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1-»آن روز، وقتي پیش بیني رسول خدا)ص( به گوش شماري از مشرکان 
رسید، ابرو به ناباوري باال کشیدند و شايد هم به استهزاء خنديدند! خبر 
آمده بود که سپاه عظیمي براي مقابله با اسالم نوپاي آن روزها، عازم مدينه 
است. دشمنان رنگارنگ همه اختالف نظرها و تفاوت سلیقه ها را وانهاده و 
بر مقابله با اسالم و مسلمانان که مدينه پايگاهشان بود، به وحدت! رسیده 
بودند. خبر که به مدينه رسیده بود، جماعت  اندك وکم شمار مسلمانان از 
مهاجر و انصار به فرمان رسول خدا)ص( براي مقابله آماده شده بودند. به 
پیشنهاد سلمان فارسي که نزد پیامبر خدا)ص( قبول افتاده بود، تصمیم 
به حفر خندق در اطراف مدينه گرفتند. آن روز يكي از روزهاي حفر خندق 
بود. با ضربه شديد کلنگ بر سنگي خارا و سخت، جرقه اي جهید. لبخندي 
به مالحت و رضايت بر لب هاي مبارك رســول خدا)ص( نشست و فرمود؛ 
در پرتو اين جرقه ها، فتح روم و ايران را ديدم. همین سخن بود که وقتي 
به گوش مشرکان رسید، تعجب همراه با ناباوري و استهزاء آنان را در پي 
داشت. چند سال بعد اما، وقتي پیام خداجويانه و عدالت خواهانه اسالم به 
گوش مردم آن روزهاي روم و ايران رســید، آن پیام را در ضمیر و فطرت 
خويش آشنا يافتند و با ورود سپاهیان اسالم به سرزمین هايشان به ياري 

آنان شتافتند.«
2- در ســال هاي غربت و مظلومیت انقالب اسالمي و در حالي که بار 
ديگر جنگ احزاب به تكرار نشسته و تمامي دشمنان بیروني و دنباله هاي 
داخلي آنان علیه ايران اســالمي متحد شده بودند و دو ابرقدرت شرق و 
غرب، اختالف ها را کنار نهاده و براي خاموش کردن شــعله هاي ستم سوز 
انقالب با يكديگر به ائتالف رسیده بودند و در آن روزها که چشم دنیانگر 
اين و آن در آينه صاف، آينده اي براي نظام اسالمي و نوپاي ايران نمي ديد، 
امام راحل)ره( در »خشت خام«، ذلت اين روزهاي حاکمان ديكتاتور منطقه 
را مي ديد، صداي شكستن استخوان قدرت هاي استكباري را مي شنید و 
با صالبت مي فرمود که »من با اطمینان مي گويم؛ اســالم ابرقدرت ها را به 
خاك مذلت مي نشــاند. اسالم موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را 
يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي کلیدي جهان را فتح خواهد کرد.« 
3- اين سخن نه خالف است و نه گزاف که طی 4 دهه گذشته، تمامی 
عقبه های سخت و نفس گیر را با پیروزی، پشت سر گذاشته ايم و نقطه ای 
که امروز بر آن ايستاده ايم اگرچه با نقطه مطلوب فاصله دارد ولی از نقطه 
شروع تا کنون گام های بلندی برداشته ايم که فقط به معجزه شبیه نبوده 
بلكه خود، معجزه بوده اســت. اين نكته، نه پیچیده است که فهم آن به 
اذهان ژرف انديش نیاز داشته باشد و نه پنهان است که بدون دسترسی به 
اسناد محرمانه و طبقه بندی شده، درك آن نا ممكن باشد.بلكه نیم نگاهی 
هرچند گذرا به راهی که از آغاز پیموده ايم کمترين ترديدی باقی نمی گذارد 
که خوش به نشــان آمده ايم. البته انكار نمی توان کرد که روزهای سختی 
نیز داشــته ايم ولی کدام يک از آن روزهای سخت و پر آسیب را می توان 
آدرس داد که دستاوردی بزرگ به دنبال نداشته و مصداق » ان مع العسر 

يسرا « نبوده است؟! چرا؟
4- رمز ماندگاری انقالب را بايد در بیانات حكیمانه رهبر معظم انقالب 
در آستانه ســال نو و در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با ايشان 

جست و جو کرد، آنجا که می فرمايند؛
»مسئله  خیلی مهّمی است اينكه انسان احساس کند که خدا با او است، 
خدا در کنار او است، خدا پشت سر او است، خدا مراقب او است؛ اين خیلی 
چیز مهّمی اســت! چون خدا مرکز قدرت و مرکز عّزت است. وقتی خدا با 
يک جبهه ای باشد، اين جبهه قطعاً و بالشک پیروز است. حاال مثاًل مالحظه 
کنید در سخت ترين جاها خدای متعال اين معّیت را به رخ اولیای خودش 
کشانده؛ فرض بفرمائید آنجايی که حضرت موسی می گويد: َولَُهم َعَلَیّ َذنٌب 
َفاَخاُف اَن يَقُتلون، در اّول قضّیه خداوند می فرمايد: قاَل َکاّل َفاذَهبا بِئايِتنِا 
اِنّا َمَعُكم ُمسَتِمعون؛ من با شما هستم، از چه کسی می ترسید؟ اين در سوره  
شعرا بود؛ يا در آيه  ديگر که موسی و هارون می گويند: اِنَّنا نَخاُف اَن يَفُرَط 
َعَلینِا اَو اَن يَطغی، فرعون اين کار را بكند، خداوند می فرمايد: قاَل ال تَخافا 
اِنَّنی َمَعُكمِاّ اَسَمُع َواَری؛ ببینید چقدر اين خوب است! من با شما هستم، 

می بینم، می شنوم، حواسم جمع است، مواظب تان هستم.«
 5- از نخســتین روزهای بعد از پیروزی انقالب تا کنون حتی يک روز

- تاکید می شود که حتی يک روز- را نمی توان آدرس داد که با دشمن به 
مفهوم تمامی قدرت های ريز و درشت جهان درگیر نبوده ايم و با توطئه های 
پی در پی و بی وقفه دست و پنجه نرم نكرده باشیم. توطئه هايی که برخی از 
کوچكترين آنها می توانست بسیاری از حكومت های قدرتمند را نابود کرده 

و از صفحه روزگار محو کند. 
پیروزی با دســت خالی بر رژيم آمريكايی شاه که از حمايت بی چون 
و چرای همه قدرت های آن روز جهان برخوردار بود. هنوز بسم اهلل نگفته 
با غائله های منطقه ای به بهانه های واهی درگیر بوديم. سر بر آوردن ده ها 
گروه تروريستی تحت حمايت آشكار بیگانگان. تسخیر النه جاسوسی که 
از توطئه های بــزرگ علیه انقالب نوپا حكايت می کرد. ماجرای طبس که 
قدرت نمايی بی پرده خداوند تبارك و تعالی بود. جنگ تحمیلی که در آن 
همه قدرت های بزرگ جهانی و دنباله های منطقه ای آنها علیه ايران اسالمی 
به میدان آمده بودند، در آن هنگام، ما حتی از محل زاغه های مهمات خود 
هم خبر نداشتیم، تحريم های اقتصادی، ترورهای پی در پی، در فاصله کمتر از 
دو ماه، رئیس جمهور، نخست وزير، رئیس ديوان عالی، چند وزير کابینه، ده ها 
تن از نمايندگان مجلس و مسئولین بلند پايه ترور شدند، جنگ نفتكش ها، 
بمباران و موشک باران شهرها، جنگ خلیج فارس و حمله به سكوهای نفتی، 
حمله موشكی به هواپیمای ايرباس هما که به تائید دشمن در کريدور تجاری 
پرواز می کرد و... چالش هسته ای که بهانه ای برای خصومت بوده و هست.

.... و اما از تمامی اين عقبه های سخت و گردنه های نفس گیر با پیروزی 
عبور کرده ايم که تازه ترين نمونه آن غلبه بر تروريست های تكفیری و داعش 
HARD CHOICE اســت که هیالری کلینتون در کتاب خاطرات خود 
- انتخاب سخت- به ساخت و پرداخت آن علیه ايران اسالمی اعتراف می کند.
6- بخش ديگری از کالم اخیر حضرت آقا در جمع خبرگان است که؛ 
»بحمداهلل امروز نســل خوبی هستند. اينكه من عرض می کنم، شعار 
نیست، با اّطالع عرض می کنم. يک نسل جديدی، يک رويش جديدی در 
کشور به وجود آمده؛ مخصوص يک جای خاص هم نیست، مخصوص يک 
بخش خاّص فكری و عملی هم نیست؛ در بخش های فرهنگی، در بخش های 
تبلیغی، در بخش های هنری، در بخش های علمی، در بخش های فلسفی، 
يک مجموعه  عظیمی از جوان ها به وجود آمده اند که اينها به  معنای واقعی 
کلمه مؤمن باهلل و مؤمن به اين راهند؛ ... اين نسل، نسل خوبی است، نسل 

امیدبخشی است.« 
و نتیجه می گیرند که »هرچه می گذرد، اعتقاد بنده بیشتر می شود به 
اينكه ان شاءاهلل فردای اين کشور از امروز اين کشور به مراتب بهتر خواهد 
بود و انقالب پیشــتر خواهد رفت. البّته مشكالت داريم؛ ... لكن به  نظر ما 

همه  اينها قابل حل و قابل رفع است.«
۷- گفتنی است امروز هم با وادادگانی در کشور روبرو هستیم که ترس 
خود از دشــمن و يا مرضی را که در دل های خويش دارند به حساب مردم 
فاکتور می کنند! دقیقا مانند همان قماش که در جنگ خندق اصرار داشتند 
ترس و ناباوری خود را در قلب مؤمنان بكارند. همین ديروز يكی از مدعیان 
اصالحات و اعتدال با مشاهده تحريم های جديد اروپا نوشت »تحريم های 
جديد تقصیر خودمان است« و توصیه کرد که »بايد برنامه موشكی را کنار 
بگذاريم«!! يعنی سخن همان منافقان و نا راستان جنگ خندق!... آن روزها 
هم- در جنگ احزاب- آنان که ايمان عاريه اي داشتند يا در زمره منافقین 
بودند، وقتی وعده آن روز رســول خدا)ص( درباره فتح قدرت های بزرگ 
را شــنیدند، به هم نگاه کردند و زمزمه کردند که عجب سخنان عجیبي 
و چــه حرف هايي ؟! او از مدينه، ايران و روم و شــام و يمن را مي بیند و 
خبر فتح مي دهد حال آنكه اکنون در چنگال مشــتي عرب گرفتار شده 
 است؟! آيه ای نازل شد و اولین فاصله را میان راستان و ناراستان گذاشت. 
»و اذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اهلل و رسوله اال غروراً. 
و آن هنگام که منافقان و بیماردالن مي گفتند خدا و فرستاده او وعده اي 
جز دروغ و فريب به ما ندادند.« و اما از ســوی ديگر وقتي فشار دشمن 
شدت گرفت، گويا قیامت بر پا شد. هر کس در زمینه و سینه خود هر چه 
داشت، بیرون ريخت. و خدای متعال در وصف مؤمنان فرمود: »هنگامي که 
مؤمنان لشكر احزاب را ديدند گفتند اين همان وعده خدا و فرستاده اوست. 
 و خدا و فرســتاده او راست گفتند و اين ماجرا جز بر ايمان و تسلیم آنها

نیفزود.« و...
 ۸- و باالخره، اين سروده از پروين اعتصامی وصف الحال است که؛ 

در فكنــد، از گفتــه رب جلیلمادر موســی چو موسی را به نیل
گفــت کای فرزند خــرد بی گناهخود ز ساحل کرد با حسرت نگاه
خدای لطف  کند  فراموشــت  بی ناخدایگر  زين کشتی  رهی  چون 
رهرو ما اينک  اندر ســاحل استوحی آمد کاين چه فكر باطل است
تا ببینی ســود کــردی يا زيانپرده شــک را برانــداز از میان
را  انداختی آنچــه  گرفتیــم  دســت حق را ديدی و نشناختیما 

خونه تکونی ما گرفتیم آنچه را  انداختی 

* در حالی که قرار بود تمام تحریم ها بالمره، لغو و نه تعلیق شود، بعد از گذشت 
پنج سال، شاهدیم که اروپا دست در دست آمریکای جهانخوار، به دنبال طرح های 
تحریمی بیشتر علیه ایران هستند. کاسبان برجام حداقل برای قضاوت آینده تاریخ، 

خود را از این »چاه ویل« که به دست خود کنده اند نجات دهند!
طباطبايی

* اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای این دولت به تازگی دارند متوجه می شوند که 
اروپایی ها هم قابل اعتماد نیستند و بین آمریکا و ایران، آمریکا را ترجیح می دهند.
0912---3104

* چرا کیهان می گوید تحریم ها برداشته نشده است؟! به زعم رئیس جمهور حتی 
تحریم آب خوردن ما هم برداشته شده است! کافی است سری به سوپرمارکت ها 
بزنید دلسترهای خارجی و آب معدنی خارجی به قیمت های گزاف و چند برابر 

ایرانی تمام فروشگاه ها را پر کرده است!!!
قربانی- اصفهان

* وادادگان مدعی اصالح طلبی که مدام ما را به تسلیم وا می دارند، بدانند که ما 
ســربازان خمینی و خامنه ای تا محو سردمداران کفر و نفاق و زر و زور و تزویر 
لحظه ای آرام و قرار نمی گیریم و راه شهیدان را با امام مسلمین تا ظهور حضرت 

مهدی)عج( ادامه خواهیم داد. ان شاءاهلل.
0916---69۷9

* دهه شــصتی ها مولود تفکری انقالبی و زندگی بخش هستند و بر این باورند 
که انقالبی گری تنها راه برای پیشرفت است و به تجربه این 40 سال ثابت شده 
اســت که می توان در مقابل مشکالت و دشــمنان پیروز شد، امیدوارم به آنان 

میدان داده شود.
شبستری

* اگر در دولت و جامعه با پیام های نوروزی رهبر معظم انقالب و نامگذاری های 
سال توسط معظم له در حد تیتر رسانه ها و بنر تبلیغاتی اکتفا نشود و به معنی 

واقعی کلمه همه پای کار بیایند کشور آباد خواهد شد.
0915---۸242
* عمر این دولت مثل دولت های گذشــته ســپری خواهد شد با این تفاوت که 
تاریخ و مردم قضاوت خوبی از این دولت نخواهند داشت. در هیچ دوره ای تا این 
اندازه کارخانه ها تعطیل و کاالی قاچاق وارد کشور نشده بود، بیشتر آمار و ارقام 

اعالمی دولت شعاری است.
0912---6029

* »اقدام و عمل« دولت به جای اینکه در اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد در واردات 
کاالهای خارجی خالصه شده بود. باعث تأسف است که در این دولت هیچ چیز 

در جای خودش نبوده است. امیدواریم اصالح شود.
0914---5446

* با این رابطه حســنه ای که بین دولت و مجلس وجود دارد، فکر می کنم اگر 
مجلس نداشــتیم به اقتصاد کشــور کمک بزرگی کرده بودیم و تخلفات دولت 

مستقیم با شکایت از متخلف و نظارت مردم پیگیری می شد!
0911---۸495
* جلسات استیضاح سه وزیر یکی از ماندگارترین جلسات سرگرمی سال 

96 بود!
0936---2221

* از فراکســیون امید مجلس به خاطر اجرای نمایش اســتیضاح 3 وزیر کمال 
تشکر را دارم. در ضمن گویا وضع مالی وزیر راه مناسب نیست، شماره حسابی را 
اعالم کنید تا در پایان سال و اوایل سال جدید کمکی به این وزیر مظلوم صورت 
گیرد! مبادا ایشــان دست به فروش ساختمان چندین میلیاردی خود بزنند که 

ما ناراحت می شویم؟!
0912---1۸۸3

* جشن چهارشنبه سوری، )بخوانید عزای چهارشنبه سوری(، 4 نفر فوتی، 50 
نفر قطع عضو، بیش از 300 مجروح و مبالغ فراوان خسارت مالی برجای گذاشت. 
اگر این خســارت مالی برجای مانده از چهارشنبه سوزی، در یک مراسم مذهبی 
رخ می داد، قلم های مزدور و حنجره های کثیف چه مرثیه سرایی هایی که علیه 

دین نمی کردند اما اینک سکوت مرگ اختیار کرده اند!
دوالبی- قم

* این روزها، شورای شهر به جای گره گشایی از این دهکده بزرگ تهران به ویژه 
افزایش واگن مترو، بازگشایی ایستگاه های غیرفعال خط 6 و 7 مترو، رفع مشکل 
برخی خطوط شــرکت واحد، معابر و خیابان ها و... و انتخاب مدیر جهادی برای 
شهرداری تهران، تمام دغدغه اش شده تعویض نام خیابان، تندیس... و... مشکل 
فقط بیماری شهردار نیست مشکل بزرگ تر این بیماری فراگیر است که شورای 

شهر به آن مبتال شده است؟!
0919---24۷0

* توقع ما از جناب آقای شــمخانی به عنوان رزمنده و فرمانده در دفاع مقدس 
و برادر شــهید در دفاع از والیت خیلی زیاد است. لطفا این خواسته را به منصه 

ظهور برسانند.
وحیدی - گرمسار

* نامگــذاری خیابانی به نام یک فرد واداده و فریب خورده از اعتماد به آمریکای 
خبیث حکایت می کند.

0912 --- 2913
* بــه عنوان یک شــالی کار زحمتکش عرض می کنم وامی که قرار اســت به 
کشــاورزان بدهند در حد شعار است. چند سال پیگیر دریافت وام برای تبدیل 
شالی کوبی سنتی به صنعتی هستم. بعد از آنکه چندین هزار تومان برای تهیه و 
ارائه مدارک درخواستی هزینه کرده ام جواب داده اند شالی کوبی توجیه اقتصادی 

ندارد و وام تعلق نمی گیرد.
حجت زحمتكش از نكا مازندران

* کی قرار اســت وعده انتخاباتی پرداخت 250 هزار تومانی یارانه کم درآمدها 
عملی شود؟! چرا آقایان در بحبوحه انتخابات قول هایی می دهند و پس از عبور 

خر مرادشان از پل، وعده های داده شده را به فراموشی می سپارند؟!
091۸ --- 2۷53
* چطور مردم عادی که دارای سوءسابقه اند نمی توانند در هیچ مرکز دولتی 
یا خصوصی استخدام شوند ولی بسیاری از سیاسیون و فتنه گران علی رغم 
داشتن سوءسابقه و زندانی در مسئولیت های دولتی به پست هایی گمارده 

می شوند؟!
0912 --- 5364

* برنامه درس هایی از قرآن قدیمی ترین برنامه تلویزیونی شبکه اول سیما همیشه 
در بهترین ساعت یعنی بعد از اخبار ساعت 19 پخش می شد ولی با تغییر مدیریت 

در این شبکه ساعت پخش این برنامه جابجا می شود و نظم خاصی ندارد.
اجازه بدهند ساعت پخش این برنامه طبق روال گذشته بعد از خبر ساعت 19 باشد.
0912 --- 5431

* متاسفانه برخی مالکین اماکن عمومی که مجوز تاسیس و راه اندازی تاالرهای 
عروســی و پذیرایی گرفته اند، در این مجالس، همه ارزش های انسانی و دینی را 
زیر پا می گذارند. چه کسی مسئول نظارت و بازرسی و برخورد با این مکان های 

بعضا فسق و فجور است؟
093۸ --- 6263
* مسئوالن شهرداری ناحیه 7 منطقه 20 تهران بدون داشتن حکم وارد کارگاه 
صنعتی بنده با 50 نفر کارگر شده و با ایجاد رعب و وحشت و همچنین ضرب وشتم 

آن را در آستانه تعطیلی قرار داده اند. از مسئوالن امر تقاضای رسیدگی دارم.
0912 --- 90۷6

* مردم هیچ اطالعی از زمان دقیق شــروع سفرهای زیارتی سوریه و حج عمره 
و مبلغ هزینه این ســفرها ندارند. از مســئوالن سازمان حج و زیارت درخواست 

داریم در این مورد اطالع رسانی داشته باشند.
0990 --- 2619

* قبل از 2 بانده کردن جاد ه ها، ســرعت مجاز برای خودروهای ســواری در 
جاده هــای دوطرفه در روز 95 کیلومتر و در شــب 85 کیلومتر بود حال که 
جاده ها به ویژه کمربندی شــهرها مثل قم، اراک و بسیاری از شهرها دوبانده 
شده، چرا سرعت مجاز باید 80 کیلومتر باشد؟! بسیاری از افراد به تصور اینکه 
کمربندی متصل به 2 بانده هاست همان سرعت 110 کیلومتر را طی می کنند 
که بعدا با جریمه دوربین و یا تســلیمی مواجه می شــوند و این دور از انصاف 
اســت. وقتی جریمه خود را دیدم متعجب شــدم که با 90 کیلومتر جریمه 

شده ام! سرعت غیرمجاز!
فرخ

* زائرسرای فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان، سالهاست با هزینه فرهنگیان 
اســتان در مشــهد مقدس خریداری شــده، ولی دراختیار افراد خاصی است و 
بسیاری از فرهنگیان استان استفاده ای از آن نمی برند. چرا؟! لطفا مسئوالن امر 

پیگیری نمایند.
0915 --- 0114

وارونه بینی مزمن
رئیس تیم کارشناسی مذاکرات برجام

سفیر ایران در لندن و رئیس سابق تیم کارشناسی هسته ای پس از اتمام یازدهمین 
جلسه کمیسیون مشترک برجام مدعی انزوای بی سابقه آمریکا دربرابر دیگران شد. اما از 
طرح این اظهارنظر عجیب تنها ساعتی نمی گذشت که رویترز خبر از تصمیم سه کشور 
اروپایی برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران و برای کسب رضایت آمریکا داد. انتشار 
این خبر به درستی نشان داد که بعیدی نژاد همچنان از شناخت درست استکبار و نظام 

سلطه ناتوان بوده و هنوز افسانه  اروپای خوب و آمریکای بد را در سر می پروراند.
به گزارش رجانیوز یازدهمین جلسه کمیسیون مشترک برجام اخیرا در وین برگزار 
شد که مطابق گفته های عراقچی، بحث درباره نقض عهدهای آمریکا یکی از اصلی ترین 

موضوعات طرح شده توسط هیئت ایرانی بود.
پس از اتمام جلســه کمیسیون مشترک حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن که 
در کارنامه خود سابقه ریاست بر تیم کارشناسی هسته ای مذاکرات برجام را ثبت کرده 
در صفحه توئیتر خود نوشــت: در جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام آمریکا دربرابر 
همبســتگی تمامی کشورهای عضو بیش از همیشــه در فشار و انزوای بی سابقه ای قرار 

گرفته است.
اما تنها ســاعتی پس از این اظهارنظر، رویترز از تحریم های جدیدی رونمایی کرد 
که درست مغایر گفته های بعیدی نژاد بود. مطابق با این خبر آلمان، فرانسه و انگلستان 
به منظور ترغیب »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای ماندن در برجام به اتحادیه 

اروپا پیشنهاد داده اند تحریم هایی جدید علیه ایران اعمال کند.
با این تفاسیر مشخص نیست که چرا سفیر لندن نشین وزارت خارجه با اظهارنظرهای 
غلط و غیرکارشناسی خود اطالعات نادرست به افکار عمومی می دهد و بر تداوم اشتباهات 
خود پافشاری می کند؟ وقتی کشورهای اروپایی برای به دست آوردن خشنودی ترامپ به 
آب و آتش می زنند چگونه می توان از انزوای آمریکا صحبت کرد؟ آیا برجام درنتیجه همین 
برداشت های غلط و خیالی بعیدی نژاد و هم قطارانش متولد نشد که در نتیجه ضعف های 

آن، حتی توانایی اعتراض به نقض عهدهای پیاپی آمریکا را ندارند؟
دم شما با گروهک های برانداز
گره خورده؛ آقای بهزاد نبوی!

ایــن روزهــا اصالح طلبان پرچم گفت وگوی ملی را در هر کوچــه و برزن به اهتزاز 
درآورده اند ولی معلوم نیست با »کی« در مورد »چی« می خواهند گفت وگو کنند.

محمدکاظم انبارلویی در ســرمقاله روزنامه رســالت نوشت: مصاحبه بهزاد نبوی با 
روزنامه اعتماد نکات کلیدی خوبی، هم برای رونمایی آشوب های 8 ماهه سال 88 داشت، 
هم برای چند روز آشــوب دی ماه اخیر. این مصاحبه، نوری به تاریکخانه صف و ســتاد 

محاربان با نظام و انقالب بود.
وی در خالل مصاحبه از یک جریان در صفوف اصالح طلبان یاد می کند که به فکر 
براندازی نظام با روش اصالح طلبان هســتند. وی می گوید این جریان به شکل گسترده 
در صفوف اصالح طلبان جای دارند و از عدم همراهی اصالح طلبان )واقعی( با اعتراضات 

)دی ماه گذشته( برآشفته شدند!
»براندازان در هدف، اصالح طلبان در روش« یا بهتر بگوییم اصالح طلبان برانداز که 
برای اولین بار بهزاد نبوی از آن رونمایی می کند، چه کسانی هستند؟ چرا هدف براندازی 
را با روش اصالح طلبان دنبال می کنند؟ ارتباط آنها با اصالح طلبان چیســت؟ چرا بهزاد 
نبوی پس از گذشــت 10 ســال از این جریان رونمایی می کند؟ در این 10 ســال چه 

بده بستان هایی در انتخابات ها با آنها صورت گرفته است؟
همان طــور که بهزاد نبوی اعتراف دارد؛ براندازی را با روش »اصالح طلبان« دنبال 
می کننــد. آنها با این هــدف در انتخابات حضور یافتند؛ اگر به قدرت نرســند، بگویند 
»تقلب« شده است و اگر رسیدند، »خروج از حاکمیت« برای اثبات شکاف در حاکمیت 
و »حاکمیت دوگانه« را کلید بزنند. اگر از این گردنه به ســالمت عبور کردند »خروج بر 

حاکمیت« را عملیاتی کنند.
سّر اینکه بوق های آمریکایی و اروپایی از سال 76 تا 96 از یک ضلع رقابت در ایران، 
بی پروا حمایت می کنند، همین است که آنها به این نتیجه رسیدند ضربه از بیرون، انقالب 
را »ضد ضربه« کرده اســت، اما از درون، انقالب را به دســت »نااهالن« می اندازد و این 

نااهالن، انقالب را دودستی تسلیم غرب می کنند.
بهــزاد نبوی از یک طرف، خبــر از جریانی خطرناک می دهد و می گوید آنها برانداز 
هســتند، اما از روش های اصالح طلبی اســتفاده می کنند. اما از طرف دیگر با »نظارت 
اســتصوابی« شــورای نگهبان برای جلوگیری از ورود این جریان به حاکمیت مخالفت 

می کند. این دو خبر را در ترازوی صداقت وی چگونه می شود جمع کرد؟!
ایــن روزهــا اصالح طلبان پرچم گفت وگوی ملی را در هر کوچــه و برزن به اهتزاز 
درآورده اند. معلوم نیســت با »کی« در مورد »چــی« می خواهند گفت وگو کنند؟ طرح 
این گفت وگو در حالی است که تکلیف خود را با اصالح طلبان برانداز مشخص نکرده اند. 
ســعید حجاریان از یک طرف با پرچم عرفی کردن قدرت- بخوانید سکوالریزاسیون- به 
میدان گفت وگوی ملی آمده است. از طرف دیگر تاج زاده با پرچم انتخابات آزاد، آن هم 
به شرط ورود مارکسیست ها به رقابت ها، دم از گفت وگوی ملی می زند، از این گفت وگو 

چه نتیجه ای حاصل می شود؟!
پرچمداران گفت وگوی ملی دغدغه اسالمیت نظام را ندارند و در ضرورت این گفت وگو 
اصاًل سخنی از خدا و پیامبر)ص( و قیامت و اسالم و امام و والیت فقیه و ربط آن با انقالب 
سخن نمی گویند. لذا از پیش، حذف اسالمیت را مفروض گرفته اند و روی تقسیم قدرت 
عرفی شده به چانه زنی روی آورده اند و برای اثبات صداقت خود می گویند؛ »ببینید ما در 

آشوب های دی ماه اخیر با براندازان همراهی نکردیم!« روغن ریخته را نذر امامزاده می کنند! 
بعد هم به عقبه خود می گویند؛ ایام، ایام گفت وگو و سازش است، فعاًل براندازی تعطیل!

نویســنده در پایان »تعیین تکلیف اصالح طلبان با آمریکا و اسرائیل و غرب که این 
جریــان را پیاده نظــام خود می داند«، »تصریح بر اعتقاد به امــام و والیت فقیه و قانون 
اساسی و مبارزه با آمریکا« و »تعیین تکلیف هویت شفاف سازمانی و مدیریت آن در میان 
اصالح طلبان« را 3 شرط هر نوع گفت وگو با این طیف عنوان کرد و نوشت: اغلب کسانی که 
پرچم گفت وگو را در دست دارند، از جنس »براندازان در هدف و اصالح طلبان در روش« 
هستند. امروز اصالح طلبان دچار بحران »رهبری«، بحران »سازمان«، بحران »ایدئولوژی« 
و بحران »گفتمان« هستند و به قول تاج زاده، کثیری از آنها اعتقادی به جمهوری اسالمی 

ندارند. چه طور می توانند یک طرف گفت وگوی حقیقی و توأم با صداقت قرار بگیرند؟
قسم  یونسی را باور کنیم

یا دم خروس تاج زاده را؟!
وزیــر اطالعات دولت اصالحــات می گوید: اصالح طلبانی کــه حرف مردم را 
می زنند، به غیرانقالبی و غیراسالمی بودن متهم می شوند اما اما کسانی که در سال 
56، 57 و حتی 58 اصال با انقالب ارتباطی نداشــته اند و غیرانقالبی بوده اند، امروز 

نماد انقالب شده اند.
علی یونسی مشــاور و دستیار روحانی در گفت وگو با »جماران« اظهار داشت: 
نهضت آزادی یا ملی گراها در اینکه نباید تروریست ها باشند، با مذهبی ها هم عقیده 
بودند، اما می گفتند که نحوه برخورد نباید طوری باشــد که هزینه اضافی بر کشور 
بار شــود. اما بخش هایی از مذهبی ها که در قدرت بودند، به شدت به جبهه ملی و 
نهضت آزادی شک داشتند و معتقد بودند که این دو جریان سیاسی، با تروریست ها 

یا همان مجاهدین خلق، یکی هستید.
وی می افزاید: آنان یعنی نهضت آزادی هم اشتباه بزرگی کردند، که بعد از تسخیر 
النه  جاسوسی از قدرت قهر کردند، در حالی که باید با این اقدام که با اقبال مردمی 
مواجه شــده بود، همراهی می کردند. مذهبی ها هم تصور می کردند با تسویه آنان، 
مشــکل حل می شود. اما اشــتباه می کردند. چون استراتژی حذف و تحمل نکردن  
همیشه بیشــتر از فایده، هزینه داشته است. با اتخاذ استراتژی حذف صددرصدی 
مخالفان خود، حتی مخالفان غیرمســلح، تصور این بود که مشکل حل شده است، 
در حالی که حذف جریان های سیاسی با مشی مبارزه مدنی، نه ممکن است و نه به 
مصلحت. ما باید می گفتیم، تنها منطق، انتخابات است و بگذاریم مردم در انتخابات 
تصمیم بگیرند که چه کســی در قدرت باشــد و چه کسی نباشد. براین اساس، رد 
صالحیت اشتباه است، باید بگذاریم مردم با انتخاب خود، رد صالحیت کنند. اشکالی 
ندارد که چند کمونیست هم یا مخالفان ما هم در مجلس باشند، زیرا اساسا مجلس 

جای چنین مخالفت ها و تفاوت ها است.
یونسی همچنین گفته است اصالح طلبانی که حرف مردم را می زنند، به غیرانقالبی 
و غیراسالمی بودن متهم می شوند، اما کسانی که در سال 56، 57 و حتی 58 اصال با 

انقالب ارتباطی نداشته اند و غیرانقالبی بوده اند، امروز نماد انقالب شده اند.
برخی نهادها با رد صالحیت های خود، مانع حضور نمایندگان مردم در مجلس 
و سایر بخش های قدرت می شوند، در حالی که باید بگذاریم رد صالحیت یا انتخاب 
و عدم انتخاب، از ســوی مردم انقالبی، دینی، و متدین و معتقد به مصلحت کشور 

صورت بگیرد. بگذارند مردم رأی بدهند.
دلیل رویکرد فعلی در رد صالحیت ها اشــتباه اســت. باید بپذیریم که مردم ما 
مذهبی هستند و همیشــه هم مذهبی می مانند و حتی در مقابل غیرمذهبی های 
سالم، همیشه مذهبی های صالح را ترجیح می دهند. بنابراین، مردم خودشان بهترین 
انتخاب کننده و بهترین رد صالحیت کننده هســتند و باید بگذاریم این انتخاب ها و 
ردصالحیت ها، در انتخابات و با رأی  خود مردم صورت بگیرد. اما شورای نگهبان در هر 
انتخاباتی، خالف این مسیر را انتخاب می کند. این اشتباه در خبرگان هم اتفاق می افتد.
ســخنان علی  یونسی از جهات متعدد محل خدشه و اشکال است. او در حالی 
از متهم شدن مدعیان اصالح طلبی به غیرانقالبی بودن شاکی است که همین چند 
روز پیش مصطفی تاج زاده معاون وزیر کشور در دولت اصالحات صراحتا اعالم کرد 
»اکثریت اصالح طلبان اعتقادی به جمهوری اسالمی و والیت فقیه ندارند«. حتی یک 
مدعی اصالح طلبی نیز به این سخنان اعتراض نکرد؛ حاال هم دیر نشده، آقای یونسی 

الاقل به شکل لفظی می تواند اعتراض کند!
ثانیا یونســی در حالی مدعی انقالبیگری اصالح طلبان اســت که از قهر نهضت 
آزادی ابراز ناخرســندی می کند. او ابتدائاً مرتکب تحریف می شود؛ چه اینکه انتشار  
اسناد النه جاسوسی، جایی برای ماندن نهضتی ها در دولت منتسب به انقالب باقی 
نمی گذاشت. از طرف دیگر حضرت امام فرمود اگر اینها سرکار می ماندند سیلی به 
اسالم و انقالب می زدند که اسالم و انقالب تا قرن ها سربلند نمی کرد. امام همچنین 
سازمان تروریستی منافقین را فرزندان معنوی بازرگان معرفی کرد. و با این اوصاف 
عجیب  است که مدعیان اصالح طلبی هم ژست انقالبیگری بگیرند و هم سنگ گروهک 

آمریکایی نهضت آزادی را به سینه بزنند.

ثالثا برخالف منطق وارونه یونســی، هیچ نظام سیاسی، به معارض خود امکان 
حضور در مناصب سیاسی را - چه در بلوک شرق و چه در بلوک غرب - نمی دهد. 
اعتقاد و التزام به قانون اساسی شرط حضور در انتخابات هر کشور و نظام سیاسی است.
رابعا با ادعای ولنگارانه یونسی، هیچ نظارتی نباید در حوزه مهندسی و پزشکی 
و اصناف مختلف دیگر وجود نداشته باشد؛ چرا که مردم خودشان می توانند انتخاب 
کنند! برخالف این ادعا، همه جا دنیا مکانیسم های نظارتی مختلف و چندالیه، پیش 

از انتخابات تعبیر شده است.
کرباسچی:

 دولت دچار فرسودگی است
دبیر کل حــزب کارگزاران می گوید؛ هم طیفان وی در میان اصالح طلبان دچار 

فرسودگی هستند.
غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با »فرارو« اظهار داشت: آقای روحانی یک بار 
هم در دوره اول خود گفتند، می خواستم مدیرانی جوان تر و تواناتر را بر سر کار بیاورم، 
اما نتوانستم مثاًل با مجلس یا جاهای دیگر کنار بیایم. البته من چنین حرف هایی را 
نمی پذیرم. من می گویم در مدیریت آدم یا نباید مدیریت را قبول کند یا اگر وزیری 
را به مجلس معرفی کرد و او رأی نیاورد، باید تدبیری کند که کســی را بر ســر کار 
بیاورد که بتواند مشکل مردم را حل کند. در نهایت کسی نمی گوید اگر کاری صورت 
نگرفته به خاطر این است که مجلس به فالن شخص رأی نداد، می گویند فالن شخص 

وزیر دولت روحانی است.
وی ادامه می دهد: بخشــی هم به توانایی نیروها برمی گردد. بخش زیادی از این 
فرســایش به این برمی گردد که ما تغییر نسلی در جامعه را شوخی گرفته ایم، دوره 
مسئولیت ما در دهه های سوم و چهارم عمر ما بود، اما االن قبول نداریم کسانی که 

در دهه های سوم و چهارم عمرشان هستند کارآیی دارند.
وی می گوید: این آقایان وقتی هم خودشان و هم معاونین آن ها باالی 60 سال 
دارند، تحرک آنچنانی ندارند و محافظه کار هم می شــوند. جاه طلبی مثبت و اینکه 

آدم به آینده درخشان چشم داشته باشد.
ما خودمان را جدا نمی دانیم. بخشــی از ما اصالح طلبان وقتی سمت می گیریم 
فکر می کنیم بخشی از معضالت جامعه به پست گرفتن ما برمی گردد. وقتی پستی 
نگرفته ایم و کسی سمت می گیرد می گوییم تغییری اتفاق نیفتاد. وقتی پرسیده می شود 

چطور تغییری اتفاق نیفتاده؟ می گوییم ما که سمت نگرفته ایم.
کرباســچی درباره وضعیت جهانگیری می گوید: ایشــان مدتهاست که به حزب 
نمی آیند. من هم عادت ندارم به سیستم های دولتی یا وزارتخانه ها بروم. فکر می کنم 
خیلی تأثیرگذاری ندارم. ظاهر کار این اســت که آقای جهانگیری کارهایی که به او 
محول می شود را انجام می دهد. اما اگر آدم بخواهد نقادانه نگاه کند آقای جهانگیری هم 
از این بی انگیزگی و فرسودگی مستثنی نیست. آقای جهانگیری هم مثل خود ماست.

وقتی آقای روحانی خودش روی کار می آید و 70 ساله است باید معاونینی برای 
خود انتخاب کند که زیر 50 سال داشته باشند. این در حرف شنوی از رئیس جمهور 
اهمیت دارد. اما اگر وزیری 10 ســال از رئیس جمهور بزرگتر باشــد، آقای روحانی 
نمی تواند روی او تسلط داشته باشد. در مورد خود آقای جهانگیری هم درست است 
که در انتخابات موتور را روشــن کردند، و ایشــان حرف هایی مطرح کردند، اما اگر 
بخواهیم به عملکرد ایشان برگردیم زمانی که در دولت قبل دستشان باز بود با حاال 

که قدرتش کم شده چه تفاوتی در کار دولت به وجود آمده است؟
کرباســچی خاطرنشان کرد: آقای جهانگیری هم روی چشم ما جا دارد و رفیق 
عزیز ماســت. اما آیا ایشان با همان انگیزه ای که مسائل را با احساسات بیان می کند 
مســائل اجرایی را هم به نتیجه می رساند؟ من ایشان را هم خیلی جدا از این جرگه 

نقد و فرسودگی نمی بینم.
کرباســچی همچنین با اشاره به مدارک دکترای خود گفت: در مورد تحصیالت 
مدیریت شهری ام باید بگویم که بعد از دوران شهرداری، مدیریت شهری خوانده ام. آن 
هم نه به خاطر اینکه خودم بخواهم بروم مدیریت شهری مطالعه کنم. بعد از دوران 
شهرداری، یک سری از دوستان دانشگاهی از دانشگاه شریف و یکی دو جای دیگر به 
من مراجعه کردند و گفتند چیزی راجع به این دوره 10 ساله شهرداری بنویس. من 
هم گفتم چگونه؟ آنها، چون خودشــان اهل کارهای دانشگاهی بودند، گفتند راهش 
این اســت که تزی بردارید و تجربیات خودتان را تدوین کنید. گفتند در دانشــگاه 
شریف در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری یک تز بردارید. این ماجرا به سال 79 
برمی گردد. من خیلی تمایل نداشــتم. چون وقتی شهردار بودم به خاطر پستی که 
داشتم عضو هیئت امنای دانشگاه های شریف و تهران هم بودم. گفتم اگر آدمی که 
عضو هیئت امنای دانشگاه بوده بخواهد کاری بکند حمل بر این می شود که در مورد 
او پارتی بازی کرده اند. گفتم بیشتر حاشیه درست می شود. آن موقع آقای سهراب پور 
رئیس دانشــگاه شریف بود. یادم نمی آید که خود ایشان بودند یا معاونین ایشان، اما 
این پیشــنهاد مطرح شد که این کار را در خارج از کشور انجام دهم. خود آن ها هم 
نامه نگاری کردند و یک دانشــگاه را پیشنهاد دادند که از نظر برنامه ریزی و مدیریت 
شــهری برجســته بود. معرفی نامه ای هم نه به عنوان ارگان بلکه به عنوان شخص 
صادر شــد. به این ترتیب به دانشگاه نیوکاسل انگلیس رفتم. مدارک تحصیلی، دوره 
تجربه کاری و یک پروپوزال برای برنامه ریزی شهری از من گرفتند. گفتم نمی توانم 
بیایم آنجا بمانم و شــش هفت سال به صورت ترددی در رفت و آمد بودم. آن تز در 
نهایت تکمیل شد و یک مدرک دکترا دادند. اما من برای جشن دانشگاه نرفتم. چون 

احساس کردم حاشیه سازی می شود.

گفت: از نوروز چه خبر؟!
گفتم: هنوز که نیومده! 

گفت: از روزهای قبل از نوروز چه خبر؟
گفتم: جونم برات بگه که خونــه تكونی دخل همه رو در 
میاره! اما يكی می گفت شخصیت های سیاسی همیشه از خونه 

تكونی فرار می کنن!
گفت: چرا؟ تمیزی و پاکیزگی که چیز بدی نیست.

گفتــم: من هم همین رو بهش گفتــم، ولی جوابی داد که 
حسابی قانع شدم.
گفت: چی گفت؟

گفتــم: خدمتتون عارضــم که گفت؛ نمونــه اش همین 
آقــای مصدق که حتما قصــد فرار از خونه تكونی داشــته! 
 وگرنه کدوم آدمی روز 29 اســفند میــره دنبال ملی کردن

 نفت؟!

افزایش سرسام آور قیمت کاغذ و هزینه های چاپ و خدمات، ما را بر 
آن داشــته است که علی رغم میل باطنی خود بهای تک فروشی روزنامه 

را در سال جدید به 1000تومان افزایش دهیم.
 ایــن افزایــش بهای روزنامه که بعد از 5 ســال صورت می گیرد، در 
حالی اســت که طی5 سال گذشــته هزینه های خدمات، قیمت کاغذ و 
سایر اقالم مورد نیاز برای تهیه و چاپ و توزیع روزنامه چندین برابر شده 
و مخصوصا قیمت کاغذ که از اصلی ترین اقالم مورد نیاز روزنامه اســت 
افزایش جهشــی داشته اســت. خوانندگان محترم کیهان نیز از افزایش 
لجام گسیخته قیمت کاال و خدمات طی چند سال اخیر بی خبر نیستند 
و بدیهی است که کیهان نیز از تحمل این افزایش قیمت ها مستثنا نبوده 
و نیست. این نکته نیز درخور توجه است که افزایش بهای روزنامه کیهان 
از 500 تومــان به 1000 تومان به هیچ وجــه تامین کننده هزینه های 
 فراوان تهیه و توزیع روزنامه نخواهد بود و تنها اندکی از بسیارها را شامل

می شود.
ضمن تبریک سال نو که سالروز میالد مسعود حضرت امیرالمؤمنین 
علیه السالم را بر تارک خود دارد، امید است خوانندگان گرامی این توضیح 

ضروری را با نگاه قبول پذیرا باشند.

یک توضیح ضروری 

نامه  طــی  رئیس جمهور 
 139۷ سال  بودجه  قانون  ای 
کل کشــور را بــرای اجرا به 
بودجه و  برنامــه   ســازمان 

 ابالغ کرد.
به  رئیس جمهور  ابالغیــه  در 
سازمان برنامه و بودجه آمده است: 
در اجرای اصل یکصد و بیســت 
و ســوم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران »قانون بودجه سال 
1397 کل کشــور« که در جلسه 

علنی روز یکشــنبه 20 اســفند 
اسالمی  شــورای  مجلس   1396
تصویــب و در تاریخ 26 اســفند 
1396 از ســوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با حذف یک بند از 
تبصره 11 موافق با مصلحت نظام 
تشــخیص داده شــد و طی نامه 
شماره 348.113975 مورخه 26 
اسفند 96 مجلس شورای اسالمی 
واصل گردیده اســت، جهت اجرا 

ابالغ می گردد.

رئیس جمهور قانون بودجه سال 97 را 
برای اجرا ابالغ كرد

شماره بعدی روزنامه 
روز سه شنبه ۱۴ فروردین منتشر می شود

رد پای فتنه سبز 
در پروژه كشف حجاب

سرویس سیاسی-
دادگاه يكی از دختران کشــف 
حجاب کننده چنــد روز قبل برگزار 
شــد که پــس از آن وی در صفحه 
مجازی خود نوشــت؛ زهرا رهنورد 
پاکتی  موسوی(  میرحسین  )همسر 
را به عنوان هديه برای او فرستاده که 
حاوی چک پول های پنجاه هزار تومانی 
است، او تصوير پاکت و محتوياتش را 

نیز منتشر کرد.
گویا قرار بوده همه چیز بی سر و صدا 
باشد اما یک توئیت بی موقع اسرار را هویدا 
می کند و دوباره نام دختران خیابان انقالب 
را بر سر زبان ها می آورد. این بار عده ای از 
حامیان دیــروز این دختران نیز به جمع 
مخالفانشان در فضای مجازی پیوسته اند. 
مخالفت اینان به خاطر آن توئیت بی موقع 
است و به او می گویند؛ »چرا گفتی؟«. اما 

ماجرای آن توئیت چیست؟ 
سه روز قبل دادگاه یکی از دخترانی 
کــه در خیابــان انقالب کشــف حجاب 
کرده بود برگزار شــد. چنانکه متهم این 
پرونــده گفته ماجرا دقیقا از پایان دادگاه 
شروع می شود. او در صفحه مجازی خود 
تصویری منتشــر کرد که در آن دسته ای 
تراول چک دیده می شد و در توضیح آن 
عکس نوشــت: »امروز بعد از دادگاه این 
هدیه رو به عنوان یکی از دختران خیابان 
انقالب گرفتم. حدس بزنید از طرف کیه. از 
طرف اشخاصیه که می خواستند ایرانیان رو 
به کرامت انسانی برسونن! آنقدر وقیحانه؟«

پرداخت دستمزد کشف حجاب!
او با آوردن عنوان وقیحانه تالش کرد 
تا خود را مانند آن چند نفر هنجارشکن 
دیگر نشــان ندهد! به عبارتــی او با این 
توئیت خواسته بود تا وانمود کند که برای 
پول این کار را نکرده. او اگرچه این عمل 
را وقیحانه خوانده بود اما این »شــکلک 
رســانه ای« در اینکه این چک پول ها را 
برای خود بداند تغییری ایجاد نکرد. همین 
چک پول ها باعث شد تا هشتگی با عنوان 
»دختران پنجاه هزار تومانی« به صورت 
گسترده توســط کاربران فضای مجازی 

استفاده شود.
با این وجود یکی از کاربران توئیتر در 
صفحه خود نوشته بود: »بازم دم این گرم 
که گفت؛ بقیه که ظاهرا پول رو خوردن و 
یه آبم روش!« به عبارتی آشکار شدن این 
مورد نشانگر آن است که به طور قطع آن 
چند هجارشکن دیگر هم به همین ترتیب 
پاداش ســتیزه گری با فرهنگ اسالمی – 

ایرانی را دریافت کرده اند.
بــا انتشــار تصاویــر چــک پول ها 
گمانه زنی ها در مورد فرســتنده آن آغاز 
شد. اینکه چه کسی برای این دختر جوان 
این میزان پول ارسال کرده بسیار مهم بود.
بار ديگر فتنه سبز در تقابل با دين!

دست آخر همان دختر دریافت کننده 

چک پول پنجاه هزار تومانی گره ماجرا را 
گشــود. او در توئیتی دیگر نوشت: »این 
هدیه از طرف خانم رهنورد]است[. وقتی 
پاکت رو کسی که واسطه بود توی کیفم 

گذاشت فکر کردم یه نوشته یا نقاشیه!«
همین که نام یکی از فتنه گران سبز 
در حمایت از اقدام ستیزه گرانه علیه شعائر 
دین مطرح شــد، موضع گیری ها علیه آن 
شروع شد. اگرچه این فرد هنجارشکن در 
توئیت اخیرش گره قبلی را باز کرد اما در 
عین حال گره ای تازه در میان افتاد، چرا 
که او از »واسطه«ای سخن گفته بود. آن 

واسطه چه کسی بوده است؟
درمــورد  مختلــف  واکنش هــای 
توئیت های قبلی آن دختر را بر آن داشت 
تا در توئیتــی دیگر به نام فرد واســطه 
نیز اشــاره کند: »خانم بنی یعقوب واسطه 
این هدیه بودن. از ایشون درمورد صحت 

این موضوع سؤال کنید.«
پادوی رسانه ای فتنه

 واسطه انتقال پول مبارزه با حیا
به این ترتیب حلقه های پنهان یکی 
بعد از دیگری آشکار می شدند. فرستنده 
پول ها یکی از ســران فتنه گــران بود و 
واســطه انتقال چک پول های پنجاه هزار 
تومانی یــک خبرنگار که در جریان فتنه 

88 بازداشت شده بود.
عنوان شــدن نامــش بنی یعقوب را 
مجبور کرد تا واکنش نشان دهد. او ابتدا 
در شــرح ماجرا نوشت: »از آنجا که من با 
مریم ارتباط داشتم، دوستانی با من تماس 
گرفتند و گفتند که هدیه ای از طرف خانم 
رهنورد برای ایشــان دارند و می خواهند 
هدیه رو به او برســانند. مــن از هدیه و 
محتوای آن اطالعی نداشتم اما محل قرارم 
را با مریم اطالع دادم که می توانید بیایید 

و او را ببینید...«
به این گزاره هــا در توئیت این رابط 
انتقال پول دقــت کنید: »با مریم ارتباط 
داشــتم« یعنی این خبرنگار وابســته به 
طیــف خاص از قبل از آن دیداری که در 
آن چک پول هــا را تحویــل دهد با دختر 

کشف حجاب کننده ارتباط داشته است.
گزاره دیگر: »دوستانی با من تماس 
گرفتند و گفتند که می خواهند هدیه خانم 
رهنورد را به او ]فردی که کشــف حجاب 
کرده[ برســانند« این گزاره مکمل گزاره 
قبل اســت. یعنی ارتبــاط بنی یعقوب با 
یکی از دختران معروف به خیابان انقالب 
ارتباطــی بوده که دیگرانــی هم از چند 
و چون آن مطلع بوده اند! دســت کم این 
ارتبــاط از نوع ارتباط گیری های هدفمند 
بوده اســت. در این باره به این نکته توجه 
داشته باشــید که اجرای نمایش افرادی 
مانند این دختر اگر با پوشــش رسانه ای 
پرداخت نشود گویی اصال اتفاقی نیفتاده 

است. 
حتما به خاطر دارید که از قضا !! زمان 

مرگ مشکوک »ندا آقاسلطان« فردی به 
نام آرش حجازی در همان کوچه با دوربین 
و وســایلش حضور داشته و اقدام به تهیه 
فیلم و گزارش کرده و ســپس به سرعت 
ایران را به مقصد لندن ترک کرد تا فیلم 
را به دســت سفارش دهندگان اصلی آن 
مرگ برســاند. پس از رســیدن فیلم به 
بی بی سی، رسانه روباه پیر به سرعت پروژه 
کشته سازی را با یک فیلم به قول خودشان 
مستند پیگیری کردند. این آتش افروزان به 
این امید این موضوع را مطرح کردند که 
درگرماگرم آتش فتنه 88 کمتر کسی از 
خودش خواهد پرسید که با وجود سران 
فتنه و بازوهای رسانه ای آن و بسیاری افراد 
دیگر چرا دستگاه اطالعاتی ایران باید یک 
دختر را که از آموزشگاه موسیقی اش بیرون 
آمده هدف قرار دهد؟! این ماجرا را یادآوری 
کردیم تا اهمیت پوشش خبری یا خط دهی 
درست به ســوژه ها که عمدتا افراد برای 
واسطه گری آن از اصحاب رسانه انتخاب 
می شوند را یادآور شویم. اما نکته ای دیگر 
که از ســال 88 باید یادآور شد عاشورای 

حزن انگیز آن است:
از حرمت شكنی عاشورا

 تا کشف حجاب
آنکــه ماجراهــای غم انگیز  از  پس 
و حزن آور عاشــورای 88 اتفــاق افتاد و 
تلویزیــون بخش های کوچکــی از آن را 
پخش کرد، همســر همین شــخصی که 
برای کشف حجاب کنندگان پول فرستاده 
)یعنی میرحسن موسوی( آن را »مردمانی 
خداجو« نامید و از جانب طیف موسوم به 

سبز آن تصاویر انکار شد!
بــرای پی بردن به این موضوع کافی 
است برخی ســایت های منتسب به فتنه 
سبز را مرور کنید. خواهید دید که در دهه 
محرم سال جاری )یعنی چند ماه قبل( آنها 
مطالبی را منتشر کرده اند که در آن تصاویر 
پخش شده از رسانه ها را نوعی توطئه! علیه 
این طیف عنوان کرده و در آن مطالب به 
بازخوانی عاشورای 88 پرداخته و حرمت 
شکنان عاشورا و حضرت اباعبداهلل)ع( را 

عزاداران حسینی! معرفی کرده اند.
به رغــم پرده پوشــی بــر حقیقــت 
توســط این طیف و رســانه های خارجی 
تشویق کننده آنها نظیر همین بی بی سی 
همواره این سؤال برای مردم مطرح بوده 
که آن جماعت با نمادهای سبز و شعارهای 
مشخص که به دســته های عزاداری امام 
حســین)ع( و حسینیه ها و محل نذورات 
حمله ور شــدند چه کسانی بودند؟ با این 
وجود »دم خروس« طیف دروغگو گاهی 
غافلگیر کننده بیرون می زند؛ مانند همین 
فقره ارســال پول برای کســانی که علیه 
شعائر دینی اقدام و کشف حجاب کرده اند.

مردم را چه فرض کرده ايد؟!
جالب توجه ترین بخش این ماجرا آن 
قسمتی اســت که یکی دیگر از متهمین 

فتنه برای جمع و جور کردن خرابکاری به 
میدان می آید؛ آن هم با توجیهی مضحک 
که نشان دهنده تحمیق مردم توسط این 

طایفه است.
خبرنگار رابط انتقال دهنده چک پول 
پنجاه هزار تومانی! در رشته توئیت هایی 
می نویسد: »آقای تاج زاده چند نکته در این 
مورد گفت: اول اینکه اصل این کار که به 
زندانیان و خانواده های آنها به مناســبت 
سال جدید عیدی می دهند و به نام بزرگان 
هم می دهند! کار خوبی اســت و چندین 

سال است که رسم شده«!!
آقای تاج زاده مردم را چه فرض کرده، 
خدا می داند! وگرنه باید به او گفت اوال اگر 
قرار بر کمک باشد، اولویت با خانواده هایی 
اســت که سرپرست خانواده یا نان آور آن 

خانواده در زندان است.
دوم اینکه ایشــان گویا حواسشان به 
ایــن نبوده که این دختــر کال چیزی در 
حدود 10-12 روز در بازداشت بوده است. 
خبرنــگار اصحاب فتنه )که اینجا به 
ســخنگویی تاج زاده بدل شده( در ادامه 
توئیت فوق از قول تاج زاده گفته اســت: 
»هر کســی این کار رو با نیت خیر! انجام 
می دهد دســتش درد نکند و کار خوبی 
اســت. دو اینکه پای اسم بردن از افراد به 
هیچ وجه در این فضای امنیتی به مصلحت 
نیست و به نوعی آدم فروشی تلقی می شود 
چرا که مسئولیت زیادی برگردن می گذارد! 

و بنابراین اسم هیچ کس را نباید آورد.«
اگر فضا امنیتی بود اينها رخ نمی داد!

نکته تاســف باری که در این توئیت 
هســت این اســت که آقای تــاج زاده به 
صراحــت ناراحتی خــود را از آن دختر 
اعــالم می کند که چرا نــام زهرا رهنورد 
را آورده اســت! سپس او گفته که در این 
فضای امنیتی! به واقــع اگر فضا امنیتی 
بود این چنین نمی شد که فردی که 9ماه 
بخشــی از پایتخت را به آشوب کشانده و 
هزینه های گزافی به کشور تحمیل کرده 
اکنون تنها مجازاتش حصر خانگی باشد و 
از آنجا اقدامات ضدامنیتی و ضدفرهنگی 

را هدایت کند.
آقــای تاج زاده! اگر فضا به این میزان 
کــه می گوییــد امنیتی بود قطعا شــما 
نمی توانستید این گونه توئیت منتشر کنید 
و به یک فرد هنجارشکن صراحتا بگویید 
که حاال که ما پول به تو دادیم نباید اسمی 

از ما می بردی!
همان طور که خواندید در همین فاصله 
و در مــورد این چک پول هــا پای افرادی 
در طبقــات مختلــف در طیف فتنه گران 
ســبز به میان آمد. به راســتی از آنهایی 
که سال88 حرمت شــکنان ایام عزاداری 
حضرت سیدالشــهدا را »مردان خداجو« 
نامیدند بعید است که سال 96 از آنهایی که 
علیه شعائر دینی برخاسته اند حمایت مالی 
کنند و آنها را به این مسیر ترغیب نمایند؟!


