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33916546 تمام ساعات شبانه روز اغلب مواضــع و تحلیل هایی که این روزها درباره قضایای اخیر 

کشــور ارائه می شود در پی پاســخ دادن به این سؤال هستند که 
منشأ و عامل اغتشاشات اخیر چه یا که بود. اغلب پرسش کنندگان 
به دنبال پاسخ های ساده و سرراست هستند. در این میان برخی به 
اصطالح تحلیلگران به طرز عجیب و غریبی سعی دارند به مشتریان 
خود بقبوالنند که عامل و منشأ این آشوب و اغتشاش هرچه باشد، 
خارجی نیست و به آنهایی که از دشمن و نقش آن سخن می گویند، 
نهیب می زنند که 40 سال از توطئه دشمن گفتید و دیگر بس است! 
نمونه اش بیانیه دیروز 16 تن از فعالین اصالح طلب که مدعی شده اند؛ 
»تمرکز روی عوامل خارجی، عالوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت 

یا تغافل از ریشه های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می شود.«
حال گمان می کنید این جماعت و هم پیاله هایشــان وقتی روی 
گزینه عامل خارجی خط می کشند، به سراغ چه گزینه های دیگری 
می روند؟ یک نمونه از آنها که دیروز در یکی از روزنامه های مدعی 
اصالحات منعکس شده جالب و قابل تامل است. از منظر این آقایان 
آشوب های اخیر زیر سر کیهان است! بله درست خواندید کیهان! نوع 
استدالل هم بدیع و درخور تامل است. کیهان با تیترهای اقتصادی 
اخیر خود درباره تورم و قیمت بنزین، باعث القای حس بدبختی و فقر 
میان مردم و در نتیجه ناراضی سازی، اعتراض و آشوب شده است! به 
روی مبارک هم نمی آورند که تا دیروز می گفتند تیراژ کیهان 7هزار 
نســخه بیشتر نیست و اصاًل مگر کسی کیهان هم می خواند. از نظر 
این جماعت، دستگاه های امنیتی سیا و موساد و ام.آی6 با همراهی 
پادوهای منطقه ای خود اساســاً نمی توانند تاثیری بر وقایع ایران 
داشته باشند و نداشته اند، اما یک روزنامه که حتی در رسانه ملی)؟!( 
کشور هم سانسور می شود، عامل همه این قضایاست! وقتی فضای 
غالب رسانه ای کشور در سیطره چنین زردنامه هایی است که افکار 
مالیخولیایی خود را به جای تحلیل به خورد مخاطب می دهند، اینکه 
مردم اقبال چندانی به مطبوعات ندارند بیش از آنکه جای تاســف 

داشته باشد، جای شکر دارد!
دولت محترم نیز در این میان و البته مثل همیشه راه جالبی را در 
پیش گرفته است. ماجرا به هرکس و هرچیزی ممکن است ربط داشته 
باشد -که البته مرتبط با مخالفان دولت است!- اما هیچ ربطی به ما 
ندارد. خالصه این تفکر و نگرش را می توان در یادداشت وزیر محترم 
راه و شهرسازی در شماره دیروز یکی از همان روزنامه های کذایی دید 
که با صراحت بعد از 5 سال هنوز هم عامل مشکالت مردم را دولت 
پیشین دانسته و با تلویح نزدیک به تصریح انگشت اتهام قضایای 
اخیر را نیز به سوی همان گروه دراز می کند. راهکار پیشنهادی نیز 
جالب است؛ باید به کانون آتش )همان هایی که دولت محترم مدعی 

است آتش زیر سر آنهاست( یورش برده شود!
می توان چشــم بر روی واقعیات بســت و همچنان به همین 
تحلیل های دم دســتی ادامه داد و این و آن را متهم کرد اما این نوع 
نگاه و تحلیل گره ای از کار فروبســته مردم و راهی به سوی سامان 
دادن معضالت نمی گشاید. اغتشاشات اخیر اگرچه هزینه های مادی 
و معنوی گوناگونی برای کشــور و مردم به همراه داشت اما خالی از 
فایده و عبرت نیست و اگر هوشیاری، دلسوزی و اراده وجود داشته 
باشــد، می توان از همین خسارت و تهدید، درس هایی فرا گرفت و 

فرصت نیز ساخت. 
مردم در این معرکه نیز مانند همیشه برادری خود را ثابت کردند 
و نشان دادند علیرغم همه مشکالت و نارسایی ها و گالیه های بحقی 
که دارند، همچنان در دفاع از نظام و کشور خود ثابت قدم و استوارند. 
این پایمردی نیز بی دلیل و از سر عادت و اجبار و امثال اینها نیست. 
آنان برای رفتــار خود دلیل عقلی و قلبی محکمی دارند که نادیده 
انگاشتن آن از سوی دشمن خارجی و مغرضان کوته فکر داخلی، چیزی 
از برندگی و قاطعیت آن نمی کاهد. آن دلیل محوری و بنیادین آن است 
که رهبر خود را در قول و فعل صادق و همپای خویش می بینند. این 
اعتماد که محصول یک عمر زندگی ساده و سلوک فردی و سیاسی 
مومنانه و رابطه صادقانه با آحاد ملت است، همچون رشته محکمی 
این ارتباط دوسویه را در کوران حوادث هزاررنگ و مردافکن حفظ 

و بلکه تحکیم کرده است.
به ســؤال اولیه بازگردیم. منشــأ و علت – یا علل- این ماجرا 
چیســت؟ پاسخ در این گزاره نهفته اســت که عده ای دو موضوع 
کلیدی را شوخی گرفته اند و نتیجه این شوخی، تراژدی امروز است. 
ملت ایران سال هاســت که از سه جبهه مورد تهاجم جدی دشمن 
قرار گرفته اســت؛ جبهه امنیتی-نظامی، اقتصادی و فرهنگی. اگر 
امروز در جبهه امنیتی-نظامی اقتدارمان از مرزها نیز عبور کرده و 
یاری رسان سایر مظلومان و مستضعفان منطقه نیز هستیم، به سبب 
آن است که فرماندهان این جبهه ماجرا را جدی گرفتند و آستین باال 
زدند و جهاد کردند. آنها هم می توانستند بگویند امکانتمان کم است 
و بودجه کافی و تجهیزات ما با دشمن قابل مقایسه نیست و هزینه 
جانــی دارد و امثال این دالیل و بهانه ها که هرچند خالی از واقعیت 
هم نیســت اما آنان نشان دادند حتی با وجود نقایص و کاستی ها، با 
حرکت و اراده و تالش مضاعف می توان به اهداف خیره کننده رسید. 
هرقدر جبهه نخست جدی گرفته شد، دو جبهه دیگر به روزمرگی 
و بطالت و خسران گذشت. در جبهه اقتصاد، نیروی داخلی را با واردات 
بی رویه هر چیزی از شیر مرغ گرفته تا سنگ پا و دسته بیل و سنگ 
قبر و جان آدمیزاد زمینگیر کردیم. هر که خواســت کاری تولیدی 
کند، نه تنها ارگان و نهادی دستش را نگرفت بلکه در انداختن سنگ 
بزرگ تر پیش پایش مسابقه گذاشتند و شیرفهمش کردند که مگر 
مغزت معیوب است که می خواهی کار تولیدی کنی؟ برو سرمایه ات 
را در یکی از بانک ها یا موسســات مالی بگذار و بخواب و روزشمار 
سودت را بگیر و زندگی ات را بکن! بعد به همین مدیران سنگ انداز 
و سرمایه سوز حقوق نجومی دادیم و آنها را سرمایه نظام خواندیم! 
و برای آنکه بیشــتر بر زخم مردمی که با بیکاری شرم آفرین دست 
به گریبانند نمک بپاشــیم، در فیش حقوقی سرمایه های نظام! حق 

اوقات فراغت فرزندان منظور کردیم!
در جبهه فرهنگی هم که پیشانی و خط مقدم آن عرصه رسانه و 
جنگ برای نفوذ در مغزها و قلبها و تسخیر دژ افکار عمومی است، 
چنان عمل کردیم که شخصاً نمی دانم اگر نامش خیانت نیست، چه 
عبارتی برای آن باید بکار برد. عنان ســبک زندگی و افکار عمومی 
کشور را به دست فضای مجازی ســپردیم. هر که از سر دلسوزی 
هشدار و راهکار داد، برچسب خورد که این مخالف آزادی و گردش 
آزاد اطالعات اســت. وقتی بیگ دیتای یک جامعه و ملت را مفت و 
آسان در اختیار بیگانه می گذاریم، مانند آن است که کسی کل نقشه 
جبهه خودی را با تمام جزئیات ریز و درشت آن را در خوشبینانه ترین 
حالت در اختیار غریبه ای که خط و ربط آن مشخص نیست، بگذارد. 
نقشــه ای که حتی فرماندهان میدانی خودی نیز به آن دسترسی 
ندارند و از داشتن آن محرومند. سخن و سند و تحلیل در این زمینه 
بسیار است و پرداختن به این موضوع بسیار مهم و کلیدی و ارتباط 
ارگانیک آن با آشــوب های اخیر فرصتی دیگر می طلبد و به همین 
پرسش بسنده می شود که آیا هنوز هم زمان پایان برخورد جناحی و 
بازی با امنیت ملی کشور در این حوزه فرا نرسیده است و هنوز هم 
عده ای می خواهند از این عرصه برای ساختن دوقطبی های عوام فریب 

بهره ببرند و بر سر شاخه نشسته و بن ببرند؟!
ریشه این اعتراضات وقتی خشــک و کشور در برابر آشوب و 
اغتشاش واکسینه می شود، که مسئولین محترم عینک سیاست آلوده 
به گرد و غبار منافع شخصی و حزبی را از چشمان مبارک برداشته و 

از شوخی انگاشتن جنگ اقتصادی و رسانه ای دست بکشند. 
وقتی راه دالر را چنان بســته اند که ســفارتخانه های خارجی 
در تهران نیز دالر مورد نیاز خــود را با چمدان وارد می کنند، وارد 
کردن ساالنه ده ها هزار خودروی لوکس خارجی آن هم به نام زنان 
مجهول الهویه روستایی که به نان شب خود محتاج هستند و ناگهان 
همچون برف آب شده و همچون ماهی در دل دریا مفقود می شوند، 
یعنی شوخی! وقتی ذهن ملت زیر بمباران هزاران توپخانه رسانه ای 
دشــمن است و صدا و سیما به عنوان خط مقدم این نبرد، تبدیل به 
اداره ای عریض و طویل شده که برای زیرنویس کردن یک خبر فوری 
باید هفت خوان بوروکراتیک را پشــت ســر بگذارد یعنی شوخی! 
کودکان شوخی شوخی سنگ پرتاب می کنند اما گنجشک ها جدی 

جدی می میرند...

شوخی با گنجشک ها

محمد صرفی

 * چهار دهه است دشمنان سعی می کنند به هر طریقی شده با نظام اسالمی 
مقابله کنند، شکست آنان در منطقه و برپا کردن فتنه های جدید امری طبیعی 
اســت زیرا انقالب اسالمی 40 ساله شد و آنان همچنان بازنده میدان بوده اند 

و خواهند ماند.
0912---7035

* دشــمنان ما بعد از این همه سال انگار نمی دانند که مردم والیتمدار ایران 
اسالمی وقتی عهدی با ولی شان بستند، متعهد و پشتیبان والیت خواهند ماند.
021---7093

* انقالب اســالمی بــا مردمی که ذخیره نظام و والیتمدار هســتند تا ظهور 
صاحب الزمان)عج( بیمه اســت. ان شاءاهلل حضور حماسه آفرین مردم در تمام 

صحنه ها برگرفته از نگاه عاشورایی و بصیرت ملی است.
011---2581
* نبرد اصلی با آشوبگران چندان کار دشواری نیست ولی دشمن ارتشی مجازی 
با ساز و برگ دروغ، بزرگنمایی، ابهام و... را بر علیه ملت ایران فرستاده بود و 
همان حمایتی که از داعش در فضای مجازی می کرد ســعی داشت در ایران 

اسالمی از آشوبگران انجام دهد که همانند سابق ناکام ماند.
بهادری
* کیهان تصاویر برخی لیدرهای اغتشاشگران راچاپ کرد اما زنجیره ای ها این 
کار را نکردند. مگر رسالت رسانه های کشور مبارزه با ناهنجاری ها و هنجارشکنان 
نیست؟ پس دلیل یک بام و دو هوای این نشریات مدعی چه بود؟ در فتنه 88 
نیز همین رفتار را کرده بودند. رفتارشناسی این نشریات در فتنه های مختلف 

ما را به نتایج بسیار روشنی از ارتباط آنان با آشوبگری می رساند.
چنگیزیان
* کســانی که 5 ســال صدای مردم را نشنیدند و بلکه فقط آن را با توهین و 
تحقیر پاسخ دادند در جدیدترین موضع گیری شان می گویند از برپایی راهپیمایی 
قانونــی مردم حمایت می کنند! در حالی که از آنان باید پرســید چرا در روز 
اعتراض به وضعیت معیشــتی واکنشی با اتهام حزبی به آن زدند اما در ادامه 
که کار به اهانت به مقدسات و آدمکشی وتخریب اموال عمومی کشید هم صدا 

با رسانه های بیگانه از لزوم اجازه به اعتراض ها سخن گفتند!
درخشان
* درحالی که دولت آقای روحانی در حال رایزنی با قوه قضائیه برای آزادی نازنین 
زاغری جاسوس انگلیسی بود آشوب ها و ناامنی های اخیر کشور با خسارت های 
جانی و مالی که داشت نشان داد فعالیت های امثال این جاسوس در چند سال 

اخیر چه قدر خسارت بار بوده است.
زاللی
* آشــوب و اغتشاش فعلی در برخی شهرها توسط همان فتنه گران 88 کلید 
خورده است. برخی عوامل داخلی با هدایت رژیم صهیونیستی، شیطان بزرگ، 
انگلیس خبیث و پادوهای آنها در منطقه قصد داشته اند دولت را وادار به مذاکرات 
منطقه ای و به رسمیت شناختن رژیم جعلی کنند! روزنامه های زنجیره ای چند 
ماه بود که به مقدمه سازی و زمینه چینی این کار مشغول بودند و حوادث اخیر 

بخشی از همان سناریو است.
ناصر تهرانی طیب
* فرش قرمزی که برای مسئولین فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا پهن شد 
نتیجه عکس داشــت زیرا با آشوبگران همصدا شدند و بر علیه نظام و دولت و 
مردم ایران سخن گفتند. آنانی که از حضور نمایندگان این نوع کشورها ذوق 

می کردند، االن از رفتار آن ها سرخورده شده اند!
021---2811

* آشــوبگران در روزهای بعد دچار افسردگی خواهند شد زیرا درک خواهند 
کرد که از همیشــه تنهاترند و علت این انزوا خودشــان هستند که دنباله رو 

دشمنان بودند.
021---5060

* شبکه اجتماعی تلگرام در نقش یک ارتش نامرئی نقش مهمی در اغتشاشات 
داشت و می توان گفت منشأ کشیده شدن مطالبات بر حق مردم به این حوادث 
تلخ دروغ های تلگرامی بوده اســت. مسئوالن باید به شبکه های اجتماعی نگاه 

مسئوالنه تر و جدی تری داشته باشند.
ساعی 
* آنانی که از آزادی و حق  اســتفاده مردم از فضای بدون فیلتر شــبکه های 
اجتماعی و اینترنت را شــعار می دادند، امروز باالخره خودشــان درخواســت 

فیلترینگ دادند. کاش بصیرت مردم کمی در برخی مسئولین هم بود.
نکیسا
* در چند سال اخیر این کانال های تلگرام جوانان زیادی را به انحراف اخالقی 
کشــاندند و طالق و فســاد و جرم را افزایش دادند. بهتر نیست برای همیشه 
به فیلترینگ یا قطع این شبکه اقدام شود و شبکه های سالم و بومی و مجهز 

دیگری در دسترس مردم قرار گیرد.
8756---0912 و 1340---021

* از شــرکت واحد اتوبوسرانی درخواست می شود این مشکل مسافرانی را که 
صبح جمعه نیز ناچارند در ســرکار خود حاضر شــوند حل کنند: حرکت یک 
ساعته اولین اتوبوس پایانه شهید سروری به شهید فیاض بخش با تأخیر انجام 
می شود. متأسفانه بسیاری از افراد به رغم پیگیری های بسیار نتوانسته اند این 
مشکل را حل کنند و باید بیشتر از یک ساعت در سرمای اول صبح منتظر بمانند.
داورزنی
* به داروخانه ای مراجعه کردم و نسخه ای که دو ماه قبل هم تهیه کرده بودم 
را مجدداً با تجویز پزشک به داروخانه دادم در عین ناباوری مبلغی که پرداخت 
کردم دو برابر قیمت قبل بود. در جواب اعتراض من، علت را گران شدن قیمت 
خرید دارو عنوان کردند! آیا مسئولین با چند برابر کردن داروها می خواهند به 

مردم خدمات درمانی مطلوب تری بدهند؟
صالحی شهرابی
* هنوز بنزین گران نشــده برخی مواد غذایی گران شدند )مثاًل کره مهگل از 
450 به 490 تومان رسیده( لطفاً آقای نوبخت مدتی به جای مصاحبه، حقوق 

بازنشستگان و شاغلین را با خودشان همسان سازی کند؟!
0912---6331

* حجم نقدینگی کشور به 1400 هزار میلیارد تومان رسیده ولی دولت آقای 
روحانــی تدبیری برای هدایت این ظرفیت داخل ندارد. متأســفانه باید گفت 

مشکل مهم این است که نگاه این دولت فقط به خارج دوخته شده است.
0915---7714
* در سیمای جمهوری اسالمی ایران برای تشویق تولید داخل از کارآفرین ها 
فیلم تهیه و پخش می شود ولی معلوم نیست چرا نشانه ای از این کارآفرین ها 
نشــان داده نمی شود تا مردم با ســرمایه گذاری های آنان همراه شوند و یا از 

کاالهای آنان استفاده کنند؟ لطفاً این مشکل را حل کنند.
0935---0220
* در خبرها خواندم که نماینده ای اظهار داشته اگر نماینده مجلس کمتر از 10 
میلیون بگیرد احتمال کشیده شدنش به فساد به وجود می آید. پس یک کارگر 
که حقوقی به مراتب کمتر از 2 میلیون می گیرد با این اجاره های سرسام آور، 
احتمال فساد و خطا ندارد؟! چرا با شعار رفاه کارگر به مسند قدرت می نشینند 

بعد تنها به فکر معیشت خود و اعضای خانواده خود هستند؟!
0912---5274

* آیا سزاوار است یک بازنشسته تأمین اجتماعی بعد از 40 سال مستأجری در 
دهه هــای پایانی عمرش هم به این وضع ادامه دهد؟ این منزل های اجتماعی 
چی شــد تا از این مستأجری خالص شویم؟! پنج سال گذشت پس کی قرار 

است ساخت این »پروژه های در شأن مردم« را شروع کنید؟!
0912---6571

* در استان گلستان روبروی شهرک صنعتی، جاده بین المللی گرگان- مشهد 
بــا احداث 2 دوربرگردان بی جهت باعث زحمت و گمراهی رانندگان و موجب 
حوادث جاده ای زیادی شــده اند. از اداره راه و شهرسازی گلستان درخواست 

می شود با یک زیرگذر یا فلکه ای مشکل مردم را حل کند.
0911---8495
* قبوض گاز نشان می دهد خانه های شهری 200 هزار تومان و روستایی 100 
هزار تومان در سال باید بیمه زلزله و آتش سوزی پرداخت کنند اما جزئیات و 
نحوه ارائه خدمات این بیمه مشخص نیست و مردم ابهامات متعددی در این 
زمینه دارند. ابتدایی ترین حقوق شهروندی مردم این است که اطمینان یابند 

در کمترین زمان از جبران خسارت بهره مند می شوند.
021---3152

دیروز دولت را ناکارآمد کردند
امروز برای مردم اشک تمساح می ریزند

16 نفــر از افراطیون مدعی اصالح طلبی، ضمن تحریف گری درباره اغتشاشــات 
اخیر، سعی کردند نقش پررنگ بیگانگان و عناصر فتنه گر را کمرنگ کنند و توپ را 

به زمین نظام بیندازند.
در بیانیه این عده آمده است: »مشکالت و نارضایتی های موجود در جامعه عمیق 
و گسترده است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و 
کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت های اجتماعی و سیاسی 
معترض اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکالت در ناکارآمدی و نظارت ناپذیری، 
فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات 
کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده اند، ولی متأسفانه پاسخ 
سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکرراً واکنش هایی صورت 

گرفت که بخش هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند.
این اعتراضات و تداوم خشونت آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف 
نهادهای حل و فصل اختالفات و تعارض های اجتماعی و شیوه های مسالمت آمیز ابراز 
اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هر 
گروهی از مردم دفاع می کنیم و طرح مطالبات و حتی اعالم معترضانه نارضایتی ها را 

به نفع حکومت و جامعه می دانیم.
هرچند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی تر است، ولی ریشه حل مشکالت اقتصادی 
در اصالحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت های مردمی و کارآمدشدن و استقالل 

نهادهای نظارتی رسمی و آزادی های مدنی و رسانه ای است...
این نارضایتی ها و اعتراضات، ریشــه ها و زمینه های مختلف در داخل کشور دارد 
که باید به رغم سوء استفاده های خارجی و داخلی از آن ها به درستی و با صراحت و 
شــفافیت مطالعه و بررسی شود. هر چند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره 
درصدد بهره برداری از این گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می گیرند. اما 
باید توجه داشــت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر 
نیســت؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، عالوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت و یا 

تغافل از ریشه های اعتراض و نارضایتی و درمان آن ها می شود.«
این گروه همچنین خواســتار آزادی بازداشــتی ها در اغتشاشات اخیر که توأم با 
آدم کشی و توهین به مقدسات و مساجد و حسینیه ها و امامزاده ها و تخریب اموال عمومی 
و خصوصی بوده شدند، اغلب امضاءکنندگان این متن از جمله بازداشتی های آشوب 
نیابتی سال 88 هستند که دموکراسی و رأی اکثریت مردم )جمهوریت( را برنتافتند 
و اقدام به آشوب به بهانه انتخابات کردند اما سرانجام از شعار نه غزه نه لبنان و حذف 

اسالم از جمهوری اسالمی و بی حرمتی به امام حسین)ع( سر درآوردند.
»مردم، مردم« کردن طیف نفاق در حالی است که همین طیف در روزهای آغازین 
ماجرا، تجمع اعتراضی برخی مالباختگان در مشهد )بدون خشونت و قانون شکنی( را 
توطئه و دسیسه رقبای انتخاباتی خوانده و محکوم کردند اما به موازات آفتابی شدن 
آشوبگران و تخریب اموال عمومی و آدم کشی و خرابکاری و هتاکی علیه مقدسات، همین 
جریان نفاق، اوباش آشوبگر را »مردم« جا زد و به تحریک و تهییج برای آشوبگری در 
قالب ادعای »باید اعتراض ها را به رسمیت بشناسیم و صدای مردم را بشنویم« پرداخت.

طیف یاد شــده 8 سال در دولت اصالحات همه کاره بودند و هم حزبی های آنها 
در 4 سال گذشته نیز مصادره امور را در دولت در دست داشته و عامل اصلی ناامید و 
ناراضی کردن مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی بودند. این گروه با معطل 
گذاشتن دولت در امر تدبیر اقتصادی و گره گشایی، توافق با شیطان بزرگ را اسباب 
معجزه در اقتصاد معرفی کردند که همین فرصت سوزی  4 ساله، به انباشت بیکاری، 
رکود و تعطیلی کارخانه ها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش خزنده تورم منتهی شد. 
بنابراین می توان گفت متهمان اول ناامید و ناراضی کردن مردم، با رندی و بی صداقتی 
و فرار به جلو، می کوشند خود را از موضع اتهام خارج کنند و در جایگاه طلبکار قرار 
بگیرند. همین طیف تا یکی دو ماه پیش آمار اقتصادی گل و بلبل در رسانه  و محافل 

سیاسی منتشر می کردند!
افراطیون چپ )مانند آرمین، تاج زاده، امین زاده، جالیی پور، حجاریان، رضا خاتمی، 
رمضان زاده، صفایــی فراهانی، عبدی، عرب کرمی، میردامــادی و...( که اکنون علیه 
انحصار قلمفرسایی می کنند، انحصارطلبان واقعی در نوع دولت های موسوی، خاتمی 
و روحانی بوده اند؛ ضمن اینکه در دو دهه اخیر آنقدر به آمریکا خوش خدمتی کردند 
که دموکرات ها و جمهوری خواهان بارها به صراحت گفتند ما از اصالح طلبان در ایران 

حمایت و پشتیبانی می کنیم.
در اغتشاشات اخیر نیز رد پای طیف فراری مدعیان اصالحات در تهییج رسانه ای 
کاماًل مشــخص است ضمن اینکه طیف مقیم داخل نیز با »مردم« خواندن اوباش و 
آشوبگران اجاره ای، نشان دادند کاماًل با برنامه ریزی های طیف خارجی هماهنگ عمل 

می کنند.
اصالح طلبان جاخالی دادند

تیم اقتصادی دولت از ما نیستند!
یــک روزنامه اصالح طلب الیحه بودجه تقدیمی دولــت را الیحه ای بد و تورم زا 

توصیف کرد.
آفتاب یزد که از روزنامه های افراطی مدعی اصالحات محســوب می شود، ضمن 
دادن آدرس غلط درباره تیم اقتصادی دولت )با ترکیب اصالح طلب( می نویسد: دیگر 

نمی توان کتمان کرد که کارنامه اقتصادی تیم اصولگرای روحانی در زمینه اقتصاد بسیار 
پر اشکال است. حسن روحانی در الیحه بودجه نشان داد که قصد دارد تا فرمول های 
خوب اقتصادی را تنها بر روی سبد درآمدی مردم پیاده کند و سهم برخی موسسات 
فرهنگی و اقتصادی دست نخورده باقی خواهد ماند و آنها فشاری احساس نخواهند 
کرد. روند برخی گرانی های اخیر از سوی برخی صاحب نظران با انتقاداتی همراه بوده 
است، به نظر می رسد عملکرد بدنه ناکارآمد برخی سازمان ها همچون سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سیستم بانکی در این گرانی ها 
بی تاثیر نبوده اســت. افزایش نرخ ارز و سکه، گرانی برخی کاالهای اساسی همچون 
تخم مرغ و مرغ، عدم ایجاد تحرک در بازار مسکن، گرانی در بازار خودرو و همچنین 
برخی افزایش قیمت های عجیب در بازارهای حاشــیه ای همچون کاغذ، تاثیر روانی 

پله ای بر روی هم داشته اند.
کسری بودجه دولت یکی از دالیلی بود که موجب ارائه الیحه بودجه ای انقباضی 
شد تا فشار ها در سال پیش رو بیش از بیش تشدید شود. افزایش قیمت حامل های 
انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی از جمله مواردی است که به نظر می رسد 
دولت برای رفع این کســری به آنها امید بسته است. با این همه تیم اقتصادی دولت 
هنوز روشی عملی برای جلوگیری از اثرات تورمی این افزایش قیمت ها ارائه نکرده است.

 هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره و در پاسخ به سوالی در 
رابطه با انتقال بار هزینه های بودجه از اقشار ضعیف به ثروتمندان و قسمت های ناشفاف 
اقتصاد به آفتاب گفت: واقعیت این است که این الیحه بودجه ای که دولت ارائه داده 
اســت، اصاًل خوب نیست و دارای مشکالت بســیار جدی است که نیاز به اصالحات 
اساسی دارد، برای مثال می توانم از نرخ تسعیر ارز سخن بگویم که تاثیر بسیاری در 
نرخ تورم و گرانی قیمت ها دارد، این نرخ در بودجه ســال 96 مبلغ 3300 تومان بود 
که در بودجه ســال 97 این مبلغ 3500 تومان دیده شده است. اما دولت این نرخ را 
هم به صورت غیرمســتقیم به مبلغ 3850 تومان تعیین کرده است تا مبلغ 10 هزار 
میلیارد تومان از این تفاوت 3500 تومان تا 3850 تومان درآمد کســب کند. خوب! 
فشار این 10 هزار میلیارد تومان مستقیم به مردم وارد می شود. از موارد منفی دیگر 
الیحه بودجه می توان به قیمت پیشنهادی دولت برای حامل های انرژی اشاره کرد که 
دولت نرخ 1500 تومان را برای هر لیتر بنزین و همچنین نرخ گازوئیل را 400 تومان 
تعیین کرده است. واقعیت آن است که مجلس حتماً با این نرخ ها مخالفت خواهد کرد، 

زیرا این نرخ ها فشار را بر مردم مضاعف خواهد کرد.
محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی نیز در این باره به 
آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که روند گرانی کاالها و قیمت ها در چند وقت 
اخیر رشدی سرسام آورداشته است. در کنار اینها درآمد مردم معکوس شده و به نوعی 
کاهش داشــته اســت. این هرم معکوس درآمد رو به پایین مردم و افزایش هزینه ها 
شرایطی را به وجود آورده است که نیازمند نگاه ویژه نمایندگان به بحث الیحه بودجه 
است. شخصاً معتقدم که افزایش قیمت هایی که در الیحه بودجه پیش بینی شده است، 
چه در ارتباط با حامل های انرژی و چه در ارتباط با دیگر اشکال مختلف افزایش قیمت 
الزمه اش این است که دست دولت همچنان در جیب دولت باشد. به صراحت بگوییم 

که ما در مجلس با این اشکال مخالفیم.
آدرس گمراه کننده روزنامه آفتاب یزد درباره تیم اقتصادی دولت در حالی است 
که اعضای این تیم غالباً اصالح طلب هستند و مدل اقتصادی وزیر اقتصادی را که نسخه 

متفق القول مدعیان اصالح طلبی است، به اجرا می گذارند.
با این همه محافل مدعی اصالح طلبی با مشاهده اعتراض مردم و ابراز پشیمانی از 
رأی به روحانی، چند وقتی است که سعی می کنند با روحانی و دولت وی فاصله گذاری 

کنند و این در حالی است که در انتخابات، حامی شرکت روحانی بودند.
یادآور می شود وزیران صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و کار، و 
همچنین معاون اول و رئیس ســازمان های مدیریت و بودجه و بانک مرکزی همگی 

اصالح طلب هستند.
عضو کارگزاران: جهانگیری و دولت 

در اعتراض مردم نقش داشتند
عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: برخی دوستان اصالح طلب در تالشند اختالف 

میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند.
یداهلل طاهرنژاد در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره اغتشاشات اخیر گفت: امروز 
به برکت توسعه فضای رسانه و ارتقای دانش و معرفت بشر نسبت به تحوالت اجتماعی 
و حساسیت های جامعه و شرایط منطقه و... این اقتضا را ایجاب می کند که دولت به 
طور مستمر جامعه را در جریان فرایند تصمیم گیری قرار دهد قبل از اینکه تصمیمی را 
نهایی کند به بحث بگذارد و نظرات مردم را در مقابل جویا شود. به عبارتی همه مسائل 
اعم از یارانه، قیمت های حامل های انرژی، عوارض خروج از کشــور و.... که مردم حق 
دانستن آن را دارند، دولت باید نظرات مردم را نسبت به آن جویا شود. با کمال تأسف 
طی چهار ســال گذشته به ویژه طی ماه های اخیر تیم اطالع رسانی دولت پاسخگوی 
انتظارات جامعه نبود. شاید یکی از دالیل کمپین اخیر علیه روحانی به علت حرکت 

دولت در فضای خاموش بود.
فارغ از آنکه مردم طی روزهای اخیر حساسیت شان را نسبت به برخی از مسائل 
نشــان دادند، باید اذعان داشــت که به طور کل ارتباط دولت با مردم بسیار کم است 
جامعه نسبت به اینکه در دولت و ذهن دولتمردان چه می گذرد بی خبر است و مردم 
نمی دانند چه فرایندی طی می شود تا یک تصمیم به صورت قانون در می آید و در نهایت 
ابالغ می شود این در حالی است که همه این موارد در سرنوشت مردم تأثیرگذار است.
وی افزود: واقعیت این است که بخشی از این معترضان اعتراض کنندگان واقعی 
هستند. معترضانی که منابع آنها در مؤسسات مالی و اعتباری است و امکان دریافت 
سرمایه خود را ندارند. بانک مرکزی در مقابل این مسئله مسئول است و باید پاسخگو 
باشد. این نهاد باید به موقع جامعه را در جریان رویکردهای این مؤسسات قرار می داد 
اما کوتاهی کرده اســت تا آنجا که این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است. 
بسیاری از کارکنان بنگاه های اقتصادی ماه هاست که حقوقی دریافت نکردند در حالی 
که این وضعیت شرایط بسیار سختی در معیشت شان ایجاد کرده است امروز این افراد، 
از این وضعیت عصبانی هستند. صندوق های بازنشستگی در عمل به ایفای تعهداتشان 
ناتوانند و دیون خود را به موقع نمی توانند تأدیه کنند. مستمری بگیران عمدتاً نسبت 
به این وضع ناراحت هســتند. در برخی از مقاطع قیمت ها به صورت جهشی افزایش 
پیدا کرد اما توضیح و توجیه الزم از ســوی مراجع ذیصالح و رسمی در این باره داده 

نشده است. این مسائل مردم را عصبانی کرده است.
دولت به یکباره تصمیم می گیرد قیمت حامل های انرژی را تا 50 درصد افزایش 
دهــد و در عین حال یارانه 30 میلیــون از مردم را حذف کند. حذف یارانه ها خالف 
عهدی است که دولت با جامعه داشت. نظر مردم به پرداخت یارانه بوده است، وقتی 
دولت درباره یارانه از رأی مردم نظر خواســت و از آنها درخواســت کرد که صرف نظر 
کنند و بیش از 90 درصد جامعه به پرداخت یارانه نظر داشت، دولت چگونه می خواهد 
یارانه را حذف کند؟ در واقع رفراندوم محکم ترین ابزار برای جویا شدن نظر مردم است. 
دولت برای اینکه درباره یارانه تصمیم بگیرد به سراغ مجلس نرفت بلکه ابتدا به سراغ 
جامعه رفت و مردم هم به پرداخت یارانه نظر دادند. بنابراین دولت نمی تواند خالف رأی 
مردم عمل کند. دولت فردی را در رأس سازمان برنامه و بودجه قرار داد که می تواند 
سخنان روشن تری بگوید، سر و ته بودجه با هم جمع نشد و در نتیجه همین مسئله 

در عصبانیت مردم نقش دارد.
طاهر نژاد خاطرنشــان کرد: مردم باید مسائل کشور را از مراجع رسمی بشنوند. 
مواردی مانند آمار و ارقام، عوارض و مالیات، دریافت و پرداخت و... مسائلی نیست که 
به وسیله اصحاب رسانه، احزاب و سیاستمداران به اطالع مردم برسد بلکه این مسائل 
مواردی است که تصمیم گیری درباره آن در درون دولت و در نهایت با تصمیم مجلس 
صورت می گیرد و این مراجع نیز باید به افکار عمومی توضیحات الزم را ارائه دهند تا 

افکار عمومی اقناع شوند.
وی می افزاید: برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولت مانند سازمان برنامه و بودجه 
گوش شان بدهکار انتقادها و اعتراض ها نیست. عملکرد سازمان برنامه و بودجه منجر به 
ایجاد و اشاعه نارضایتی ها شد و باید دولت به حال این مسئله فکری کند. اظهارنظرات 
متناقض، متناوب و مستمر بخشی از دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه منجر شده 

که باور مردم نسبت به شاکله این تصمیمات مخدوش شود.
عضو کارگزاران تصریح کرد: مقصر بخشــی از حوادث روزهای اخیر، الیه هایی 
از اصالح طلبان هم هستند زیرا بخشی از اصالح طلبان کمتر از 6 ماه بعد از انتخاب 
روحانی با کمپین »پشــیمانیم« همدلی نشان دادند و به دامی افتادند که دیگران 
برای آنها طراحی کرده بودند. این مســئله و ضعف برخورد سیاسی و تصمیم گیری 
درســت سبب می گردد بخشی از جامعه به عملکرد اصالح طلبان خرده بگیرند و یا 
شــاید امید خود را نسبت به اصالح طلبان از دست بدهند. در هر حرکت اجتماعی 
ممکن است عده ای با دیدگاه ها و انگیزه های خاص وارد شوند و شعارهای خاص سر 
دهند اما نباید اجازه داد که جامعه به این مرحله برسد که وارد حرکت های اعتراضی 
هیجانی و خشونت آمیز شود. در این صورت عوارضی هم به دنبال خواهد داشت. در 

سال 88 نیز چنین اتفاقی افتاد.
وی اظهار داشت: برخی اظهارات آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مثال 
موضع گیری اش نسبت به تجمعات اخیر قابل نقد است زیرا به طورکلی منکر اعتراضات 

شد و آن را به جریان پشت پرده منتسب کرد. 
اما واقعیت این است که اعتراضات وجود دارد. اجتماعاتی که روبه روی مجلس، بانک 
مرکزی و جاهای مختلف مشاهده شد هیچ یک هدایت شده نبود و کامال خودجوش 
بود. جمعیتی که حقوق شان تضعیف شده اجتماع کردند. حتی با برخی از این تجمعات 
برخورد شد. بنابراین واقعیت این است که این اعتراضات پیش از این وجود داشته است. 
امروز هم باید مسائل را واکاوی کنیم تا روشن شود که منشا این اتفاقات چیست. اگر 

این اعتراضات بحق است باید به این اعتراضات و مطالبات پاسخ داده شود.
وی درباره اختالفات روحانی و جهانگیری هم گفته اســت: جهانگیری نسبت به 
عــزل و نصب ها نظرات دیگری داشــت و روحانی هم نظرات دیگری، درنهایت چون 
روحانی رئیس جمهور اســت نظرات او اعمال شد و این امر طبیعی است. از دوستان 
اصالح طلب گله مند هستم که در تالشند اختالف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ 
کنند. درحالی که پررنگ کردن اختالف جهانگیری و روحانی، حداقل به اصالح طلبان 

هیچ کمکی نمی کند. 
اصالحات برای چه این مسئله را بلد و برجسته می کند و در بلد کردن این مسئله 

چه چیز عاید اصالحات می شود جز خسران.

گفت و شنود

زیر فرش 
گفــت: جمعی از مدعیان اصالحــات که برخی از آنها ننگ خیانت در فتنه 
آمریکایی- اسرائیلی 88 را دارند با صدور بیانیه ای درباره آشوب های اخیر، اعالم 
کرده اند که بارها در خصوص مشــکالت معیشتی مردم هشدار داده بودند ولی 

این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته است!!
گفتم: کی و کجا هشــدار داده بودند؟! آنچه از این جماعت منتشر 
شده است حمایت از دولت و ناســزاگویی به منتقدانی بوده است که 
شرایط کنونی و فشــارهای اقتصادی ناشی از آن را پیش بینی کرده و 

هشدار داده بودند.
گفت: هشــدارها و انتقادهای دلسوزانه منتقدان در رسانه ها منتشر شده و 
موجود است ولی از این آقایان غیر از حمایت تمام قد از برنامه های اقتصادی دولت 

و ناسزاگویی به منتقدان چیزی دیده نمی شود!
گفتم: این عده به خاطر تخریب اقتصادی و تحمیل شرایط سخت 
معیشــتی به ملت، از خجالت آب نمی شوند که باید بشوند، الاقل باید 

شرمنده باشند و از مردم معذرت بخواهند.
گفت: حاال که دست پیش را گرفته و ادعا می کنند به دولت هشدار داده بودند!
گفتم: بعد از انقالب از یک شخصیت مطرح پرسیدند؛ چرا در مقابل 
جنایات شاه ساکت بودی و الم تا کام اعتراضی نکردی ؟ گفت؛ اختیار 
دارید! بنده یک نامه تند و تیز خطاب به شــاه نوشتم. پرسیدند؛ پس 
چرا هیچ اثر و انعکاسی از آن دیده نشد؟! گفت؛ خب برای اینکه آن را 

نفرستادم و گذاشتم زیر فرش اتاقم!!

درباره  امنیت  شورای  نشست 
ایران که با اصرار آمریکا برگزار شد، 
بدون هیچ نتیجــه ای پایان یافت 
و موضوع داخلــی ایران بی ارتباط 
با امنیت منطقــه ای یا بین المللی 

شناخته شد.
شــورای امنیت جمعه شــب به 
درخواســت آمریکا و با حمایت مالی 
عربســتان نشســتی را تحت عنوان 
بررسی »اعتراض های اخیر « در ایران 
برگزار کرد؛ اقدامی که موجب تعجب 
بسیاری از اعضای دائم و غیردائم این 

شورا شد.
پایان نشست فوق العاده شورای امنیت 
بدون نتیجه رضایت بخش برای آمریکا به 
معنی شکست جدی آن در برابر ایران و 
مواضع اصولی و مســتحکم آن است آن 
هم در شرایطی که واشنگتن به منظور 
اعمال فشار بر ایران بر برگزاری نشست 

مزبور پافشاری داشت.
با توجه بــه اظهــارات نمایندگان 
کشــورهای مختلــف در این نشســت 
می توان گفت 10 کشــور شامل روسیه، 
چین، فرانسه، بولیوی، ساحل عاج، گینه 
اســتوایی، اتیوپی، قزاقستان، لهستان و 
سوئد در نشست شــورای امنیت درباره 
آشوب های ایران بر حق حاکمیت ایران 
تاکیــد یا با منطق آمریکا برای برگزاری 
این نشســت مخالفت کردند؛ انگلیس و 
پرو نیز در کنار آمریکا ایستادند و کویت 
و هلند نیز مواضعی خنثی در این خصوص 

اتخاذ کردند.
شکست های پی در پی

در زمانی کوتاه
این شکست در حالی است که از 
ناکامی های سیاست خارجه آمریکا در 
منطقه و نیز در مقابل محور مقاومت 
چــه درخصوص مبارزه با تروریســم 
داعشــی و تکفیری در سوریه و عراق 
تحت حمایت آمریکا و عربستان زمان 

زیادی نمی گذرد.
بهترین شاهد این ناکامی ها، شکست 
ســنگین مربوط به نمایش استعفای » 
سعد حریری« نخست وزیر لبنان بود که 
از ریاض اعالم شــد و نتایجی که پس از 
آن به دنبال داشت و موجب برمال شدن 
بیش از پیش مقاصد بن سلمان ولیعهد 
سعودی و ارباب آمریکایی آن در منطقه 

یا همان ترامپ شد.
موضوعات داخلی کشورها

 به شورای امنیت ارتباطی ندارد
با نگاهی گذرا به اظهارات نمایندگان 
کشورهای حاضر در نشست روز گذشته 
شورای امنیت در ارتباط با اعتراض های 
اخیر در ایران می توان به تعجب و شگفتی 

این سیاستمداران از درخواست آمریکا به 
ســازمان ملل درخصوص برگزاری این 
نشست پی برد زیرا این یک موضوع داخلی 
است بدون اینکه به شورای امنیت هیچ 

ارتباطی داشته باشد.
برمال شدن ناتوانی شورای امنیت 

در انجام وظایف اصلی خود
ملل  ســازمان  دبیرکل  دستیار 
متحــد در آغاز این جلســه گفت: 
»تظاهرات ها در ایران از مشهد آغاز 
شــد و بعد از آن به برخی شهرهای 

دیگر سرایت کرد«.
وی اضافه کرد: »برخی از تظاهرات ها 
به خشونت کشیده شد. گزارش ها نشان 
می دهند بیش از 20 نفر کشته شده اند. 
ســازمان ملل متحــد نمی تواند صحت 
تمامی فیلم ها و تصاویر منتشرشده درباره 

اعتراضات ایران را تأیید یا رد کند«.
همچنین نیکی هیلی، نماینده آمریکا 
در این نشســت گفت: »آنچه در هفته 
گذشته در ایران اتفاق افتاد، چیزی است 

که دنیا باید به آن توجه کند«.
وی گفت: »دنیا باید شجاعت کسانی 
را که علیه حکومتشان تظاهرات کرده اند 
تحسین کند. تظاهرات کنندگان ایران 
خواستار آن شــده اند که حکومت این 
کشور حمایت از تروریسم را متوقف کند. 
دولت آمریکا کنــار تظاهرات کنندگان 
ایران است. ما ساکت نخواهیم بود. مردم 
ایران حقیقت را می دانند، ما هم حقیقت 

را می دانیم«.
هیلی با  اشاره به وقایع پس از اتفاقات 
ریاســت جمهوری ایران در سال 1388 
گفت: »در سال 2009، دنیا در حمایت از 
تظاهرات کنندگان ایران منفعل عمل کرد، 

این بار ساکت نخواهیم ماند«.
پس از هیلی، نماینده فرانسه علیرغم 
بیــان اینکه »حــوادث اخیــر در ایران 
نگران کننده هستند« گفت: »این حوادث 
به خــودی خود، تهدیــدی علیه صلح و 

امنیت بین الملل نیستند«.
»فرانســوا دالتره« بخش دیگری از 
اظهــارات خود را به حمایت کشــورش 
از توافق هســته ای ایــران و گروه 5+1 
اختصــاص داد و ایــن توافق را »یکی از 
محورهای ثبات« در خاورمیانه خواند. او 
گفت: »ما بایستی کامالً به تعهداتمان در 
این توافق پایبند بمانیم. دالتره هرگونه 
دخالــت در امور داخلی ایران را »مضر« 

خواند«.
ماتیو رایکرافت، نماینده انگلیس گفت 
از حکومــت ایران می خواهد به تعهدات 

حقوق بشری خود عمل کند.
او با بیان ادعاهای اثبات  نشده گفت: 
»نگرانی های حقوق بشری انگلیس درباره 

ایــران، از حوادث و اعتراضات اخیر فراتر 
می روند. تداوم استفاده از مجازات اعدام 
از جمله برای نوجوانان، حاکمیت ضعیف 
قانون و محدود کردن آزادی بیان همگی 

به شدت نگران کننده هستند«.
رایکرافــت گفــت لنــدن از ایران 
می خواهد به گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد اجازه دسترسی به این کشور برای 

ارزیابی وضعیت حقوق بشر را بدهد.
او گفت بــرای بررســی مطالبات 
تظاهرات کنندگان در ایران نیاز به انجام 

گفت وگوهای واقعی وجود دارد.
نماینده انگلیس در ادامه مدعی شد 
برنامه های امنیتی ایران گاهی به نحوی 
دنبال می شــوند که دیگــران را تهدید 
می کند. او مدعی شــد ایران از تروریسم 

حمایت می کند.
وی در پایان نطق خود تعهد انگلیس 
بر پایبندی به برجام را اعالم و از پایبندی 

ایران به این توافق استقبال کرد.
نماینــده کویت هــم گفت جامعه 
بین المللی در پرداختن به مسائل ایران 
بایستی از پیامدهای فاجعه بار بهار عربی 

و سوریه درس بگیرد.
نماینده سوئد گفت وگو با ایران را حائز 
بیشترین اهمیت دانست و گفت مسائل 
مربوط به حقوق بشر را باید از اجرای توافق 

هسته ای برجام جدا کرد.
نماینده هلند هم در اظهارات خود 
تأکید کرد که اوضاع در ایران اکنون آرام 
شده اســت. او ابراز امیدواری کرد ثبات 

بیشتری حاکم شود.
نماینده لهستان گفت ایران قابلیت 
ایــن را دارد که نقش ســازنده ای برای 
کمک به صلح و ثبات در منطقه بازی کند.
نماینده جمهوری گینه اســتوایی 
هم مخالفت هیئت کشــورش را با طرح 
مســائل داخلی ایران در شورای امنیت 
مطرح کرد. وی گفت: »با توجه به اینکه 
اوضــاع ایران به صلــح و امنیت منطقه 
مربوط نمی شــود، وضعیت حقوق بشر 
این کشــور در صالحیت شورای امنیت 
سازمان ملل نیست. این مسائل بایستی 
در مکانیسم های مرتبط مانند کمیته سوم 

بررسی شوند.«
نماینده چین هم خواستار احترام به 
تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها 
شد و گفت شــورای امنیت نباید درباره 
مسائل داخلی کشورهای دیگر گفت وگو 

کند.
حمله نماینده روسیه 

به نیکی هیلی
نماینده روســیه اما در این نشست 
اظهارات خود را با موضعی کامال تهاجمی 
در برابــر نماینده آمریکا آغــاز کرد. او 

گفت که هدف از این نشســت تضعیف 
توافق هســته ای ایران اســت. وی ادامه 
داد: چرا آمریکا جایگاه شــورای امنیت 
را با طرح چنین موضوعاتی )اعتراضات 
ایران( تضعیف می کند. چنین موضوعی 
 اصال نباید در دستور کار شورای امنیت 

قرار بگیرد. 
نماینــده روســیه در ادامه گفت: 
مسکو از کشته شدن افرادی در ایران 
در جریان اعتراضات اخیر عمیقا متاسف 
است اما آیا بی ثبات شدن ایران کمکی 
به اوضاع نــاآرام منطقــه خاورمیانه 
می کند؟ وی با نگاهی معنادار به نیکی 
هیلی نماینده آمریکا افزود: اگر به تاریخ 
نگاه کنیم متوجه می شــویم که افکار 
و اقدامــات کوته بینانه تا چه اندازه بر 
سرنوشت کشورها به ویژه در خاورمیانه 
از جمله عراق، لیبی، ســوریه و یمن 

تاثیرگذار بوده است.
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مخالفت اكثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل
با طرح ضد ایرانی آمریکا

مدیر مســئول کیهان گفت: 
داعش اگرچــه بی دین بود ولی 
برای حفظ ظاهر هم که شده به 
اســالم و قرآن اهانت نمی کرد 
ولی آشوبگران آشکارا شعار »نه 
اســالم، نه قرآن سر دادند« و از 
این روی بایــد گفت، داعش در 
آنها  پیش  باید  و خباثت  پلیدی 

لنگ بیندازد.
مدیر  شــریعتمداری،  حســین 
مسئول روزنامه کیهان در گفت وگو با 
فارس، درخصوص مقایسه آشوبگران 
با داعش و اینکه آنان را »تفاله داعش« 
نامیده بود، گفــت: فقط نیم نگاهی 
به اقدامات آشــوبگران طی چند روز 
گذشــته به وضوح نشان می دهد که 
داعش در پلیدی و خباثت باید پیش 

آشوبگران لنگ بیندازد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: 
آشــوبگران تمامی جنایات داعش را 
در مقیاســی متناسب با شمار اندک 
خود مرتکب شده اند. داعش آدمکشی 
می کرد و آشــوبگران نیز انسان های 
بی گناه را به قتل می رساندند، داعش 
حسینیه ها و مراکز دینی را به آتش 
می کشید و مخصوصا از امام حسین 
علیه السالم سینه پر کینه ای داشت که 

آشوبگران هم دقیقا به همین جنایات 
دســت زدند و آنها نیز بیش از همه 

نسبت به حسینیه ها کینه ورزیدند.
شریعتمداری تاکید کرد: داعش 
مقبره و مرقد اولیاءاهلل را تخریب کرده 
و آتش می زد که آشوبگران هم هرجا 
دستشــان رسید، از این اقدام پلید و 
پلشت خودداری نکردند. داعش اموال 
عمومی را تخریب و به ویرانه تبدیل 
می کرد و آشوبگران نیز چنین کردند. 
داعش مورد حمایت آشکار اسرائیل 
بود تا آنجا که ابوبکر بغدادی می گفت 
اولویت ما مبارزه با اسرائیل نیست و 
صهیونیســت ها مجروحان داعش را 
در بیمارســتان های حیفا و تل آویو 
مداوا می کردند و نتانیاهو به مالقات 
آنها رفته و با مجروحان داعش عکس 
می گرفت و منتشر می کرد، در اینجا 
هم آشوبگران شعار نه غزه، نه لبنان 
را ســر می دادند، یعنی دقیقا همان 
دستورالعمل صریح ابوبکر بغدادی در 
حمایت از اسرائیل را دنبال می کردند.

ادامه  مدیر مســئول کیهان در 
گفت: داعش کینه عمیقی از سردار 
سلیمانی داشت، یعنی همان کینه ای 
که اســرائیل از این ســردار سرافراز 
اســالم دارد، آشــوبگران هم تصویر 

ســردار سلیمانی را پاره کرده و علیه 
او شعار می دادند.

وی افــزود: امــا داعش پرچم 
آتش نمی زد که اینها زدند. داعش 
اگرچه بی دین بود ولی برای حفظ 
ظاهر هم که شده به اسالم و قرآن 
اهانت نمی کرد ولی آشوبگران علنا 
شعار »نه اسالم، نه قرآن سر دادند« 
و از این روی باید گفت، آشوبگران 
پلیدتر از داعــش بوده اند و داعش 
در پلیدی و خباثت باید پیش آنها 

لنگ بیندازد.
مدیر مسئول کیهان تصریح کرد: 
توضیح این نکته نیز ضروری اســت 
که حســاب کسانی که فریب تابلوی 
آشوبگران را خورده و نادانسته به آنها 
پیوســته بودند از حساب آشوبگران 
جداست، این عده به علت نارضایتی 
از مشــکالِت این روزها نظیر سختی 
معیشــت و بیــکاری و گرانی لگام 
گسیخته که حاصل ناکارآمدی دولت 
است، به میدان آمده بودند که بعد از 
پی بردن به هویت واقعی آشوبگران 
عرصه را ترک کردند و بدیهی است که 
دولت نباید و نمی تواند بازهم بی توجه 
به مشکالتی که برای مردم پدید آورده 

به مسیر قبلی ادامه بدهد.

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با فارس:

داعش در پلیدی 
باید پیش آشوبگران لُنگ بیندازد


