مسعود-ب« از بازداشت شدگان فتنه سال 

88 در این روزنامه فعالیت نمی کند.
احس��ان مازندرانی همچنین بازداش��ت ش��دن در حوادث سال 88 را 

تکذیب کرد.
یادآور می ش��ود نامبرده اس��فند سال گذش��ته در حالی که با روزنامه 
زنجیره ای اعتماد همکاری می کرد، به خاطر همکاری با رس��انه های بیگانه 

از سوی وزارت اطالعات دستگیر شد و مدتی در بازداشت بود.

خارج�ه  وزارت  س�خنگوی 
آمری�کا ب�ار دیگ�ر مدعی ش�د 
واش�نگتن برای هیچ کش�وری و 
از جمل�ه ای�ران حق غنی س�ازی 

قائل نیست.
وزارت  »جن ساکی« س��خنگوی 
خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه 
خود با اشاره به مصاحبه اخیر »کاترین 
اشتون« رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با روزنامه وال اس��تریت ژورنال که 
گفته بود ممکن اس��ت مذاکرات برای 
رس��یدن به راه حل جامع ایران و 1+5 
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین 
بع��الوه آلمان( بی��ش از 6 ماه به طول 
انجام��د، تاکید ک��رد: همانطور که در 
برنامه اقدام مشترک )توافق ژنو( آمده 
است، بازه زمانی 6 ماهه )برای رسیدن 
به توافق جام��ع( بنابر رضایت طرفین 

قابل )تغییر( است.

جن ساکی درباره مذاکرات برای 
رس��یدن به توافق نهای��ی گفت: این 
مذاکرات به طرز فوق العاده ای دش��وار 
خواه��د بود و رئیس جمهور آمریکا در 
سخنرانی س��االنه خود این مسئله را 
اعالم کرد. من فکر می کنم ما به طور 
قطع با این مسئله موافقیم و هم اکنون 
در نقط��ه ای قرار نداری��م که بگوییم 
آی��ا مذاکرات بی��ش از 6 ماه به طول 
می انجامد اما در هر صورت طبق برنامه 
اقدام مشترک چنین امری مجاز است.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
درب��اره تحریم  ها علیه ای��ران اینگونه 
را  مذاک��رات  م��ا شکس��ت  گف��ت: 
اگر مذاکرات شکس��ت  نمی خواهیم. 
بخورد ب��ه طور قط��ع از تحریم های 
بیشتر )علیه ایران( حمایت می کنیم. 
ما باید ببینیم که االن در چه نقطه ای 
قرار داریم و گام های بعدی چه خواهد 

بود اما فکر می کنم آنچه که در اینجا 
مهم است این اس��ت که این بهترین 
شانسی است که ما برای دنبال کردن 
این مسیر دیپلماتیک به دست آوردیم.
ب��ه گزارش فارس جن س��اکی در 
ارتب��اط با حق ایران برای اس��تفاده از 
برنام��ه صلح آمیز هس��ته ای گفت: ما 
ب��ه طور اساس��ی برای هیچ کش��وری 
حق غنی س��ازی قائل نمی ش��ویم. من 
نمی خواهم درباره نتیجه )مذاکره درباره 
توافق نهایی( پیش بینی کنم. بله ما برای 
مدت های طوالن��ی از برنامه صلح آمیز 
هسته ای حمایت کردیم و این مسئله 
اجزای مختلفی دارد و من در موقعیتی 
قرار ن��دارم که بخواه��م درباره نتیجه 

نهایی )توافق نهایی( صحبت کنم.
البته جن س��اکی توضیح نداد که 
اصوال دولت آمریکا در مقامی نیس��ت 
که حق غنی س��ازی برای کش��وری را 

قائل باش��د یا نباش��د و این معاهدات 
بین المللی اس��ت که ب��ه موجب آنها 
جمه��وری اس��المی ایران اس��تفاده 
صلح آمی��ز از انرژی هس��ته ای و حق 
غنی سازی را برای خود محفوظ می داند 

و حاضر  به کنار گذاشتن آن نیست.
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا 
روز سه ش��نبه تائی��د ک��رد که مجوز 
انتقال نخس��تین قسط ایران به مبلغ 
550  میلیون دالر از مبالغ بلوکه شده 
پول های نفت این کشور در بانک های 
خارجی بر اس��اس توافق هسته ای ژنو 

را صادر کرده است.
بر اس��اس توافق هسته ای ژنو در 
سوم آذر ماه که از 30 دی ماه به  اجرا 
گذاشته شد، ایران در مدت 6 ماه، در 8 
نوبت، 4/2 میلیارد دالر از دارایی های 
نفتی بلوکه ش��ده خود در بانک های 

خارجی را دریافت خواهد کرد.

وزی�ر کش�ور تأکی�د کرد: 
احزاب پلمب ش�ده تا مشکل 
خود را با قوه قضائیه حل نکنند 
وزارت کشور فعالیت شان را به 

رسمیت نمی شناسد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور روز گذشته در حاشیه جلسه 
خود با برخی از نمایندگان و فعاالن 
احزاب کشور، با بیان اینکه جلسه 
خوب��ی بود و فرص��ت مجددی را 
برای ش��نیدن مطالب نمایندگان 
احزاب گذاش��تیم، گفت: ما برای 
این جلسه افرادی را انتخاب کردیم 
که به نوعی نشان دهنده جریان های 
فکری و سیاس��ی در کشور بودند 
و موضوع جلس��ه نیز در راس��تای 
مباحث مطرح ش��ده در جلس��ات 

قبلی بود.
وی موض��وع تش��کیل خان��ه 
احزاب، یارانه ها و معاضدت حقوقی 
و قضایی را 3 محور جلسه خود با 
نماین��دگان احزاب عن��وان کرد و 
افزود: نکته مشترک و بحث اصلی 
این جلس��ه موضوع تشکیل خانه 
احزاب بود و همه اتفاق نظر داشتند 

که خانه احزاب باید فعال شود.
وزیر کشور با بیان اینکه وزارت 
کش��ور معتقد اس��ت خانه احزاب 

نباید محل رزم کش��ی سیاس��ی و 
نباید محل رقابت های سیاسی تلقی 
شود، بلکه باید به عنوان حمایت و 
پشتیبان و احزاب باشند، افزود: در 
این جلسه مقرر شد در جمع بندی 
نهایی افرادی از گروه های مختلف 
پیش قدم ش��وند ت��ا مجمع خانه 
اح��زاب را دعوت کنند و تقاضایی 
ب��رای تمدید مهل��ت زمانی برای 
خانه احزاب داش��ته باشند تا خانه 

احزاب فعال شود.
رحم��ان فضل��ی در خصوص 
چگونگی انتخاب هیئت رئیسه خانه 
احزاب، گف��ت: نگاه های متفاوتی 
مط��رح بود. ق��رار ش��د 3 جریان 
اصول گرایی، اصالح طلب و اعتدال 
نمایندگان خاص خود را داش��ته 
باشند یا برمبنای رأی گیری درون 
مجم��ع باش��د و قرار ش��د داخل 
مجمع بحث شود تا به جمع بندی 

نهایی برسیم.
رحمان��ی فضل��ی در خصوص 
دیدار رئیس جمهور با نمایندگان 
اح��زاب، تأکید کرد: قرار ش��د در 
این جلس��ه که اگر انشاءاهلل تا آخر 
امسال خانه احزاب فعالیت خود را 
شروع کند قطعاً مالقاتی با رئیس 
جمهور نیز مورد توجه قرار گیرد تا 

بحث های الزم نیز آنجا مطرح شود.
وی درباره نحوه ادامه فعالیت 
گف��ت:  ش��ده،  پلم��ب  اح��زاب 
احزابی که مد نظر شماس��ت باید 
مش��کالت خود را با ق��وه قضائیه 
حل کند. قوه قضائیه معتقد اس��ت 
ک��ه این احزاب مش��کالت قانونی 
دارند و تا مش��کل خ��ود را با قوه 
قضائیه حل نکنن��د از نظر وزارت 
کش��ور فعالیتش��ان را به رسمیت 

نمی شناسند.
همچنین، اس��داهلل بادامچیان 
نائب رئیس جبهه پیروان در حاشیه 
جلسه مشترک نمایندگان احزاب 
ب��ا وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه 
در قان��ون احزاب فعلی بحث خانه 
احزاب مطرح نشده است گفت: در 
پیش نویس فعلی احزاب نیز بحث 
خانه احزاب نیامده است در حالی 
که این مسئله باید جایگاه حقوقی 
پی��دا کند و س��پس س��اختار آن 

منظم شود.
بادامچی��ان با تأکی��د بر اینکه 
خان��ه احزاب فقط باید صنفی کار 
کند، تصریح کرد: ما در دور س��وم 
و چه��ارم دیدیم ک��ه چه اتفاقاتی 
در خانه احزاب افتاد و به بن بست 
رسید، بنابراین در حال حاضر نباید 

شتاب زده عمل کنیم و باید اجازه 
دهیم خان��ه احزاب جایگاه قانونی 

خود را پیدا کند.
حس��ن  آی��ت اهلل  ادام��ه  در 
ممدوحی عض��و مجلس خبرگان 
رهبری در گفت وگو با فارس، درباره 
موضع اخیر مجمع روحانیون مبارز 
که به بهانه ایجاد فضای همدلی در 
دهه مبارک فجر مطرح کرده بودند، 
گفت: باید از این افراد پرس��ید آیا 
رفع حصر از س��ران فتنه همدلی 
اس��ت، لذا صدر و ذی��ل کالم آنها 

تناقض دارد.
وی در خصوص دعوت از چنین 
احزابی به نشس��ت هم اندیش��ی با 
وزیرکشور تصریح کرد: حضور در 
وزارت کش��ور معی��ار حق و باطل 
نیس��ت اما با این وجود دولت باید 
مراقب باش��د که با دعوت از امثال 
ای��ن حزب ها به آبروی خود لطمه 

نزند و به آنها منتسب نشود.
آی��ت اهلل ممدوحی تأکید کرد: 
کس��ی در جامعه به حرف مجمع 
روحانیون گوش نمی دهد و آنها با 
این وضعیت فقط به خود آس��یب 
می زنند چرا که این جریان نه تنها 
پیام انقالب را درک نکرده بلکه ضد 

آن نیز عمل می کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای روس خود در مونیخ باالخره 
لزوم مشارکت ایران در مذاکرات بین طرفین سوری را تأیید کرد و روسیه 
هم از این ابتکار عمل که خود از قبل بر آن تأکید داشت، استقبال کرد.

روزنامه »کامرس��انت« اطالع یافته است که آمریکا فرمول جدیدی برای حل 
و فصل بحران در س��وریه را به روسیه پیش��نهاد داده است که شامل مذاکراتی با 
شرکت حامیان اصلی مخالفان سوری، یعنی عربستان و ترکیه، از یک سو و همچنین 
اصلی ترین حامی دولت س��وریه، یعنی ایران از سوی دیگر است. مقامات مسکو از 

این ابتکار عمل استقبال کرده اند.
براس��اس اطالعات این روزنامه، در جریان مذاکرات اخیر »سرگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه روسیه و »جان کری«، همتای آمریکایی وی در حاشیه کنفرانس 
بین المللی امنیتی در مونیخ آلمان، طرف آمریکایی پیش��نهاد گسترش مذاکرات 
برای حل و فصل بحران در سوریه با مشارکت عربستان و ترکیه و ایران را مطرح 

کرده است.
به گزارش فارس یک دیپلمات روس به خبرنگار این روزنامه گفته است: صحبت 
بر سر شکل منطقه ای مذاکرات است که باید گفتگوهای طرفین سوری در چارچوب 
کنفرانس ژنو 2 را تکمیل کند. مقامات آمریکایی پیشنهاد مذاکراتی با مشارکت 5 
طرف را مطرح کرده اند که شامل روسیه، آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و ایران 
می شود.به گفته همین مقام روس، مقامات مسکو این پیشنهاد را مورد تأیید قرار 
دادند، از آنجا که خود از قبل بر لزوم شرکت عربستان سعودی و ایران در روند حل و 
فصل بحران در سوریه تأکید داشتند.آمریکا تاکنون با حضور ایران در کنفرانس های 
حل بحران س��وریه مخالفت می کرد و به گفته کارشناس��ان یکی از دالیل شکست 
کنفرانس اخیر ژنو 2 نیز عدم حضور ایران در آن بود.همچنین به گزارش ایرنا ایران، 
سوئیس و سوریه با برگزاری نشست سه جانبه معاونان وزرای خارجه این سه کشور 
در تهران، تسهیل ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه را بررسی کردند.

این دوره از مذاکرات س��ه جانبه با توجه به تقویت رویکردهای سیاس��ی برای حل 
و فصل سیاس��ی بحران س��وریه از سوی جامعه جهانی به ویژه نهاد بین الملل حایز 
اهمیت بسیار است و نقش جمهوری اسالمی ایران را در مباحث کمک های انسان 
دوستانه، تقویت ثبات و امنیت برجسته می سازد.»حسین امیرعبداللهیان« معاون 
عربی و آفریقای وزیر امور خارجه، »امانوئل بسلر« مدیر کل کمک های بشردوستانه 
سوئیس و »حسام اال« از سوریه در رأس هیأت هایی در این نشست شرکت دارند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

برای هیچ کشوری حق غنی سازی قائل نیستیم

روزنامه کامرسانت فاش کرد
فرمول جدید آمریکا

 برای حل بحران سوریه با حضور ایران
وزیر کشور:

احزاب پلمب شده را به رسمیت نمی شناسیم

گفت: چرا نُچ نُچ می کنی؟!
گفتم: خیلی خطرناک اس�ت! معلوم نیست چرا برخی از 

مدعیان اصالحات، مسائل امنیتی را رعایت نمی کنند؟!
گفت: چطور مگه؟! چی شده؟!

گفتم: روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در صفحه اول خود با 
اشاره به بی تدبیری در توزیع سبد کاال، از قول شخصی بنام 
»بهمن آرمان« تیتر زده که »این صف های طویل نشان دهنده 

8 سال بی تدبیری است«!
گفت: خب! کجای این تیتر و آن اظهارنظر نش��انه بی توجهی به 

مسائل امنیتی است؟!
گفتم: مرد حسابی! یعنی نمی دانند که آمریکا و کشورهای 
اروپای�ی ب�ا بزرگترین بحران اقتص�ادی تاریخ خ�ود روبرو 
هس�تند؟! خب! ممکن اس�ت این اقتصاددان نابغه را بدزدند 

و با خود ببرند!


