
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

   چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
۸ ربیع الثانی ۱۴۳۹ - شماره 2۱۸۰۳

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز به مرور بخش های مهمی از اهداف طرح آمریکا درباره فلســطین 

برمال می شود کما اینکه به مرور واکنش جهان اسالم به این طرح ابعاد 
و الیه های تازه ای پیدا می کند این موضوع بیانگر آن است که برخالف 
تصور اولیه نه ما با یک طرح ســاده آمریکایی مواجه هســتیم و نه 
آمریکایی ها با زمین همواری برای پیاده کردن طرح خود روبه رو هستند.
»اســماعیل هنیه« رئیس جهادی دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین- حماس- روز گذشته ابعادی از طرح آمریکا را بیان 
کرد و براساس اسنادی که هنیه به آن اشاره کرد فلسطینی ها نه تنها از 
قدس بلکه باید از همه اراضی 1967 واقع در کرانه باختری چشم پوشی 
نمایند و در واقع بپذیرند که همه فلسطین به »اسرائیل« تبدیل شود. 
وی گفت واشنگتن به مقامات ارشد تشکیالت خودگردان گفته قدس 
پایتخت اسرائیل و »ابوویس« پایتخت فلسطین خواهد بود. در این طرح 
فلسطینی ها در غزه باید صرفاً به داشتن یک نهاد سیاسی قناعت نمایند 
و این به آن معناســت که وضع اداری غزه کم و بیش باید به وضعی که 
تا پیش از سال 2000 داشت، برگردد و بخشی از خاک اسرائیل غاصب 

قلمداد شود.
اما در نقطه مقابل طرح آمریکایی، طرحی منطقه ای با تمرکز روی 
توانایی فلســطینی ها وجود دارد که نه تنها در مقابل طرح آمریکا در 
کرانه باختری بلکه اساساً بر مبنای نگرش آزادسازی سرزمین فلسطین 
استوار می باشد. انتفاضه ای که این روزها در شهرها و روستاهای مختلف 
فلسطینی بویژه در کرانه باختری شکل گرفته است از یک چنین توشه 
و توانی حکایت می کند. انتفاضه سوم و به روایتی چهارم فلسطین دارای 
ویژگی هایی است که می تواند، بار آزادی سرزمین فلسطین را به مقصد 

برساند ویژگی هایی از این قبیل:
1- این انتفاضه، انتفاضه بقا است. ممکن است در نگاه اولیه چنین 
گزاره ای به چشم نیاید اما اگر درست به صحنه نگاه کنیم در می یابیم 
که اگر آمریکا و رژیم اسرائیل بتوانند قدس را از دست مسلمانان خارج 
کرده و عماًل به رژیم صهیونیســتی واگذار نمایند، در واقع سرزمینی 
بنام فلسطین را بطور کامل از میان برده اند چرا که وقتی در یک دعوا، 
مقدس ترین شیء به غارت می رود انگیزه ای برای نگهداری اشیاء دیگر 

باقی نمی ماند و تصرف دشمن در مابقی ماجرا تسهیل می شود.
از آن طرف هم انتفاضه، رژیم اسرائیل را در شرایط استثنایی قرار 
داده است این رژیم نمی تواند در شرایط پرغلیان منطقه در یک سیر 
طبیعی به حیات خود ادامه دهد چه اینکه سیر طبیعی از میان رفتن 
آن اســت. رژیم تل آویو یا باید بتواند به حضور فلسطینی ها در قدس 
پایان دهد و در واقع آرمان آزادی فلســطین را دفن گرداند و یا اینکه 
انزوا در منطقه را که نتیجه قهری آن نابودی است، بپذیرد. در این میان 
نتانیاهو ترجیح داد طرح اولی را بپذیرد در حالی که بخوبی می دانست 
که نه آمریکا و نه اسرائیل تجربه ورود به چنین پرونده سختی ندارند.

2- این انتفاضه، انتفاضه وحدت است. همه می دانیم که گروه های 
فلسطینی اگرچه در اصل موضوع لزوم دفاع از آرمان فلسطین دارای 
وحدت نظر بودند ولی در بسیاری از موضوعات دیگر اختالفات عدیده ای 
داشتند و با یکدیگر درگیر می شدند. در انتفاضه اول که در حد فاصل 
ســال های 1366 تا 1370 روی داد، ابتدا گروه های فلسطینی مذهبی 
بروز و نمودی نداشــتند و یکی دو ســازمان مذهبی در متن آن زاده 
شدند و این در حالی بود که در آن انتفاضه فشار زیادی روی سازمان 
آزادیبخش فلسطین و شاخه نظامی آن یعنی جنبش فتح وجود داشت 
و مانع حضور فعال آن در انتفاضه می شد. امروز این توطئه از آنجا که 
اســاس آرمان فلسطین را در معرض تهدید قرار داده است، گروه های 
مختلف اسالمی، ملی و... فلسطینی را در کنار هم قرار داده و خود سبب 
بهم پیوستن صفوف مردم در انتفاضه شده است. این وحدت گروه ها 
و توده های فلسطینی حول محور آرمان قدس، ادامه انتفاضه را سبب 
می شود و این در حالی است که رژیم صهیونیستی عماًل توانایی تحمل 
شرایط فشار را در دوره ای چند ساله ندارد. ما دیدیم که در جریان جنگ 
33 روزه، نظامیان اسرائیلی فشار زیادی روی اولمرت نخست وزیر وقت 
این رژیم وارد کردند تا به جنگ خاتمه دهد. اسرائیل نمی تواند در یک 

نبرد فرسایشی شانسی برای حیات داشته باشد.
3- یکی دیگر از جنبه های انتفاضه کنونی »جامعیت« آن اســت. 
انتفاضه اول، انتفاضه ســنگ بود، انتفاضه دوم انتفاضه موشک های 
فلسطینی بود، انتفاضه سوم انتفاضه توده های فاقد سازمان های قبلی 
بود. انتفاضه اول 4 ســال به درازا کشید و با شعار پایان دادن به وضع 
نابســامان اردوگاه ها، اعمال تبعیض نژادی و سرکوب مردم راه افتاد. 
طی این انتفاضه 160 اســرائیلی کشته شدند. انتفاضه دوم نیز بیش از 
4 ســال به درازا کشید - 11 مهر 79 تا 20 بهمن 1383- و در آن 1069 
اسرائیلی کشته و 4500 نفر مجروح شدند در این انتفاضه برای اولین بار 
فلسطینی ها به موشک دست پیدا کرده و بارها شهرهای نزدیک غزه از 
جمله اسدود و عسقالن را مورد حمله موشکی قرار دادند. در این انتفاضه 
که انتفاضه االقصی خوانده شد، بیشترین نقش متعلق به سازمان هایی 
نظیر حماس و جهاد بود که در حین انتفاضه به شکل دهی گردان هایی 
نظیر االقصی، عزالدین قسام، ابو محمد مصطفی، قدس پرداختند. این 
انتفاضه ضربه ســختی به موقعیت و اعتبار آمریکا وارد کرد. انتفاضه 
چهارم که در سال 1394 آغاز شد به انتفاضه »سکین« موسوم گردید. 
این انتفاضه تا امروز ادامه دارد. در این انتفاضه در ابتدا گروه های نام 
و نشان دار حضور نداشــتند ولی به زودی به آن ملحق گردیدند. این 
انتفاضه توسط جوانان و جنبش های مدنی که از طریق شبکه مجازی 
به یکدیگر وصل شــده بودند راه افتاد و برای رسیدن به اهداف خود 
عمدتاً از »سالح سرد« استفاده می کرد و هدف  گذاری آن ایجاد »ترس 
شدید« در میان عوامل رژیم صهیونیستی بود. در این انتفاضه هزاران 
عامل نظامی و غیرنظامی اسرائیل در مناطق شمالی و مرکزی 1948 و 
نیز در کرانه باختری رود اردن توسط فلسطینی ها با سالح سرد کشته 
یا زخمی شدند. این انتفاضه هم اینک انتفاضه همه اینها و با بهره گیری 
از همه روش ها می باشد و لذا می توان آن را »انتفاضه جامع« نیز نامید.
4- یکی دیگر از جنبه های این انتفاضه، »انتفاضه مقاومت« است. 
این انتفاضه چه از نظر زمان و چه از نظر موقعیت مکانی اتصال زیادی 
به جبهه مقاومت پیدا کرده اســت. دو نکته اساسی ما را با این تحلیل 
پیوند می زند یکی اینکه این انتفاضه در رد طرح آمریکایی - اسرائیلی 
تبدیل قدس به پایتخت رژیم صهیونیستی صورت گرفته و این چیزی 
است که سعودی ها با اصل آن مخالفتی ندارند. مخالف چنین طرح هایی 
در طول نزدیک به چهل سال اخیر، ایران و سایر کشورها و گروه هایی 
هستند که در این منطقه، هویتی بنام مقاومت را شکل داده اند. از این رو 
می توان گفت این انتفاضه تکلیف فلسطین را در جبهه بندی منطقه ای، 
مشــخص کرد. از زمانی که ترامپ سخن از الحاق قدس به میان آورد 
درواقع پرونده فلسطین را به جبهه مقاومت تحویل داد! از این رو انتفاضه 
کنونی خواه ناخواه، نگاه های درون فلسطینی و درون منطقه ای همسو 
با ایران را در کانون تحوالت این پرونده قرار می دهد. بی دلیل نیست 
که دیروز »یحیی سنوار« رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه با اشاره به 
تماس تلفنی سردار سلیمانی با بعضی از فرماندهان گردان های فلسطینی 
که پس از اقدام اخیر ترامپ صورت گرفت، گفت: فلسطینی ها از تمام 
ظرفیت ایران در این انتفاضه بهره خواهند برد. کنار رفتن سازشکاران 
و محوریت پیدا کردن نیروهای مقاومت، کار آمریکا و اسرائیل را بسیار 
دشوار می کند چراکه در دنیا ظرفیت های زیادی - حتی در غرب - برای 
حمایت از فلســطین وجود دارد و زین پس هرگاه ندایی به حمایت از 
فلسطین بلند می شود نوعی هم افزایی برای جبهه مقاومت نیز دارد و 
این دقیقا درنقطه مقابل ده ها سال هدف گذاری ضداسالمی و ضدایرانی 

مقامات آمریکایی و صهیونیستی است.
5- در این انتفاضه، فتح در کنار بقیه گروه های جهادی فلسطین 
قرار دارد. اگر خوب دقت کنیم درمی یابیم که کانون انتفاضه کنونی کرانه 
باختری است و این درحالی است که دراین منطقه موقعیت سازمانی 
دو گروه اسالم گرای حماس و جهاد چندان قوی نیست هرچند اکثریت 
ساکنان آن هوادار آنان هســتند. منطقه کرانه غربی ازنظر امنیتی و 
سیاسی به طور سنتی به فتح و درواقع به تشکیالت خودگردان تعلق 
دارد و پیش از این همیشــه پلیس و نیروهای امنیتی محمود عباس 
مهم ترین موانع حرکت فلسطینی ها به حساب می آمدند. هم اینک با قرار 
گرفتن فتح در محوریت انتفاضه مقاومت عمال راه برای فعالیت جدی تر 
گروه های جهادی و هواداران آن هموارتر شــده است و این درحالی 
اســت که خود ظرفیت فتح در کرانه بزرگ ترین ظرفیت فلسطینی 
به حســاب می آید. اقدامات مشابه و مشترک میان سازمان های فتح، 
حماس، جهاد و ... خبــر از توافقات مهمی میان آنان می دهد هرچند 

هنوز مکتوب نشده باشد.

حادثه!فلسطین، خصوصیات این انتفاضه

سعداهلل زارعی

* نگرانی از گران شدن بنزین قبل از گران کردن اجناس به مشکالت 
روحــی و روانی در میان مردم افزوده اســت. بدین خاطر که تجربه ها 
نشان داده است با گران شدن بنزین باید شاهد رشد شدید تورم باشیم.
نجاتیان منش
* حقــوق شــهروندی در دولت بدین شــرح اســت: حفــظ آبروی 
نجومی بگیران، رســانه ای نکردن نام آنها و عدم افشــای نام آنانی که 
معوقات کالن بانکی دارند، حقوق شــهروندی یعنی عدم شفافیت در 
بودجــه برخی نهادهای دولتی و حقوق شــهروندی یعنی کارت های 
بازرگانــی یک روزه برای افرادی خــاص در جهت قاچاق کاال و مرگ 
قطعی تولید داخل. البته این تنها بخش کوچکی از حقوق شهروندی 

با تعریف این دولت است.
021---9866

* همزمان با افزایش قیمت  ها، داعیه کاذب حقوق شهروندی، حقوق 
زنان، انتقاد از شــنود و... فقط این هدف را دنبال می کند که اذهان از 
مشکالت اصلی جامعه دور شود و جوی همچنان انتخاباتی و جنجالی 

در جامعه وجود داشته باشد!
0915---7957
* سال قبل رئیس جمهور اعالم کرد رشد اقتصادی به نزدیک 8 درصد 
رســیده اســت! چندی قبل وزیر صنعت گفت برای رسیدن به رشد 
اقتصادی 8 درصدی حداقل نزدیک به 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

خارجی الزم است! بنده باید چه قضاوتی داشته باشم؟!
سوری
* دولــت هزینه  های زیادی به عنوان طرح خروج از رکود از بیت المال 
مردم صرف کرد. حال ســوال این است که نتیجه آن چه شد؟ چرا به 

جای رونق، رکود بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم  شده است؟
جعفری
* دولت باید تدبیری به خرج دهد که مرفهین جامعه سوخت اتومبیل 
خود را با قیمت باال تهیه بکنند. چرا باید قیمت ســوخت برای فقیر و 

غنی یکسان باشد؟
0911---3865
* خط کیهان، خط مردمی است. اگر مسئوالن دولتی این روزنامه وزین 
را مطالعه کنند خواهند دانست که کالم مردم، نیاز جامعه و دغدغه های 
اصلی کدام اســت؟ البته این با شیوه چشم تمنا داشتن به کدخدای 

ادعایی مغایرت دارد و بلکه باوری ملی و عزمی جهادی می خواهد.
086---0143

* روزنامه های زنجیره ای تمام توانشان را برای هجمه و تخریب کیهان 
گذاشــته اند! کیهان جز احقاق حقوق ملت و آرمان های انقالب و امام 
راحل)ره( چیز دیگری نمی نویسد. البته اکثر این مطالب به مذاق ضد 
انقــالب خوش نمی آید. اما چرا زنجیره ای ها در داخل کشــور صدای 
ضدانقالب شــده اند؟ این سوالی است که دستگاه قضایی باید به مردم 

پاسخ دهد.
مشیری
* چند سال است که لب به گوشت قرمز و مرغ نزده ام ولی دولت فقط 
برای نجومی بگیران احترام قائل اســت و آنان را ذخیره نظام می داند 
و نماینــده مجلس طرفدار دولت می گوید حقوق 5/5 میلیونی اش کم 
است و باید 10 میلیون بشود! شما جای بنده باشید آتش نمی گیرید؟
0911---8834
* آقای رئیس جمهور آقای ترکان را که اعتقاد دارد ایرانی غیر از پخت 
آبگوشت و قورمه ســبزی هنر دیگری ندارد به عنوان مشاور خود در 
موضوع بازسازی بافت های فرسوده برگزیده است! بنویسید جناح بازی 
تا چقدر؟ با این وضع و احوال طبیعی است که کشور پیشرفت نکند.
احمدی
* مشکل دولت در مدیران فرسوده و به قول خودشان آویزان و معتقد به 
زندگی اشرافی و بی اعتقاد به اقتصاد مقاومتی است. بسیارند مدیرانی که 
روحیه کاسبکاری دارند. با این وضع کشور چگونه جلو برود و مشکالت 

مردم حل بشود؟
0916---3819

* در رســانه ملی مســئوالن خیلی راحت مردم ایران را مردم مسرف 
می نامند درحالی که در هر جامعه ای ازجمله ایران عده ای قلیل و اقلیت 
خطاکار هســتند و نباید خطای آنان را به پای همه مردم نوشت. ثانیا 
اگر مســئوالن صداقت دارند پرهیز از اسراف را از خودشان که الگوی 

مردم اند شروع کنند.
0914 ---- 8886
* نماینده ای که حقوق ده میلیون تومانی را حق مســلم خود می داند 
اگر درد مردم را متوجه می شد امروز چنین حرف های آزاردهنده ای را 

به زبان نمی آورد، آیا واقعا او نماینده این مردم است؟!
0915 ---- 1648
* آقایان از حقوق شهروندی سخن می گویند ولی از بی تدبیری های این 
5-4 سال اخیر که بسیاری از جوانان را به خاک سیاه نشاندند چیزی 
نمی گویند. فرزندم چند سال در ترکیه، یکی از بهترین تولیدکنندگان 
کشور بود که برند معتبری داشت 15 کارگر برای او کار می کردند و با 
150 میلیون تسهیالت بیش از 50 نفر را تامین می کرد ولی با رکودی 
که این دولت بر کشور حاکم کرد نه تنها دیگر از آن 15 کارگر خبری 
نیســت بلکه کار او تا مرحله تصاحب منزل پدری برای تسهیالت به 
پیش رفت و کارگاه با کلی ضرر به تعطیلی کشــیده شد! آیا از حقوق 
شــهروندی نیســت که ببینیم این کارگران و خانواده هایشان به چه 
سرنوشتی در این بازار پرآشوب تورم، گرانی، رکود و ... دچار شده اند؟!
مظفری
* آقای روحانی! افرادی که در سخنرانی های ساختارشکنانه شما )نظیر 
آخرین سخنرانی که وجهه نورانی نظام را در افکار عمومی جهان زشت 
معرفی کردید(، شما را با کف و سوت تشویق کردند، مصداق این شعرند 
که: این دغل دوستان که می بینی/ مگسانند گرد شیرینی! آخرت خود 

را با چنین کسان گره نزنید آقای رئیس جمهور.
نیکنام
* زاغری جاسوس ویژه انگلیس و مخزن اطالعات است. نباید به سادگی 

او را به آن جنایتکاران کهنه کار عالم عودت داد.
کریمی
* یکــی از نمایندگان مدعی اصالح طلبی گفته برای اینکه نمایندگان 
بتوانند کار کنند باید برای افزایش حقوق آنان مســاعدت کرد وگرنه 
مجبورند به سرقت دست بزنند!!! البته این سخن با توجه به اینکه لیست 
امید به گفته خودشان با پول بسته شده است جای تعجب ندارد! ولی 
آقای نماینده! تکلیف مردم مستضعف و جوانان که با سیلی صورت خود 

را سرخ نگه  می دارند چیست؟!
عسگری
* افرادی که بوق حمایت از بازیگر رژیم طاغوت را به صدا درآورده اند 
چرا از کارنامه ســیاه این فرد نمی نویسند تا مردم با جزییات بیشتری 

آگاه شوند؟
021 ---- 1819

* آیا ازنظر شهرداری تهران مردم زندانی هستند که باید در اتوبوس های 
شــرکت واحد، به خصوص بی  آرتی که کامال بدنه و شیشه های آن از 
تبلیغات پوشیده شده و حتی نمی توان تشخیص داد که در کدام ایستگاه 
هستی تا بتوانی پیاده شوی! چرا برای مردم ارزشی قائل نمی شوید و 
فقط فکر منفعت و کســب به هر روشی هستید و اتوبوس که وسیله 
عمومی به شمار می رود را با صدا و سیما اشتباه گرفته اید! خواهشمندم 
رسیدگی کنید و حداقل برچسب های شیشه ها را بردارید، البته اگر به 

فکر مردم عزیز هستید.
محمودی

آش برجام شور شد
صدای یکی از آشپزها درآمد

انتقاد اخیر محمود سریع القلم، حکایت از شور شدن آش برجام و درآمدن صدای 
یکی از آشپزهای آن دارد.

رجانیوز نوشــت: زمان زیــادی از دوران »به به و چه چه« مذاکرات هســته ای و 
تقدیس های غیرعقالنی مذاکرات منتهی به برجام نمی گذرد و در ایام کنونی که حتی 
روحانی هم مذاکره با آمریکا را دیوانگی می خواند، منورالفکران بسیاری هستند که اندک 
اندک به جمع منتقدان برجام پیوسته اند. محمود سریع القلم، مشاور سابق حسن روحانی 

را باید از این جمله افراد دانست.
 وام داری دولت یازدهم و دوازدهم از سریع القلم در نوع تعامل با دنیا بر کسی پوشیده 
نبوده و نیست و شاید بتوان اعتراف کرد که مسیر دولت همانی است که سریع القلم در 
کتاب »ایران و جهانی شدن چالش ها و راه حل ها« ترسیم می کند. عقل منفصل دولت 
در ایام مذاکرات هسته ای اظهار نظر مردم عادی اعم از رانندگان تاکسی و لبوفروشان 
پیرامون انرژی هسته ای را برنمی تابید و با پوپولیسم خواندن آن می گفت:   »تربیت عقلی 
در خانواده و مدرسه بسیار ضعیف است. در نتیجه ما احساسی، غریزی و پوپولیستی 
تربیت می شویم. صدا و سیمای ما هم متاسفانه به این جریان کمک می کند. از یک 
لبوفروش یا راننده تاکسی که تمام روز را سرگرم حل مشکالت معیشتی اش است، درباره 
جریان هسته ای نظرخواهی می کند. بنابراین صدا و سیما اصالتا یک نهاد پوپولیستی 

است و به جلوگیری از رشد عقلی و استداللی جامعه کمک می کند.«
 اما در ایام »نه  کدخدا« به » اعتماد« تیم مذاکره کننده هسته ای دولت و کنار رفتن 
پرده های خوش بینی، استراتژیست اصلی دولت یازدهم نیز به جرگه منتقدان پیوسته 
و در جریــان پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با بیان این که مذاکرات برجام 
بر اساس دانش بین المللی نبود، تصریح می کند: چرا که این مذاکرات دچار هیجان و 

احساس بود و باید مطالعات بیشتری صورت می پذیرفت.
 سریع القلم حتی می گوید: باید در جریان تصمیم سازی دید که آیا از همه نهادها 
و افرادی که دارای دیدگاه هستند، استفاده شده است یا خیر و اگر دستگاه دیپلماسی 
ما در رابطه با موضوع برجام مشاور بین المللی می گرفت و متن مذاکرات 22 جلدی 
آمریکا و چین را مطالعه می کرد که چه مواردی در ســال های 70 تا 78 بین آمریکا 
و چین اتفاق افتاده است و چگونه مذاکرات را پیش بردند، قطعاً موفقیت بیشتری با 

دریافت امتیازات حاصل می شد.
 در این صحبت ها نیز به نوعی درک غلط از روابط  بین الملل دیده می شود، چرا که 
تاریخ به درستی گواهی می دهد که چین زمانی به مذاکره با آمریکا پرداخت که یک 
قدرت اتمی محسوب می شد و مسلح به بمب اتمی بود،  لذا خواندن متن مذاکرات 22 
جلدی آمریکا و چین هیچ کمکی به افرادی چون محمدجواد ظریف نمی کند که با 
دیگر دوستان خود در تضعیف ابزار اقتدار ملی چون صنعت هسته ای مسابقه گذاشته 
و به جای تکمیل راکتور اراک، از احتمال رویایی تکرار حادثه چرنوبیل سخن می گفتند!
 انتقاد اخیر ســریع القلم حکایت از آن دارد که آش ناکامی برجام به حدی شور 
شده که داد یکی از آشپزهای اصلی آن را نیز درآورده است! با این تفاسیر آیا احتمال 
دارد که تداوم روند فعلی به وضعیتی منجر شــود که حتی ســریع القلم نیز به جرگه 

لبوفروشان و رانندگان تاکسی بپیوندد؟
چک بی محل بایدهای روحانی
در پنجمین سال فعالیت دولت

»درحالی که سایه سیاه ذرات آالینده در هفته های اخیر میزبان کالنشهرهای کشور 
بوده است، رئیس جمهور در سخنرانی  خود به جای ارائه کارنامه صرفاً سوال می کند، 
از بایدهــا می گوید و در بهترین وضعیت به آینده ارجاع می دهد. گویی رئیس جمهور 
هنوز در فضای تبلیغات انتخاباتی است و نمی خواهد نوع گفتمان خود را تغییر دهد.«

ســایت الف نوشــت: حدود چهار ســال ونیم از فرصت هشت ســاله و دو دوره 
ریاست جمهوری روحانی به پایان رسیده است. اما آمار و شاخص همگی نشان دهنده 
اوضاع نابسامان و بیشتر شدن مشکالت است اما انگار قرار نیست اتفاقی بیفتد و ذره ای 

از مصائب مردم کاسته شود.
در این بین در هفته های اخیر وضعیت آلودگی هوا در چند کالن شــهر کشور به 
شدت بحرانی بود اما رئیس جمهور در سخنان اخیر خود به گونه ای صحبت می کند 
که مشخص نیست چه ارگان و سازمان باید به این وضعیت نابسامان سروسامان دهد.
روحانی در نشست گزارش اجرای حقوق شهروندی با اشاره به اینکه محیط زیست 
هم حقوق شهروندی مردم است، گفت: در روزی داریم در تهران صحبت می کنیم که 
متاسفانه مدارس ما به دلیل آلودگی هوا تعطیل است. اینجا به وزیر نیرو و وزیر نفت و 
مسئول محیط زیست می گویم، این مسئولیت سنگین ماست. صنعت ما باید درست 
شود. خودرو و نیروگاه و بنزین و گازوییل و وسایل گرم کننده منزل های ما باید درست 
شود. همه باید دست به دست هم دهیم. در یک روزهایی هم ماشین شخصی استفاده 

نکنیم. راه دیگری نداریم.
در ادامه همین سخنرانی روحانی تاکید می کند: »این تنها ما نیستیم، شما نگویید 
این دولت پس چه می کند؟ شــما بگویید دنیا چه می کند؟ از ما بدتر دهلی است. از 
تهران بدتر هوای پکن و مکزیکوسیتی است. مثل تهران برخی شهرهای اروپایی است. 
در ماه های گذشته، یک معضل جهانی است. این معضلی است که با آن مواجه هستیم 
و باید آن را حل کنیم. وظیفه ماست که حل کنیم. روزبه روز باید هوای سالم و پاک 

بیشتر شود. روزبه روز باید ناسالم بودن هوا کمتر شود.«

گفتنی است از ابتدای امسال تهران شصت و سومین روز آلوده را پشت سر گذاشته 
و پاییز 96 آلوده ترین پاییز چند سال اخیر بوده است. سایه سیاه ذرات آالینده میهمان 
ریه های مردم تبریز، اصفهان، ارومیه و ... نیز بوده است. درواقع هر سال وضعیت آلودگی 
هوا بدتر می شود و مشخص است که دولت برنامه ای برای بهبود شرایط ندارد و به اذعان 
سازمان محیط زیست منتظر باد و باران است. همچنین کیفیت خودروسازها، بنزین، 

حمل ونقل عمومی و ... نامشخص است.
براساس یک جستجوی ساده در سخنرانی آقای روحانی، که در پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری منتشر گردیده، وی حدود 71 بار از کلمه »باید« استفاده کرده است. 
اما مشخص نیســت مخاطب این بایدها چه فرد، ارگان و سازمانی می باشد. این کار 
نشان می دهد که دولت هنوز در فضای انتخابات باقی مانده و به جای اقدام عملی به 
شعارهای شبه انتخاباتی روی آورده است که برخی از آن به حرف درمانی یاد کرده اند.

امــروز مردم از دولت در دور دوم نه انتظار حــرف و وعده بلکه انجام اقدامات 
عملی در راستای کاهش مشکالت از جمله آلودگی هوا را دارند و در آخر این کارنامه 
دولت اســت که نشان دهنده کارآمدی یا عدم کارآمدی آن است. پس بهتر است تا 
دیر نشــده رئیس جمهور و کابینه دوازدهم کاری کنند و از وعده دادن، طرح سوال 

و ... فاصله بگیرند.
نابودی چندصد هزار شغل

پیشگیری از آسیب های اجتماعی است؟!
سخنگوی دولت می گوید افزایش قیمت بنزین، در پیشگیری آسیب های اجتماعی 

و صرفه جویی انرژی هزینه می شود.
به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی محمدباقر نوبخت 
رئیس ســازمان برنامه  و بودجه با حضور در این کمیسیون، گفت: در ماده 31 قانون 
برنامه ششــم افزایش قیمت حامل های انرژی تصریح شده است که باید انجام شود، 
ضمن اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در برنامه های پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی و صرفه جویی در مصرف انرژی هزینه خواهد شد.
درباره ســخنان آقای نوبخت باید یادآور شــد؛ اوال دولت چند ســال به خاطر 
سیاســی کاری و دغدغه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، چند سال خالف قانون 
عمل کرد و افزایش حداقلی قیمت بنزین را که تاثیرات تورمی اندکی داشــت، انجام 
نداد. و اکنون با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین که تورم شدید درپی دارد می خواهد 

تمام آن کوتاهی ها را یک جا با فشار به مردم جبران کند.
ثانیاً بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس و برخی کارشناسان و رسانه های حامی 
دولت، گران کردن 50 درصدی قیمت بنزین، 480 تا 800 هزار شغل را از بین می برد 
و به همین دلیل، مقدمه ایجاد آسیب های گوناگون اجتماعی است و نه تامین هزینه 

برای پیشگیری از این آسیب ها.
ثالثاً دولت اگر واقعاً دنبال صرفه جویی در مصرف بود، می توانست به کارت سوخت 
و ســهمیه بندی بنزین وفــادار بماند، نه اینکه با حــذف آن، موجب افزایش بی رویه 
شــود. االن هم، راه حل در پذیرش اشــتباه و احیای کارت سوخت است و نه فشار بر 
طبقات فرودستی که مصرف  بنزین چندانی ندارند اما باید عوارض تورمی گران شدن 

انفجاری اش را بپردازند.
متوسط هزینه خانوار

در دولت روحانی 5 برابر شد
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد الیحه بودجه 97، ادامه سیاست های شکست 

خورده دولت است که به جای کاهش فقر، به شکاف طبقاتی شدت می بخشد.
روزنامه جهان صنعت در تحلیلی خاطرنشــان کرد: روحانی در حالی رفع فقر و 
گسترش عدالت اجتماعی را در بودجه 97 در دستور کار خود قرار داده است که آمار 
مربوط به بودجه خانوارهای شهری در دولت یازدهم نشان از افزایش فاصله دهک های 

مختلف جامعه و گسترش فقر دارد.
قابل تأمل آن اســت که دولت در الیحه بودجه 97 که تقدیم مجلس کرده، به 
دنبــال اتخاذ چه رویکردهایی برای کاهش حذف فقر و گســترش عدالت در جامعه 
اســت؟ چرا که تکرار سیاســت های اتخاذ شده گذشته جز گستردگی بیشتر فقر در 

جامعه نتیجه ای نخواهد داشت.
چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بود در برنامه ششم توسعه، 
رفع فقر مطلق در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این تفاسیر باید دید اکنون که 
یک سال از شروع اجرای برنامه ششم توسعه می گذرد، چه میزان از هدف اصلی دولت 

برای کاهش فقر اجرایی شده است.
این روزنامه ضمن تخطئه سیاست های دولت احمدی نژاد، به سیاست اقتصادی 
دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: در الیحه بودجه 97 دولت که تقدیم مجلس شده 
است حذف یارانه 30 میلیون نفر در جامعه به نفع دهک های پایین جامعه تعیین شده 
است. باید دید آیا دولت با این تصمیم به دنبال راهی برای پر کردن جیب محرومان 

جامعه یا پر کردن کسری های بودجه خود است؟
این سؤال از آن جهت به ذهن می رسد که نگاهی به گزارش بودجه خانوارها در 

دوره اول دولت روحانی حاکی از افزایش فاصله غنی و فقیر در این سال ها بوده است.
گزارش بودجه خانوارهای شــهری بانک مرکزی در ســال 1391 نشان می دهد 
که متوســط هزینه ناخالص یک خانوار شــهری طی یک سال، 6/21 میلیون تومان 
عنوان شــده است. تقسیم این عدد بر 12 ماه سال این نتیجه را می دهدکه متوسط 
هزینه ناخالص یک خانوار شهری طی یک ماه 8/1 میلیون تومان بوده است. بررسی 
دهک های مختلف جامعه و واکاوی هزینه ماهانه آنها نیز نشان می دهد که دهک های 
پایین تر فقیر و دهک های باالتر غنی تر هستند. چرا که متوسط هزینه ماهانه دهک 
اول جامعه که فقیرترین قشر جامعه در آن حضور دارند در سال 91، حدود 400 هزار 
تومان یا 4/0 میلیون تومان بوده است. متوسط هزینه ماهانه دهک دهم جامعه نیز که 
غنی ترین قشر جامعه در آن حضور دارند، حدود 5 میلیون و 300 هزار تومان یا 3/5 
میلیون تومان بوده است یعنی دهک دهم 2/13 برابر بیشتر از دهک اول در ماه هزینه 
می کرده است. این همان اختالف طبقاتی است که در جامعه از آن سخن می گویند. 
نکته دیگر این است که در سال 1391، متوسط هزینه ماهانه 60 درصد از خانوارهای 
جامعه یا 6 دهک، زیر متوسط هزینه متوسط خانوارها بوده است. یعنی شش دهک 
کمتر از 8/1 میلیون تومان در ماه هزینه می کرده اند و تنها هزینه چهار دهک باالتر از 

8/1 میلیون تومان بوده است.
اما بررسی گزارش بودجه خانوارهای شهری در سال آخر دولت یازدهم یعنی سال 
1395 نشان می دهد در این سال متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری 39 میلیون 
تومان بوده است. بنابراین متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود 3/3 میلیون 
تومان بوده است. در این سال متوسط هزینه خانوارهای شهری دهک اول )فقیرترین 
قشر جامعه( حدود 700 هزار تومان یا 7/0 میلیون تومان و متوسط هزینه خانوارهای 
شهری در دهک دهم )ثروتمندترین قشر جامعه( حدود 10 میلیون و 300 هزار تومان 
یا 3/10 میلیون تومان بوده اســت. یعنی دهک دهم در ســال 95، 14 برابر بیشتر از 
دهک اول در ماه هزینه می کرده اســت که این مقدار در ســال 91 تقریباً 2/13 برابر 
بوده است. یعنی در طول دولت یازدهم فاصله فقیر و غنی یا همان اختالف طبقاتی 
بیشتر شده است. از طرفی در سال 1395، 70 درصد خانوارهای جامعه یا هفت دهک 
زیر 3/3 میلیون تومان )متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال 1395( در 
ماه هزینه می کرده اند. این یعنی یک دهک بیشتر نسبت به سال 91، به زیر متوسط 

هزینه خانوارهای شهری سقوط کرده است.
نگاهی به آمارهای باال نشان می دهد که دولت یازدهم اختالف طبقاتی یا همان 
فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده است و به همین خاطر هم اکنون با بودجه های خود 
به دنبال رفع فقر و ایجاد عدالت اســت. اکنون دولت یازدهم با این تفکر که با حذف 
یارانه نقدی 30 میلیون نفر از جامعه به نفع اقشار ضعیف جامعه می توان فقر را از دامن 
جامعه پاک کرد، سیاستی که به نظر می رسد همانند سایر برنامه های دولت در گذشته 

اگر با تدابیر درستی اتخاذ نشده باشد با شکست مواجه خواهد شد.
کدام وعده دولت عملی شده

که مردم وعده ایجاد اشتغال را بپذیرند؟!
یک روزنامه حامی دولت نوشت مردم به اعتبار عملی نشدن وعده های دولت، ادعای 

ایجاد اشتغال به واسطه  گران کردن بنزین را نمی پذیرند.
به گزارش روزنامه بهار، پایگاه اطالع رسانی دولت نوشته است: »دولت برای ایجاد 
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با کمبود منابع مواجه است و در الیحه بودجه سال آینده 
ایران برنامه هایی برای تامین منابع جهت اشتغال زایی پیش بینی شده که یکی از آنها 

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است.«
در الیحه بودجه ســال 1397، قیمت بنزین لیتری 1500 و گازوئیل 400 
تومان پیشــنهاد شــده و البته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن 

مشخص نیست. 
این گزارش پیش بینی کرده که در صورت تصویب پیشنهاد افزایش بهای بنزین 
و گازوئیــل در مجلــس، 17 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می شــود و 
برنامه ریزی شــده تا این منابع صرف اشتغال شود. قیمت پایه بنزین در حال حاضر 
لیتری هزار تومان و گازوئیل لیتری 300 تومان است. این گزارش نگرانی  در مورد آثار 
منفی افزایش بهای سوخت را کم اهمیت دانسته و نوشته است: »میزان تورم ناشی از 

گرانی سوخت زیر یک درصد خواهد بود.«
بهار می افزاید: با این حال این گزارش موجی از نگرانی را در افکار عمومی ایجاد 
کرده اســت،  بسیاری معتقدند که بار روانی افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل هاي 
انرژی مي تواند گرانی هاي بیشــتری را رقم بزند. این نگرانی ها در فضای جامعه و در 

شبکه هاي اجتماعی به شکل بارزی دیده مي شود.
در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند که افزایش بنزین نمي تواند به هدف 
اشــتغالزایی دولت کمکی کند. عده اي از تحلیلگران افزایش قیمت بنزین را با هدف 
دولت همخوان نمي دانند. از سوی دیگر برخی دیگر نیز مي گویند برای افزایش قیمت 
حامل هاي انرژی در این سطح باید اعتماد باالیی میان دولت و مردم وجود داشته باشد، 
که ظاهرا این اعتماد به واســطه فسادهای اقتصادی و نادیده گرفتن وعده ها از سوی 

دولت دچار خدشه شده است.
 این منتقدان مي گویند رقمی که برای افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته شده، 
رقم باالیی است و درک آن برای مردم دشوار است.اما عده اي دیگر نیز اساساً افزایش 
قیمت حامل هاي انرژی در این مقطع زمانی را زیر سوال مي برند. آنها مي گویند دولت 
برای رفع بحران هاي خود راه هاي بهتری دارد، از جمله بهبود نظام مالیاتی. آنها همچنین 

معتقدند مبارزه با فساد مي تواند در شرایط کنونی اولویت باالتری داشته باشد.

گفت: سخنگوی دولت می گوید آنهایی که می گویند از رای دادن به آقای 
روحانی پشیمان شده اند اصال رای نداده اند که حاال پشیمان شده باشند!

گفتم: ولی بســیاری از پشیمان شده ها همان هایی هستند که در 
جریان تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور همه جا همراه ایشــان بودند 
و در روزنامه هــای زنجیره ای و فضای مجازی ده ها تحلیل و گزارش و 
اظهار نظر در حمایت از ایشان داشته اند! چطور ممکن است که اصال 

رای نداده باشند؟
گفت: اگه این طوریه از کجا معلوم که خود آقای نوبخت رای داده باشه؟! 

اصال شاید بقیه اعضای کابینه هم رای نداده باشند! 
 گفتم:  ای بابا!! مگه میشه؟!

گفت: وقتی به کسانی که آنهمه در انتخابات برای آقای روحانی تبلیغ کرده 
و مطلب نوشته و در همه میتینگ های انتخاباتی همراه ایشان بوده اند و االن 
پشیمان شده اند، می گویند شما اصال رای نداده اید، با اعضای کابینه چه فرقی 

دارند؟ که باید رای دادن اینها را قبول کرد ولی رای دادن آنها را نپذیرفت؟!
گفتم: البته فرق دارند! آن عده از رای خود پشیمان هستند ولی 

اعضای کابینه ابراز پشیمانی نکرده اند!
گفت: اعضای کابینه هم پشــیمانند ولی هنوز مثل بقیه پشیمانی خود را 

رسما اعالم نکرده اند!
گفتم: یارو داشت از وسط خیابان رد می شد که با یک موتور سوار 
 تصادف کرد و نقش بر زمین شــد... این ماجرا قرار بود جوک بشود

 ولی خب، تصادف پیش آمد و ماجرا ادامه پیدا نکرد! خب تقصیر کسی 
نیست، حادثه که خبر نمی کنه!!

در آستانه حماسه تاریخ ساز 9 
دی علما و برخی چهره های سیاسی 
در سخنانی با تاکید بر لزوم تکرار 
روز سرنوشت ساز  این  یادآوری  و 
تصریح  اسالمی  انقالب  تاریخ  در 
خلق  9دی  حماســه  اگر  کردند: 
نمی شد در واقع امروز ما دیگر آن 
ارزش هــا و آرمان هایی را که امام 
راحل در ایجاد انقالب به دنبال آن 

بود را شاهد نبودیم.
آیت اهلل محسن مجتهد شبستری 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با  اشاره به اهمیت و لزوم گرامیداشت 
9 دی، گفــت: علت اینکه برخی روزها 
در تاریــخ ماندگار شــده اند به دلیل 
تاریخ ســازی آنان اســت.حوادثی که 
تاریخ ساز بوده است نباید فراموش شود 
زیرا می تواند برای آیندگان عبرت آموز 

باشد و 9دی ازجمله آن روزها است. 
آیت اهلل مجتهد شبستری با  اشاره به 
حضور گسترده مردم در راهپیمایی 9 
دی سال 1388، خاطرنشان کرد: حضور 
گسترده، بی نظیر یا کم نظیر مردم ثبات 
و آرامش را به کشور برگرداند، بنابراین 
گرامیداشــت این حماســه همه ساله 
بسیار مفید و عبرت آموز است تا سبب 
شود دشمنان نظام جمهوری اسالمی 
ایران بار دیگر این دســت افکار را در 

سر نپرورانند.
گرامیداشت 9 دی 

کشور را بیمه می کند
آیت اهلل حســن عالمــی نماینده 
مــردم خراســان رضــوی در مجلس 
خبرگان رهبری نیز با اشاره به اهمیت 
گرامیداشت حماســه 9دی، گفت: با 
کالبدشکافی فتنه 88 و حماسه 9دی 
متوجه می شــویم که جریــان نفاق و 
ضدانقالب با پوشش و شعار انقالبی برای 
ایجاد اصالح در انقالب شکل گرفته بود. 
آن جریان فتنه چهره خود را که مملو 
از مخالفت با نظام جمهوری اسالمی و 
ارزش های اسالمی بود زیر نقاب دفاع 
از ارزش های اسالمی پنهان و به عرصه 

مبارزه با انقالب وارد میدان شد.
آیت اهلل عالمی با بیان اینکه حماسه 
بی نظیر 9دی در حقیقت شکست نفاق 
جدید بود، اظهار داشت: فتنه 88 پس 
از جریان قبلی منافقین که تحت عنوان 
مجاهدین خلق برای نابودی نظام انقالب 
وارد صحنه شده بودند، شکل گرفت تا 
همان هــدف را دنبال کنند و این امر 
با شــعارهایی که ســر می دادند کامال 

مشهود بود.
وی با تاکید بر اینکه یاد و خاطره 

حماسه 9دی باید با قوت بیشتر گرامی 
داشــته شــود، تصریح کــرد: تکرار و 
یادآوری حماســه 9دی برای مردم و 
بخصوص جوانان امری الزم و ضروری 
است تا در آینده اگر با چنین جریان های 
منحرفی که با شعارهای جدید و ظاهری 
موجه روبرو شــدند فریب شــعارهای 
کاذب و منافقانه آنان را نخورده و شیفته 
محتوای مسموم و کشنده  آنها نشوند. 
اگر حماسه 9دی خلق نمی شد در واقع 
امروز ما دیگر آن ارزش ها و آرمان هایی 
را کــه امام راحــل در ایجاد انقالب به 

دنبال آن بود را شاهد نبودیم.
کشف بیش از 2 هزار سند 

از جلسات فتنه گران
نقوی حســینی  حســین  ســید 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در مراسم گرامیداشت روز بصیرت در 
پاکدشت، با بیان اینکه فتنه خط قرمز 
نظام و انقالب است، گفت: ملت فهیم 
ایران به ذات منفی همه ســران فتنه و 
حامیــان آنها به خوب پــی بردند و با 
حماسه بزرگ 9 دی فتنه دشمنان را 

سرکوب کردند.
وی با بیان اینکه خیانت فتنه گران 
از ذهن ملت پاک نخواهد شــد، افزود: 
ســران فتنه با سکوتشان نشان دادند 
توبه پذیر نیستند و اهداف استکباری 
را بر خواسته های مردم ترجیح می دهند.

نقوی حسینی با  اشــاره به اینکه 
انتخابــات دلیل فتنه 88 نبــود، ابراز 
کرد: ایــن فتنه با هدف براندازی نظام 
جمهوری اسالمی برنامه ریزی شده بود 
به طوری که 8 مــاه قبل از انتخابات، 
برخی از شبکه های معاند برای مدیریت 
فتنه راه اندازی شــد. فتنه 88 آخرین 
فتنــه در ایــن نظام نبــود، ادامه داد: 
دشــمن در حال فعالیت اســت و از 9 
ماه قبل از فتنه تاکنون بیش از 2 هزار 
سند از جلسات آنها کشف شده است. 
نقوی حســینی به سخن رئیس سابق 
سازمان ســیا  اشاره کرد و گفت: برنده 
واقعی و پیروز میدان حوادث سال 88 

رهبر ایران بود.
مردم ایران هرگز فتنه 88 را 

فراموش نخواهند کرد
حسینعلی شهریاری با بیان اینکه 
مردم ایران هرگز فتنه 88 را فراموش 
نخواهنــد کرد،اظهار کــرد: مردم در 
حماسه 9 دی تمام معادالت دشمنان 
نظام را بر هم زده و توطئه های آنان را 

خنثی کردند.
وی ادامه داد: حضور مردم در روز 9 

دی هم به استکبار جهانی و هم به ایادی 
آن فهماند که این نظام جایگاه دارد و 
توده هــای مختلف مردم از آن حمایت 
می کنند. به این سادگی نمی شود یک 
انقــالب ایدئولوژیک را توســط برخی 
افراد فتنه گر به حاشیه برد. مردم ایران 
هرگز فتنه 88 را فراموش نخواهند کرد، 
دشمنان نظام را شناخته و به بصیرت 

الزم رسیده اند.
نفوذ

اصلی ترین عامل ایجاد فتنه بود
احمدعلــی مقدم عضو شــورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اســالمی با بیان 
اینکه نفوذ اصلی ترین عامل ایجاد فتنه 
بود گفت: عوامل فتنه 88 با وجود اقرار 
به عدم امکان تقلب در انتخابات حاضر 

به محکومیت فتنه نیستند.
وی با بیان اینکه معتقد است بعد 
از گذشت چند سال از فتنه همه ابعاد 
مختلف آن، خیانت فتنه گران، اجحاف 
در حق نظام و شیوه های گسترش آن 
در جامعه بازگو نشــده است، تصریح 
کرد: همانطــور که ابعــاد روز 9 دی 
به عنوان یــک قیام ملی بــرای مردم 
بازگو نشــده است نگذاریم این قیام به 
فراموشــی سپرده شود و شیطنت های 
عوامــل داخلی و خارجــی فتنه باید 
برای مردم توســط نخبگان بیان شود. 
اظهرمن الشمس است که هدف اصلی 
فتنه 88 دغدغه عدم وجود دموکراسی 
در ایران و بحث تقلب در انتخابات نبود 
بلکه براندازی نظام و انقالب اســالمی 

نشانه گیری آنان قرار داشت.
مقــدم ادامه داد: بــه تعبیر مقام 
معظم رهبــری حضرت امام خامنه ای 
قیام تاریخی و ماندگار 9 دی 88 یکی 
از قله هــای فراموش نشــدنی، حرکت 
برخاسته از بصیرت، شناختن موقعیت 
و حضور در لحظه های مورد نیاز است 
و حرکتــی در فضای غبارآلود و متکی 
بــر ایمان و اراده الهی در تاریخ انقالب 
اســالمی بود لذا نبایــد هیچ گاه آن  را 
فرامــوش کرد. چهــار عامل اصلی که 
موجب شد که این حرکت خودجوش 
تاریخی به وقــوع بپیوندد یک ایمان و 
باورهای اعتقــادی مردم، دوم رهبری 
الهی و هوشمندانه مقام معظم رهبری 
حضرت امام خامنه ای، ســوم بصیرت 
ملت ایران و چهارم عاشورای حسینی.

سران فتنه 
حلقه ای از توطئه علیه اسالم

و ملت های منطقه شدند
علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم 
تهران نیز در نشست »بررسی پیامدهای 

اقتصادی فتنه 88« با بیان اینکه حصر 
ســران فتنه ربطی به مسئله انتخابات 
نــدارد، گفت: واقعیت این اســت که 
سران فتنه در آن زمان آتش بیار فتنه 
در داخل کشور بودند اما زمانی محصور 
شدند که فتنه تمام شده بود. در واقع 
علت حصر به اتفاقاتی که در سال 89 در 
سوریه آغاز شد، برمی گردد. در سال 89 
اتفاقاتی به دست نظام سلطه در سوریه 
افتاد تا معادالت امنیتی منطقه را برهم 
بزنند، با این وجود سران فتنه نیز آمدند 
و خودشان را حلقه ای از این توطئه نظام 
سلطه علیه اسالم و ملت های منطقه و 
به ویژه ملت ایران قرار دادند و به همین 
دلیل محصور شدند.در واقع زمانی که 
تهدیــدات بزرگ و آتش فتنه عظیمی 
در منطقه بین ملت های مسلمان و در 
درون کشورهای اسالمی داشت شعله ور 
می شــد، یک عده ای هم در داخل به 
دنبــال این بودند که ایــران را به یک 

کانون آتش تبدیل کنند.

علما و چهره های سیاسی مطرح کردند

حماسه 9 دی 
تداوم انقالب اسالمی را تضمین كرد 

پس  آمدنیوز  وابسته  رسانه 
این بار  ُمهر،  جعل  در  رسوایی  از 
تخریب  در  بودجه سازی سعی  با 
دوباره آیت اهلل جوادی آملی دارد.
خبرنگاران؛  باشــگاه  گزارش  به 
آیت اهلل جوادی آملی در درس تفسیر 
هفته گذشــته خود با  اشاره به واژه 
قرآنی »مرجفون« در آیه 60 ســوره 
احزاب تاکید کرد : »مرجف به کسی 
گفته می شود که اخبار کذب و بی پایه 
و اســاس در جامعه پخش می کند. 
مرجفون به دنبال پخش اراجیف در 
جامعه هستند و »آمدنیوز« یک نمونه 

از مرجفون هست.«
به دنبال بیانات روشنگرانه آیت اهلل 
جوادی آملــی در تقبیح اراجیف بافِی 
آمدنیوز، این شبه رسانه پس از انتشار 
پســت های متعددی حاوی اهانت به 
ایشان، شــیوه نخ نمای جعل سند را 
بــرای تخریب این مرجع عالیقدر در 

دستور کار قرار داد.
آمدنیــوز در یــک مرحلــه بــا 
ناشــی گری محض، به جعل نام های 
منســوب به آیت اهلل روحانی متوسل 

شــده و در متــن آن بــه آیــت اهلل 
جوادی آملی تعریض وارد نموده بود؛ 
که البته به ســرعت با اطالع رسانی 

رسانه ها مفتضح شد.
در واقع هدف اصلی این شبه رسانه 
مزدور، تخریب شخصیت های برجسته 
کشــور بوده و »فتوشاپ« ابزار اصلی 
پیشــبرد  بــرای  آن  گرداننــدگان 
این  میباشــد.اهتمام  روانی  عملیات 
رســانه جعلی، برای تخریب آیت اهلل 
جوادی آملی تا اندازه ای اســت که به 
این مقدار بسنده نکرده و دروغ پراکنی 
و سندسازی را همچنان ادامه می دهد.

در نمونه ای دیگر، آمدنیوز مدعی 
شــده اســت که در الیحــه بودجه 
97 »بــرای بــه دســت آوردن دل 
]آیت اهلل[ جوادی آملــی، میلیاردها 
تومان ســهم پدافند غیرعامل را به 
مؤسسه انتشــاراتی اسراء وابسته به 
مرتضی جوادی آملی ]فرزند معظم له[ 

اختصاص دادند!«
جاعــالِن آمدنیــوزی در تصویر 
ســاختگی خود از الیحه بودجه سال 
1397، مبلــغ این قرارداد را بیش از 

30 میلیارد تومان عنوان کرده اند!
با بررســی الیحه ارائه شــده از 
ســوی دولت به مجلس، مشــخص 
می شود که »آمدنیوز« با استفاده از 
»فتوشــاپ« این ردیف بودجه را که 
توضیح دیگری داشــته، تغییر داده و 
از آن برای تخریب شخصیت آیت اهلل 

جوادی آملی استفاده کرده است.
در این ردیف نام هیچ انتشاراتی 
به عنــوان طــرف قــرارداد پدافند 
غیرعامــل ذکر نشــده و برای چاپ 
کتب و نشــریات، حــدود 3 میلیارد 
تومان توســط دولت تخصیص داده 

شده است، نه 30 میلیارد تومان!
این رسوایی ها نشان می دهد که 
آمدنیوز چگونه با جعل و فتوشــاپ، 
علیه شخصیت ها و نهادها سندسازی 
کرده و با تکیه بر بی اطالعی مخاطبان 
خــود، اغراضش را دنبــال می کند. 
اکنــون به آســانی می تــوان درباره 
میزان وثوق و صحت اســناد ادعایی 
این شبه رسانه قضاوت کرد و بیش از 
بزرگانی همچون  بصیــرت  به  پیش 
آیت اهلل جوادی آملی حفظه اهلل پی برد.

ادامه رسوایی های شبه رسانه وابسته 

بودجه سازی آمدنیوز 
برای تخریب آیت اهلل جوادی آملی


