
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

پیچیدگیفتنهها
امام علی)ع(: »فتنه ها آنگاه که روی آورند با حق شباهت دارند، 

و چون پشــت کنند، حقیقت چنانکه هست نشان داده می شود. 

فتنه ها چون می آیند شناخته منی شوند، و چون می گذرند، شناخته 

می شــوند، فتنه ها چون گردبادها می چرخنــد، از همه جا عبور 

می کنند، در بعضی از شهرها حادثه می آفرینند و از برخی شهرها 

می گذرند.«
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اخبارادبیوهنری

تبلیغکتابهایانحرافیدررسانهملی
چهارشنبه شب در برنامه »کتاب باز« از شبکه نسیم که پنجشنبه نیز از 
این شبکه تلویزیونی پخش شد، در میان مجموعه کتاب هایی که معموال برای 
تهیه و مطالعه به بینندگان توصیه می شود، کتاب »احمد« نوشته عبدالرحیم 

طالبوف تبریزی تبلیغ شد. 
عبدالرحیم طالبوف تبریزی از غربزدگان دوران مشــروطه بود که همراه 
فراماسون هایی همچون فتحعلی آخوند زاده )آخوندوف( ، حسن تقی زاده، میرزا 
نصراهلل بهشــتی و جمال الدین واعظ و... نقش مهمی در انحراف مشروطه به 
ســوی مشروطه انگلیسی داشــت. وی همچنین از نظریه پردازان تز »اسالم 
منهای روحانیت« بود و این تئوری را همراه خودباختگی در مقابل غرب در 
کتاب هایش مانند کتاب »احمد« یا »مســالک محسنین« ترویج می کرد. از 
همین رو، برخی علماء از جمله شــهید شــیخ فضل اهلل نوری، آثار وی را به 
دلیل برداشت های انحرافی از اسالم، کتب ضاله خواندند و حتی بعضا وی را 

منتسب به فرقه های بابیه و ازلیه دانستند. 
این برای اولین بار نیســت که چنین فضای فرهنگی آلوده ای در برنامه 
»کتاب باز« دیده می شود، چنانچه چندی است در این برنامه یک به اصطالح 
روانشــناس به عنوان کارشــناس برنامه حضور پیدا کرده و به تبلیغ و ترویج 
تئوری های روانشناســی خرافی و مادی گرایانه غربی می پردازد و کتاب های 
مربوط به این نوع روانشناسی را نیز ترویج می نماید، حتی در یکی از همین 
برنامه ها با ترویــج آراء و نظریات عرفان های انحرافی مانند »یونگ« به القاء 

این آموزه ها پرداخت!
به نظر می رسد با توجه به مبانی و آموزه های اسالمی و گنجینه عظیمی 
که از روایات و احادیث روانشناســانه از معصومین )علیهم السالم( و علماء و 
متفکران و دانشــمندان اســالمی وجود دارد، نیازی به توسل به اندیشه ها و 
نظریــات فرقه های انحرافی و نوپدید غرب و ســرکردگان آن مانند یونگ و 
امثالهم نباشــد و الزم اســت که مدیران رســانه ملی با نظارت و حساسیت 
بیشتر به این موضوع توجه کرده تا رادیو تلویزیون ما خدای ناکرده به جای 
دانشگاه اســالم و انقالب ولو در یک برنامه به محل ترویج کتب و فرقه های 

انحرافی و ضاله بدل نگردد.
وحشتآلسعودازیکانیمیشنایرانی

کارگردان »فهرست مقدس« از وحشت عربستان سعودی از این انیمیشن 
ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار کیهان، در نشست نقد و بررسی فیلم »فهرست مقدس« 
محمد امین همدانی تهیه کننده و کارگردان این اثر اذعان داشت: در لبنان هم 
اکران با شــکوهی داشتیم اما بعد از چند روز دیدیم که فیلم به طرز امنیتی 
در ســینماهای لبنان توقیف شد و سپس الجزیره از پشت پرده این توقیف 
خبری رفت و گفت عربســتان اعالم کرده که ایران در پی شرارت های خود 
انیمیشنی ساخته است. بعد از آن رسانه های مختلف این موضوع را منعکس 
کردند که عربستان نامه های ممنوعیت این فیلم را در کشورهای تحت سلطه 
خود زده است، به همین دلیل امکان اکران پیدا نکرد. همین اتفاق و مشابه 
آن به خاطر صالحدیدها در کشورمان رخ داد، کار تا آنجا پیش رفت که حتی 

به اسم فهرست مقدس هم ایراد گرفته شد.
وی ادامه داد: »فهرســت مقدس« درباره یک واقعه بین المللی صحبت 
می کند و در اکران های جهانی برخورد خوبی با آن نشد. به عنوان مثال تعامل 
»فهرست مقدس« با حوزه بین المللی قرار بود با شرکت سونی انجام شود و ما 
پیش قراردادی به همین منظور داشتیم که روال هم به خوبی پیش می رفت و 
حتی به مرحله دوبله رسیده بودیم اما بعد از مدتی این شرکت اصالحاتی از 
ما خواست که تقریبا به معنی تغییر اهداف و پیام های فیلم بود البته ما حتی 
نسخه ثانویه هم آماده کردیم اما آنها اصالحات بیشتر می خواستند و ما قبول 

نکردیم و این قرارداد به هم خورد.
همدانی در پایان در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شرکت سونی به 
دلیل مسئله هولوکاست پخش این فیلم را برعهده نگرفت؟ گفت: بله همین 

طور است.
حضوربازیگرانسرشناسعرب

دریکفیلمضدداعش
بازیگران مطرحی از کشــورهای لبنان، ســوریه، عــراق و مصر در فیلم 

سینمایی »به وقت شام« جلوی دوربین ابراهیم حاتمی کیا رفتند.
در فیلم »به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا، در کنار بابک حمیدیان 
و هادی حجازی فر که به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند، برخی از بازیگران 

مطرح کشور های لبنان، سوریه و عراق هم ایفای نقش کرده اند.
بازیگران خارجی اصلی »به وقت شام« عبارتند از: پیر داغر، خالد السید، 
جوزیف ســالمه، رامی عطااهلل، لیث المفتی، علی سکر، سامر خلیلی، محمد 

شعبان.
»به وقت شــام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی محمد 
خزاعی، جدیدترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که در سی و 

ششمین جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهد شد.

برترینشاعرانانقالبیسال
معرفیمیشوند

برگزیدگان هفتمین جشــنواره بین المللی شعر انقالب، ششم بهمن در 
شهر شیراز معرفی می شوند.

این جشنواره در حال حاضر در مرحله داوری آثار قرار دارد و ششم بهمن 
ماه سال جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقالب نیز پنجم بهمن 
در جوار آرامگاه حافظ برگزار خواهد شد و برگزیدگان بخش های مختلف نیز 

ششم بهمن در مسجد نصیرالملک معرفی می شوند.
این جشنواره امسال کار خود را در سه بخش شعر نو، شعر کهن و پژوهش 
دنبال می کند. ۷۲۰ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و نسبت به دوره 

ششم با رشد حدود ۵۰ درصدی رو به رو بوده است.
مصطفی علیپور، سید احمد نادمی، مرتضی کاردر داوری اشعار نو، فریبا 
یوسفی، محمد کاظم کاظمی و زهیر توکلی داوری  اشعار کهن و مریم جعفری 
آذرمانی، عبدالحمید ضیایی و قربان ولیئی نیز داوری مقاالت علمی و پژوهشی 

این جشنواره را برعهده  دارند.
مجازاتیکفیلمسازبهخاطرانتقادازدولت!

با وجودی که وزارت ارشاد به آثار سخیف یا سیاه نما به راحتی مجوز نمایش 
و اکران می دهد، یلم جدید یک فیلمساز منتقد دولت را که به نقد مسئوالن 

نجومی خوار می پردازد رد کرده است!
به گزارش خبرنگار کیهان، وزارت ارشــاد به فیلم جدید علی مالقلی پور 
به دلیل نقد رفاه زدگی و  اشــرافیت برخی از مسئوالن، مجوز نداد. مالقلی پور 
از جمله فیلمســازانی است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از رقبای 
حسن روحانی حمایت کرده بود و پس از آن نیز در مصاحبه های خود انتقادات 
زیادی را به عملکرد وزارت ارشاد وارد نموده بود، ازجمله در گفت وگو با کیهان 
تصریــح کرده بود که عملکرد دولت روحانــی در حوزه فرهنگ، لطماتی به 
جامعه وارد می کند. حاال به نظر می رسد که دولت قصد انتقام گیری از فرزند 
رسول مالقلی پور را دارد، چون به فیلمنامه جدید او مجوز ساخت نداده اند. به 
ویژه اینکه این فیلم به نقد برخی از مســئوالن دولتی که درآمدهای نجومی 

دارند هم می پردازد. 
براســاس شنیده های خبرنگار کیهان، حذف نقد مسئوالن نجومی خوار، 
شرط وزارت ارشاد برای صدور مجوز به این فیلم است. این درحالی است که 
اعضای متعهد و پیشکسوت شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با 

این فیلم موافق هستند و ایرادی به محتوای فیلم وارد نکرده اند.

با صدور حکمی از سوی رهبر انقالب
حجتاالسالمحاجعلیاکبری

رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهشد
العظمی  آیت اهلل  حضرت 
خامنــه ای، رهبــر معظم 
صدور  با  اســالمی  انقالب 
آقای  حجت االسالم  حکمی 
حاج علی اکبری را به ریاست 
ائمه  سیاستگذاری  شورای 
جمعــه منصــوب کردند. 
ایشــان همچنیــن ضمن 
تقدیــر از خدمات با ارزش 
حجت االسالم آقای سّید رضا تقوی در دوران مسئولیت، 
اعضای جدید شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه را نیز 

منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اکنون که دوران مسئولیت طوالنی و پربار جناب حجت االسالم 
آقای حاج ســّیدرضا تقوی در رأس مجموعه  سیاستگذاری ائمه 
جمعه به پایان رســیده با تشکر فراوان از خدمات باارزش شان در 
مدت نزدیک به دو دهه، جناب  حجت االسالم آقای حاج علی اکبری 
را به ریاست این مجموعه و جناب حجت االسالم والمسلمین آقای 
حاج سّید هاشم رسولی و نیز حضرات حجج اسالم آقای حاج سّید 
رضا تقوی، آقای حاج ســّید علی قاضی عسکر، آقای حاج شیخ 
حبیب اهلل غفوری، آقای حاج شــیخ عباسعلی اختری، آقای حاج 
شیخ محمد جعفری گیالنی، آقای حاج سّید مهدی خاموشی، آقای 
حاج ســّید علی شاهچراغی را به عضویت در شورای آن منصوب 
می کنم. انتظار می رود جناب آقای حاج علی اکبری با ادامه و تکمیل 
فعالیت های گذشته و افزودن کیفیت در آن و بهره گیری از نظرات 
شورا، بر شکوفایی و تأثیرگذاری این نهاد مبارک رحمانی بیفزایند.
والسالم علی جمیع اخواننا و رحمت اهلل
سّید علی خامنه ای ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶
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یک شهر 
و دو نرخ اصالح طلبان!

برخــورد دوگانه تعــدادی از اعضای جبهــه اصالحات با 
آشوب های اخیر نکته ای است که نباید از نگاه مردم و مسئوالن 

دور بماند و بی توجهی به آن می تواند خسارت آفرین باشد.
در اولین ســاعات شروع آشوب ها که عوامل اصلی آن برای 
جلب حمایت دیگران شعارهایی در اعتراض به شرایط معیشتی 
سر داده بودند، این عده اعتراض ها را به منتقدان دولت نسبت 
دادند و روزنامه های تحت اختیار آنها که»به فرموده« می نویسند 
نیــز همین خط انحرافی را دنبال کردند،  اما وقتی آشــوبگران 
ماهیت واقعی خود را بروز دادند و به هنجار شکنی و آتش افروزی 
روی آوردند، همان جریان مرموز، ســخن از  اینکه اعتراض حق 
مردم اســت را به میان آورد و پیشنهاد مذاکره با آنان را پیش 
کشــید! و  این پرسش اساسی را بی پاسخ گذاشت که؛ چرا و با 
استناد به کدام شــاهد و قرینه، آشوب ها را به منتقدان دولت 
نسبت داده بودند؟!  این  اتهام تنها می تواند با انگیزه  ایجاد تقابل 
میان دولت و منتقدانش مطرح شده باشد تا تقابل آنها باعث شود 
آشوبگران فرصت کافی برای فتنه گری و آشوب داشته باشند! و 
البتــه در  این میان به ناکارآمدی دولت در انجام وعده هایی که 
به مردم داده و تاکنون بر زمین مانده است نیز اعتراف کرده اند! 
و اعتراض ها را ناشی از آن دانسته اند. شاید تعجب آور تلقی شود 
که چرا جریانی که وانمود می کرد از طرفداران سینه چاک دولت 
است باید  اینگونه دولت را به ناکارآمدی متهم کند؟! پاسخ  این 
سؤال را باید در  این نکته جست و جو کرد که جریان مزبور پیش 
از  ایــن با صراحت اعالم کرده بود دولت آقای روحانی را »رحم 
اجــاره ای« خود می داند! بنابراین تعجب آور نیســت که وقتی 
مستاجر  این رحم اجاره ای نقطه دیگری را با حال و هوای خود 
مناســب تر  ببیند، به خانه جدید نقل مکان کند! مگر نه  اینکه 

گفته اند»اجاره نشین، خوش نشین است«؟!
فاز دوم حرکت این عده تفسیر روشنی از فاز اول آن است. 
بعد از آنکه آشــوبگران هویت واقعی خود را بروز دادند و شمار 
معدودی از مردم عادی که در اعتراض به شرایط سخت معیشتی 
به آنان پیوسته بودند با مشاهده هویت ضد انقالبی و ضد مردمی 
 آشــوبگران از معرکه بیرون رفتنــد، همان جریان آلوده از حق 
آشــوبگران برای اعتراض سخن به میان آورد و توضیح نداد که 
چرا وقتی در آغاز کار شــعار آنان تامین معیشــت و انتقاد به 
گرانی و بیکاری و تورم بود آنها را برانگیخته از ســوی منتقدان 
معرفی نموده و محکوم می کرد؟! و حاال که دســت به آشــوب 
زده، آدم می کشند، حســینیه آتش می زنند،  اموال عمومی  را 
تخریب می کنند، مرقد مطهــر  امامزاده ها را آتش می زنند، به 
اسالم و قرآن اهانت می کنند، پرچم کشورشان را آتش می زنند 
و... آنان را مردمی  معرفی کرده، اعتراض را حق آنها دانســته و 

حتی پیشنهاد مذاکره با آنان را می دهند؟!
یکی از عوامل فتنه ۸۸ که مدتی را در بازداشت بوده است 

توئیت کرده و نوشته است:
»دشمن کجا بود؟ جوان های مردمند)!(...به ستوه آمده اند از 
ندیده شدن... از بیکاری، از نا امیدی، از بی آیندگی، از تبعیض... « 
و توصیه کرده است که با آنها به گفت وگو نشسته و مذاکره شود!
باید از او و امثال او پرسید؛ چرا حاال که آشوبگران به کشتن 
مردم بی گناه، اهانت به اســالم و قرآن،  آتش زدن پرچم  ایران 
و... روی آورده اند، آنها را مردم عادی می دانید و دستور مذاکره 
با آنان را صادر می کنید؟! می گویید به دادشان برسید! یعنی در 
آتش زدن مرقد  امامزاده ها و پرچم  ایران و حمله به حسینیه ها 
و کشتن انسان های بی گناه و تخریب  اموال عمومی  و اهانت به 

اسالم و قرآن و... به آنها کمک شود؟! 
ابوالفضل جوادی

نکته

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مشکالت اقتصادی باز هم در حاشیه
مدعیان اصالحات به دنبال آزادی آشوبگران!

مراسم اهدای نخســتین خانه دائمی به زلزله زدگان روستای کوییک شهرستان 
ســرپل ذهاب با حضور ســردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمدرسول اهلل )ص( 

تهران بزرگ برگزار شد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشــاه، در این مراســم که امام  جمعــه، نماینده مردم 
قصرنشین، سرپل ذهاب و گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی، سردار سعید قاسمی و فرماندار 
این شهرســتان حضور داشتند، ســاکنان این مناطق از این اقدام جهادی و معنوی بزرگ سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی ابراز رضایت کردند.
فرمانده سپاه محمدرسول اهلل )ص( تهران بزرگ در حاشیه این مراسم به خبرنگار فارس گفت: 

این واحدهای مسکونی در بازه زمانی کم  و بیشترین کیفیت احداث شده است.
سردار یزدی افزود: تاکنون ۲۵ خانه دائمی کلنگ زنی و خاکبرداری شده و پی ریزی آن اجرا 
شــده است و کار ساخت آن را به زودی آغاز می کنیم. وی با اشاره به اینکه حدود ۲ ماه از وقوع 
زلزله ۷/3 ریشتری می گذرد ادامه داد. سپاه تهران از همان روزهای نخست پس از زلزله در منطقه 
حضور پیدا کرد نصب کانکس در ۲۰ روستای دشت ذهاب انجام و اتمام اسکان موقت در دستور 

اهدای نخستین خانه دائمی 
به زلزله زدگان روستای كوییک سرپل ذهاب

کار قــرار دارد. وی از جمع آوری کمک های مردمی در تهران برای ســاخت ۵۰ واحد مســکونی 
 دائمی در این منطقه خبر داد و افزود: ۲3 واحد از منازل یادشده تا 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته اند.

سرویس ادب و هنر-
فیلم  مردمی  جشنواره  هشتمین  اختتامیه  آیین 
عمار با حضور خانواده شــهدا و قرائت پیام شفاهی 
رهبر معظم انقالب اسالمی به اکران کنندگان مردمی 

عمار جمعه شب برگزار شد.
در این مراســم، جایزه شهید سیاح طاهری که از طرف 
دبیرخانه جشنواره به اکران کنندگان مردمی اهدا می شود، با 
قرائت پیام شفاهی رهبری به اکران کنندگان و تشویق ممتد 
حاضــران برای ۱۵ هزار اکران کننــده مردمی عمار به اکرم 
حیدری به نمایندگی از اکران کنندگان مردمی شهر نهاوند 

همدان اهدا شد.
پیام شــفاهی رهبر انقالب خطاب بــه اکران کنندگان 
مردمی جشــنواره عمار نیز به شــرح زیر خوانده شد: »کار 
)اکران کنندگان( کار باارزشی است چون اگر چنانچه اینها 
نباشند، کسی که تولید می کند کارش بی فایده خواهد بود. 
اینها کسانی هستند که به کار او فایده می بخشند. )پنجشنبه 

۱۴ دی 9۶(«
بنابرین گزارش، هدیه مردمی هشتمین جشنواره عمار 
در این بخش که چفیه شــهید رسول خالقی پور بود بعد از 
پخش کلیپی در معرفی این هدیه ویژه، به »سیدمحمدعلی 
 صــدری نیــا« کارگــردان مســتند »قائم مقــام« اهــدا 

شد.
مادر شــهیدان خالقی پور در ســخنانی گفت: همه ما 
هوشیار هســتیم و می دانیم که دشمنان کشور هیچ غلطی 
نمی تواننــد انجام بدهنــد. آن جرثومه ای کــه خودباخته 
بود و پرچم ایران را پایین کشــید موجب شــد تا دل همه 
خانواده های شــهدا به درد بیاید و خون شــود. بعد از خون 
شهدا قداست ما پرچم ایران اســت. زیرا ما فرزندان شهید 
خود را که غســل بی کفن بودند را در پرچم ایران پیچاندیم 
و بــه خانه ابدی خود فرســتادیم.اگر رهبــر معظم انقالب 
اســالمی اجازه می دادند ما خانواده های شهدا او را سر جای 
خودش می نشــاندیم. ما به خاطر رهبری ساکت ماندیم اما 
از مســئوالن درخواست می کنیم تا آنها را مجازات کنندکه 
اگر این گونه نشود قلب های سوخته ما التیام نخواهد یافت.

محمدعلی صدری نیا، کارگردان مستند قائم مقام، پس 
از دریافت جایزه چفیه شــهیدان خالقی پور که از مادر این 
شهیدان دریافت کرد، اظهار داشت: این چفیه با ارزش ترین 
هدیه ای اســت که دریافت کرده ام و امیدوارم که دعای خیر 
همه مادران شهدا بدرقه کار ما باشد و دعا کنید برای ما که 

اخالص فرزندان شهید شما را داشته باشیم.
برگزیــدگان بخش نقد درون گفتمانی نیز جوایز خود را 
از دست خانواده جانباختگان معدن یورت و خانواده شهدای 

اختتامیه جشنواره عمار با پیام شفاهی رهبر انقالب برگزار شد

هنر بصیر، بهترین های خود را شناخت

مدافع حرم دریافت کردند.
در این مراســم وحید فراهانی کارگردان مســتند »با 
صبر زندگی« از برگزیدگان جشــنواره نامه ای را همراه یک 
عروسک از طرف »رجا قیشانی«، یکی از اهالی فوعه دریافت 
کــرد که در این نامه آمده اســت: »من از وحید فراهانی به 
خاطر کار بزرگش که سعی کرد صدای مصائب اهالی مظلوم 
فوعه و کفریا که تحت ســتم جبهه النصره و داعش بودند را 

به گوش جهان برساند تشکر می کنم و از همه خبرنگاران و 
روزنامه نــگاران می خواهم که تالش کنند تا چهره حقیقی 
مصائــب مردم مظلوم را ارائه دهند همانگونه که خبرنگاران 

ایرانی و حزب اهلل اینگونه عمل کردند.«
فراهانی نیز پــس از دریافت جایزه ویــژه خود، اظهار 
داشــت: این روزها ثانیه شماری می کنم که جبهه مقاومت 
به ســمت فوعه و کفریا حرکت کند و ما نیز پشت سر آنها 

برویم و رشادت این عزیزان و مظلومیت شیعیان این منطقه 
را ثبت و ضبط کنم.

پدر شــهید احمدی روشــن در این مراسم درسخنانی 
گفــت: یک نماینده مجلس پس از یک ســاعت صحبت در 
تلویزیون درباره برجام، آن را حاصل خون شهدا دانست. اما 
به نظرم این سخیف ترین و بدترین سخنی بود که او تا امروز 

بر زبان خود آورده است.
وی ادامه داد: از همه حاضران و هنرمندان این مراســم 
دعوت می کنم که سری به محل زلزله زده سرپل ذهاب بزنند 
و مظلومیت مردم آنجا را مشــاهده کنند و ببینند که بعد از 
۵۰ روز از این مشــکلی که برای آنها ایجاد شده هنوز هیچ 
کمکی به آنها نشده است و در چادرهای خود بسر می برند و 

سرما و گرما را تحمل می کنند.
بنابر ایــن گزارش، در ادامه اختتامیه جشــنواره عمار، 
کلیپ مربوط به پاسداشــت ویژه امراهلل احمدجو، کارگردان 
آثاری مثل »روزی روزگاری« و »تفنگ ســرپر« به نمایش 
درآمد. در ادامه با حضور خانواده شــهیدان رحیمی، بابایی، 
قنبری، سنگین، یزدانی و محمد فیلی، صدرالدین حجازی، 
هوشنگ توکلی، محمدحسین نیرومند، عباس سلیمی نمین 

و بیژن نوباوه از امراهلل احمدجو تقدیر و تجلیل شد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این مراسم، پذیرایی ویژه 
برنامه که کلوچه »بسراق« بود در میان حاضران توزیع شد. 
این پذیرایی توسط خانواده شهدای مدافع حرم و بانوان فعال 

فرهنگی شهر صفادشت البرز تهیه شده بود.

مسئولین دولتی و نمایندگان عضو فراکسیون امید 
که این روزها سیاست دوگانه ای را در برابر آشوب های 
اخیر در پیش گرفته اند بایستی به جای سیاست بازی 
پاسخگوی عملکرد خود در قبال وظایف قانونی که برای 
حل مشکالت معیشتی مردم بر عهده داشته اند باشند.

مدعیان اصالحات در ناآرامی های اخیر سیاست ریاکارانه 
و دوگانه ای را در برابر اعتراضات و موج ســواری اغتشاشگران 
وابســته بــر روی مطالبات طبیعی و به حــق مردم در پیش 

گرفته اند.
 آنان از ســویی اعتراضات را به منتقدان دولت منتســب 
کرده و آن را محکوم می کنند و از سوی دیگر نیز با موج سواری 
اغتشاشــگران به حمایت از آنان که دغدغه معیشت نداشته و 
به دنبال امور دیگری هســتند بر می خیزند و خواستار آزادی 
بازداشــت شــده های این اغتشاشــات و باز بــودن راه برای 

تخریب گری های آنان می شوند!
روزنامه زنجیره ای شرق در شماره دیروز خود در گزارشی 
به بازداشــتی های اخیر پرداخته و نوشــت : برآیندها نشان از 
آن دارد که دســت کم هزارنفري در سراســر کشور بازداشت 
شده باشند؛ دانشــجویان، دانش آموزان و مردم عادي. درباره 
دانشجویان، برآوردها نشان از آن دارد که حدود ۸۰ تا 9۰ نفر 

بازداشت شده اند.
ایــن روزنامــه در ادامه به نقل از فاطمه ســعیدي، عضو 
فراکســیون امید و نماینــده پیگیر وضعیت بازداشــتی های 
اغتشاشــات اخیر می نویســد : تا عصر دیروز، مــدام از وزیر 
آموزش وپرورش پیگیر وضعیت بازداشتي ها بودم. بنا بر آخرین 
پیگیري ها و گزارش ها، بیشتر دانش آموزان بازداشت  شده آزاد 
شده اند. پیگیري ما ادامه دارد و اگر هنوز مواردي از بازداشت 

گزارش شود، وظیفه ما روشنگري در این زمینه خواهد بود.
محمود صادقی دیگر نماینده عضو فراکسیون امید که در 
ماه های گذشته به حاشیه سازی و جنجال  آفرینی های متعددی 
همسو با یک کانال فیلتر شــده فتنه اخیر دست زده بود نیز 
پیگیر آزادی به قول خود دانشــجوهای بازداشتی اغتشاشات 
اخیر شده است. پروانه سلحشوري دیگر عضو فراکسیون امید 
نیز به گزارش شــرق با برخي دیدار کرده و در جریان جزئیات 

بازداشــت ها قرار گرفته اســت. او نیز به »شرق« گفته است: 
»آمار دقیقی نیســت؛ اما تا اینجاي کار، بر اســاس اطالعاتي 
که به دست ما رسیده، 9۰ دانشجو بازداشت شده اند. خواسته 
این دانشجویان هم مانند مردم صنفي است.« الیاس حضرتی 
دیگر عضو فراکســیون امید نیز گفته اســت: مجلس شوراي 
اسالمي پیگیر آزادي همه افرادي است که به شکل تصادفي یا 
تحت تاثیر فضاي هیجاني و فضاي مجازي بوده اند یا اعتراضي 
صنفي داشــته اند. البته کساني که سازماندهي مي کردند و در 
اغتشاشات نقش اصلي را داشتند، باید بیشتر مورد بررسي قرار 

بگیرند تا وابستگي شان به عوامل خارجي مشخص شود.
ادعای گزاف!

صادق زیباکالم دیگر مدعی اصالحات نیز در اظهار نظری 
مضحک و خنده دار مدعی شــد که رئیس دولت اصالحات به 

تجمعات اخیر تیرخالص زده و اغتشاشات را خاموش کرد!
وی طی یادداشــتی مدعی شده اســت : »اصالح طلبان 
بیشــترین ضرر را از ناآرامی های اخیر در کشــور داشته اند و 
تیرخالص را نیز رئیس دولت اصالحات به شــقیقه نا آرامی ها 

شلیک کرده است.«
ایــن مدعی اصالحــات در ادامــه تصریح کرده اســت: 
»موضع گیری چند روز پیــش رئیس دولت اصالحات اگر چه 
در قالب روحانیون مبارز بود، اما بعد از ســکوت ممتد ایشان 
و عدم اعالم موضع برخی دیگر از فعاالن سیاسی اصالح طلب 
باعث گالیه تظاهرکنندگان علیه اصالح طلبان شد. تیرخالص 

را رئیس  دولت اصالحات به شقیقه نا آرامی ها شلیک کرد.«
ادعای گزاف این مدعی اصالحات مبنی بر اینکه اظهارات 
رئیس دولت اصالحات تیرخالصی به آشــوب های اخیر بود در 
حالی است که اغتشاش گران با حضور میلیونی مردم در سراسر 
کشور فراری شــدند نه با سخنان و مواضع دوپهلو و ریاکارانه 

مدعیان اصالحات.
مدعیان اصالحات به جای آنکه منتی بر سر نظام و مردم 
بگذارند بایســتی پاســخگوی عملکرد خود که به نارضایتی 

بخش هایی از مردم منتهی شده است باشند.
سیاست دوگانه و ریاکارانه!

مدعیان اصالحات در روزهای گذشــته سیاست دوگانه و 

ریاکارانه ای را در قبال اعتراضات و در ادامه اغتشاشات و قتل، 
غــارت و تخریب اموال عمومی مــردم اتخاذ کرده اند، آنان در 
ابتدای ناآرامی ها و زمانی که خواســته ها و اعتراضات متوجه 
مشــکالت معیشتی و اقتصادی و در یک کالم مدیریت دولت 

بود این ناآرامی ها را به منتقدین دولت منتسب کردند!
در ادامه و با موج سواری ضدانقالب و انحراف خواسته ها و 
مطالبات عمومی زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی 
و قتل و غارت منتهــی گردید مدعیان اصالحات فضا را برای 
فتنه گری ها مســاعد دیده و خواستار تساهل و تسامح با آنان 

شدند!
روزنامه زنجیره ای بهار در شماره دیروز این سیاست دو گانه 
را به خوبی تصویرگر شده و نوشته است : » درجریان اعتراضات 
اخیر که اتفاقا بخش اعظــم نیروهای حاضر در صحنه اش نیز 
به لحاظ سیاســی فاقد شناســنامه بوده و پایگاه تشــکیالتی 
مشخصی نیز ندارند باعث شد که این بازی موش و گربه برخی 
اصالح طلبان با طیف آزادی خواه و مستقل جامعه برای همگان 

رو شده و پرده های نمایش تصنعی به کناری رود.«
به جای انجام وظیفه اصلی 

پیگیر آزادی آشوبگران هستند!
نکته دیگری که در این راســتا بایســتی مورد ارزیابی و 
توجه قرار گیرد آنکه نمایندگان عضو فراکسیون امید و دیگر 
مسئولین دولتی که اکثرا از جریان اصالحات و یا وابسته به این 
جریان هستند در روزهای اخیر به جای پاسخگویی در جایگاه 

مدعی و پرسشگر نشسته اند.
اعتراضات اولیه و نه اغتشاشات بعدی ناظر به عملکرد این 
مسئولین بوده اســت، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به 
جای عمل به وظایف خود در کاهش مشکالت مردم در جایگاه 
اپوزیسیون قرار گرفته و مدعی شده اند و این خود بر اعتراض 

مردم و منتقدین می افزاید.
نمایندگان فراکســیون امید که خــود حاصل یک تکرار 
بوده اند این روزها بایســتی بگویند که برای حل مشــکالت 
معیشــتی مردم چه کاری انجام داده اند ؟ اینکه پیگیر آزادی 
آشــوبگران شــوند تنها دو پیام عمــده دارد و آن اینکه این 
آشــوب ها و اغتشاشــات را به نفع خود دیده و از آن متضرر 

نشده اند و از سوی دیگر عمل به وظایف قانونی و شرعی خود 
در حل مشکالت معیشتی مردم را سخت تر از پیگیری آزادی 
چندین آشوبگر می دانند که دستگاه قضا نیز به وظیفه قانونی 

خود در برخورد با آنان عمل خواهد کرد.
عملکرد منفی که باعث نارضایتی شده است

نکتــه ای که بار دیگر بایســتی بدان اشــاره و از مدعیان 
اصالحات سؤال کرد عملکرد آنان در سال های گذشته است ، 
اگر اعتراضی به گذشته وجود دارد ، مدعیان اصالحات بایستی 
پاسخگوی عملکرد ممتد خود در طول سالیان متمادی دولت 
ســازندگی، اصالحات باشــند و اگر امروز در کشور مشکلی 
وجود دارد که در آن شکی نیست به جای فرافکنی بگویند در 

مجلس و دولت با امکانات در اختیار چه کرده اند؟
رغم در  مدعیان اصالحات همــواره بر آن بوده اند که علی 
اختیار داشــتن امکانات فراوان مدیریتی که در طول سالیان 
متمادی در دست داشته اند به جای پاسخگویی ژست طلبکار 
و اپوزیسیون بگیرند، آنان اگر به وظایف خود عمل می کردند 
دیگر امروز اعتراضی نبود که در محل شروع و یا محرکین آن 
و یــا کتمان حامیان خارجی اغتشاشــات نزاعی صورت گیرد 
و عده ای ساده اندیشــانه و یا از ســر خیانت منکر وابســتگی 

اغتشاشگران به اجانب شوند.
دولتمردان اگر به مشکالت معیشتی مردم رسیدگی کنند 
و مجری وظایف قانونی خویش باشند وابستگان به اجانب که 
همواره چون کرکس منتظر وضعیتی هستند که امرار معاش 

کنند در رسیدن به اهداف شوم ناکام خواهند ماند.
اعتراضــات اخیــر گروهی از مردم فارغ از اینکه توســط 
آشوبگران و ضد انقالب منحرف و برروی مطالبات به حق آنان 
موج سواری شد موید و نشان دهنده این واقعیت است که مسئله 
اساسی امروز کشور مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است، 
مشــکالتی که بایستی از سوی مسئولین قوای مختلف کشور 
از جمله دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیدگی 
و پیگیری شوند ولی عملکرد و تالش مدعیان اصالحات برای 
آزادی آشــوبگران و حاشیه سازی های دیگر نشان می دهد که 
آنان عالقه ای برای فهم مسئله اصلی کشور نداشته و به دنبال 

به حاشیه بردن مشکالت مردم هستند.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با  اشــاره به 
اغتشاشات اخیر به جلسه چندماه قبل در اربیل عراق اشاره 
کرد که در آن ســلطنت طلبان، منافقین و آمریکا بر روی 
طرحی به توافق رســیدند که هدف آن در گام نخســت 

افروختن آتش اغتشاش در ایران بود.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیش از ظهر دیروز در نشســت خبری با اشاره به 
حوادث اخیر تهران و اغتشاشات در برخی شهرهای کشور اظهار 
داشت: این اتفاقات ســناریویی بود که توسط منافقین، سلطنت 

طلبان و آمریکا کلید خورد.
وی افــزود: چند ماه پیــش در اربیل عراق جلســه ای بین 
رئیس میز عملیات ویژه CIA که مسئول میز عملیات ایران است، 
قصی رئیس دفتر پسر صدام و هانی طلفاح برادرزن صدام، نماینده 
بارزانی ها، نمایندگان منافقین و نماینده عربستان تشکیل شد. دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این جلسه، تاریخ 
عملیات در ایران مشخص شد؛ آنها مشخص کردند که اواخر آذرماه 

با استفاده از فضای مجازی کار را شروع کرده و در دی ماه و بهمن 
هدف براندازی را دنبال کنند. این عملیات »اســتراتژی همگرایی 

نتیجه بخش« نام داشت.
رضایی گفت: تصور می کردند با این کار، کنترل تمام شهرها 
از دست مسئولین خارج شــده، در گام بعدی اسلحه وارد کشور 
می کنند که به این واسطه تعداد زیادی از مردم کشته شده و در 
نهایت آمریکا از شورای حقوق بشر مصوبه ای علیه ایران درخواست 
کرده و در نهایت تحریم های جدیدی را اعمال کنند و پس از آن 

منافقین وارد فاز بعدی شوند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با  اشاره به اینکه تمام 
این ســناریو در اربیل طراحی شده است، گفت: از دو تا سه سال 
پیش که مســئولین امنیتی عربســتان در پاریس در گردهمایی 
منافقین حاضر شــدند، مقدمات این ســناریو چیده شــد. تمام 
کسانی که در ۴۰ ســال گذشته از انقالب سیلی خوردند در این 
حادثه نقش آفرینی کردند. وی با  اشاره به واکنش مسئولین نظام 
جمهوری اســالمی ایران نســبت به این حوادث گفت: از همان 

آغاز، اجماع خوبی بین مسئولین صورت گرفت و باعث شد امید 
دشمنان ناامید شود. فکر می کردند می توانند همه چیز را به گردن 
جناح های سیاســی داخلی انداخته و از این طریق، اداره مملکت 
دچار ضعف شود؛ اما وحدت خوبی در کشور به وجود آمد. رضایی 
ادامه داد: در ۷ دی بین سلطنت طلبان و منافقین اختالف به وجود 
آمد، منافقین دیدند شــعار سلطنت طلبان بر شعارهای آنها غلبه 
پیدا کرده؛ از این رو تصمیم گرفتند وارد فاز خشونت شده و فضا 
را در دســت بگیرند، اما باز هم به نتیجه نرسیدند. سرشاخه های 
منافقین و سلطنت طلبان در این حوادث مشخص و دستگیر شدند 
که مسئولین اطالعاتی کشور در فرصت مناسب در این خصوص 

توضیح داده و با دستگیرشدگان نیز مصاحبه خواهند کرد.
دولت علیه آمریکا شکایت کند

رضایی یادآور شــد: باید به مردم اطالع رسانی دقیق صورت 
گیرد تا از هدف آمریکا مطلع شوند که آمریکا حداقل هدفی که در 
ایران دنبال می کند، این است که با کشته شدن مردم، تحریم های 
جدیدی را اعمال کرده و اقتصاد کشــور را فلج کند، ترامپ امید 

دارد که برجام را از بین برده و دست به تحریم های جدید بزند. وی 
درباره نشست شب گذشته شورای امنیت درخصوص حوادث اخیر 
ایران گفت: دولت باید ضمن تأکید بر خســارت ها و تخریب هایی 
که طی این اغتشاشــات در کشــور به وجود آمد، علیه آمریکا و 

کشورهای دخالت کننده شکایت کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا باید خسارت 
مــا را بدهد و بداند از این به بعد رفتار ما تغییر خواهد کرد؛ اجازه 
نمی دهیم هر دخالتی می خواهد انجام داده و خســارتی پرداخت 
نکند.۴۰ سال است که آمریکا جلوی پیشرفت ما را گرفته، ما همه 
خسارت ها را از آمریکا خواهیم گرفت؛ اگر پا عقب نکشد، عواقب 
بدی در انتظار اوســت. وی درباره ضرورت ارتباط چهره به چهره، 
مردم و مســئولین عنوان کرد: اساس انقالب، دولت و مجلس ما، 
مردم هستند، اما مدت هاست فاصله بین مردم و مسئولین در حال 
زیاد شدن اســت؛ نباید مسئولین در اتاق های در بسته بنشینند 
و از مشــکالت مردم خبر نداشته باشــند؛ باید بین مردم رفته و 

شفاف سازی کنند.

محسن رضایی شرح داد

شب نشینی شوم در اربیل عراق!
اغتشاشات اخیر كشور حاصل طراحی تمام دشمنان ایران بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با  اشاره به 
اینکه دولــت قصد دارد یارانه ۳۳ میلیون نفر را حذف 
کند، گفت: نمایندگان در حال بررسی چگونگی حذف 
یارانه ۳۳میلیون نفر و شناســایی آنان توسط دولت 

هستند؟
علی اصغر یوســف نژاد در تشــریح مصوبات روز گذشته 
کمیســیون تلفیق بودجــه 9۷ اظهار داشــت: دولت درآمد 
هدفمندی یارانه ها را 3۷ هزار میلیارد تومان پیشــنهاد کرده 
اســت که ۲3 هزار میلیارد آن به صورت نقدی و غیرنقدی به 

خانواده ها داده می شود.
وی ادامــه داد: کمیته تخصصی کمیســیون تلفیق فارغ 
از روال معمــول برگزاری جلســات کمیســیون تلفیق نقطه 
نظرات دستگاه های اجرایی، دولت و مرکز پژوهش ها و دیوان 
محاســبات را در جلســات مختلف دریافت کــرده و آن را به 

کمیســیون تلفیق ارائه کرده است. در همین راستا در جلسه 
امروز کمیســیون تلفیق فقط راجع بــه هدفمندی یارانه ها و 

پیشنهاد دولت مباحثی مطرح شد.
وی افــزود: چــون طبــق پیش بینی ها درآمــد دولت از 
هدفمندی یارانه ها نســبت به ســال گذشــته کاهش داشته 
است نشــان می دهد دولت قصد دارد یارانه 33 میلیون نفر را 
حذف کند. نمایندگان در حال بررســی این موضوع هستند و 
ســؤاالت مختلفی دارند که با توجه به اینکه آخرین آمار این 
است که ما ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر داریم نحوه حذف یارانه 
33 میلیون نفر به چه طریق است؟ دولت چطور می تواند آنها 
را شناسایی کند. نماینده مردم ســاری در مجلس ادامه داد: 
کمیته تخصصی جمع بندی آمار و ارقام و مستندات و عملکرد 
سال گذشته را به کمیســیون تلفیق ارائه کرده در این راستا 
یکی از مسائلی که بیان کرده این بوده که چون در هدفمندی 

باید به اندازه  درآمد هزینه شــود واقع بینی در کســب درآمد 
طبق عملکرد و واقعیت ها بسیار حائز اهمیت است.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 9۷ با بیان 
اینکه طی سال های گذشــته ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدی پرداخت شــده، خاطرنشان کرد: این عدد بسیار بزرگی 
اســت و امسال هم گردش پولی هدفمندی بیش از 3۰ تا ۴۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که درصــد قابل توجهی در بودجه 
به حساب می آید. یوســف نژاد ادامه داد:  تا آبان سال 9۶، ۷۶ 
میلیون و 3۱۷ هزار و ۵93 نفر یارانه بگیر داریم در حالی که 
در اسفند سال 9۵ عدد یارانه بگیران ۷۵میلیون و ۴۱۶ هزار و 
۵۱۴ نفر بوده و این نشان می دهد طی ۷ - ۸ ماه یارانه بگیران 
اضافه شــده اند. همچنین دیوان محاسبات می گوید متولدین 
اسفند تا آبان، 9۸۰ هزار نفر بودند و ۱۱۲ هزار نفر هم قبولی 

اعتراض کسانی بوده که یارانه شان حذف شده بود.

مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش قیمت بنزین
همچنیــن مهرداد بائوج الهوتی عضو کمیســیون تلفیق 
بودجه 9۷ در گفت وگو با فارس، در تشــریح نشســت دیروز 
عصر کمیســیون متبوعش اظهار داشــت: بنا بر مصوبه امروز 
کمیسیون درباره هدفمندی یارانه ها، سقف پرداختی یارانه ها 

3۷ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه ها 

خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.
الهوتــی ادامه داد: در رابطه بــا افزایش قیمت بنزین هم 
با توجه به اینکه مبلغ پیشــنهاد ی دولت ۱۵۰۰ تومان و رقم 
پیشــنهادی یکی از نمایندگان مجلس ۱۲۰۰ تومان بود، در 
نهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده 
و به اتفــاق آراء موضوع افزایش قیمت بنزین در ســال 9۷ در 
کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷:

نحوه حذف یارانه ۳۳ میلیون نفر برای مجلس مبهم است

رهبر معظم انقالب: هر فردی و هر جریانی که برای اسالم و به نام 
اسالم کار می کند، اگر به آمریکا اعتماد کرده خطای بزرگی مرتکب 

شده و سیلی اش را خواهد خورد.


