
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

 شنبه 2۶ فروردین 13۹۶
1۷ رجب143۸ -شماره  21۵۹۸

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز دیروز آقای رئیس جمهور بعد از ثبت نام برای دوازدهمین دوره انتخابات 

ریاســت جمهوری، بار دیگر و برای چندمین بار به نمونه هایی از دستاوردهای 
دوران چهارســاله ریاست جمهوری خویش اشــاره کرده و موفقیت هایی را 
برشمردند که با عرض پوزش از ایشان باید گفت نه فقط تقریبا هیچیک از آنها 
واقعیت ندارد بلکه تمامی شواهد و مستندات موجود از نتیجه های معکوس 
نیز حکایت دارند و تعجب آور است که آقای دکتر روحانی »از دست داده« های 
دولت خویش را »دســتاورد«! معرفی می کنند؟! در این وجیزه به چند نمونه 
اشاره ای گذرا - و صد البته، مستند و غیرقابل تردید - خواهیم داشت و قضاوت 

را بر عهده خوانندگان می گذاریم.
1- آقای روحانی در اظهارات دیروز خود نیز مانند گذشته به جای آن که 
ســخنان خود را با استدالل و شاهد و سند همراه کنند، به استعاره و تشبیه 
روی آورده و مثال درباره برجام گفته اند؛  »هووهایی که بارها به قصد کشــتن 
این فرزند، یعنی برجام تصمیم گرفته بودند نمی توانند سرپرست خوبی برای 
آن باشند بلکه همان هایی که تمام تالش شبانه روزی خود را برای این توافق 

کردند باید مسیر را تا آخر ادامه دهند«!
اوال؛ می توان تشــبیه آقای روحانی را به این صورت نیز مطرح کرد و آن 
اینکه برجام برای دولت شبیه کودکی است که عده ای از او برای مظلوم نمایی 
و جلب ترحم عابران در سر چهارراه ها استفاده می کنند. این کودکان معموال 
اجاره ای هستند و برای کسی که او را در آغوش گرفته، جان و سالمت کودک 
کمتریــن اهمیتی ندارد، بلکه برای او مبالغی که با این مظلوم نمایی از عابران 
دریافت می کند، حائز اهمیت است. آیا مصلحت اینگونه کودکان در آن نیست 
که از دست مادرنماها باز گرفته شوند تا سالمت و آینده آنها تضمین شده باشد.

ثانیا؛ کاش جناب روحانی به یکی از دســتاوردهای ارزنده و قابل توجه 
برجام کــه بارها وعده آن را داده بودند، اشــاره می کردند و بعد از ضرورت 
حفظ آن ســخن به میان می آوردند!  ایشــان به صراحت اعالم کرده بودند؛ 
»امروز - 23 تیر 94- به ملت شــریف ایران اعالم می کنم که طبق این توافق، 
در روز اجرای توافق، تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی 
هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی 
شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل 
لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود.«
اکنون باید پرسید کدامیک از آن وعده ها تحقق یافته است؟ که به قول 
آقای دکتر روحانی »حفظ آن باید مهم ترین مسایل سیاسی، داخلی و اقتصادی 
باشد«!  بدیهی است تشبیهات شعرگونه نمی تواند پاسخ این پرسش اساسی 
باشد. آقای روحانی چند روز قبل و در جشن هسته ای نیز برجام را به ابر باران زا 
تشبیه کرده و گفته بودند؛ »باران رحمت برجام بر مردم نازل شده است«!  که 
بهتــر بود می فرمودند ابر برجام را با امتیازات فراوانی که دادیم، بارور کردیم 

ولی به جای آسمان ایران در آسمان آمریکا باریده است!
2- آقــای روحانی فرموده اند؛ »آنچه در ســال 92 وعده دادیم که چرخ 
  IR8 ســانتریفیوژها بچرخد، می بینید که مدرن ترین سانتریفیوژها یعنی

می چرخد و چرخ اقتصاد هم می چرخد«!
در  این خصوص باید گفت؛ چرخ نزدیک به 20 هزار سانتریفیوژ می چرخید 
ولی دولت شما بیش از 12 هزار سانتریفیوژ را از چرخش انداخت - متن برجام 
- و چرخ اقتصاد نیز ماجرای دیگری دارد که به آن اشــاره خواهیم کرد و اما 
آقای رئیس جمهور درباره سانتریفیوژ IR8 تمام ماجرا را نگفته اند و آن، این که

 الف: فقط یک دستگاه سانتریفیوژ IR8  در اختیار داریم که ساخت آن نیز 
به دولت کنونی ربطی ندارد بلکه طراحی و ساخت اولیه آن به دست دانشمندان 
هسته ای کشورمان که برخی از آنها در دولت آقای روحانی کنار گذاشته شده اند، 
صورت گرفته بود؛ دانشــمندانی که امروزه از سوی برخی کشورهای عربی با 

حقوق های کالن به کار دعوت شده اند که خوشبختانه نپذیرفته اند.
ب: مطابق برجام تا 8 سال و 6 ماه دیگر فقط می توانیم 29 عدد سانتریفیوژ  
IR8 بسازیم و پس از آن اجازه داده اند تا 30 عدد ساخته شود. اما نکته درخور 
توجه آن که برای آزمایش کارآمدی سانتریفیوژهای IR8  بایستی حداقل 164 
عدد از آن را در اختیار داشــته باشیم تا یک خوشه و زنجیره تشکیل داده و 
تست شوند. بنابراین یک عدد IR8  درحالی که حداقل تا 9 سال دیگر اجازه 

تولید 164 عدد را نداریم، چه دستاوردی است؟
آقــای روحانی در جای دیگری با افتخار گفته بودنــد که امروزه می توانیم 
آب ســنگین صادر کنیم! و توضیح نداده بودند که 1+5  مــا را مجبور کرده اند 
آب سنگین تولید شده خود را به خارج از کشور بفرستیم! کجای این دستاورد است؟ 
3- رئیس جمهور محترم خدا را شکر کرده اند که آنچه را در سال 92 به مردم 
ایران وعده داده بودند، عمل کرده اند و می فرمایند؛ »در سال 92 آنچه به مردم 
عزیز ایران در انتخابات اعالم کردیم، نجات اقتصاد ایران، احیای اخالق و تعامل 
سازنده با جهان بود«! و می فرمایند »از رکود تورمی فاصله گرفته ایم«!  که باید 
پرسید؛ در کدام عرصه اقتصادی از رکود فاصله گرفته ایم؟ تعطیلی نزدیک به 
60 درصد کارخانه ها و مراکز تولید؟!  بیکار شــدن انبوهی از کارگران؟!  رکود 

فاجعه آمیز در بخش مسکن؟! و...؟!
گفته اند، در رشــد اقتصادی از منفی 7 درصد به رشــد باالی 7 درصد 
رســیده ایم و توضیح نداده اند که نزدیکترین اقتصاددانان حامی دولت نیز 
این رقم را حتی با احتساب نفت، در حد 3 درصد می دانند - بانک جهانی نیز 
همین رقم را اعالم کرده اســت - و از این جهت نه فقط رشد نداشته ایم بلکه 

عقبگرد هم داشته ایم.
فرموده اند؛ » از تورم 40 درصد به 7 درصد در اسفند سال گذشته رسیدیم«!  
در این خصوص گفتنی اســت آقای روحانی تاکنون برای تورم قبل از 92 ارقام 
متفاوت 40 درصــد، 45 درصد و 51 درصد را اعالم کرده اند که به قول یکی از 
اقتصاددانان حامی دولت، نشان می دهد آمار اعالم شده از سوی ایشان اعتبار 

چندانی ندارد!
و اما ایشان خود به درستی گفته بودند مالک تورم جیب مردم است و نه 
آماری که دولت اعالم می کند. آیا جیب مردم تورم را تک رقمی نشان می دهد 
یا به قول آقای محمد هاشــمی میزان واقعی تورم در دولت آقای روحانی 50 
درصد است. این تورم فاجعه آمیز را فقط با مراجعه به گذران معیشتی مردم 

به وضوح می توان دید.
4- آقای روحانی، به افتتاح طرح های مختلف نیز اشاره فرموده اند که کاش 

توضیح می دادند؛
اوال؛ آیا برخی از مراکز و به عنوان مثال فالن کارخانه که 6 ســال است 
افتتاح شده و به کار مشغول است نیاز به افتتاح مجدد دارد؟ ثانیا؛ چند درصد 
از طرح هایی که این روزها در آســتانه انتخابات، یکی پس از دیگری افتتاح 
می شوند، به دولت ایشان مربوط است؟! ثالثا؛ آیا افتتاح پشت سرهم این طرح ها 
که برخی از آنها افتتاح مجدد است به انتخابات ربطی ندارد؟ رابعا؛ اگر صدا و 
سیما به خاطر آن که آقای روحانی رئیس جمهور مستقر است، خود را ملزم به 
پوشــش سخنرانی های ایشان - نظیر آنچه دیروز ایراد فرمودند - و یا گزارش 
افتتاح طرح ها می داند، آیا چنانچه موارد یاد شــده نظیر افتتاح های مجدد، و 
افتتاح طرح هایی که حاصل کار دولت کنونی نیســت و... را مشاهده کرد، به 
عنوان وظیفه و رسالت خبری خود نباید این موارد را هم به اطالع مردم برساند؟!

5- رئیس جمهور محترم از »احیای اخالق« و »حقوق شهروندی« به عنوان 
دستاوردهای دیگر دولت خود یاد کرده اند که باید پرسید آیا ناسزاها و اتهاماتی 
نظیر آنچه در پی می آید و فقط اندکی از بسیارهاســت و در حق منتقدان روا 

داشته اند، نشانه »اخالق«!  است؟!
»بی سواد، بی شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، 
ترسو، جیب بر، بی قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه ور در فساد، 
سوءاســتفاده گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری، 
هوچی باز، منفی باف، یأس آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند، انقالبیون نفهم، 

یک مشت الت و...«!
6- آقای دکتر روحانی در اظهارات دیروز خود، »شفاف سازی« و »آزادسازی« 
و »گردش اطالعات« را نیز از جمله دستاوردهای دولت خود نامیده اند! که در 
این خصوص کافی است به این نکته اشاره شود که دولت یازدهم در پنهان کاری 
و پیشگیری از گزارش عملکرد خود به مردم و حتی گزارش به مراکز رسمی 
و نظارتی نظیر مجلس شورای اسالمی به اندازه ای اصرار داشته است که حتی 
حامیان دولت از آن با عنوان »دولت محرمانه ها«!  یاد می کنند. نمونه بارز آن 
خودداری از اطالع رسانی درباره مذاکرات بود که به فاجعه برجام منتهی شد و 

یا جلوگیری از ارائه اطالعات مربوط به قراردادهای نفتی IPC  و...
7- رئیس جمهور کشورمان از »ایجاد اشتغال« در دولت خود یاد کرده اند 
که مخدوش بودن این ادعا نیز مانند بقیه موارد نیازی به شرح و توضیح ندارد 
و کافی است به خیل بیکاران، چه آنها که در اثر رکود فاجعه بار شغل  خویش 
از دست داده اند و چه آنان که در پی اشتغال هستند، توجه شود. گفتنی است 
دولت رسما اعالم کرده است، کسانی را که فقط یک ساعت در هفته کار می کنند 
نیز در فهرست افراد شاغل جای داده است! و یا وزیر محترم کار اعالم کرده 

بود که هر پنج دقیقه یک نفر به خیل بیکاران اضافه می شود و...
8- و باالخره در این باره گفتنی های فراوان دیگری نیز هست، نظیر مدیریت 
اشرافی دولت، پرداخت های نجومی به مدیران نورچشمی، این ادعا که برجام 
سایه جنگ را از ســر ملت دور کرده است! و یا اینکه قرار است، در دولت از 

جوانان استفاده شود! و... که به آنها خواهیم پرداخت.

تشنج !این هووها دلسوزترند !

حسین شریعتمداری

* در ســالروز تولــد حضرت علی)ع( امــام ادب و مهربانی آقای رئیس جمهور با 
حالت عصبانیت لقب ماشــین دودی به مردم منتقد دولت داد. البته ملت ایران 
صبور اســت اما ممکن است جواب این توهین ها را در انتخابات ریاست جمهوری 

به گونه دیگری بدهد.
نیک نام

* انتظار رعایت قانون انتخابات از سوی آقای رئیس جمهور یک طرف، سؤال ما از 
رئیس رسانه ملی است که چرا رادیو و تلویزیون را دربست در اختیار رئیس جمهور 

قرار داده و برخالف عدالت عمل می کند.
عطایی

* از صدا و ســیما می خواهیم سخنان ضبط شده آقای رئیس جمهور در چند سال 
پیش که گفتند با برجام مشــکالت اقتصادی کشور حل خواهد شد را برای عموم 

مردم پخش کند.
زاهد

* مدعیان اصالحات در طول این سالها تالش کردند که به جامعه القا کنند مشکالت 
کشــور توسط کشورهای غربی به ویژه آمریکا حل خواهد شد. آنان همه نگاه ها را 

متوجه خارج کردند در حالی که چنین چیزی سرابی بیش نبود.
0919---8857

* چرا آقای احمدی نژاد که با نامه نگاری خود به رهبری خبر از عدم نامزدی خود 
در انتخابات داد برعکس اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری کرده 

است. عدم ثبات فکری ایشان ریشه در کجا دارد و چه هدفی را دنبال می کند؟
شربتی

* آقای احمدی نژاد با این حرکت جدید خود نشــان داد در قدرت طلبی تفاوتی 
با بعضی از اصالح طلبان ندارد. از دید ما نیروهای ارزشــی ایشان تمام شده است و 

بی جهت تالش می کند.
سوری از تهران

* مردم باید کسی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند که در عمل مطیع والیت 
بوده و زخارف دنیا در نزدش بی ارزش باشد، چنین مسئولی می تواند تخصص خود 

را در خدمت به مردم به کار گیرد و کشور پیشرفت کند.
0912---7977

* آقــای احمدی نــژاد خیلــی راحــت گفته قبلی خــودش را کــه در انتخابات 
ریاست جمهوری مصلحت اندیشی رهبری مبنی بر عدم ورود به انتخابات را تمکین 
خواهد کرد زیرپا گذاشــته و اقدام به ثبت نام کرده اســت به چنین فردی چگونه 

می توان اعتماد کرد.
احمدزاده

* کاسب جزء هستم. با تمام وجود لمس کردم خسارت هایی که این دولت به مردم 
و کشور وارد کرده به مراتب بیشتر از خسارت های دولت قبل است. در این دولت 
تولیدکننده ها و کاسب های جزء بدبخت شدند. متاسفانه آنچه که مشاهده می شود 

توجیه و عوامفریبی است.
بهاری

* شــهرداری تهران به جای صــرف بیت المال برای ســنگفرش کردن بعضی از 
خیابان های مرکزی پایتخت که ضرورت چندانی ندارد این پول را برای ترمیم آسفالت 
از بین رفته بیشتر خیابان های تهران هزینه کند تا اتومبیل شهروندان در این چاله و 
چوله ها نیفتاده و دچار خسارت نشوند و از همه مهم تر ترافیک سنگین به وجود نیاید.
محمودی

* وضعیت زندگی فرهنگیان مانند سایر اقشار جامعه در این دولت بدتر شد. آقای 
رئیس جمهور صحبت از فرهنگ و رشد علم و دانش می کنند ولی هرچه هست از 

فضای دهان تجاوز نمی کند.
0910---0310

* همان گونه که در دوران دفاع مقدس مردم از شــهرهای سراســر کشور در کنار 
مردم مناطق مرزی غرب کشور در جبهه حضور پیدا می کردند امروز هم در کاشت 
درخت و ایجاد پوشش گیاهی با هدف بیابان زدایی انتظار بسیج عمومی وجود دارد. 
به عنوان مثال از ظرفیت هر ســاله کاروان  هــای راهیان نور می توان در این طرح 

استفاده کرد که امسال این اقدام به صورت مقدماتی آغاز شد.
0916---1908

* وزیر راه و شهرسازی در توجیه برخورد زشت خود با یکی از خبرنگاران ادعا کرده 
این خبرنگار در مقابل ملت ایســتاده و برخورد با او دفاع از ملت و پیشرفت کشور 
بوده است. آیا سفارش تعداد 500 واگن مسافربری به کشور روسیه به قیمت بیکار 
شدن کارگران متخصص کشورمان دفاع از ملت و پیشرفت کشور است؟ عوام فریبی 

تا چقدر و تا چه زمانی؟
0936---1443
* دولــت پــول آب، برق و ســم را چند برابر از ما کشــاورزان می گیرد ولی آقای 
رئیس جمهــور در مقابــل دوربین که قــرار می گیرد صحبــت از کمک دولت به 
کشاورزان می کند. متاسفانه گزارش های دروغ به ایشان می دهند. در عمل واقعیت 

چیز دیگری است.
طاهروند- کشاورز همدانی

* سازمان آب منطقه ای مشهد اعالم کرده در طول 2 سال اخیر تعداد 3 هزار حلقه 
چاه آب منطقه مشهد مسدود شده است. ولی واقعیت این است که این چاه ها همه 
کم عمق و ســطحی بوده و آب دهی آنها در مجموع از دو چاه عمیق کمتر اســت. 
چرا چاه های عمیقی را که با اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی مشکل کم آبی 

درست کرده اند مسدود نمی شوند؟
0915---0396

اگر بصیرت داشتند
پیاده نظام آمریکا و اسرائیل نمی شدند

روزنامه هــای زنجیره ای فعال در فتنه و آشــوب نیابتی ســال 88، ثبت نام 
احمدی نژاد برای انتخابات را با ذوق زدگی پوشــش داده و این را نشانه بصیرت 

طیف متبوع خود و کسانی چون هاشمی دانستند.
این نشــریات با تیترهایی مانند »روز غافلگیری« »شــوک  بهاری«، »فتنه 
مرموز« و »تحقق پیش بینی 12 سال قبل آیت اهلل هاشمی«، به استقبال ثبت نام 
احمدی نژاد رفته و عناوین اصلی صفحه اول خود را به این کار اختصاص دادند.

روزنامــه آرمان در کنــار تیتر اول »فتنه مرموز« و در تحلیلی به قلم فاضل 
میبدی نوشــت آیت اهلل هاشمی در سیاســت شخص دانایی بود و افراد را خوب 
می شناخت. از روز اولی که احمدی نژاد وارد عرصه سیاست شد، ایشان برای کشور 
احساس خطر کرد. البته بسیاری از اشخاص حرف آیت اهلل هاشمی را نمی پذیرفتند 
و بیان می کردند که مخالفت آیت اهلل هاشمی با احمدی نژاد بدین سبب است که 
ایشان رقیب احمدی نژاد است. اما بعدها برای همه روشن شد که پیش بینی آیت اهلل 
هاشــمی درباره احمدی نژاد درست بوده است. دشواری های سیاسی و اقتصادی 
کشور و تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفت، همه در زمان احمدی نژاد رخ 

داد که هنوز هم ملت ایران هزینه های آن را می پردازد.
وی می افزاید: »ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات پیش رو و سرپیچی از توصیه 
مقام معظم رهبری نشــان می دهد که وی به هیچ قیدی پایبند نیست. آیت اهلل 
هاشمی بیش از نیم قرن در کوران سیاست بود. با این اوصاف طبیعی است که 
پیش بینی آیت اهلل هاشمی در مورد احمدی نژاد درست باشد و به وقوع بپیوندد 

و این موضوع بصیرت و دوراندیشی آن زنده یاد را می رساند.«
روزنامه اجاره ای آفتاب یزد هم در تحلیل مشابهی و در تیتر اول خود، عدم 

تمکین احمدی نژاد به توصیه رهبری را تحقق پیش بینی هاشمی عنوان کرد.
آنچه نشریات زنجیره ای می خواهند به بهانه کج رفتاری و انحراف احمدی نژاد 
بپوشــانند، نقش آفرینی اردوگاه فتنه در نقشه آشوب نیابتی آمریکا، انگلیس و 
اســرائیل اســت. اما آنچه دروغ بودن ادعای این طیف را می رساند، ادامه نقش 
واگذار شــده به این طیف تا پایان آشــوب  88 است. به این معنا که اگر 6 سال 
پیش دعوا بر سر تقلب یا شخص احمدی نژاد  بود، آشوب طلبان و فتنه گران چرا 
تا مرز خط کشیدن روی عنوان »جمهوری اسالمی و »مرگ بر آمریکا«، هتاکی 
به تصاویر امام، حاشیه سازی و دهن کجی به راهپیمایی روز قدس و شعار به نفع 
رژیم صهیونیســتی )نه غزه نه لبنان( پیش رفتند؟« چرا  شعار »انتخابات بهانه 
است، اصل نظام نشانه است« و »مرگ بر اصل والیت فقیه« )مهم ترین میراث امام 
خمینی( دادند؟ و چرا در روز عاشورا به ساحت امام حسین)ع(  هتاکی کردند؟ 
چرا میرحسین موسوی بازداشتی های منافقین و بهائیت در حرمت شکنی عاشورا 
را مردمــان خداجو خواند و چرا امثال هاشــمی و مجمع روحانیون و خاتمی تا 
انتهــای خط با آن جماعت نگون بخت همراهی کردند و هرگز هم از آنها برائت 
نجستند. بدین ترتیب احمدی نژاد خیلی هم که سقوط کند، آخر صفی می ایستد 
که دســت اندرکاران و سران فتنه آن صف را در عدم تمکین به قانون اساسی و 

والیت فقیه تشکیل دادند.
بــه تعبیر دیگر، انحراف احمدی نژاد و لج بازی های کودکانه اش در عین این 
کــه او را به قهقرا می برد، ذره ای از جــرم و جنایت ها و جفاهای فتنه گران کم 
نمی کند. جالب اینکه فردی با مختصات ســعید حجاریان، ضمن اســتقبال از 
ثبت نام احمدی نژاد و در توجیه رفتار وی گفته است: منع آقای احمدی نژاد برای 
حضور نیافتن در انتخابات از جانب رهبری منصوص العله بود. رهبری در گفتاری 
که در این زمینه داشتند  علت را بیان کردند و آن این بود که آمدن او باعث دو 
قطبی شدن انتخابات می شود، اکنون با حضور آقای رئیسی عمال فضا دوقطبی 
شده است. فی الواقع آمدن احمدی نژاد فضا را از دو قطبی بودن خارج می کند)!(

یادآور می شــود ویژگی مهم احمدی نژاد برای جریان فتنه گر موتلف دولت، 
حاشیه ســازی به نفع دولت بی کارنامه و دوقطبی کردن فضا به نفع دولتمردان 
است. به معنای دیگر، هم دولت برای ترساندن مردم، به تحرکات احمدی نژاد به 
شدت نیازمند است و هم احمدی نژاد به دولت، تا کوتاهی ها و بدعملی های خود 

را در پناه انحرافات دولت فعلی توجیه کند.
با دولت نازک  نارنجی

نه شوخی کنید و نه نقد جدی!
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم از مهران مدیری و سایر هنرمندان 

خواست با روحانی و دولت شوخی نکنند.
احمد شیرزاد در سرمقاله روزنامه اجاره ای آفتاب یزد می نویسد: این حق را 
داریم که از هنرمندان بخواهیم که واقعا بی طرف باشند و به خواست مردم نگاه 
کنند و صرفا سخنانی را بر زبان نیاورند که جنبه دست انداختن کسی یا نیش 

و کنایه زدن و تخریب کردن کارهایی که انجام شده، باشد.
وی می افزاید: از ســوی دیگر، ایشــان بدانند سیاستمداران ممکن است از 

قدرتی که به دست می آورند بهره هایی را ببرند ولی واقعا زحمت می کشند و خیلی 
وقت ها از خوشی خودشان می گذرند. به هر حال کسانی که مسئولیت های باالیی 
را برعهده گرفته اند، اشتباهاتی هم دارند، شاید بهتر این باشد که آن اشتباهات به 

زبان جد گفته شود نه به زبان طنز.
این رهنمود شــیرزاد در حالی است که رئیس جمهور در قبال نقدهای جدی 
کارشناسان نسبت به اشتباهات بزرگ وی و دولتش، پاسخ آنها را با هتاکی و توهین 
و تهمت داد و از برچســب هایی چون مزدور، بی شناسنامه، ترسو، کاسب تحریم، 
بی ســواد، حسود، جیب بر، افراطی، بیکار، متوهم، بزدل، عقب مانده، تازه به دوران 

رسیده، عصر حجری، کودک صفت و... علیه آنها استفاده کرد.
یادآور می شود مهران مدیری در برنامه طنز دورهمی گفته بود: »یادش بخیر 
آن موقع که طرفداری ها دلی بود. االن کســی باور نمی کند حرفی بزنید ولی در 
تیم کســی نباشید. به اشتباه یا کمبودی اشــاره کنید ولی از جایی خط نگرفته 
باشــید و سریع می گویند معلوم نیست چقدر گرفته که اینها را می گوید! بس که 
همه قلم هایشــان را فروخته اند باورشان نمی شود کسی از روی مصلحت، دلسوزی 
و بدون خودفروشی حرف بزند. برچسب می زنند و تا تیم ات را مشخص نکنی ولت 
نمی کنند! به اشــتباهی که اکنون رخ می دهد نباید اشاره کنی چون مطمئن شان 
می کنی که دوست داری قبلی ها بیایند، به اشتباهات گذشته هم نباید اشاره کنی 
چون فکر می کنند حتما در تیم آنهایی هستی که االن در راس کارند و بابتش پول 
گرفته ای. از هر چیزی هم صحبت کنی، یک نفر ناراحت می شود. ظاهرا همه برای 
آنکه مهر طرفداری به پیشانی شان نخورد، باید خفه شوند و این همان چیزی است 

که آنهایی که سرکارند می پسندند.«
وی در برنامه طنز دیگری گفته بود: »آدم دیدم از بس رونق اقتصادی اش خوبه، 
فرش منزلش را هم فروخته است. خالصه تا رونق اقتصادی خوب است، بفروشید. 

همه در حال خرید و فروش هستند.«
مدیری در برنامه دیگری خاطرنشــان کرده بــود: »عده ای جرات کردند وارد 
عملیاتی شوند که به آنها گفته شده بود، برگشتی در آن نیست. اگر ما بودیم چه 
کار می کردیم، امروز که شرایط کامال عادی است، جواب آن دل و جرات خارق العاده 
را بــا ســازش کاری و منفعت طلبی می دهیم. اگر دل و جــرات بعضی از کارها را 
ندارین، چرا پست هایی را می گیرید که انجام وظایفش دل و جرات می خواهد، تو 

که نمی تونی بتمرگ خانه ات.«
این قبیل اظهارات مدیری با اســتقبال گسترده در شبکه های مجازی و البته 

فحاشی حامیان مدیریت اشرافی و منفعل در برابر غرب مواجه شده است.
اقدامات پوپولیستی

به جبران 4 سال کم کاری و بی عملی
دولت در یک ماه می خواهد کارنامه 4 ساله خود را که خالی از دستاورد است 

پر کند.
روزنامــه جوان با طرح  این موضوع می نویســد: دولت یازدهم برخالف اینکه 
قرار بود از رفتارهای پوپولیســتی فاصله بگیرد، به صورت جدی و محســوس در 
دام عوام گرایی غوطه ور شده است. در حالی که معاون اول رئیس جمهور انتقادات 
مطرح شده مبنی بر انتخاباتی بودن افتتاح های پروژه های عمرانی توسط دولت را 
رد می کند، اما همچنان سفر های استانی شخص رئیس جمهور به استان های مختلف 
روی دور تند قرار گرفته است و همه طرح ها و اقدامات خوب در حال انجام شدن 

و افتتاح و تبلیغ است.
وزیرکار از توزیع ســبد کاال آن هم به شیوه شناسایی از طریق انجام »آزمون 
وسع« در اردیبهشت ماه خبر می دهد. پرداخت سود سهام عدالت در اردیبهشت ماه 
قطعی شده و ورود به فاز دریافت شماره حساب آغاز می شود. دولت برای افزایش 
50 درصدی حقوق های کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات 
یک شــبه تصمیم می گیرد. افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 
تا ســقف 200 هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح می شود. بانک مرکزی 
خبرخوش بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیون را به بدهکاران بانکی 
می دهد، قبض برق ملتی که ماه ها و حتی سال هاست در سایه بی توجهی در خاک 

و غبار غرق هستند، رایگان شده است.
 البته از نهضت خدمت رســانی در آموزش و پرورش هم نباید بگذریم که این 
روزها الی ماشاءاهلل ادامه دارد. وزیر آموزش یک روز از افزایش حقوق بازنشستگانی 
می گوید که نیازمند اعتبارات 3 هزار میلیارد تومانی است. پس از آن، از پرداخت 
پاداش و معوقات قشر فرهنگی برای روز معلم خبر می دهد. روز بعد وعده استخدامی 
جدید این وزارتخانه را در سال 96 رسانه ای می کند. بعد هم به رغم تحقق نیافتن 

وعده های قبلی و در میان اعتراض قشــر فرهنگی نســبت به عدم پرداختی ها و 
معوقات، قراری که پایه و اساس آن زیر سوال است این گونه گذاشته می شود تا 
حقوق فرهنگیان در سال 96، 10 درصد افزایش داشته باشد و به گفته مسئوالن 
وزارت آموزش و پرورش با استقرار نظام جدید پرداخت حقوق به طور میانگین 

500 تا 700 هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه شود.
این چنین است، دولتی که برای پرداخت یکماهه یارانه مردم عزا می گرفت و 
به بهانه کسری بودجه طرح های عمرانی و حیاتی کشور را مسکوت گذاشته بود. 
اکنون در ماه پایانی فعالیت خود، هزینه کرد میلیاردها تومان پول را امکان پذیر 

کرده است!
 چرا دولت به تکاپو افتاده است؟ اینکه چهار سال بعد از اجرای ناموفق طرح 
سبد کاال، ناگهان در شب انتخابات باید سبد کاال توزیع شود، مسئله اصلی نیست. 
یا اینکه به رغم غوطه ور بودن مردم جنوب کشــور و قطعی چند باره آب و برق 
شهروندان این استان ها، یکباره در آستانه انتخابات قبض مردم یک استان رایگان 
می شود هم مسئله مهمی نیست. حتی این هم که چرا حاال و ناگهان باید 3 هزار 
و 500 میلیارد تومان اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان فوری و فوتی تخصیص 
یابد هم مسئله اصلی نیست. موضوع اصلی این است که کسانی که قبال با خشم 
و هیاهو از توزیع سیب زمینی و افزایش حقوق بازنشستگان در دوره قبل انتقاد 
می کردند و می کنند، چرا باید اکنون به تکاپو بیفتند؟ چرا اگر این چنین اقداماتی 
در دولت قبل صورت می گرفت، پوپولیستی و انتخاباتی نام نهاده می شد. اما در 

این دولت رنگ و بوی دیگری دارد!؟
همــه این اقدامات را می تــوان در یک عبارت خالصه کــرد: »خالی بودن 
کارنامه دولت از اقدام و عمل و نیاز مبرم دولت یازدهم به کارنامه ســازی برای 
بقا در قدرت«. با چنین تفاســیری  ای کاش همه ســال ایام منتهی به انتخابات 
بود تا شهروندان ایرانی شاهد ارائه حجم وسیعی از خدمات یا الاقل تبلیغ برای 

ارائه خدمات می بودند!
راغفر: با بینش حاکم بر دولت
معیشت مردم بهبود نمی یابد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)س( تصریح کرد شاخص ها ونشانه های اقتصادی، 
حکایت از بهبود زندگی مردم در سال جدید نمی کند.

حســین راغفر در گفت وگو با روزنامه شرق درباره چشم انداز اقتصادی سال 
جدید گفت: واقعیت این است که شاخص ها یا نشانه هایی که ما از اقتصاد داریم، 
حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ند ارد. خب؛ ما نه تغییر جدی ای در بینشی 
که بر سیاست گذاری ها و جهت گیری های اقتصادی دولت حاکم است، می بینیم 
و نه تغییری در ســاختار قدرت و گروه هایی کــه از بخش های مختلف اقتصاد 
منتفع می شوند. اینها از ظرفیت هایی استفاده می کنند و انحصارهایی دارند که 
از دالیل ناکامی اقتصادی در کشــور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در 

جهت گیری های این دسته از فعالیت ها نمی بینیم.
وی افزود: بعید اســت امسال تفاوت چندانی با سال های پیش داشته باشد؛ 
مگر اینکه این موضوع به شــکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را 

در سیاست ها و روش های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد.
راغفر همچنین درباره افزایــش 14 درصدی حقوق کارمندان و کارگران و 
اینکه آیا می تواند معیشت مردم را بهبود بخشد، گفت: باید به این پرسش پاسخ 
داده شــود که منظور از »مردم«  چه  کسانی است؛ چرا که مردم در طیف های 
گوناگون و متفاوتی قرار می گیرند و به گمان من جمعیت کمی از این شرایط منتفع 
شده اند؛ ولو اینکه انتفاع آنها در شرایط کنونی و به دلیل رکود به اندازه گذشته 
نبوده باشد؛ به هر حال وضع آنها روشن است و جمعیت بزرگی از جامعه وضعیت 
آسیب پذیری دارند. البته تاکنون هم اینها آسیب خورده اند. بین همین جمعیت 
بزرگ هم یک گروه غالب وجود دارد که گروه های با درآمد متوسط رو به پایین 
و پایین هستند. اینها بیش از هر گروه دیگری آسیب خورده اند و مقابل تورمی 
که وجود دارد، شکست پذیر هستند. در واقع تورم یک شاخص میانگین است و 
بنابراین زمانی که گفته می شــود نرخ تورم هشت درصد است،  به این معناست 
که قیمت میانگین کاالها هشت درصد افزایش پیدا کرده است. باید تاکید شود 
که گروه های مختلف، سبدهای کاالیی مصرفی متفاوتی دارند؛  پس سبد تورم 
بین گروه های مختلف خانوارها ثابت اســت؛ از همین رو معموال تورم گروه های 
پایین درآمدی که با اقالمی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین 
قیمت ها دارند، آسیب بیشتری می بینند. پس این افزایش 14/5 درصدی حداقل 
دستمزد، در عمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تامین نمی کند. 
اینها بیشتر گروه های پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛  گروه هایی 
که با حداقل دستمزد کار می کنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد 
اینها احتماال کمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینه های زندگی شان با سرعت 
بیشــتری افزایش پیدا می کند. بر این اساس به گمان من این افزایش حقوق ها 
در عمل برای بخش درخورتوجهی از جامعه، کافی و پاسخ گوی نرخ تورم نیست.

درگذشت همکار
با نهایت تأســف مطلع شدیم آقای حاج محمدحسن خشنود همکار 
افتخاری ما در نمایندگی کیهان در خرم آباد دار فانی را وداع گفته است. 
ضمن تســلیت به خانواده محترم ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

روز  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
زندان های  »ســازمان  پنج  شنبه 
تهران« و »سهراب سلیمانی« یکی 
به  را  این سازمان  ارشد  مقامات  از 
اتهام واهی »نقض جدی حقوق بشر 

در ایران« مورد تحریم قرار داد.
سخنگوی کاخ سفید روز پنج شنبه 
اعالم کرد که دولت آمریکا نام »سهراب 
ســلیمانی« بــرادر ســردار »قاســم 
سلیمانی«- فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی- را به فهرست 

تحریم های خود افزود.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر و  به 
نقل از رویترز؛ کاخ سفید در تالش برای 
توجیه این اقــدام دولت آمریکا، مدعی 
نقش ســهراب سلیمانی به عنوان یکی 
از مقامات ارشد »سازمان زندان ها« در 
نقض حقوق بشر ادعایی از سوی مقامات 

آمریکا در زندان های ایران شد.
ســخنگوی  اسپایســر«  »شــون 
کاخ سفید در نشســت مطبوعاتی روز 
پنج شنبه مدعی شــد: »تحریم ها علیه 
ناقضان حقوق بشر در زندان های ایران 
درســت در زمانی وضع شد که تهران 
همچنــان به بازداشــت ناعادالنه اتباع 
خارجی از جمله شــهروندان آمریکایی 

ادامه می دهد.«

ســهراب ســلیمانی در خرداد ماه 
1395 طی حکمی به سمت سرپرست 
معاونــت امنیتی و انتظامی ســازمان 

زندان ها منصوب شد.
گفتنــی اســت کــه اداره کنترل 
دارایی هــای خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا روز پنج شنبه »سازمان زندان های 
تهران« و »ســهراب سلیمانی« یکی از 
مقامات ارشد این ســازمان را به اتهام 
واهی »نقض جدی حقوق بشر در ایران« 

مورد تحریم قرار داد.
بــا  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
انتشــار بیانیه ای در توجیه دالیل این 
تحریم مدعی شــد: »معرفی اشخاص و 
ســازمان های مورد تحریم نشان دهنده 
تداوم حمایت ما]![ از مردم ایران است.«
بیانیه همچنین مدعی شــد:  این 
»آمریکا اختیارات خــود برای اِعمال و 
اجرای قاطعانه تحریم هایی خارج از حوزه 
برنامه جامع اقدام مشترک- برجام- را 
برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم، 
برنامه موشک بالستیک، برهم زنی ثبات 
در منطقه و نقض حقوق بشر حفظ کرده 
و از این اختیارات استفاده خواهد کرد. 
تحریم های وضع شــده در تطابق کامل 
با تعهــدات آمریکا منــدرج در برجام 

هستند.«

با بهانه های حقوق بشری

آمریکا برادر سردار قاسم سلیمانی را 
تحریم کرد

وزیر خارجه ایران اقدام یکجانبه 
و توسل به زور را غیرقانونی خواند 
و گفت: آمریکا نشان داد که رغبتی 
ندارد تحقیقی درباره حمله شیمیایی 
خان شیخون صورت گیرد و قبل از 
روشــن شــدن نتیجه، به سوریه 

حمله کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایــران به منظور شــرکت در نشســت 
سه جانبه ایران، روسیه و سوریه درباره 
تحوالت اخیر سوریه، جمعه وارد مسکو 
شــد. ظریف در بدو ورود به مسکو در 
تشریح اهداف این سفر یک روزه عنوان 
کــرد: بعــد از تجاوز آمریــکا به خاک 
سوریه الزم بود سه کشور ایران، روسیه 
و ســوریه به عنوان ســه متحد با هم 
این جلســه هماهنگی را داشته باشند. 
ضمنــا الزم بود در خصــوص توافقات 
روسای جمهور ایران و روسیه در هشتم 
فروردین هماهنگی هایی را با طرف روس 

داشته باشیم.
وی افــزود: مــا معتقدیم تحوالتی 
که در دو هفته گذشــته در منطقه ما 
اتفاق افتاده تحوالت بسیار قابل توجهی 
است، به ویژه اینکه ما به عنوان قربانی 
سالح شیمیایی همواره هرگونه استفاده 
از سالح شیمیایی را توسط هر کسی و 

علیه هر کسی محکوم کردیم.
داعش، زاییده اقدام یکجانبه 
غیرقانونی آمریکا در منطقه

امور خارجه خاطرنشان کرد:  وزیر 
این بار تمــام تحقیقات نشــانگر یک 
واقعیت است و آن اینکه هیچ شواهدی 
برای اتهام مطرح شده مبنی بر استفاده 
دولت و ارتش سوریه از سالح شیمیایی 
در خان شیخون و اینکه کسانی براساس 
این اتهام غیرمســتند اقــدام به تجاوز 

نظامی به سوریه کردند، وجود ندارد.
ظریــف تصریح کرد: این نشــانگر 
تحولی خطرناک در منطقه ما و اوج گیری 
مجدد سیاست یکجانبه گرایی است که 
این سیاست در دوره ای هم خود آمریکا 
را با مشکل مواجه کرد و هم منطقه ما 
را و هم اینکه نباید فراموش کنیم داعش 
و گروه های تندرو و افراطی زاییده اقدام 
یکجانبه غیرقانونــی آمریکا در منطقه 

ما هستند.
وی در ادامه گفــت: ضرورت دارد 
کشــورهایی که با ایــن حرکت موافق 
نیستند، هم برای یک تحقیق بین المللی 
به منظور روشــن شــدن ابعاد فاجعه 

شــیمیایی در خان شیخون و هم برای 
مقابله با یکجانبه گرایی های آمریکا با هم 
مشورت و هماهنگی کنند و این فرصت 
بسیار خوبی بود که بنده و وزیر خارجه 

سوریه در مسکو هستیم.
وزیر خارجه کشورمان طی روزهای 
گذشــته در خصوص تحوالت اخیر در 
ســوریه رایزنی هایی تلفنــی با برخی 
مقامات از جمله دبیرکل سازمان ملل، 
سیاســت  مســئول  موگرینی  فدریکا 
خارجی اتحادیه اروپا و برخی همتایان 
خود در کشــورهای الجزایر، ســوریه، 
ایتالیا، ونزوئال، بولیوی، برزیل،  روسیه، 
کویت، قزاقستان، ترکیه و عمان داشت.
ظریف با ولید المعلم همتای سوری 
خود دیدار و درباره آخرین تحوالت این 

کشور به رایزنی پرداخت.
در این دیدار طرفین آخرین تحوالت 
سیاسی و میدانی سوریه را مورد بررسی 
قرار دادند. اقدام نظامی یکجانبه آمریکا 
علیه ســوریه به بهانه حمله مشــکوک 
شیمیایی و اقدامات سیاسی در سطوح 
منطقه ای و بین المللی از دیگر محورهای 

گفت وگوی دو وزیر خارجه بود.
حسین جابری انصاری معاون عربی 
و آفریقا و ابراهیم رحیم پور معاون آسیا 
و اقیانوسیه وزارت خارجه ظریف را در 

این سفر همراهی کردند.
حمله شیمیایی

 بهانه ای برای تجاوز به سوریه
ظریــف همچنین در دیــدار با 
ســرگئی الوروف همتای روس خود 
آخرین تحوالت ســوریه و مســائل 
دوجانبــه تهــران و مســکو را مورد 

گفت وگو قرار داد.
وی در ایــن دیــدار ضمــن ابراز 
همــدردی با ملت و دولت روســیه در 
خصوص حمله تروریستی سن پترزبورگ 
اعالم کرد: مبارزه با خطر تروریسم تنها 
از طریق توسعه همکاری های بین المللی 
میسر می شــود. وزیر خارجه کشورمان 
حمله شــیمیایی را بهانه ای برای تجاوز 
به سوریه دانست و افزود: می بایست در 
این خصوص حقیقت مشــخص شود تا 
از اقدامات یکجانبه در آینده جلوگیری 

به عمل آید.
به گزارش فارس، الوروف نیز در این 
دیدار با اشاره به همکاری های مشترک 
دو کشور در مبارزه با تروریسم به ویژه 
در سوریه اظهار داشت: این همکاری ها 
همزمــان با تالش های سیاســی برای 

حل و فصل مسالمت آمیز بحران در سوریه 
ادامه دارد.

نشست 3 جانبه ایران، روسیه 
و سوریه 

 ظریف در نشست خبری مشترک 
با وزرای خارجه روســیه و سوریه در 
مسکو، اقدام یکجانبه و توسل به زور را 
غیرقانونی خواند و گفت: آمریکا نشان 
داد که رغبتی نــدارد تحقیقی درباره 
حمله شیمیایی خان شیخون صورت 
گیرد و قبل از روشن شدن نتیجه، به 

سوریه حمله کرد.
وی با بیان اینکه ما در ســه حوزه 
قصد داریم فعالیت هایمان را ادامه دهیم، 
عنوان کرد: اول معلوم شدن این واقعیت 
که چگونه از یک فاجعه انســانی برای 
اقدامات نظامی سوءاستفاده شد. ضرورت 
دارد یک تحقیق مستقل بین المللی برای 
روشن شدن ابعاد فاجعه خان شیخون 
و فدا شــدن انسان های بی گناه به عمل 
بیاید و ما و روسیه قویا به دنبال چنین 

تحقیقی هستیم.
وزیــر خارجــه افزود: مــورد دوم 
همکاری برای مبارزه با تروریسم است 
و مورد سوم زنده کردن طرح سیاسی و 
کنار گذاشتن پیش شرط هایی است که 
به مدت 6 سال مذاکرات را به بن بست 

کشانده است.
ظریف خاطرنشان کرد: دولت هایی 
کــه امروز ادعای مبارزه با ســالح های 
شیمیایی را دارند در صف مقدم فراهم 
کردن این ســالح ها برای صدام بودند و 
امروز به بهانه دروغین استفاده از سالح 
شیمیایی توسط دولت سوریه اقدام به 

تهاجم می کنند.
وی بــا بیــان اینکه با روســیه به 
همکاری در زمینه مقابله با تروریســم 
ادامه می دهیــم، اضافه کرد: امیدواریم 
ترکیه نیز در این فعالیت با ما همکاری 
کند که روند صلح و آتش بس را به نتیجه 
برسانیم، به جای استفاده از شرایط، برای 

پیگیری اغراض و اهداف سیاسی.
وزیر خارجه خاطرنشــان کرد: از 
سوریه درخواست می کنیم کارشناسان 
بین المللی وارد سوریه شوند و تحقیقات 
خود را انجام دهند. طرف هایی هستند 
که راضی نیستند این مسئله رخ دهد 
و نمی خواهند واقعیت مشخص شود، 
همان طور که نمی خواســتند واقعیت 
سالح های شــیمیایی عراق مشخص 

شود.

تالش برخی کشورها 
برای عدم تشکیل کمیته 

حقیقت یاب
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه 
در نشست خبری مشــترک به همراه 
وزرای خارجــه ایــران و ســوریه طی 
اظهاراتی درباره حمله موشــکی اخیر 
آمریکا به پایگاه الشــعیرات در سوریه 
گفت: چنین رفتارهــای یکجانبه روند 
صلح بین المللی را بــه خطر می اندازد. 
شــورای امنیت می تواند به این مسئله 
ورود کنــد. الوروف  افزود: تالش هایی 
صــورت می گیرد تا پیشــنهاد ایران و 
روسیه برای تشکیل کمیته حقیقت یاب 
به نتیجه نرســد، افــرادی که به دنبال 
کارشکنی در این پیشنهادها و تصمیمات 
ســازنده هســتند، صداقــت ندارند و 
نشــانه های زیادی وجود دارد که نشان 

می دهد صداقت ندارند.
وزیــر خارجه روســیه از آمادگی 
کشــورش برای مشــارکت در کمیته 
حقیقت یاب درباره خان شــیخون خبر 
داد و گفت: نگران آینده سوریه هستیم 
و باید آینده آن به دور از جنگ، تروریسم 
و خشونت بوده و تحقیقات درباره آن باید 

از شفافیت و صداقت برخوردار باشد.
آمریکا و هم پیمانانش از کمیته 

حقیقت یاب می ترسند
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز 
در نشست خبری مشــترک به همراه 
وزرای خارجــه ایــران و روســیه طی 
اظهاراتی عنوان کرد: سوریه بارها اعالم 
کرده که سالح شیمیایی در اختیار ندارد.

وی ادامه داد: سازمان منع سالح های 
شیمیایی در 2016 بر این مسئله صحه 
گذاشته ما گفتیم آنچه در خان شیخون 
اتفاق افتاده یک عملیات روانی است و 
جنگنده های ســوریه هیچ هدفی را در 
خان شیخون با ســالح های شیمیایی 

هدف قرار ندادند.
وزیر خارجه ســوریه با بیان اینکه 
مشخص اســت آمریکا و هم پیمانانش 
از کمیته حقیقت یاب می ترسند، عنوان 
کرد: چرا قبل از تشکیل این کمیته به 
سوریه حمله و تجاوز کردند، این سوال 
جدی است. علت نگرانی آنها چیست؟ 

آیا قانون جنگل حاکم است؟
بــه گفتــه المعلــم شــماری از 
آمریکا  خیمه شــب بازی  عروسک های 
در منطقه از عملکــرد آمریکا حمایت 

می کنند.

در مسکو برگزار شد

نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه:
غرب عالقه ای به تشکیل كمیته حقیقت یاب ندارد

امام جمعــه موقت تهران 
گفت: نباید به هیچ عنوان نظام 
را فدای کاندیدای خاصی کرد 
و اینکه گفته شود فالن شخص 
انقالب  معظم  رهبر  کاندیدای 

است اشتباه محض است.
ایرنا،  خبرنــگار  گــزارش  به 
آیت اهلل ســیداحمد خاتمی عصر 
پنجشــنبه در همایش بصیرتی و 
معرفتی طالب و روحانیون استان 
یزد افزود: رهبرمعظم انقالب بارها 
در فرمایشات خود فرموده اند که 
از هیــچ فــردی و کاندیدایی در 
انتخابات ریاست جمهوری حمایت 

نمی کنند.
وی ادامه داد: حضور گسترده 
مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
بسیار مهم است و ملت ایران پرشور 
در این عرصه وارد می شــوند در 
حالی که در برخی از کشــورهای 
دنیــا اگر خیلــی انتخابات مورد 
اســتقبال قرار گیــرد حدود 51 

درصد مشارکت می کنند.
امام جمعه موقــت تهران در 
ادامه به ویژگی های رئیس جمهور 
اشــاره کرد و گفت: از مهمترین 
ویژگی های رئیس جمهوری را باید 
برنامه داشتن برای رفع مشکالت 

آحــاد مردم در جامعه اســالمی 
ذکر کرد.

افزود: ریاست جمهوری  وی 
باید همواره در خط والیت فقیه 
باشد و سر ســازش با بیگانگان 
نداشــته باشــد و با همه وجود 
برای خدمت به جامعه اســالمی 
و مــردم انقالبی تالش مضاعف 

داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری 
گفت: کسی که در راس قوه مجریه 
به عنوان ریاســت جمهوری قرار 
می گیرد بایــد نگاهی به بیرون و 
دشــمنان انقالب اسالمی نداشته 
باشــد چون ارتباط بــا بیگانگان 

دردی از کشور دوا نمی کند.
خاتمی گفت: همــه مردم و 
کاندیداها بایــد در خود فرهنگ 
پذیرش نتیجه انتخابات را داشته 
باشند و به رای و نظر مردم احترام 
بگذارند که موضوع بسیار مهمی 

محسوب می شود.
خاتمــی گفت: محــور تمام 
موفقیت های نظام اسالمی توسط 
مدیران و مردم، حرکت در مسیر 
دین، ارزش هــا و گوش به فرمان 
رهبری بودن است که همان اصل 

والیت فقیه است.

آیت اهلل سید احمد خاتمی: 

رهبرمعظم انقالب از کاندیدای خاصی 
حمایت نمی کنند

گفت: دولت اعالم کرده که اصلی ترین وظیفه ما »حفظ برجام است«!
گفتم: همان برجام که آقای صالحی گفته بود، سرمان را کاله 

گذاشته اند؟!
گفــت: ولی آقــای رئیس جمهور همــان موقع گفتند کــه درباره 
برجــام نباید از آقای صالحی ســؤال کرد بلکه بایــد از وزیر خارجه یا 

رئیس بانک مرکزی سؤال شود.
گفتم: خب! وزیر خارجه هم گفت؛ تحریم ها فقط روی کاغذ 
برداشته شــده و آقای ســیف رئیس بانک مرکزی هم گفت؛ 

دستاوردهای برجام تقریبا هیچ بوده است!
گفت: پس این تجربه خســارت آفرین نباید تکرار شود چرا با وجود 

آنهمه خسارت باز هم در پی تکرار آن هستند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! پزشــک از بیمار پرســید؛ تاکنون 
پنی سیلین زده ای؟ و بیمار جواب داد؛ بله آقای دکتر... و دکتر با 
خیال راحت به وی پنی سیلین تزریق کرد و بیمار دچار رعشه 
و تشنج شد، بعد از آن که با هزار زحمت به هوش آمد، پزشک 
گفت؛ شــما که گفتید قبال پنی سیلین تزریق کرده اید؟ و بیمار 

جواب داد؛ بله قربان! دفعه قبل هم همینطور شدم.


