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»حاشیه سازی « این روزها برای دولتمردان از نان شب هم واجب تر 
شده است. پیش بینی چنین وضعی اصال سخت نبود. پیش از این بارها 
در همین وجیزه پیش بینی کرده بودیم که دولت اگر تغییر مسیر ندهد، 
به حاشیه سازی نیاز جدی خواهد داشت. دست فرمانی که دولت اول 
آقای روحانی با آن کشور را اداره می کرد، به مقصد نمی رسید؛ دولت هم 
تغییر مسیر نمی داد و در عوض، ناکامی ها را به پای دولت قبل می نوشت 
تا شاید با ادامه این مسیر فرجی شود و به مقصد برسد. این مسیر ادامه 
یافت تا اینکه به ناکجا آباد رسید. اظهارات و سیاست های »کد خدا« 
 و دوســتان اروپایی اش نیز نشــان می داد، برجام فقط و فقط یک 
کاله گشاد بود و خبری از گشایش اقتصادی نیست. امتیازها همه نقدا 
داده شده بود، دولت باید راهی پیدا می کرد... دولت دوم شروع شده 
بود. دیگر نمی شد تقصیر ها را به گردن دولت قبل انداخت! اینجا بود که 
»حاشیه سازی« برای سرگرم کردن مردم به مسائلی غیر آنچه به خاطر 
آن به دولت رای داده بودند، خیلی جدی در دستور کار قرار گرفت. 

حاال این بازی ها، برای دولت از هر چیز دیگری واجب تر شده است.
این حاشیه ســازی ها حاال کمی عمیق تر شــده و با هجمه های 
ناجوانمردانه همراه گردیده تا بعضا به مســئله اصلی کشور تبدیل 
شود. به جرأت می توان گفت در کمتر برهه ای، جامعه ما با این حجم 
از حاشیه و هجمه مواجه بوده است. هجمه ها شبیه به هجمه های دوران 
اصالحات و مجلس ششم است. »خرابه تحویل گرفتیم، نمی گذارند 
مشکالت را حل کنیم، معصوم را هم می توان نقد کرد، امام حسین)ع( 
با یزیدیان مذاکره کرد!، جاسوس نبود، استاد دانشگاه و فعال محیط 
زیست بود، اساتید دانشگاه نمی توانند جاسوس باشند، قائله درویش 
داعشــی ها و فرستادن پلیس دست بســته به سمت آنها، اسالمی 
شــدن خودرو با قرار دادن قرآن در آن و این روزها، حجاب اجباری 
یا اختیاری، رقاصی دختران مقابل شهردار آن هم به نام گرامیداشت 

میالد حضرت زهرا)س(! و...«
 به این حاشیه ها، هجمه ها و هتاکی های گاه و بی گاه به منتقدان، 
توئیت های اهانت آمیز به رسانه ها، تشبیه کردن منتقدان به سگ!، 
اذعان به بی اعتقادی به جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه، تالش 
برای به رسمیت شناخته شدن رژیم کودک کش صهیونیستی و... را 

هم اضافه کنید.
 چه اتفاقی افتاده؟ چرا اطرافیان دولت و بعضا خود دولت به این 
وضع افتاده اند؟ چرا دولتی که شعار می داد»قلم ها را نشکنیم، دهان ها 
را نبندیم«، یک رسانه منتقد را به آن شکل، هتاکانه می نوازد؟ چگونه 
می شود، یک دولت که با ژست دموکراسی به قدرت رسیده به جایی 
می رسد که، مخالفانش را جلوی دوربین های تلویزیونی و میلیون ها 
بیننده کم عقل می خواند؟ و در یک کالم، چه بر سر دولت و جریان های 

سیاسی نزدیک به آن آمده است؟
پاسخ این سؤال ها در مسیری است که دولت محترم در این 5 سال 
طی کرده اســت. بخش دیگری از پاسخ ها نیز نزد مدیرانی است که 
اطراف دولت و سایر مراکز نزدیک به دولت مثل شهرداری حضور دارند.
در اینکه دولت تمام تخم مرغ هایش را در سبد مذاکرات هسته ای 
گذاشــت و به غربی ها اعتماد کرد و به مردم گفت، با این مذاکرات، 
وضعیت اقتصادی گل و بلبل می شود و حتی مشکل آب خوردن مان 
نیز حل می گردد تردیدی نیســت. خوشبختانه صحبت ها، تیتر ها و 

تحلیل های این جریان درباره برجام موجود است:
ایران خندید«،  ایران«، »کلید چرخید،  »فتح الفتوح دیپلماسی 
»مهر تدبیر بر پیشــانی تحریم«، »انفجــار امید«، »غروب تحریم، 
ساحل توافق«، »ظریف گل زد، ایران خندید«، »پیروزی بدون جنگ«، 
»انقالب دیپلماسی، جهان تغییر کرد«، »حصر ایران شکست«، »انفجار 
اتمی بدون بمب«، »تالش های ظریف و کری نتیجه داد، توافق قهرمانانه 
ایران«، »خورشید درخشان شد، تا باد چنین بادا« و... اینها تیتر نخست 
روزنامه های مدعی اصالحات در روز 24 تیرماه 94 یعنی درست یک روز 

پس از امضای برجام است.
حاال اما تقریبا تمام مقامات دولتی، از آقای ظریف و سیف گرفته تا 
عراقچی و تخت روانچی علنا اذعان می کنند، از برجام هیچ آبی برای 
کشور گرم نشده اســت و آمریکایی ها بد عهدی کرده اند. برخی که 
هنوز امید دارند هم می گویند، روح برجام مهم تر از متن برجام است! 
ماجرای هواپیمای وزیر خارجه کشورمان در آلمان تازه ترین سند از 

بی خاصیتی روح و جسم برجام بود.
راز این همه حاشیه، هجمه و حمله به منتقدان در همین نکته است. 
برجام همه چیز دولت بود و با این بدعهدی ها دولت »همه چیز« خود را 
از دست داده است. نگاهی به صفحه اول این روزهای روز نامه های حامی 
دولت اگر بیندازید، خبری از تیترها و تصاویر آنچنانی درباره آقای 
روحانی نیست. این یعنی دولت، عالوه بر برجام، حامیان خود را هم از 
دست داده. شاید هر کس در شرایط امروز دولت بود، همین گونه حاشیه 
می ساخت، اهانت می کرد و بعضا حرف های عجیب و غریبی می زد که 

کسی، علت بیان آن را پیدا نمی کرد. مثل ماجرای قرآن و خودرو!
این البته همه ماجرا نیست. بخش دیگر پاسخ این پرسش ها نزد 
اطرافیان دولت و همین جریان های سیاسی و در یک کالم، »فتنه گران« 
است. دولت متاسفانه به رغم هشدارهای دلسوزانه منتقدان، هیچ گاه 
حاضر نشد با فتنه گران مرزبندی کند. فتنه گرانی که تا دیروز با رفتار 
و کنایه می فهماندند اعتقادی به جمهوری اســالمی ایران ندارند و 
حاال طی مصاحبه های تصویری می گویند، هیچ اعتقادی به جمهوری 

اسالمی ایران نداشته اند!
این جریان حتی تصریح می کنند، »اکثر اصالح طلبان عالقه ای به 

آقای خمینی ندارند.«)!(
دولت محترم اکنون دو راه پیش رو دارد. یا با همان دست فرمان 
ادامه دهد، که نتیجه آن معلوم است: دادن مولفه های دیگر قدرتمان 
به دشمن به امید گرفتن امتیازهای اقتصادی که قرار بود در مذاکرات 
هسته ای به دست آورد، مواجهه با بدعهدی های بعدی، حاشیه سازی 
و در پایان هتاکی به منتقدان. این راه دیگر جواب نمی دهد. راه دوم اما 
اعالم برائت از این جریان آلوده و پاکسازی دولت و تغییر مسیر است.
همین چند روز قبل برخی رســانه ها به نقل از آقای بعیدی نژاد، 
سفیر کشــورمان در انگلیس نوشتند: »در حال توافق با انگلیس بر 
سر یمن هستیم.« و اینکه »آمریکا را به نقض توافق هسته ای متهم 
خواهیم کرد... واشنگتن به طور مرتب توافق هسته ای را نقض می کند 
و این موضوع موجب نگرانی ایران است.«)!( دوباره همین دیروز خبر 
دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه، شهرداری چند ماهی است حقوق 
کارکنان خط 6 متروی تهران را پرداخت نکرده و این افراد شب عیدی 
با جیب خالی نزد خانواده خواهند بود. این دو خبر کافی است تا به این 
نتیجه برسیم که متاسفانه کسی قصد تغییر ریل ندارد و حامیان فتنه 
که جز ناکامی و حاشیه سازی، هنری ندارند هنوز در مراکز حساس 
مشغولند. به این شرایط باید به شدت انتقاد کرد. انتقاد از چنین وضعی 
»کم عقلی« نیست، مذاکره مجدد با ناقضان برجام و اجازه دادن به ادامه 

فعالیت چنین مدیرانی کم عقلی است.
شاید کمی متوهمانه به نظر برسد اما هیچ بعید نیست برخی از این 
کم کاری ها و ریل گذاری های غلط عمدی و با هدف ایجاد نارضایتی نه از 
دولت که از نظام صورت گرفته باشند. چقدر تالش کردند اعتراض های 
آرام مردمی به وضعیت بد اقتصادی را »ســازماندهی شده« از سوی 
نظام! جا بزنند و به اغتشــاش های پراکنده ای که به جنایت منتهی 
می شد، مشروعیت ببخشند؟! عدم ارائه خدمات به مردم در آن چند 
روز برفی تهران، به ورشکستگی کشاندن یک به یک کارخانه ها برای 
فروش زمین های مرغوب آن! و به قیمت بیکار شــدن صدها کارگر، 
کتمان رقم واقعی تورم، گل و بلبل نشان دادن وضعیت اقتصادی و...و 
در نهایت اعالم اینکه»نمی گذارند«، »اقتصاد در دست دولت نیست، 

در دست فالن نهاد است« جز برای ایجاد نارضایتی از نظام است؟!
رســیدن به نقطه مطلوب در همه حوزه ها، چه اقتصادی و چه 
فرهنگــی، روحیه جهادی و انقالبی می طلبــد. هیچ کس با آویزان 
شدن به این کشور یا آن کشور به جایی نرسیده است. سردار بزرگ، 
قاسم ســلیمانی یک نمونه کامل و عینی از مدیریت جهادی است 
که »داعش و گروه های تروریســتی و تکفیری«، یکی از بزرگترین و 
پرهزینه ترین پروژه صهیونیسم مسیحی در منطقه را با همین روحیه 
انقالبی زمین گیر کرد. فاصله وضعیت منطقه ای ما با وضعیت اقتصادی 
و فرهنگی مان، فاصله ای است به اندازه زمین تا آسمان. مدیریت این 
دو منطقه از دو تفکر متفاوت سرچشمه می گیرد. قضاوت با شما، کدام 
روش موفق تر است؟ کدام یک محبوب تر؟! پاسخ خیلی روشن است. 

دولت ریل را تغییر دهد.

حاشیه سازی
واجب تر از نان شب!

 افسوس كه...!

جعفر بلوری

* مردم در انتخابات شرکت می کنند تا به خواسته هایی که مدنظر دارند برسند اما 
برای این دولت مردم ســهمی ندارند و گویا افراد دارای حق بهره برداری از ثمرات 

انتخاب صاحبان ژن های خوب و اجنبی ها هستند!
سپهر نعمتی
* آقایان دولتمردان به جای حاشــیه پردازی و پنجه به رخ دیگران کشیدن بگویند 
سرنوشت وعده هایی که به ملت دادید چه شد و چرا تعهدات برجام برای ایران اسالمی 
الزامی بوده اســت ولی تحریم ها هم همچنان پابرجاست و غرب همچنان در حال 

دیکته کردن خواسته های نوبه نو خود است.
021---0882

* کم عقل کسانی هستند که فکر می کنند با حاشیه سازی و سفسطه بازی می توانند 
افکار عمومی جامعه را از مسائل اصلی کشور که بی کاری و رکود می باشد منحرف 

سازند و فریب بدهند.
0916---3819

* آقای نوبخت، شما سخنگوی دولت جمهوری اسالمی ایران هستید، چرا با بیان 
واژه های پر از نفرت حتی به خوانندگان نشــریات منتقد دولت بی احترامی کردید؟ 

چرا میلی به شنیدن واقعیت ها ندارید؟
021---7472

* در شــأن ملت ایران نیست که مقامات دولت هر روز با ادبیات تند و توهین آمیز 
صحبت کنند. اگر مجلس در تذکر دادن به افراد خاطی مردد است، مردم می توانند 

بی معطلی به این افراد ادب سخن گفتن را بیاموزند.
مسقطی
* آقای نوبخت دشمنان خارجی را که حتی به اجرای توافق ناعادالنه برجام متعهد 
نبودند، با نیروهای انقالبی داخلی اشــتباه گرفته است. سخن اخیر او از سطح نازل 

ادبیات گفتاری در دولتمردان کنونی حکایت داشت.
0902---4610

* رفتار غیرعرف دیپلماتیک هیئت فرانسوی در دیدار وزیر خارجه فرانسه با آقای 
روحانی یک اهانت آشکار بود. به گونه ای که کف کفش مقام فرانسوی به سمت آقای 
روحانی گرفته شــده بود. دولت به نقدهای داخلی با اهانت پاسخ می دهد اما جالب 
است که پهن کردن فرش قرمز برای این قماش، تا به حال جز اهانت و تهمت چیزی 

عاید کشور نکرده است.
031---0876
* از نمایندگان متعهد طرح ســؤال از رئیس جمهور درخواست می شود با جدیت و 
مراقبت ان شاءاهلل تا انتها پیگیر طرح سؤال خود باشند و فریب فضاسازی های برخی 

خناسان را نخورند.
عباسی
* چرا برخی این قدر بر لزوم پاسخگو نبودن رئیس جمهور به مجلس و سوال نمایندگان 
اصرار دارند و تالش می کنند که رئیس جمهور پاسخگو نباشد؟! اگر حق نمایندگان 

هست که هست این خط قرمز عجیب و غریب از کجا درآمده است؟
0916---6726
* موضوع بررسی اموال مسئوالن و اعاده اموال نامشروع آنان به حساب بیت المال باید 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا کسی نتواند در مقابل این عدالت طلبی مقاومت 
کند. در این کار باید همه آســتین ها را باال بزنیم و البته باید ترفندهای قانون دانان 
قانون شکن برای توجیه نامشروع بودن ثروت هایشان نیز به دقت مورد توجه قرار بگیرد.
0160---0912 و 7977---0912
* دستاورد سفر وزیر خارجه فرانسه برای کشورمان چه بوده است؟ چرا چیزی از آن 
در رسانه ها عنوان نشد تا مشخص شود که این رفت و آمدها چه ثمراتی به همراه 

داشته است و چرا همیشه محرمانه و پشت درهای بسته می ماند؟!
0938---7772
* کم عقل کسانی هستند که برای اندک گوشه چشمی از سوی غرب حاضرند تن 
به هر ذلتی بدهند البته از نشــانه های کم عقلی آنان این اســت که همه را همانند 
خودشان می پندارند. بدون تردید بصیرت ملی روزی پاسخ کم عقالن را خواهد داد.
0938---0146
* اگر بی تدبیری و کم عقلی برخی از دولتمردان در مقابل بیگانگان و دشمنان نظام 
نبود جایی برای انتقاد و منتقدین باقی نمی ماند تا بعد از آن، توسط آقای رئیس جمهور 

متهم به کم عقلی بشوند.
0919---6738
* کم عقل آن افرادی هستند که با کشورهای بدعهدی توافق یک طرفه امضا می کنند 
که حتی ما را تروریســت می نامند، اما باز هم فرش قرمز برایشــان پهن می کنند و 

امتیازات اقتصادی جدید به آنها می دهند!
021---8580

* من به قول رئیس جمهورمان بی سواد، این را فهمیده ام که این جماعت فرنگی در 
طبیعی ترین حالت روابطشان بعد از زدن جیبمان، اگر بتوانند،  گردنمان را هم خواهند 
زد... آقای نوبخت براساس کدام تضمین می گوید اروپا تا آخر کنارمان خواهد ایستاد؟! 
مگر همین چند روز قبل نبود که سوخت هواپیمای وزیر امور خارجه کشورمان را 

تامین نکردند؟! واقعا که ساده لوحی هم حدی دارد؟! 
0911---0049

* بعضی از مســئولین نیاز به تســت ســالمت عقل دارند زیرا برخی از رفتارها و 
گفته هایشان شک برانگیز شده است!

021---3188
* چرا با کسانی که به شهدا توهین و اهانت می کنند برخورد نمی شود تا دیگر کسی 

جرأت جسارت به خود ندهد؟!
0938---3991
* معنی و مفهوم اینکه خانواده بعضی از مســئوالن و مدیران این دولت در خارج 
زندگی می کنند چیست؟ آیا غیر از آن است که این جماعت همه آمال خودشان را 

در غرب می دانند و دست از دنباله روی غربی ها برنمی دارند.
0912---5364
* آقای روحانی اگر کسی از اداره امور اجرائی کشور دچار ناتوانی می شود راهش این 
نیست که به سفسطه روی آورده و با هدف حاشیه سازی بگوید عده ای معتقدند با 

گذشتن کتاب قرآن در داشبورد ماشین، اتومبیل اسالمی خواهد شد!
0917---1574

* مگر برجام قرار نبود پول های نفت فروخته شده  را به کشور بازگرداند، چرا خبری 
از سرنوشت این پول ها نیست و اگر بیاید از طریق تحمیل کاالهای بنجل و خارج از 

نیاز جامعه و نیز نابودکننده تولید داخلی است؟
منیری و جوادی
* چرا صدا و ســیما اجازه پخش برنامه های تحلیلی و روشــنگرانه مثل جهان آرا و 
غیره در مورد تحمیل برجام جدید منطقه ای و موشکی با حضور کارشناسان منتقد 

دولت را نمی دهد؟
0912---3104
* چرا دســتگاههای قضایی و امنیتی فعالیت فرقه دراویش گنابادی را با این همه 
جنایت و خباثتی که مرتکب شده اند غیرقانونی اعالم نمی کنند که همگان تکلیف 

خودشان را با این عده بدانند.
0935---2131
* خبر می رســد که برخی از درختکاریها که براساس مشاوره نفوذی ها در سازمان 
محیط زیست انجام شده سرنوشت درخت خشکیده برجام را پیدا کرده است. برای 

این فجایع تکرار شونده تکلیف چیست و چه باید کرد؟
0912---2770
* روزنامه ایران در تاریخ 96/12/13 در صفحه 14 خود به تمجید از بن سلمان که 
در اصالحات خود به زنان حق رانندگی می دهد، پرداخته است. به گونه ای که وی 
ناجی زنان و گشــودن دروازه های فرنگستان به عربستان است! دولت باید مشخص 
کند که روزنامه دولتی ایران، موضع دولت را بیان می کند یا موضع شخصی یک مدیر 
مسئول را؟! آیا نظر دولت دوازدهم درباره آن شخص جنایتکار و خونریز همین است؟!
ملک آبادی
* روشنگری های روزنامه کیهان باید از طریق رسانه ملی در سطح کل کشور گسترش 

پیدا کند تا همه بدانند که یک عده قرار است چه بر سر ما مردم بیاورند.
0917---8003

خبر ویژه
روزنامه حامی دولت هم

ادعای جهانگیری را رد کرد
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد سیاست های دولت برای ایجاد اشتغال، با 

ناکامی مواجه شده است.
روزنامه تعادل در گزارشــی نوشــت: گرچه دولت وعده های بسیاری در حوزه 
اشــتغال داده اما هنوز آمارها از فضای راکد بازار کار حکایت می کند. در این میان 
تمام چشم ها به دستان دولت دوخته شده تا شاید با معجزه ای وضعیت اشتغال را 
اندکی سامان دهد. اما روند آمار بیکاری در سال های اخیر حاکی از ناتوانی دولت در 
ایجاد اشتغال بیشتر در بازار کار ایران است. دولت معموال مسئله اشتغا ل زایی را در 
قالب تسهیالت پیش بینی شده برای این منظور می بیند اما با تشدید محدودیت های 
مالی دیگر دســت دولت از ایجاد اشــتغال با تزریق منابع کوتاه  مانده است. بودجه 
عمرانی هم که تنها امید دولت برای جبران کســری بودجه در این سال ها بوده از 
تحقق باز مانده و یکی از مهم ترین بخش هایی که می توانســت اشتغال زایی را رقم 

بزند در رکود کامل فرو رفته است.
در این شرایط از یک سو به دلیل سهم باالی دولت در اقتصاد و از سوی دیگر 
به دلیل وجود نااطمینانی های بسیار و بستر نامساعد اقتصاد به ایجاد اشتغال از محل 
تحرک بخش خصوصی هم نمی توان چندان امید بســت. این طور به نظر می رسد 
که دولت درخصوص مســئله اشتغال به بن بست خورده و سیاست ها و برنامه های 

اشتغال زایی اش نتوانسته مرهمی بر درد کهنه بیکاری بگذارد.
یادآور می شــود اخیرا جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته بود: بهترین 
دســتاورد دولت را منفی جلوه می دهند. دولت به طور متوسط در 5 سال گذشته 
480 هزار شــغل ایجاد کرده و رشــد اقتصادی را به 6 درصد رسانده اما می گویند 

این بد است.
3 نرخی شدن ارز

در بازار مکاره حاشیه سازی های سیاسی
درحالی که برخی مدیران ارشــد دولت مشغول تولید حاشیه و سرگرمی برای 

مجادالت سیاسی هستند، نرخ ارز مجددا رو به افزایش گذاشت.
سایت انتخاب از سایت های حامی دولت دیروز در گزارش وضعیت بازار ارز نوشت: 
بازار ارز روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد؛ دیگر حتی به قیمتی که به عنوان 
نرخ ارز در بازار آزاد از سوی رسانه ها اعالم می شود هم نمی توان اعتماد کرد. دالر 
عمال سه نرخی شده، یکی نرخ دولتی، دومی نرخ بازار آزاد که با محدودیت عرضه 

می شود و سومی نرخ دالل ها که زیرپله ای و 300 تومان گران تر است.
5 سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی و وعده  تک نرخی کردن تدریجی 
نرخ ارز، نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه اکنون عمال شاهد سه نرخی شدن قیمت 
ارز هستیم. نرخ اول نرخ دالر مبادله ای است که 3741 تومان شد. نرخ دوم نرخ ارز 
در بازار آزاد است که کمتر از 4500 تومان اعالم می شود؛ اما دریافت ارز با این نرخ 
محدودیت های خاصی دارد چراکه تنها چند صرافی دالر به این قیمت می فروشند 
و به هر نفر هم فقط هزار دالر داده می شــود. نرخ ســوم نیز قیمت دالر در بازار به 
صورت غیررسمی و با حضور واسطه هاست که تا بیش از 4800 تومان هم می رسد. 
بانک مرکزی هم عمال هیچ اقدام مثبتی برای ساماندهی بازار ارز انجام نمی دهد.

اعتماد به نفس ندارد
اما متکبر است

حامی انتخاباتی روحانی، او را متکبر خواند.
صادق زیباکالم در مصاحبه با مجله اندیشه پویا گفت: »روحانی باید این روحیه 
که مردم را می توان با ســخنان دلنشــین و دادن امیدواری پوچ راضی نگه داشت 
کنار بگذارد. متاســفانه روحانی قدری متکبر و حتی متفرعن اســت، روحانی باید 

این روحیه را کنار بگذارد.«
یادآور می شود توهین اخیر روحانی به منتقدان و کم عقل خواندن آنها که تورم 
تک رقمی را قبول ندارند، با اعتراض گسترده حتی درمیان اصالح طلبان مواجه شد، 

چنان که عباس عبدی آن را نشانه فقدان اعتماد به نفس در روحانی خواند.
گزارش واشنگتن پست

از خوش رقصی 3 دولت اروپایی برای ترامپ
مقام های اروپایی ماه هاست با آمریکا هماهنگی می کنند تا ضمن حفظ برجام، 

فشارها بر ایران را افزایش دهند.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به رضایت دولت ترامپ از اقدامات اخیر دولت 
اروپایی علیه ایران نوشت: بسیاری از مقام های درگیر در روند مذاکرات اروپا با آمریکا 
بــرای حفظ برجام بر این باورند که این تالش ها موفقیت آمیز و رضایت بخش بوده 
است. »رکس تیلرسون«، وزیرخارجه آمریکا، در ماه جاری مذاکرات با اروپایی ها را 

»بسیار ثمربخش« توصیف کرد.
فرانســه، آلمان و انگلیس ماه هاست در تالشند تا ترامپ را متقاعد کنند که با 
سختگیری های وی علیه رفتارهای نامناسب ایران - آزمایش های موشکی، حمایت 
از تروریســم و دخالت های منطقه ای موافق و همراه هستند. آنها  امیدوارند با این 

اقدام توافق رئیس جمهوری آمریکا برای حفظ کامل برجام را جلب کنند.
دولت آمریکا به رهبری وزارت خارجه در تالش است که طی مذاکراتی سطح 
باال با اروپایی ها پیش از فرا رســیدن مهلت ماه مه )اردیبهشــت( که ترامپ برای 
خروج از برجام تعیین کرده، راهی برای رسیدگی به نگرانی های مورد نظر بیابند.

کنگره که از سوی ترامپ موظف شده عالوه بر ایجاد تغییرات قانونی در چارچوب 
کنونی برجام، به مسائل غیرهسته ای ایران نیز رسیدگی کند، اکنون منتظر نتیجه 

مذاکرات دولت آمریکا با شرکای اروپایی و توافق احتمالی آنهاست.
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهوری فرانسه، تالش کرده با آغوش باز از همتای 
آمریکایی خود اســتقبال کند و با موضع گیری جدی علیه رفتارهای غیرهسته ای 
ایران از هرگونه مخالفت با ابراز نظر نادرســت یا ناآگاهانه ترامپ پیرامون برجام و 

پیروی ایران از این توافق خودداری کرده است.
انگلیس هم با جدیت بیشــتری نگرانی دیگران درباره رفتارهای ایران را تکرار 

کرده و خواهان یافتن راهی مورد تأیید ترامپ است.
از رأی به دولت و نمایندگان همسو پشیمانم

یک فعال کارگری می گوید از رأیی که به برخی نمایندگان دادم بسیار پشیمانم 
چرا که آنها به همراه دولت، استاد جنگ روانی هستند.

حســن صادقــی در گفت وگو با خبرگــزاری کار )ایلنا( اظهار داشــت: دولت 
در اقدامــات ضد کارگری اش تنها نیســت و مجلس نیز بــا او همراهی می کند. ما 
مجبوریــم در مقابل تصمیم موجود، از قوانینی که بــرای مبارزه با آن می توان به 
آنها دسترسی داشت، اســتفاده کنیم زیرا با ضد کارگری ترین دولت و مجلس در 

تاریخ معاصر مواجهیم.
وی با بیان این مطلب که وزارت بهداشت، نهادی است که بیشترین انتقادات به 
آن معطوف است، گفت: آخر در کجای دنیا نهادهای مدیریتی و اجرایی یک کشور 
این گونه با روح و روان ملت شان بازی می کنند. مجلس و دولت استاد جنگ روانی 
هســتند. دلیل کارهای این دو نهاد که می بایستی خادم ملت باشند، منفعت طلبی 
حوزه درمان است. ما اکنون نگران این هستیم »نه بیست وهفتم« به جای اینکه در 
خزانه دولت صرف تأمین امکانات درمانی برای کارگران شود، به مصرف برنامه های 
بلندپروازانه وزیر بهداشــت و بازســازی سیســتم ترابری وزارت بهداشت و مراکز 

وابسته به آن برسد.
وی افزود: در طول دوره ســکانداری وزیر بهداشت، هزینه های درمانی حدود 
120 درصد رشــد داشــته اســت. این وزیر حامی حقوق مردم نیست. او به رغم 
شــعارهای عوام فریبانه ای که می دهد نه حامی حقوق محرومان و مستضعفان بلکه 
حامی توانگرانی از قبیل پزشکان است. در سال پیش رو ناکارآمدی حوزه درمان را 

هر چه بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
صادقی، وزیر بهداشــت و رئیس کمیســیون تلفیق مجلــس را نیز به چالش 
کشیده و گفت: 10 هزار میلیارد تومان بودجه ای که وزارت بهداشت برای پرداخت 
هزینه های کادر درمان بیمارســتان ها و درمانگاه ها گرفت، چه شد؟ البته مشخص 
اســت. این بودجه ها به جای اینکه صرف پرداخت دستمزدهای معوقه کادر درمان 
بیمارستان های دولتی شود، صرف بزک کردن مراکز درمانی شد. چرا وزیر بهداشت 
وقتی در زمینه اجرای طرح هایش دچار فقدان منابع مالی شده است، چشم طمع به 
منابع تأمین اجتماعی بسته است؟ چرا آقای تاج گردون به عنوان رئیس کمیسیون 
تلفیق مجلس، به جای نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه وزارت بهداشت برای طرح 
تحول سالمت، مهر تأیید بر انتقال منابع درمان تأمین اجتماعی به خزانه داری کل 

کشور می زند؟
وی افزود: به خاطر هزینه های باالی درمان و دارو، امروز نه فقط مستمری بگیران 
بلکه شرکت های بیمه هم دچار مشکل در پرداخت هایشان هستند. بسیاری از این 
شــرکت ها اکنون بدهی های بسیار زیادی به مرکز درمانی دارند و از پرداخت این 

بدهی ها عاجز شده اند.
می خواستید هزار میلیارد دالر

خسارت دیگر روی دست ملت ایران بگذارید
ارگان رســانه ای سرویس جاسوســی و وزارت خارجه انگلیس می گوید جنگ 

سوریه برای ایران پرهزینه بود و ایران نباید وارد چنین جنگی می شد.
شــبکه دولتی انگلیس بدون اینکه بر ناراحتی اصلی خود درباره حضور موفق 
ایران در این جنگ اشــاره کند می نویسد: حدود هفت سال دخالت تمام عیار ایران 
در جنگ داخلی ســوریه، برای تهران چقدر خرج داشته است؟ در سال های اخیر، 
این سوال بارها به خصوص در میان گروه های مخالف یا منتقد حکومت ایران مطرح 
شده اســت. در داخل کشور در جریان اعتراض های دی 1396، خرج کردن برای 

سوریه در شعارهای معترضان شنیده شد.

بی بی سی در ادامه مدعی شد ایران سالی 6 میلیارد دالر و مجموعا 36 میلیارد 
دالر بــرای جنگ ســوریه هزینه کرده و این رقم، پــول نصف یارانه های پرداختی 

بوده است.
درباره این عملیات روانی بی بی سی باید به چند نکته اشاره کرد. اوال، اگر واقعا 
رژیم انگلیس، جنگ ســوریه را یک جنگ داخلی می داند، پس وســط این جنگ 
داخلی چه غلطی می کرده که با داعش و عربســتان و آمریکا و رژیم صهیونیستی 

یک جبهه مشترک تشکیل داده بود؟!
ثانیا، همین جبهه داعش را ابتدا در عراق پروراند و سپس آن را به مانند یک 
ســرطان بدخیم به شرق )مرزهای ایران( و غرب )عمق خاک سوریه( سرایت داد. 
درواقع ائتالف اشــرار که انگلیس هم جزو آن است، یک بار 37 سال پیش، صدام 
را بــرای حمله به ایران تحریک و حمایت کردند و نوبت دوم، ماموریت صدام را به 
عهده داعش گذاشتند که چندین دولت مرتجع منطقه ای و غربی )ازجمله انگلیس 

و آمریکا( از آن حمایت مالی، تسلیحاتی، اطالعاتی و آموزشی می کردند.
فقط کافی است به گردانندگان شبکه دولتی انگلیس یادآوری کنیم جنگی را 
که 37 سال پیش به واسطه رژیم صدام به ملت ایران تحمیل کردند، به هزینه های 
30 سال پیش، دست کم هزار میلیارد دالر خسارت برجای گذاشت؛ به عبارت دیگر 
اگر فرزندان غیور ملت ایران و دیگر فرزندان جبهه مقاومت، سر مار را در همان عراق 
و سوریه نمی کوبیدند، باید یک جنگ خانمان برانداز دیگر را در خاک خود تحمل 
می کردند و ضمن اینکه باید تا سال ها می جنگیدند و ویرانی و نابودی نسل و حرث 
را به چشــم می دیدند، باید خسارت چندهزار میلیاردی را هم به جان می خریدند. 
بی تردید آمریکا و انگلیس می خواســتند ایران را به منطقه جنگ زده ای ویرانه تر از 
سوریه و عراق و افغانستان تبدیل کنند اما حاال که پوزه شان به خاک مالیده شده، 
اظهار دردشــان را با بهانه و دستاویزی دیگر )اظهار ناراحتی برای پول هزینه شده 

مردم ایران در جنگ سوریه!( بروز می دهند.
الف رفیق فابریک شهرام جزایری

درباره حفظ نظام
مدیر مسئول روزنامه اعتماد در دیدار یکی از سران فتنه گفته است اصالح طلبان 

تنها گروهی هستند که می توانند نظام را حفظ کنند.
الیــاس حضرتی در دیدار جمعی از اعضای فراکســیون امید با خاتمی گفته 
اســت: دوران دیگری برای اصالحات شروع شد و اشتباهاتی از جانب اصالح طلبان 
و حکومت بروز کرد و یک شرایط تنگ و تاریک ایجاد شد و برخی تصمیم گرفتند 
اصالح طلبان را از ریشــه بزنند و شما مجبور شدید در دماوند رای بدهید و خیلی 
از دوســتان حتی نتوانستند مراسم دعای کمیل و توسل را برگزار کنند و خیلی ها 
به زندان افتادند اما سال 92 یک فصل جدیدی آغاز شد و آقای عارف، بزرگواری و 

کناره گیری کردند و اصالح طلبان پشت آقای روحانی قرار گرفتند.
وی افزود: امروز زمان دیگری شــروع شــده و فکــر می کنیم تاریخ به گونه ای 
چرخیده که اصالح طلبان باید از آن پراکندگی فاصله بگیرند و منســجم تر از قبل 

و فعاالنه عمل کنند.
حضرتــی به تالش هــای داخلی و تالش هــای ســازمان یافته خارجی علیه 
اصالح طلبان اشــاره کرد و دلیل این هجمه را در این دانست که اصالح طلبان تنها 

گروهی هستند که می توانند نظام را حفظ کنند.
حضرتی همچنین از خاتمی خواست با تشکیل حلقه های فکری و اتاق های فکری 
در جهت اتصال این مجموعه ها برای رصد مباحث مورد نیاز جامعه، به فراکسیون 

امید ایده و سوژه داده شود.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید بر لزوم ارتباط با تمام ارکان حکومت تاکید 
و بیان کرد: ما ســنگ زیر آسیاب هستیم و برای انقالب و نظام خودمان می مانیم 

و این را نشان می دهیم.
سخنان حضرتی در حالی است که اخیرا سایت اعتماد آن الین با مصطفی تاج زاده 
)معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات( مصاحبه کرده و از قول وی گفته 
است »اکثریت اصالح طلبان، دیگر به جمهوری اسالمی و والیت فقیه اعتقاد ندارند«.
بــا این وصف آقای حضرتی چگونه رویش می شــود الف حفظ نظام توســط 

اصالح طلبان را بزند؟
اکنون با سخنان تاج زاده کامال روشن شده که اظهارات کمتر شنیده شده وی 
درباره واقعیت نداشتن تقلب در انتخابات سال 88، چه قدر دقیق بوده و همان گونه که 
آشوبگران شعار دادند انتخابات بهانه و اصل نظام، نشانه بوده است. در همان انتخابات 

اوباش آشوبگر و تحریک شده سران فتنه، روی جمهوری اسالمی خط کشیدند.
یادآور می شــود ســخنان تاج زاده، نوعی نشت بشکه است، و بی  آنکه خودش 
اهمیت داشته باشد، از آنچه درون جبهه مدعیان اصالحات می گذرد، خبر می دهد. 
بعد از سخنان تاج زاده، خاتمی و هیچ یک از سران حزب مشارکت و مجمع روحانیون 
و فراکسیون امید و شورای سیاســتگذاری اصالح طلبان و شخص الیاس حضرتی 
)رفیق فابریک شــهرام جزایری( به اظهارات صریح تاج زاده کوچک ترین اعتراضی 
نشــان نداده اند. با این وصف، سخنان مدعیان اصالح طلبی مبنی بر دلسوزی برای 

جمهوری اسالمی، صرفا گزافه گویی و حاکی از شدت نفاق است.

گفت: شهرداری تهران به بهانه روز زن در برج میالد و با حضور شهردار 
مراسم رقص و پایکوبی برپا کرده است!

گفتم: بعد از اعتراض ها گفته اند دختران زیر 8 سال رقصیده بودند!
گفت: اوال که فیلم مراســم نشان می دهد دروغ می گویند ثانیا؛ چرا باید 
چنین مراسم مستهجنی برپا کنند؟! آنهم با پول بیت المال و در شرایط کنونی؟!

گفتم: شهردار تهران گفته است من با این بخش از برنامه مخالف 
بودم و اعتراض داشتم!

گفت: همین که ادعا می کند اعتراض داشــته اســت! نشان می دهد که 
خودش هم می داند چه مراسم مزخرف و ضد ارزشی برپا کرده بودند!

گفتم: البته، فیلم مراســم موجود است و نشان می دهد آقای 
شهردار تا آخر نشسته بود و هیچ اعتراضی هم نکرده است!

گفت: اگر قضیه فاش نشــده بود که همین  اندازه هم به روی خودشان 
نمی آوردند!

گفتم: به قول شعر دستکاری شده شاعر؛
  چه مبارک ســحری بود و چه فرخنده شبی

 ولی افسوس که گشــت آمد و ما در رفتیم

خبرنگار فرانســوی با  اشاره به 
دیدار وزیر خارجه فرانسه و روحانی 
تصریح کرد: روحانی حاضر است برای 
نجات توافق هسته ای وین)برجام(، 

هر کاری بکند.
»ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه 
پس از پایان سفر روز دوشنبه اش به تهران، 
مذاکراتش با مقام های ایرانی را »صریح« 

توصیف کرد.
به نوشته وبگاه وزارت خارجه فرانسه، 
لودریان که در جمع خبرنگاران صحبت 
می کرد، گفت، با  اشــاره بــه دیدارش با 
»حســن روحانی« رئیس جمهور، »علی 
شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
ایران، گفــت: گفت وگوهایــی طوالنی 
داشتیم و پنج ساعت بحث هایی عمیق 
انجام دادیم. این بحث ها صریح بود. این 
دیدارها، به خصوص به دلیل فضای ملتهب 

منطقه، حائز اهمیت بود.
لو دریان گفت: چنــد موضوع را با 
مقام های ایرانی در میان گذاشته است: 
اوال مسائل مربوط به بحران های منطقه و 
نقشی که ایران می خواهد در بحران های 
مختلف ایفا کند. ایران وزن یک کشــور 
بــزرگ و در عین حــال توانمندی های 
مداخله یک کشور بزرگ را در اختیار دارد.

وی ادامــه داد: مــن همچنین این 
فرصت را داشــتم که از مقام های ایرانی 
درباره دیدگاهشــان در زمینــه برنامه 
موشک های بالستیک ســؤال کنم. این 
فرصت را یافتم که نگرانی فزاینده فرانسه 
دربــاره این دو موضــوع را مطرح کنم. 
هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید 

انجام شود.

مسابقه بوکس
کلمانسو« خبرنگار شبکه  »فرانس 
خبــری »یوروپ 1« که هــر روز صبح، 
جوانب یک مســئله بین المللی را برای 
مخاطبان این شبکه می شکافد، این هفته 
به سراغ سفر یک روزه »ژان ایو لودریان« 

وزیر خارجه فرانسه به تهران رفت.
این خبرنگار فرانسوی از نحوه متفاوت 
مذاکره وزیر خارجه فرانســه با مقامات 
مختلف ایران این چنین گفته:در مذاکره با 
دریابان علی شمخانی دبیر شورای امنیت 
ملی، طرفین در هیچ زمینه ای به توافق 
نرسیدند. یکی از حاضرین گفته که این 
دو مرد )امیر شمخانی و لودریان( مانند دو 

بوکسور به هم حمله می کردند.
کلمانســو افزود:در دیــدار با وزیر 
خارجه ظریف، از خشــونت جو )حاکم 
بر مذاکرات( کاسته شده بود ولی محتوا 
کمــاکان قاطعانه ارائه شــد. فقط )در 
مذاکرات( بــا رئیس جمهور روحانی بود 
که وزیر فرانســوی توانست چند زمینه 

مشترک پیدا کند.
ایــن خبرنــگار فرانســوی مواضع 
مشــترک روحانی و لودریان را اینگونه 
توصیف کرد: روحانی حاضر اســت برای 
نجات توافق هســته ای ویــن، هر کاری 
بکند؛ حاضر است برای یافتن راهکاری 
انسان دوســتانه در سوریه، فکر کند و از 
به کار بردن تسلیحات شیمیایی توسط 
متحد سوری اش »بشار اسد« نگران است. 
روحانی همچنین مایل به حفظ ارتباطات 
موجود )با فرانسه( برای ادامه کار بر روی 

این موضوع بحرانی است.
الزم به ذکر اســت که پیش از این 
کیهان در گزارش ها و تحلیل های متعدد 

به این موضوع اشــاره کــرد که »امضای 
برجام به هر قیمت« و ســپس »حفظ 
برجــام به هر قیمت« موجب اســتمرار 
»اقدامات نقد ایران در مقابل وعده های 
نسیه طرف مقابل« خواهد شد و به همین 
دلیل،تقریبا و تحقیقا هیچ دستاوردی عاید 

ایران نخواهد شد.
فروشنده بدهکار!

با تاســف بایــد گفــت، در برخی 
مذاکرات یا مواجهات دیپلماتیک مقابل 
آمریکا و غرب، موقعیت منحصر به فرد 
قدرت جمهوری اسالمی از سوی برخی 
نمایندگان ما ناشناخته ماند و در تراز آن 
رفتار نشد. دقیقا از همین نقطه بود که 
مثال برجام در تدوین و اجرا برخالف منافع 
ما رقم خورد. طرف مقابل با پالس هایی که 
از برخی سطوح سیاسی یا دیپلماتیک ما 
دریافت می کرد، به این ادراک خطا رسید 
که طرف ایرانی خود را دست کم گرفته 
و در موضع ضعــف می بیند؛ چنانکه به 
عنوان یکی از صدها سند ، وبسایت رادیو 
فرانسه-مهرماه 92- نوشت: »ارزیابی غرب 
از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار 
و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش 
حقوق ملی می بیند. بر پایه این جمع بندی 
اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را 
دشوارتر می کند و در همان حال قیمت 

فروش را کمتر خواهد کرد«!
متاسفانه آمریکایی ها اعم از دموکرات 
و جمهوری خــواه و دولــت و کنگره، با 
تست های متعدد دریافته اند که هر بالیی 
هم سر برجام بیاورند و هر نوع دشمنی 
مرتکب شوند، با کمترین واکنش عملی 
از ســوی دولت آقای روحانــی مواجه 

نخواهند شد.

خبرنگار فرانسوی:

روحانی حاضر است برای نجات برجام هر كاری انجام دهد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پرده از چهره نفاق افتاد
هجوم هماهنگ مدعیان اصالحات به ارزش های اسالمی

سرویس سیاسی - 
مدعیان اصالحات که پیش از این 
از اعتقاد خود به جمهوری اســالمی و 
خط امام ســخن می گفتند با گذشت 
زمان ماهیت حقیقی خود را نشان داده 
و در عمل مخالفــت خود با ارزش های 
 اســالمی را نشــان دادند، مخالفت با 
» حجاب اسالمی « ذیل عنوان » حجاب 
اختیاری « ، برگزاری مراسم لهو و لعب 
از سوی شهرداری تهران و اذعان یکی از 
محکومین فتنه به عدم اعتقاد این جریان 
به »جمهوری اسالمی « را بایستی در این 

راستا مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
در روزهــای گذشــته برخی مدعیان 
اصالحات در چندین جبهه به مقابله صریح با 
ارزش های اسالمی پرداخته و این تقابل آنان 
در روزنامه های زنجیره ای و برخی مراسمات 
خاص که از سوی شهرداری تهران برگزار 

شد نمود یافته است.
تقابل با احکام صریح اســالم از جمله 
ضرورت رعایت حجاب به عنوان نص صریح 
قــرآن که با بهانه اجباری نبودن حجاب از 
سوی مدعیان اصالحات مطرح شده و این 
مدعیان برای اثبات نظر ضد اسالمی خود 
به دنبال یافتن کدهای موید هستند را در 

این راستا می توان بررسی کرد.
این جریان به بهانه مخالفت با حجاب 
اجبــاری به گفته علی مطهــری نماینده 
تهران به دنبال برهنگی هستند، آنان چون 
نمی توانند نظر صریح خود را همان گونه که 
بدان معتقد هســتند علنی سازند آن را در 
پوششی از الفاظ و کلمات پنهان کرده و به 

خورد مخاطبین می دهند.
از ســوی دیگر در مراســماتی که از 
ســوی منتســبان به این جریــان برگزار 
می شود صراحتا هیچ التزامی به ارزش های 
اسالمی دیده نمی شود از جمله در همایش 
بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر 
روی ســن رفته و مقابل شــهردار تهران 
شــروع به رقصیدن می  کنند و نجفی آنها 

را تشویق کرد!
در جشن ابتذال برج میالد 

چه گذشت؟!
در همایش بانوان شاغل در شهرداری 
تهران چند دختر روی ســن رفته و مقابل 
شهردار تهران شروع به رقصیدن می  کنند و 
نجفی آنها را تشویق کرد و گفت: معتقد به 
سهمیه بندی جنسیتی نیستم. روز سه شنبه 
در سالن همایش های برج میالد مراسمی 
با عنوان »جشــن بانو« به مناسبت میالد 
حضرت فاطمه زهرا )س( برگزار شــد که 
شهردار تهران، فاطمه راکعی مدیرکل امور 
زنان، شیخ معاون شهردار و برخی دیگر از 

مسئوالن شهرداری حضور داشتند.
در بخشی از این همایش که عمدتا با 
سخنرانی هایی با موضوعات جنسیتی همراه 
بــود، عده ای از دختران بــه رقص و انجام 

حرکات موزون در حضور مردان حاضر در 
سالن مبادرت کردند.

بر اساس مستندات موجود که در عکس 
و فیلم این مراسم مشهود است محمدعلی 
نجفی شهردار تهران در این مجلس حضور 
داشته و در پایان مراسم رقص، این افراد را 

تشویق می کند.
به گزارش فارس این حرکت شهردار 
تهران بازتاب گسترده ای در فضای مجازی 
داشته و به همین دلیل برای پیگیری اصل 
موضوع با درویش پور مدیرعامل برج میالد، 
شــجاع پوریان معاون اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری تهران و چند تن از مســئوالن 
مربوطه تماس گرفته شد تا جویای ماجرا 
باشــد اما هیچ کدام حاضر به پاسخگویی 

نشدند. 
یکی از کارکنان شهرداری که فیلم و 
عکس این مراســم را ضبط و منتشر کرده 
در حال حاضر به شدت از سوی مسئوالن 

شهرداری تحت فشار قرار گرفته است.
گفتنی است شــهردار تهران پس از 
بازتاب نامناســبی کــه از این همایش در 
فضای مجازی ایجاد شده در کانال تلگرامی 
خود واکنــش نشــان داد و در ابالغیه ای 
خطاب به معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران با اشــاره به برنامه هنری اجرا شده 
در مراسم روز بزرگداشت مقام زن در برج 
میالد اعالم کرد: »توجه به ارزش ها و رعایت 
شئونات در اجرای برنامه ها ضروری است. 
ما معتقد نیســتیم که اسالم دین عزاست، 
اســالم دین شادی،نشــاط و زندگی است 
اما باید شــئونات و چارچوب ها در شادی 
هم رعایت شــود و این خود یک هنر است 
و همه همکارانم موظف هستند در اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری نسبت به این 

مهم دقت الزم را داشته باشند.«
وقتی اولین خشت بهشت 

کج گذاشته شد!
در شــهریور ماه ســال جاری و پس 
از انتخاب نجفی به عنوان شــهردار تهران 
»کیهان« در گزارشی به این مسئله پرداخته 
و خواســتار رعایت »خــط قرمز فتنه« در 

انتخاب مدیران شد.
در بخشــی از این گــزارش آمده بود: 
»اساســا نجفی برصندلی ای نشســته که 
مقدمــات قانونــی و صالحیت اکتســاب 
آن را نــدارد! موضوع خیلــی هم قدیمی 
نیســت، 8 ســال قبل، در گرماگرم فتنه 
آمریکایی- اسرائیلی 88، نجفی در اردویی 
بود که به تعبیر رهبر انقالب،کشور را به لبه 
پرتگاه سقوط می بردند! او البته خودش را 
خاموش کننــده آتش فتنه معرفی می کند 
اما ماجرا به این سادگی ها هم نبود و خود 
آقای نجفی و صدالبته دستگاه های امنیتی 

به خوبی از واقعیت ماجرا باخبرند.«
نجفــی اعالم کرده بود پــس از نماز 

جمعه 29 خرداد همان سال، وی در هیچ 
راهپیمایی شــرکت نکرده است اما با یک 
جست وجوی مختصر معلوم شد عکسی از 
وی در فضای مجازی منتشر شده که وی را 
میان تجمع کنندگان مقابل دانشگاه شریف 

نشان می دهد!
صداقت، البته کف شرایط برای احراز 
یک پست مدیریتی کلیدی در ایران است 
که برخی از مواضع نجفی مخدوش کننده 

آن است.
ماجــرا واقعا فراتــر از یکی دو حضور 
تحریک آمیز بود. نجفی به همراه معصومه 
ابتکار،در سخت ترین روزهای فتنه انگیزی 
فتنه گران به خانه کشته شدگان حوادث فتنه 
می رفت و رسما آنها را به آشوب و اعتراض 

علیه نظام اسالمی دعوت می کرد. 
به گفته برخی نمایندگان مجلس نهم 
در جریان سرکشی به خانواده های آسیب 
دیده و داغدار از فتنه انگیزی ها، آنها اظهار 
می کردند کــه پیش از این دیدار، نجفی و 
ابتکار در منزلشــان حضور یافته صراحتا 
اعالم می کردند »ما نماینده موسوی و کروبی 
هستیم، چرا شما مدعی شهدایی که داده اید، 
نمی شوید؟!« او البته ادعا کرد این سرکشی ها 
در قالب ماموریت شورای شهر تهران بوده،اما 
رئیس وقت شورا،این ادعای دروغ را تکذیب 
کرد و برگی دیگــر حاکی از عدم صداقت 

نجفی را آشکار کرد.
این پیشــینه ها باعث شــد نجفی در 
دولت یازدهم از راهیابی به ساختمان وزارت 

آموزش و پرورش بازبماند.
استعالم پرماجرا

در آن گزارش تصریح شد که »وقتی 
اســم نجفی از بین اســم چند زن و مرد 
اصالح طلب و هم سن و سال خودش برای 
شهرداری تهران انتخاب شد، مقرر شد که 
وزارت کشور حکم شــهرداری او را صادر 
کند. این امر افزون بر رای اعضای شــورای 
شــهر، نیازمند یک مقدمه ساده دیگر هم 
بود و آن چیزی نبود جز استعالم از وزارت 
اطالعات. فرایندی که با توجه به اهمیتش، 
نهایتاً طی چند ســاعت خاتمه می یافت. 
یعنی وزیر کشور در نامه ای از وزیر اطالعات 
می خواهد نظرش را درباره محمدعلی نجفی 
برای تصدی سمت شهرداری تهران اعالم 
کند و چون شــهر تهران مهم است و نباید 
لحظه ای بدون مسئول بماند، منطقی است 
که بالفاصله وزیر اطالعات دستور تهیه پاسخ 
را بدهد و طبیعتا پس از چند ساعت، پاسخ 

آماده می شود.«
اما کار نجفی باال گرفت! چند ساعت 
به چند روز بدل شد و پاسخی نیامد! حتی 
برای شهرداری تهران سرپرست هم انتخاب 
شد، اما پاسخ نرسید! فشارها باال گرفت! در 
پرونده نجفی چه چیزی بود که مانع پاسخ 
مثبت می شد!؟ آیا همان تک برگ سال 88 
مانع بود و به مسئول با وجدان پرونده، اجازه 

نمی داد بی توجه به آن برگه، پاسخ بدهد!؟ آیا 
اوراق دیگری هم در پرونده بود که دست او 
را لرزان تر می کرد!؟ کسی چیزی نمی گوید 
اما هرچه بود، نامه ای امضا نشد تا فشارها باال 

گرفت و... باالخره حکم صادر شد!
امــروز و با گذشــت زمــان هرچند 
اندک، روشــن شــده اســت کــه نجفی 
عالوه بر صالحیت های سیاســی و امنیتی 
صالحیت هــای اخالقی الزم که او را مقید 
به ارزش های اسالمی نشان می دهد را نیز 
ندارد، نجفی از ســویی در مراســم خالف 
شرع شرکت کرده و به مراسم خالف شرع 
نظارت و مرتکبین این عمل خالف را تشویق 
می کند و پس از باال گرفتن ماجرا می خواهد 
که همگان به قیود شــرعی ملتزم باشند و 
این عدم صداقت را به عیان نشان می دهد.
بقیه در صفحه 10

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت االسالم صدیقی

 نماز جمعه ایــن هفته تهــران به امامت حجت االســالم 
کاظم صدیقی در مصالی تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت 10:45 در مصالی تهران آغاز می شود و در ادامه با 
سخنرانی حجت االسالم محمد علی شهیدی، نماینده ولی فقیه و رییس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت »22 اسفند ماه؛ روز بزرگداشت 
شــهدا« و حجت االســالم حبیب رضا ارزانی، دبیر ستاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد همراه خواهد بود. حجت االسالم کاظم صدیقی 

نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.


