
اخبار كشور

درمکتب امام

حکومت های فاسد؛ سد راه مسلمین
]قدرت های بزرگ[ این را یافته اند که اسالم است که می تواند جلویشان بایستد. 

از این جهت، آن چیزی که از همه چیز برای آنها مطرح اســت، اســالم است و آن 

چیزی که رس راه اسالم قرار دادند، این حکومت های فاسدند. با دست حکومت های 

فاســد و با تبلیغ حکومت های فاســد، این نژادپرستی ها و گروه پرستی ها در بین 

مســلمین رشــد کرده. عرب ها را در مقابل عجم ها و ترک ها قرار دادند و عجم ها 

را در مقابل عرب ها و ترک ها را در مقابل دیگران و همه نژادها را در مقابل هم.

صحیفه امام؛ ج13؛ ص87 | جماران؛ 18 مرداد 1359
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سرویس سیاسیـ 
روزنامه اعتماد ديروز در گزارشی اقتصادی با عنوان »افزايش نقدينگي و كسري بودجه دولت« به تبعات تصمیم های 

اقتصادی دولت پرداخت كه منجر به افزايش نقدينگی شده است.
تبعاتتصمیمهایاقتصادیدولت

در ابتدای اين گزارش آمده است: »انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي ٦ ماهه نخست سال جاري نشان مي دهد وضعیت 
بودجه اي دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاري كسري بودجه به رقم ١٨هزار میلیارد تومان رسیده و 
از ٣٦ هزار میلیارد تومان بودجه عمراني مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آن محقق شد. با اين وضعیت به 
نظر مي رسد دولت كار سختي را براي به پايان رساندن سال جاري در پیش داشته باشد، زيرا نه درآمدهايش به اندازه 

كفايت است و نه امكان عمل به وعده هاي خود را دارد.«
اعتماد در ادامه اين گزارش تاكید می كند: »پايین بودن ســطح تقاضا ركود را اســتمرار مي بخشد و به همین دلیل 
برخي از كارشناســان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش هاي اصلي اقتصاد مانند مســكن و صنعت، احتمال بازگشت 
تورم دو رقمي بسیار محتمل است.«اين موضوع گويای آن است كه هشدارهای كارشناسان در اين باره به دولت درست 
بوده اســت؛ هشــدارهايی مبنی بر اينكه كاهش تورم به قیمت ركود نمی تواند چندان برای اقتصاد خوشايند باشد چرا 
كه شیرينی آدامسی كاهش تورم آن هم اين چنین، با افزايش ركود، تعطیلی كارخانه ها و افزايش بیكاری به سرعت از 

بین خواهد رفت. اين گونه كاهش تورم مانند ُمسكنی است كه به بیمار داده می شود در حالیكه چاره او درمان است.

گنهکرددربلخآهنگری!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبی نوشت: »اينكه دولتی را تمام و كمال اصالح طلب ندانند، اما از هم اكنون نوک پیكان 
حمالت ناشی از ناكامی های احتمالی را به سوی اصالح طلبان گرفتن دقیقا حكم همان »گنه كرد در بلخ آهنگری« دارد 

كه گويی قرار است در يک تَكرار تاريخی »به شوشتر زدند گردن مسگری« دوباره واقعیت پیدا كند.«
اصالح طلبان پس از گرفتن سهم و غنیمت، در حال فاصله گذاری با روحانی و دولت هستند. هدف اصالح طلبان اين 
است كه- علیرغم تصاحب كابینه- به گونه ای فضاسازی كنند كه ناكارآمدی احتمالی دولت به حساب آنها نوشته نشود 

و مردم از اصالح طلبان انتظار پاسخگويی نداشته باشند.
سهم خواهی و قبیله گرايی، دو ويژگی بارز مدعیان اصالحات است. اين دو ويژگی در جريان تشكیل كابینه دوازدهم 

و تعیین لیست امید برای انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم به خوبی نمايان شد.
نگاه منفعت طلبانه جريان اصالح طلب به دولت، واقعیتی انكارناپذير است، همچنانكه ابراهیم اصغرزاده -اسفند ۹۲ 
- صراحتا اعالم كرد: »دولت روحانی، رحم اجاره ای ماست« و پس از او عبداهلل ناصری از اعضای حزب منحله مشاركت 

گفت: »اگر رحم اجاره ای دولت، جنین را خوب محافظت كند، حتما اصالح طلبان آن را دوباره اجاره خواهند كرد«.
اين برخورد، ادامه راهی است كه اصالح طلبان در دولت يازدهم دنبال كردند و نتیجه آن، ناكارآمدی اقتصادی، بر 
زمین ماندن بســیاری از وعده ها، تحمیل تحريم های بیشتر به جای لغو تحريم ها و حاشیه سازی های مصنوعی بود كه 

اتالف نیروی دولت و هزينه شدن امكانات و ظرفیت ها در جاده های فرعی را به دنبال داشت.

تناقضگوییروزنامهزنجیرهایدرگزارشچندسطری؛کاردولتنبودامابود!
روزنامه زنجیره ای شرق در شماره ديروز خود طی گزارشی به توقیف دو روزه كیهان پرداخت و در يک گزارش چند 

سطری دچار تناقض عجیبی شد!
اين روزنامه از سويی مدعی شده است كه توقیف دو روزه كیهان ارتباطی با دولت نداشته و گزارش كیهان در اولین 
شماره پس از توقیف در اين باره نادرست است ولی بالفاصله پس از اين ادعا می نويسد: »هیئت نظارت روز دوشنبه بابت 
تیتر كیهان به اين روزنامه تذكر داد اما اصرار روزنامه بر ادعای پیشین در روز سه شنبه كار را به شورای عالی امنیت ملی 
كشاند.« تناقض در اين گزارش اينجا نمايان می شود كه به شورای عالی امنیت ملی كه رياست آن را رئیس جمهور بر 
عهده دارد، اشاره می شود: »طبق گزارش شورای عالی امنیت ملی و تشخیص بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، 
تیترهای كیهان، خالف مصوبه شورای عالی امنیت ملی و سیاست های اصولی و بّین جمهوری اسالمی ايران در مسائل 
امنیت منطقه ای شناخته شد. در نتیجه با استناد به قانون اساسی و قانون مطبوعات، حكم توقیف ۴٨ساعته آن صادر شد.«

روزنامه شرق توضیحی نداده است كه به استناد كدامین اصل قانون اساسی و قانون مطبوعات كیهان به مدت ۴٨ 
ساعت توقیف شده است اما اذعان به اينكه كیهان با شكايت شورای عالی امنیت ملی تحت نظر و  اشراف دولت توقیف 

شده است، در تناقض با ادعای اولیه شرق مبنی بر اينكه »توقیف كیهان اساسا ربطی به دولت ندارد« قرار دارد.
گفتنی است پیش از توقیف دو روزه كیهان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تهديدی آشكار نسبت به برخورد 
با كیهان هشدار داده بود. وی گفته بود: »اين يک تخلف آشكار رسانه ای است و برخورد قانونی با اين تخلف در حال اجرا 

است كه آرزو می كنیم با قاطعیت بیشتری انجام شود. هیچ چیز برای ما مهم تر از منافع ملی نیست.«
نكته ديگر اينكه روزنامه های زنجیره ای پیش از اين بارها شعار زنده باد مخالف من سرداده و گزارش های بلند بااليی 
در اين زمینه منتشــر ســاخته اند اما در روزهای اخیر میاندار بستن روزنامه هايی شده اند كه صدای منتقدان را پوشش 
می دهند. روزنامه های زنجیره ای منافقانه از سويی از آزادی بیان سخن می گويند و از سوی ديگر فرياد سر می دهند كه 

دو روز كافی نیست و بايد صدای مخالفین را برای همیشه خفه كرد!

عقدهگشاییمردمساالری
روزنامه مردم ساالری در شماره ديروز خود در گزارشی كوتاه به عقده گشايی علیه كیهان پرداخت. 

اين روزنامه زنجیره ای نوشــت: »شنبه و يكشــنبه اين هفته روزنامه كیهان چاپ نشد. دادستانی تهران، بر اساس 
شــكايت دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، اين روزنامه را دو روز توقیف كرد؛ با اين حال اين احتمال می رفت كه اين 
روزنامه در اين دو روز چاپ شــود؛ همچنان كه وقتی هیئت نظارت بر مطبوعات، بعد از تیتر زرد و مغاير با امنیت ملی 

كیهان، به اين روزنامه تذكر داد، مديران كیهان به جای عذرخواهی، بر موضع خود پافشاری كردند.«
اين گزارش سپس تاكید كرده است: »كیهان اين روزها همچون ساير نشريات چاپی با بحران مخاطب روبرو است؛ 
اما درد كیهان افزون بر ديگر نشريات است ؛ روزنامه ای كه زمانی نزديک به يک میلیون تیراژ داشت و موسسه ای عريض 
و طويل و پر هزينه آن را چاپ می كند، به جايی رسیده كه تیراژ فروشی كمتر از ۴ هزار نسخه در سراسر كشور دارد! 

برای همین هم هست كه كمتر كسی از مردم عادی فهمید كه شنبه و يكشنبه، اين روزنامه چاپ نشده است.«
اين گزارش سپس افزوده است: »مدتها اين رفتار كیهان مورد انتقاد همه بود اما كم كم همه فهمیدند كه نبايد به 

رفتارهای كیهان اعتنايی بكنند!«
اگر تصريح كرده ايد كه نبايد به رفتارهای كیهان اعتنايی كرد، چرا خودتان به گفته خودتان عمل نمی كنید؟!

مضحک است؛ روزنامه های زنجیره ای از طرفی كیهان را فاقد مخاطب می دانند و از طرفی ديگر اين همه از توقیف 
كیهان خوشحال شده به جشن و پايكوبی  پرداختند!

اصولروزنامهنگاریونقدمصاحبهانجامنشده!
اين گزارش تیتر كیهان را زرد نامیده اســت! بايد از روزنامه نگاران مردمســاالری پرسید كه از ِكی تا حاال نقل يک 
خبر تیتر زرد محسوب می شود؟! مردمساالری همچنین در بخشی از گزارش نوشت كه كیهان نشان داد از اصول روزنامه 

نگاری چیزی نمی داند!
اصول روزنامه نگاری را كیهان بلد نیست يا دست اندركاران روزنامه مردمساالری كه مصاحبه انجام نشده احمدی نژاد 
را نقد كردند؟!! يا مدعیان اصالحات كه در شماره های ديروز يكدست به دروغگويی درمورد آمار كشته های مسكن مهر 
پرداختند؟ و پس از آن خبر رسید تنها دو نفر از جان باختگان زلزله مربوط به ساكنان مسكن مهر بوده  است يا همین 
زنجیره ای ها كه يادداشت ها و گزارش های بی بی سی را به نام های ديگر در روزنامه های خود منتشر می كنند؟ اينها اصول 
روزنامه نگاری از ديد مدعیان اصالحات است.عوامل روزنامه مردمساالری۲5 فروردين ١٣٨7 را خوب به ياد دارند! روزی 
كه قرار بود رئیس جمهور وقت به طور زنده با مردم سخن بگويد اما در حالی كه اين مصاحبه انجام نشد، فردای آن شب 
يعنی روز ۲٦ فروردين دو روزنامه اصالح طلب مردمساالری و صدای عدالت اين مصاحبه انجام نشده را نقد كردند! در 
واقع اين دو روزنامه بدون اينكه منتظر پخش اين برنامه بمانند و پس از شنیدن سخنان رئیس جمهور به بیان نظرات 

خود بپردازند، انتقادات صوری خود را منتشر كردند. حاال معلوم شد چه كسانی اصول روزنامه نگاری را بلد نیستند؟

ارگاندولت؛همصداوهمراهباغرب
تالش اتحاديه اروپا برای فشار بر ايران و دستیابی به برجام های بعدی، با اظهارات صريح مقامات اروپايی محرز شد 

اما مدعیان اصالحات و حامیان دولت خود را به خواب زده اند و با غرب همراه و همصدا شده اند.
روزنامه ايران ديروز در يادداشتی به موضوع راه اندازی دفتر اتحاديه اروپا در تهران اشاره كرد و نوشت: »رفع تحريم های 
هســته ای در كنار بیانیه قاطعانه سران سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس افزون بر تالش های فشرده مسئول سیاست 
خارجی اتحاديه اروپا برای حمايت از برجام نشــان از آن دارد كه اروپايی ها خواهان ايســتادگی در برابر كارشكنی های 
احتمالی واشنگتن در چارچوب برجام هستند.«مدعیان اصالحات چرا واقعیت را كامل بازتاب نمی دهند؟ چرا در كنار 
بیانـ  به اصطالحـ  حمايت اروپا از برجام، نمی گويند كه مســئوالن اروپايی بر ضرورت فشــار بر ايران بر سر توانمندی 
موشكی و نقش آفرينی منطقه ای تأكید كردند؟ علیرغم نقض، تخطی و بدعهدی آمريكا در توافق هسته ای، اتحاديه اروپا 
كه رســما اعالم كرد در برجام همه طرف ها به تعهدات خود پايبند بوده اند و ١٨ فرد و نهاد ايرانی را تحريم كرد، چه 

زاويه ای با رويكردهای امروز آمريكا دارد كه دولت و حامیانش به آن دلخوش كرده اند؟ 
اصرار مدعیان اصالحات برای افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران در شــرايطی اســت كه اروپا از ديرباز ايران را به 
چشم بازار مصرف می بیند! موضوعی كه اين يادداشت كه به طور تلويحی به آن اشاره كرده است: »...از منظر اقتصادی 
نیــز بازار ايــران و بهره گیری از آن برای برقراری ارتباط با بازار منطقه برای اروپايی ها حائز اهمیت بســیاری اســت. 
سفرهیئت های گسترده اقتصادی اتحاديه اروپا به تهران كه با امضای توافقنامه های رنگارنگ تجاری همراه بوده است به 
تقويت همكاری های اقتصادی با تهران در دوره پســابرجام و به در هم تنیدگی بیشتر منافع اقتصادی نهادهای تجاری 

ايران و اروپا منتهی شده است.«
ايران معتقد است: »تقويت رابطه با اروپا و درهم تنیدگی روابط اقتصادی و سیاسی با اين اتحاديه كه از طريق گشايش 
دفتر رسمی اين اتحاديه می تواند پررنگ تر نیز بشود، مانع مهمی بر سر راه اقدامات ضد برجامی دولت آمريكا خواهد بود.«

ایناستقبالطبیعیاست!
ذوق و شوق اصالح طلبان از موضوع افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران در حالی است كه اروپا ادعا كرده با اين افتتاح، 
حقوق همجنس گراها را پیگیری و از سكوالرها حمايت می كند! البته در اين صورت طبیعی است كه مدعیان اصالحات 
با سابقه فتنه گری ها و آشوب طلبی هايشان، از اين قضیه استقبال كنند. ريچارد هاويت تهیه كننده سند راهبردی اتحاديه 
اروپا درباره روابط با ايران درباره اقدامات الزم برای ارتقای روابط ايران و اروپا گفته اســت: »ما به طرح های عملی برای 
مبارزه با تروريسم نیاز داريم. همچنین بايد نمايندگی اتحاديه اروپا را در تهران افتتاح كنیم و گفت وگو درباره حقوق بشر 
را با ايران از سر بگیريم... پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امكان پذير است. نیروهايی در داخل ايران در حال اعمال 

فشار بر آنها هستند و ما امیدواريم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در اين خصوص شود.«
در بخش ديگری از اين گزارش آمده است: »اگرچه دو موضوع حقوق بشر و مسئله موشكی ايران، از جمله مسائل 
اختالفی ايران و كشورهای غربی به شمار می آيد اما آنچه بايد به آن توجه داشت اين است كه اين دو موضوع را نبايد در 
روند توسعه روابط ديپلماتیک ايران و اروپا وارد كرد. اين دو مقوله جداست كه بايد در مجاری جداگانه مورد بررسی قرار 
گیرد.«هنوز دفترشان افتتاح نشده، خواهان فشار بر ايران بر سر اقتدار موشكی و تالش جمهوری اسالمی برای ثبات و 
امنیت منطقه شده اند، چه برسد به افتتاح اين دفتر كه طبعا النه ای برای نفوذ و پیگیری سیاست های مداخله جويانه و 
زياده خواهانه غرب خواهد بود. بی توجهی به اين استدالل ساده از سوی مدعیان اصالحات به وضوح از بازی اين طیف 

با منافع و امنیت ملی حكايت دارد.

بقیه از صفحه ۲
جان باختگان مسکن مهر٬ دو نفر!

پس از ادعای جهانگیری درخصوص خســارات 
زلزلــه، صالحــی مدير روابــط عمومــی اداره راه و 
شهرسازی كرمانشاه درباره تعداد كشته ها و مصدومین 
در مسكن مهر استان كرمانشاه پس از زلزله بیش از 
7 ريشــتری اخیر گفت: »تاكنون تعداد فوتی ها در 

واحدهای مسكن مهر ۲ نفر اعالم شده است«.
به گــزارش ايلنا، صالحی با بیان اينكه بالفاصله 
پس از وقوع زلزله تمام واحدهای مسكن مهر تخلیه 
شدند، اظهار داشــت: خوشبختانه در اين واحدها و 
مجتمع های مسكن مهر شاهد ريزش به اين معنا كه 

سقف بر روی ساختمان آوار شود، نبوديم.
عزيزاهلل مهديان، معاون بنیاد مسكن كشور نیز 
در جلسه شورای هماهنگی مديريت بحران كرمانشاه 
گفت: برابر آمار اولیه ١۲ هزار واحد مسكونی شهری 
و روســتايی صددرصد تخريب شده و ١5 هزار واحد 

هم نیازمند تعمیر است.
تصاویر جعلی

همزمان با كاســبی سیاسی مدعیان اصالحات 
از ايــن حادثه تلخ، برخــی از فعالین فضای مجازی 
منتسب به اردوگاه اصالح طلبان نیز به انتشار تصاوير 

جعلی پرداختند.
در همین رابطه، يک خبرنگار مدعی اصالح طلبی 
با انتشــار تصوير مردی كه بــر ويرانه های يک خانه 
فروريخته نشســته بود، از »فســاد و حرام خواران و 
بودجه های هدر رفته برای نوسازی بافت روستايی« 
نوشت اما دست آخر مشخص شد كه عكس او مربوط 

به زلزله چند سال قبل در كشور ايتالیاست.
يكی ديگر از فعالین مجازی مدعی اصالح طلبی 
نیز عكسی از يک ساختمان فروريخته را منتشر و در 
ذيل آن اينطور نوشــت كه مسكن مهر تخريب شده 
است!.اما دقايقی بعد كاربران فضای مجازی گزارش 
دادند كه اين عكس متعلق به يک ساختمان ريزش 

كرده )آنهم نه به دلیل زلزله( در كشور مصر است.
اعتراض به کاسبی سیاسی

حركت غیراخالقی مدعیان اصالحات در استفاده 
ابزاری از حادثه تلخ زمین لرزه، كار را به جايی رساند 
كه اعتراض برخــی از فعالین اصالح طلبی را نیز در 

پی داشت.
در همین رابطه، يكی از خبرنگاران روزنامه های 
اصالح طلب در يكی از صفحات اجتماعی نوشت:»يک 
عده هم نشستن میگن مسكن مهر و بیمارستان زمان 
احمدی نژاد ساخته شده حاال تخريب شده. آقا زلزله 
كه زمان احمدی نژاد نیومده.مديريت بحران شــما 
كجاست؟ غافلگیر شديد فقط همین. هنوز نتونستید 

آب معدنی بین مردم توزيع كنید،خجالت بكشید«.
يكی ديگر از فعالین اصالح طلب فضای مجازی نیز 
نوشت:»بخشی از جناح نزديک دولت، روی تخريب 
مســكن مهر تمركز كرده و پرونده احمدی نژاد را به 
مثابه علت العلل همه مشكالت دو هزار و پانصد سال 
ايران، بازكرده... كسانی كه هنوز خبر فاجعه كامل در 
نیامده، با ايجاد موج سیاسی مشغول جايگزين كردن 

همدلی ملی با نفرت اجتماعی می شوند هدفشان نه 
نقد اســت نه كمک به فاجعه ديد گان. در كشورهای 
ديگر هم، بیست و چهار ساعت اول پس از يک فاجعه، 
زمان همدلی با قربانیان و تمركز روی كمک رســانی 
است... در جايی كه از هر سو صدای شیون و يا فرياد 
كمک خواهی می آيــد، واكنش ناخودآگاه و طبیعی، 
سراســیمه دويدن و كمک كردن است. وقتی كسی 
در چنین شرايطی دستانش را در میان آوار می كند 
تــا طال و جواهــری به دســت آورد، رذالت اخالقی 
ويــژه ای دارد كه ما را به خشــم می آورد. آنان كه در 
میان فاجعه دســت در میان آوار می كنند تا از مردم 
فاجعه ديده هم ابزاری برای پروژه های سیاسی خود 
بسازند يا مانع همبستگی و همدلی ملی معطوف به 
كمک رسانی می شوند هم از همان قماش اند. حمايت 
از قربانیان زلزله و لزوم همبستگی ملی حكم می كند 
جلوی اينها هم با همان خشم ايستاد و مانعشان شد«.
يكــی ديگــر از فعالیــن فضای مجــازی نیز 
نوشت:»پالســكو ريخت تقصیر قالیباف بود، برجام 
به فنا رفت تقصیر ســپاه بود، زلزله كرمانشاه هم كه 
تقصیر مسكن مهر و احمدی نژاد، انگار تو اين مملكت 

هیچ چیز به دولت ربط نداره«.
يكی ديگر از فعالین فضای مجازی نوشت:»حدود 
5٠٠ نفر در زلزله اســتان كرمانشاه جان باختند كه 
فقط دو نفر از فوتی ها مربوط به مسكن مهر بوده. آقای 
جهانگیری! اصال خون اون دو نفر گردن دولت قبل، 

بقیه رو میخواين گردن كی بندازيد؟!«.
ديگر فعال فضای مجازی نوشت:»متأسفانه برخی 
انتقادات نسنجیده به مسكن مهر، به عنوان توجیهی 
بــرای كم كاری دولت های يازدهم و دوازدهم در امر 
خانه دار كردن طبقات مســتضعف و متوسط به كار 
می رود...حواسمان باشد، ماهیت طرح خوب و دلسوزانه 
مســكن مهر را بابت ضعفهــای احتمالی در برخی 
پروژه هــا كه در همه پروژه ها از جمله پروژه های غیر 
مسكن مهر نیز وجود دارد زير سؤال نبريم و در اين 
مســئله نیز به دام حب و بغضهای سیاسی نیفتیم و 
بدون اطالعات فنی و دقیق به تأيید يا رد بخشــی از 
مســكن مهر يا كل آن طرح بپردازيم... يادمان باشد 
امروز تعداد زيادی انســان آبرومنــد و عزيز در اين 
خانه ها ساكن هستند و عده ای نیز هنوز منتظرند تا با 
تحويل خانه هايشان در آنها ساكن شوند، كاری نكنیم 
كه آرامش روانی اين افراد و خانواده هايشان به خاطر 
نقدهای غیرمسئوالنه و بعضا غیرفنی ما بهم بخورد«.
يكی ديگر از فعالین فضای مجازی نوشت:»تكمیل 
واحدهای مسكن مهر در مناطق سرپل ذهاب و...در 
استان كرمانشاه و تحويل آنها به مردم در دولت يازدهم 
اتفاق افتاده است و چنانچه دولت ـ كه مخالفتش با 
هر اقدام دولت گذشــته نیازی بــه اثبات ندارد ـ از 
عدم استحكام الزم در سازه های اولیه يا طراحی آنها 
اطمینان داشت بايد نسبت به مقاوم سازی آنها اقدام 
يا در صورت عدم امكان ايجاد ايمنی الزم از تحويل 
آن واحدها به مردم با بیان مستندات خودداری و به 
نحوی جبران مافات می كرد... در حالیكه خبر می رسد 
در برخی مناطق زلزله زده هنوز آب آشامیدنی سالم 

به درســتی و به میزان مورد نیاز توزيع نشده است و 
برخی ناهماهنگی ها میان اعضای دولتی ستاد مديريت 
بحران كار خدمات رسانی را به كندی كشانده است، 
آيا می توان جز فرافكنی و سیاسی كاری نام ديگری 
بر اين اظهارات ناپخته جناب جهانگیری گذاشت؟«.

ديگر فعال فضای مجازی نوشت:»فروردين امسال 
بیمارســتان اسالم آباد غرب رو جناب وزير بهداشت 
دولت روحانی افتتاح كرده كه توی زلزله آوار شــده 
رو سر ملت. اينو چی میگی؟! اينو احمدی نژاد به زور 

اومده ساخته؟«.
ترفند سیاسی کثیف!

حواله دادن مشكالت و معضالت به دولت قبل 
ترفند دلچســب و البته نخ نمای برخی از مقامات 
دولتی و رسانه های زنجیره ای برای سرپوش گذاشتن 
برای سوء مديريت ها و ناكارآمدی های دولت روحانی 
است. روزنامه های مدعی اصالح طلبی تا آنجا در اين 
خط رسانه ای دروغین، سخیف و نامعقول و ناشايست 
پیش رفتند و آن قدر از اين خوراک فاســد استفاده 
كردنــد كه حتی صدای برخی از همین جماعت را 

هم درآورد.
برای نمونه، روزنامه زنجیره ای بهار-آبان ۹٦- در 
گزارشی با عنوان »تا كی دولت قبل؟« نوشت:»حدود 
پنج ســال از پايان دولت احمدی نژاد و شروع به كار 
دولت میانه رو حســن روحانی می گذرد... پرســش 
اساســی آن است كه امروز و با گذشت قريب به پنج 
سال از انتخاب حسن روحانی هنوز هم بايد از »دولت 
قبل« گفت؟...آيا به واقع می توان پذيرفت كه همچنان 
در پاســخ به هر نقدی از عملكرد منفی گذشــتگان 
بگويیم؟... برای بخش قابل توجهی از جامعه كنار هم 
قرار دادن اين موضوعات نشــانگر آن است كه دولت 
مســتقر و رسانه ها و سیاســیون همراه آن به جهت 
آنكه عملكردی متناسب با وعده های خود نداشته اند 
در پی برجسته ســازی گذشــته و اســتفاده مجدد 
ازترفند سیاسی و رسانه ای با كلید واژه »دولت قبل« 
هستند«... ]اين[ نگاه سبب كاهش محبوبیت دولت 

در بین قشرهای مختلف جامعه شده است«.
روزنامه زنجیره ای قانون نیز-آبان ۹٦- در گزارشی 
نوشــت:»عملكرد حسن روحانی در دور دوم رياست 
جمهوری اش رويه تامل برانگیزی به خود گرفته است. 
برخالف ابراز نظرهای پرامید و درباغ سبز نشان دادن 
ايشــان و اطرافیان شــان به ويژه محمدباقرنوبخت، 
ســخنگوی دولت، بازخوردها از عملكــرد روحانی 
وتیمش در اذهان، بســیار متفاوت ومتناقض است و 
زنــگ ناامیدی از دولت اين بار زودتر و پرطنین تر از 
همیشه به صدا درآمده است... روحانی و همراهانش 
هر نارسايی را به دوران احمدی نژاد نسبت می دهند«.

کارنامه خالی
جنجال رسانه ای مدعیان اصالحات درخصوص 
مسكن مهر در مناطق زلزله زده به وضوح نشان داد 
كه يكی از اهداف اصلی اين هیاهو، سرپوش گذاشتن 

بر كارنامه خالی دولت در حوزه مسكن است.
روزنامه اعتماد- مهر ۹٦- در گزارشــی با عنوان 
»مسكن اجتماعی، رويايی كه تعبیر نشد؛قصه هزار 

و يک شب طرح اختصاصی عباس آخوندی« نوشته 
بود:»مسكن اجتماعی؛ نه معنی مشخصی دارد و نه 
همتــی برای اجرا. اين طرح را عباس آخوندی، وزير 
راه و شهرســازی در ابتدای دولــت يازدهم بود كه 
مطرح كرد؛ درست زمانی كه می گفت طرح مسكن 
مهر »مزخرف« اســت، مدعی بود مسكن اجتماعی 
كه حاال بــه نوعی آن را پــروژه »اختصاصی« خود 
می خواند، كاســتی های طرح مســكن مهر را ندارد. 
می گفت طرح كاملی اســت كه اگر اجرايی شــود، 
مشكل مسكن در كشــور ريشه كن می شود. اما جز 
يک طرح پژوهشی و چند سخنرانی كه خود او انجام 
داد، مسكن اجتماعی همواره در هاله ای از ابهام ماند. 
البته اين پروژه »اختصاصی« عباس آخوندی به بیش 
از دو دهه قبل برمی گردد. زمانی كه او دوره ای وزير 
مسكن و شهرسازی در دولت ششم بود. روايت است 
كه او آن روزها می خواست اين طرح را اجرايی كند، 
اما عمر رياستش كفاف نداد. با روی كار آمدن دولت 
يازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی طرح 
قديمی را از كتابخانه اش بیرون كشید و به كارشناسان 
مسكن وزارتخانه سپرد تا آن را به روزرسانی كنند«.

گفتنی اســت »عباس آخوندی« ارديبهشــت 
ســال 7٣ )۲٣ ســال پیش( زمانی كه وزير مسكن 
و شهرســازی  دولت دوم هاشــمی رفسنجانی بود، 
در گفت وگو با همشــهری از طرح مسكن اجتماعی 
رونمايــی كــرد و گفت:»برای اقشــار كم درآمد كه 
توان خريد مســكن را ندارند، طرح مسكن اجتماعی 
پیش بینی شــده كه در اين طرح می توان با تشكیل 
صندوق پس انداز مســكن، وام های ارزان در اختیار 
بخش خصوصی و تعاونی ها قرار داد؛ مشروط بر اينكه 
حاضر شوند واحدهای احداث شده را در اختیار افراد 

واجد شرايط مسكن اجتماعی قرار دهند«.
حدود ۲٠ سال بعد از طرح اولیه مسكن اجتماعی، 
دوباره عباس آخوندی بر كرسی وزارت راه و شهرسازی 
دولت يازدهم تكیه زد و در روزهای نخستین حضور 
خود در مســند وزارت اعالم كرد كه سیاســت ها و 
تصمیمات اتخاذ شده در مورد مسكن مهر ادامه پیدا 
می كند اما چندی بعد در اظهارنظری تأمل برانگیز، 
اين طرح را مزخرف! نامید. در اين شرايط، كه همه در 
انتظار اعالم برنامه های دولت جديد در حوزه مسكن 
بودند، آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت مورخ ۹ 
آبان ١٣۹۲، با تأكید دوباره بر توقف طرح مسكن مهر، 
از شــروع طرح جديدی به نام »مسكن اجتماعی« با 
هدف حمايت از گروه های كم درآمد خبر داد و اينگونه 
طرح مسكن اجتماعی در بیستمین سال مطرح شدن، 
دوباره بر سر زبان ها افتاد ولی امروز حدود ۴ سال از 
آن زمان می گذرد، بدون اينكه حتی سنگ اول بنای 

مسكن اجتماعی گذاشته شود.
با گذشــت چهار سال از وعده مسكن اجتماعی 
هنوز تســهیالت بانكــی اين طرح از ســوی بانک 
مركزی بــه بانک های عامل ابالغ نشــده و آن طور 
كه معاون مسكن شــهری بنیاد مسكن می گويد از 
۲۴٠٠ میلیارد تومان تسهیالت بانكی يک ريال هم 

تخصیص نیافته است.

علی رغم تب وتاب ملی برای کمک به زلزله زدگان

آوار دروغ، سنگین تر از آوار مصیبت

جزئیاتزلزلهغربکشور
درکمیسیونعمرانبررسیشد

جزئیات زلزله غرب کشور در نشست دیروز کمیسیون عمران 
مجلس بررسی شد.

سید احسن علوی نماينده سنندج و عضو كمیسیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با فارس در تشــريح نشست سه شنبه 
كمیسیون متبوع خود اظهار داشت: نشست كمیسیون عمران با حضور 

اعضا برگزار شد.
وی افزود: در اين نشســت قانون نظام مهندسی مورد بررسی قرار 
گرفت كه با اختالف نظراتی روبرو شد؛ بسیاری از اعضا هم در اين رابطه 

اظهار نظر كردند.
علوی بر همین اساس اضافه كرد: همچنین در بخش ديگری از جلسه 
امروز در رابطه با زلزله اخیر غرب كشــور بحث شد و جزئیات آن مورد 
بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در همین رابطه اعضا عنوان كردند كه 
اگر قرار اســت روند اين گونه باشد و قانون اجرايی كشور اصالح نشود 

مشكالت عديده ای پیش خواهد آمد.
بازدید کمیته ویژه مجلس از مناطق زلزله زده

نماينده سنندج و عضو كمیسیون عمران همچنین با  اشاره به زلزله 
اخیر در غرب كشــور، ضمن تسلیت به خانواده های جان باختگان اين 
حادثه، اظهار داشت: جمعی از اعضای كمیسیون عمران در قالب كمیته ای 

چهارشنبه به مناطق زلزله زده در غرب كشور سفر می كنند.
وی افزود: اعضای كمیته بررســی زلزله غرب كشور در كمیسیون 
عمران از كلیه مناطق زلزله زده بازديد خواهند كرد و در جريان جزئیات 
اين حادثه قرار می گیرند.عضو كمیســیون عمران اعالم كرد: اعضای كمیته 
پس از بازديد، گزارشی از روند كار به كمیسیون ارائه كرده و اين گزارش پس 

از بررسی های كامل برای قرائت در صحن علنی آماده خواهد شد.
در نشست کمیسیون اقتصادی

۲0 ماده از الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تصویب شد

عضو كمیســیون اقتصادی مجلس از تصويب ۲٠ ماده از اليحه مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در نشست كمیسیون متبوع خود خبر داد.

علی اكبر كريمی نماينده مردم اراک و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفت وگو با فارس به بیان جزئیات نشست سه شنبه كمیسیون خود پرداخت و 
اظهار داشت: در جلسه سه شنبه ادامه بررسی و اصالح اليحه مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در دستور كار قرار داشت.وی افزود: روز دوشنبه تا ماده ٨ اين اليحه 

بررسی شد و به تصويب استمزاجی رسید.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت : تا كنون 

۲٠ ماده از اين اليحه مورد بررسی اعضا قرار گرفته و تصويب شده است.
اعالمشمارهحسابهاللاحمر

وبهزیستیبرایکمکبهزلزلهزدگان
جمعیت هالل احمر و سازمان بهزیستی کشور برای جمع آوری کمک های 

مردمی به زلزله زدگان مناطق غربی کشور اعالم آمادگی کردند.
جمعیت هالل احمر اعالم كرد: در پی وقوع زمین لرزه در مناطق غربی كشور 
علی الخصوص استان كرمانشاه كه منجر به جان باختن، مصدوم و بی سرپناه شدن 
تعداد زيادی از هموطنان شــده و پیــرو منويات رهبر معظم انقالب برای حمايت 
همه جانبه از آســیب ديدگان اين حادثه، جمعیــت هالل احمر عالوه بر جمع آوری 
كمک هــای نقدی و غیر نقدی مردم در پايگاه های ايجاد شــده در مناطق و معابر 
عمومی شــهرهای كشور شماره حســاب ۹۹۹۹۹ به نام هالل احمر نزد بانک های 
ملی، ملت، صادرات، رفاه،  مســكن،  دی، تجارت،  سپه،پارســیان، شــهر،  آينده و 
رسالت، 7٠۲٠7٠)ارزی دالر( ٨٠٠٣٠٠ )ارزی يورو( بانک ملی، ١۴٠۴۴۴٠)ارزی 
دالر( بانــک ملت و همچنین كد های #١١۲*٣*7۴١* به همراه شــماره كارت 
٦١٠۴٣٣777٠٠٦۴٦٠٦ را برای دريافت و ارسال كمک های نقدی به زلزله زدگان 

استان كرمانشاه منظور كرده است.
الزم به يادآوری است تمركز اصلی جمعیت هالل احمر بر جمع آوری كمک های 
نقدی اســت تا بتوان بر اساس نیازهای اعالم شده از سوی سازمان امداد و نجات، 
اقالم مورد نیاز برای آسیب ديدگان تهیه و ارسال شود. از مردم شريف ايران اسالمی 
خواهشــمنديم جهت حفظ كرامت انسانی از جمع آوری هرگونه مواد فاسد شدنی 

و مستعمل اجتناب كنند.
هموطنان در استان تهران جهت اهدای كمک های غیرنقدی می توانند به آدرس 
میدان انقالب خیابان كارگر جنوبی كوچه شهید مهديزاده جمعیت هالل احمر شهر 

تهران مراجعه و يا با شماره تلفن ٦٦۹۲٣٠۴٠ تماس بگیرند.
  مدير روابط عمومی ســازمان بهزيســتی كشــور نیز گفت: شــماره حساب 
مشاركت های مردمی استان كرمانشاه بانک ملت ۲٣۴5٣٦٣٨٠٠ و ۹٠١۹٠ بانک 
ملت شــماره مشاركت های مردمی بهزيستی كشور آماده دريافت كمک های مالی 

هموطنان برای زلزله زدگان است.
میرشاه ولد به ايرنا گفت: مقرر شده تا خدمات مشاوره ای، توانبخشی ثانويه و 

تجهیزات كمكی توانبخشی به آسیب ديدگان زلزله ارائه شود.

۴5هزارزائرپیادهعلیابنموسیالرضا)ع(
درراهمشهد

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی 
گفت: 45 هزار نفر در حوزه راه های این اســتان در حال پیاده روی به 
سمت مشهد هستند. مهدی فروزان  در گفت وگو با فارس افزود: از این 
تعداد 1850 نفر از خراســان جنوبی و کاشمر و 19 هزار نفر از خراسان 

شمالی هستند.
وی درباره پیاده روی زائران علی بن موســی رضا )ع(، افزود: تاكنون حدود 
۹۲٦ كاروان در ســامانه ثبت نام كردند و برآورد ما اين اســت كه ۹٠ هزار نفر 
باشند تا ١١٠هزار نفر نیز و حتی پیش بینی می كرديم برای اسكان ثبت نام كنند، 
همچنین در حوزه زائران پیاده، پیش بینی ما حدود ٣٣٠ هزار نفر است كه ۲7٠ 
ايستگاه بین راهی در نظر گرفته شده است كه اسكان و تغذيه را برعهده دارند.

مديركل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی بیان  كرد: در 
مسیر ايستگاه ها، تمام امدادگران هالل احمر حضور دارند كه برای خدمت رسانی 
به زائران علی بن موســی رضا )ع( كمک می كنند، همچنین در ملک آباد و زير 
پل گلبهار دو بیمارستان صحرايی از طريق سپاه امام رضا)ع( تعبیه شده است 
و هر زائر پیاده دارای بیمه مسئولیت ايران بوده كه هم ديه ماه حرام و هم تا 5 

میلیون تومان هزينه های پزشكی را تقبل می كند.
فروزان اضافه كرد: بیش از ۲٠٠ دستگاه آمبوالنس در سطح جاده ها حضور 
دارند و تمام زائران پیاده كه وارد مشهد می شوند، يک كارت دريافت می كنند 
كه می توانند به بیمارستان ها و ايستگاه های خدمات بهداشت درمانی در صورت 
نیاز مراجعه كنند تا به صورت رايگان كار درمان را انجام دهند، همچنین  ١٨5 
مدرسه  برای زائران پیاده در نظر گرفته شده كه در آن عالوه بر اسكان، تغذيه 

و خدمات فرهنگی ارائه می شود.
همچنین به گزارش خبرنگار كیهان از مشهد: قائم مقام متولی آستان قدس 
رضوی از پیش بینی ورود بیش از ٣٠٠ هزار زائر پیاده علی ابن موسی الرضا)ع( 

در دهه پايانی صفر به مشهد مقدس خبر داد.
مرتضی بختیاری اظهار داشت: با كمک خیرين امكان تامین غذا برای ١٠٠ 

هزار زائر پیاده فراهم شده است.
وی گفت: از ۲١ استان كشور زائران پیاده به مشهد مقدس مشرف می شوند. 
وی همچنین از افزايش تعداد ١٠٠ هیئت مذهبی در دهه پايانی صفر خبر داد و 
گفت: در اين ايام برای نخستین بار؛ خیمه امت ويژه عزاداری زائران ساير كشورها،  

مذاهب و اقوام مختلف در صحن غدير همه روزه برپا می شود.
بنابراين گزارش مديركل اوقاف و امور خیريه خراسان رضوی نیز از آمادگی 
5٠٣ حسینیه مشهد برای اسكان زائران پیاده دهه پايانی صفر با ظرفیت ١٠٣ 

هزار نفر شب خبر داد.
حجت االســالم احمدزاده افزود: ۴٣ ايستگاه خدمت رسانی در بقاع متبركه 
اســتان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در حوزه های رفاهی و فرهنگی 

نیز در اين ايام به زائران پیاده ارائه خدمات خواهند نمود.

در این دو سال، تحت سیطره تفکر حاکم 
بر دیپلماســی اعتدال و نظریات افرادی چون 
بزرگ ترین  موسویان  و  سریع القلم، سجادپور 
کاری که دولت محترم درباره یمن انجام داد، 
بازگرداندن کشتی امدادی ما با خواست کری 

بود!
خبر يک و تیتر اصلی بیشتر رسانه های داخلی در 
دو ســه روز گذشته، )پیش از زلزله غمبار كرمانشاه( 
بحث تیتر چالشــی كیهــان در روز ١5 آبان و حكم 
توقیــف دو روزه اين روزنامه بوده اســت. فارغ از هر 
نــوع داوری درباره چرايی اين توقیف و چند و چون 
درباره آن، آنچه كه در پیامد انتشار اين تیتر و تصمیم 
شــورای عالی امنیت ملی، مبنی بر توقیف، بیش از 
هر چیزی جلب توجه كرد، خوشــحالی زايدالوصف 
چهره های وابسته به يک اردوگاه سیاسی خاص بود 
كه از خشــنودی حاصل از توقیــف دو روزه كیهان 
فرصت را برای حمالت كالمی به نماد كیهان )حسین 
شريعتمداری( مغتنم ديدند. اين البته نه عجیب بود 

و نه دور از انتظار.
  حاج حسین شريعتمداری چهره ای بی تجربه و 
منفعل در برابر موج حمالت تخريبی نیست. به واقع، 
او سال هاست كه به زندگی زير موج تخريب بر علیه 
خود و مجموعه تحت مديريتش عادت كرده اســت. 
از روزی كه با میثاق »عدم مماشــات بر سر اصول«، 
هدايــت كیهان را به عهده گرفت، آگاه بود كه پا در 
عرصه مین گذاری شــده ای می گذارد كه جنگیدن 
در چند جبهه  همزمان، بخشــی از زيست رسانه ای 

روزمره آن است.
  حاج حســین از آن چهره های انقالب است كه 
ســوژه تخريب و ترور شخصیت سیستماتیكی است 
كه گســتره آن از واشــینگتن و لندن آغاز می شود 
و تــا تل آويو و رياض و آنكارا امتداد می يابد و دنباله 

آن در داخل به شبكه دست پروردگان مسعود بهنود 
می رسد. در هر نظامی، معدود كسانی هستند كه در 
عرصه جنگ فرهنگی با دشمنان آن نظام، وقت مبادا، 
از نارنجک بستن به خود و رفتن زير تانک ابايی ندارند. 
آنها كارهايی را می كنند و حرف هايی را می زنند كه 
حتی قاطبه همفكران و همســويان با آنها به داليل 
مختلف)مصلحت سنجی، عافیت طلبی، ترس از ترور 
شــخصیت، ترس از كم رنگ شدن محبوبیت و.....(
حاضر به انجامش نیســتند. اما شريعتمداری نشان 
داده كه آنچه را كه درســت و مبتنی بر اصول بداند، 
با هر هزينه ای به زبان می آورد و اگر هم در مواردی 
بعدا به نادرستی آن يقین حاصل كرد، از عذرخواهی 

و تالش برای جبران ابايی ندارد.
 حاج حســین، يا »برادر حســین« يک انقالبی 
»ريشه دار« است، از آن نوع كه به هزينه دادن برای 
انقالب به چشــم يک تكلیف نگاه می كند: زمانی در 
زندان كمیته مشترک، زمانی در تقابل با منافقین در 
دهه ٦٠ و اكنون در مواجهه با نظام سلطه و ايادی و 
اذناب داخلی آن. انقالبی گری او از سنخ انقالبی گری 
آنها نیست كه در ذكر سوابق انقالبی خود می نويسند: 
»چند باری به جرم حمل اعالمیه امام، ساواک اومد 
دم در خونه مون، ولی من نبودم!« يا ســپاهی جبهه 
نديده ای هستند كه كل دوران حضور آنها در جنگ 
همان چند عكســی اســت كه در اهواز امن و امان 
ســال های ٦٣ و٦۴ با لباس خاكی اتوكرده و چفیه 

نو گرفته اند.
بعد از دو سال جنايت ائتالف سعودی در يمن و 
ويرانی همه زيرساخت های اين كشور، دو روز پیش 
آقای روحانی در مقابل اتهام زنی مقامات ســعودی، 
حاضر شــدند به اين كشور هم  اشــاره ای بكنند، تا 
يادمان بیايد كه در اين دو سال، »يمن« به كلمه ای 
منسوخ در سیاســت خارجی دستگاه ديپلماسی ما 

تبديل شده بود.
طنز تلخ ماجرا آنجاست كه در كشوری كه زمانی 
با شعار دفاع از مظلومان جهان و اتحاد مستضعفین 
عالم در برابر سلطه استكبار، انقالب كرده بود، اكنون 
اگر تیتر يک روزنامه شهره به مواضع صريح انقالبی، 
به ملت قهرمان و انقالبی يمن اشاره كند، مصداق تغاير 
با »منفعت ملی« پیدا می كند!  كاری كه كیهان كرد، 
تنها اين بود كه خطی از مواضع مقامات نظامی جنبش 
انصاراهلل را برجســته كرد و بــه عنوان تیتر برگزيد.، 
و اين كاری اســت كه هر روز همــه روزنامه نگاران 
و مطبوعاتی های ما می كننــد، يعنی جذاب ترين و 
مهم ترين خط را از مواضع می گیرند و تیتر می كنند 
تا هم تاثیرگذاری و بّرندگی گزارش بیشــتر شود و 
هم توجهات مخاطبان بیشتری را به خود جلب كند.
اما گويی كار به جايی رســیده كه حتی بازتاب 
مواضع جنبش های انقالبی همراستا و هم مسلک و 
هم ايدئولوژی با ما )كه به واقع بی هیچ چشمداشتی 
از ايران برای عزت و شــرف خــود در خط مقاومت 
می جنگند( هم در كشــور انقالب اســالمی آن قدر 
عجیــب و غريب و ضدجريان شــده كــه فی الفور 
آن را مغاير بــا »امنیت ملی« تشــخیص دادند!آيا 
امنیت ملی ما جــدای از بازوهای نفوذ منطقه ای ما 
تعريف می شــوند؟ آيا اگر طبق اين تعريف از امنیت 
ملی عمــل می كرديم و حزب اهلل لبنــان را به حال 
خود وا می گذاشــتیم، اكنون محور مقاومتی بود كه 
دوشــادوش ما علیه ديو تكفیــر بجنگد و خطر را از 
مرزهــای ما كیلومترها دورتر نــگاه دارد؟ حتی اگر 
بپذيريم كه تیتر كیهان تند و به تعبیر شورای عالی 
امنیت ملی و هیئت نظــارت »تحريک كننده« بود. 
مثال اگر تیترهای كیهان مثل تیتر روزنامه های جريان 
خاص در قبال دشــمنان قسم خورده ايران »نرم« و 
»ملوس« و »مهربان« باشــد، تغییری در اصل ماجرا 

ايجاد می شود؟ عربســتان از جنايت در يمن دست 
برمی دارد؟ مقامات سعودی از تهديد و خط و نشان 
كشیدن برای ايران و فتنه انگیزی و توطئه چینی به 
اتفاق واشــینگتن و تل آويو و لندن و پاريس دست 

برمی دارند؟
اين سؤالی اســت كه بايد عزيزان دست اندركار 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت پرســید كه چه طور 
رســانه های اصلی سعودی )العربیه، الشرق االوسط( 
می توانند هر نوع تیتر و مطلب تحريک آمیز، توهین 
آمیز و فتنه گرانه علیه جمهوری اسالمی و منافع ملی 
آن بزنند و مقامات سیاسی-نظامی محور غربی-عربی-

عبری از بام تا شام صحبت از »گزينه های روی میز« 
و »كشــاندن جنگ به داخل ايران« و »فتنه قومی-
مذهبی« می كننــد، اما يک روزنامه ايرانی، در قالب 
بازتاب توفیقات يک نیروی انقالبی و سخنان مقامات 
جنبش مظلوم و برحق انصاراهلل نمی تواند تیتری تند 
بزند؟آيــا طبق اين متر و معیار از امنیت ملی، ايجاد 
بازدارندگــی از طريق جنگ رســانه ای و تبلیغات از 
طريق به رخ كشــیدن ابزارهــا و اهرم هايی كه يک 
كشور در برابر تهديدات در اختیار دارد، ذيل مفهوم 
امنیت ملی قرار نمی گیرد؟ آيا فقط آمريكايی ها حق 
دارند كه »فاكس نیوز« داشته باشند كه بخش عمده 
كارشناسان آن مقامات سابق نظامی و امنیتی آمريكا 
هستند و تندترين و افراطی ترين مواضع جنگ طلبانه 
را می گیرد و حتی در جريان تجاوز اياالت متحده به 
عراق و افغانستان، رسما كار بازوی تبلیغاتی پنتاگون 
را بر عهده گرفت؟ كیهان تنها كاری كه كرد اين بود 
كه خواست يک برگه به برگه های چانه زنی دستگاه 
ديپلماسی ما اضافه كند تا در مقابل گرگ هايی چون 
اياالت متحده و كفتارهايی مثل سعودی و روبهكانی 
چون فرانســه و بريتانیا، دســتی پرتر در مذاكرات 

احتمالی بعدی! داشته باشد.

مشرق گزارش داد

مورد عجیب توقیف كیهان و قحطی انقالبی گری در انقالب اسالمی

رئیس قوه قضائیه یکی از چالش های مهم 
میان ایران و غرب در زمینه حقوق بشر را 
فارغ از مباحث نظری و مبنایی، موضوعات 

سیاسی دانست.
به گــزارش اداره كل روابــط عمومی قوه 
قضائیه، آيت اهلل صادق آملی الريجانی در نشست 
اعضای ستاد حقوق بشــر با بیان اينكه برخی 
سكوالرها پسوند »اسالمی« را برای حقوق بشر 
نمی پذيرند، افزود: ما با رجوع به مبانی دينی و 
معارف قرآنی مشاهده می كنیم كه در حوزه های 
نظری و فلسفی حقوق بشر سخن های بسیاری 

برای ارائه داريم. 
آملی الريجانی با بیان اينكه نبايد تلقی غرب 
از حقوق بشــر همانند وحی منزل قلمداد شود، 
بسیاری از دعاوی حقوق بشری غرب را قابل نقد 
فنی دانســت و اظهار داشــت: ما بر حسب نگاه 
توحیدی خود نظريّات بسیار عمیق و اساسی در 
باب حقوق بشر می توانیم ارائه كنیم كه بايد اين 
نكات و همچنین شــبهاتی را كه غرب در مورد 
نگاه حقوق بشــری ما مطرح می كند در سطح 
حوزه و دانشــگاه و همچنین برای عموم جامعه 

تبیین كنیم.
وی با تاكیــد بر لزوم برنامه ريزی های دقیق 
ستاد حقوق بشر برای محاكمه حقوق بشری غرب، 
از محتوای برخی همايش های داخلی در زمینه 
حقوق بشر انتقاد كرد و گفت: آنچه می خواهیم 
عرضه كنیم بايد با زبان جمهوری اسالمی و ذيل 
ديدگاه های دين مبین اسالم، پیامبر)ص( و ائمه 
معصومین)ع( باشد و سپس اين مفاهیم را بايد 
در حدود فهم مخاطبــان گوناگون به زبان های 

مختلف بیان كنیم.

دعوای آمریکا و اروپا با جمهوری اسالمی 
بر سر حقوق بشر نیست

رئیس قــوه قضائیه يكی از چالش های مهم 
میان ايران و غرب در زمینه حقوق بشر را فارغ 
از مباحث نظری و مبنايی، موضوعات سیاسی 
دانست و تصريح كرد: به نظر می رسد كه دعوای 
آمريكا و اروپا با جمهوری اسالمی بر سر رعايت 
حقوق بشر نیســت زيرا دقیقاً در فاصله بسیار 
كمی از ايران، كشــور بحرين را شاهد هستیم 
كــه مردم آن برای به دســت آوردن حق رأی 
می جنگند در حالیكه ۴٠ سال است در كشور 
ما انتخابات برگزار می شود. در عربستان سعودی 
نیز مردم با صندوق رأی آشنا نیستند اما هیچ 
يک از هجمه های حقوق بشری غرب علیه ايران 
را در مورد عربستان نمی بینیم. همه اين موارد 
نشــان می دهد كه بحث غرب، سیاسی است و 
قصــد دارند از اين ابزار برای تحت فشــار قرار 
دادن جمهوری اســالمی استفاده كنند گرچه 
گاهی چاشــنی های نظــری و حقوقی هم به 
گزارش های خود اضافه می كنند.آملی الريجانی 
بــا تاكید بر ضرورت تالش هرچه بیشــتر برای 
مقابلــه با توطئه های حقوق بشــری غرب علیه 
كشورمان اظهارداشت: ما بايد تمام تالش خود را 
به كار بگیريم اما حقیقتاً معلوم نیست كه چقدر 
طرف مقابل پذيرش داشته باشد زيرا بسیاری از 
تالش ها در چنبره ســلطه رسانه ای غرب گرفتار 
می شود و بسیاری از اوقات می بینیم كه هر حرف 
حقی هم كه داشته باشیم نهايتاً علیه ما قطعنامه 
صادر می كنند زيرا بنا ندارند سخن حق را بپذيرند.

وی با بیان اينكه ســتاد حقوق بشر، وزارت 
امور خارجه، وزارت اطالعات و رســانه ها بايد با 

هماهنگی و هم افزايی نسبت به هجمه های حقوق 
بشری غرب پاســخ دهند، از برخی كم كاری ها 
در ايــن زمینه انتقاد كرد و گفت: همه نهادهای 
مســئول بايد تالش خود را برای حضور پررنگ 
نماينــدگان ايران در همه فرصت های ممكن در 
مجامع بین المللی و كشورهای ديگر به كار گیرند. 

کاهش اعدام ها 
با اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر

رئیس قوه قضائیه تاكید كرد: با توجه به اصالح 
قانون مبارزه بــا مواد مخدر و كاهش اعدام های 
مرتبط با قانون سابق، در حال حاضر پرونده های 
بسیاری مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرند كه 
اين امر تحول بسیار بزرگی است. بر همین اساس 
بايد چنین تحوالتی در جلسات و مذاكرات حقوق 
بشری بخوبی برای طرف مقابل تبیین و برای آنها 
ترسیم شود. در مباحث مربوط به حقوق كودک و 
حقوق شهروندی نیز دستاوردهای مهمی داريم 

كه بايد همه موارد به خوبی تبیین شود.
آملی الريجانی با بیان اينكه در برابر ادعاهايی 
نظیر ارتكاب شــكنجه توسط پلیس كشورمان 
بايد اوالً توضیح داده شــود كه بسیاری از اين 
موارد صرفاً اتهاماتی است كه مخالفان جمهوری 
اسالمی و منافقین كه خود از بزرگترين گروه های 
تروريستی جهان بوده اند مطرح می كنند و اعتبار 
حقوقی و قضايی ندارد و ثانیاً بايد پرســید قتل 
افراد عادی به ضرب گلوله پلیس در بسیاری از 
كشــورهای غربی از جمله آمريكا چه توجیهی 

دارد.
وی خاطر نشان كرد: در زمینه بازداشتگاه ها 
و زندان ها تحوالت بســیار مثبتی از نظر حقوق 
شهروندی صورت گرفته كه بايد به خوبی توضیح 

داده شود. عالوه بر اين مواردی نظیر حقوق زنان 
را مطرح می كنند كه بايد از آنها پرســید آيا در 
زمان حكومت طاغوت كه مورد تايید و حمايت 
شــما بود زنان كشور ما بیشتر در جامعه حضور 
داشتند يا در حال حاضر؟ از سوی ديگر می بینیم 
كه در بسیاری از كشورهای غربی حجاب را بويژه 
در دانشگاه ها و مدارس ممنوع كرده اند، اين چه 

توجیه حقوق بشری دارد؟
رئیس دستگاه قضا با اشــاره به يكی ديگر از 
تناقض های حقوق بشری موجود در غرب، اظهار 
داشت: در بسیاری از اين كشورها اگر كسی بحث 
تاريخی درباره موضوعی مانند هولوكاست داشته 
باشد و در مورد اين موضوع ترديدهايی را مطرح 
كند به زندان می افتد، چگونه اين مطلب با ادعای 

حقوق بشری شما سازگار است؟
انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را 

قبول نداریم
آملی الريجانی با بیان اينكه مجموعه كارهای 
جمهوری اسالمی در زمینه حقوق بشر به لحاظ 
تقنینی و نظارتی بايد تبیین شــود، گفت: يكی 
ديگر از مســائل مورد بحث ما، مسئله گزارشگر 
ويژه حقوق بشــر اســت كه ما اصــل و مبنای 
انتصاب چنین شــخصی را قبول نداريم. عالوه بر 
اين گزارش های گزارشــگر ويژه فاقد استنادات 
الزم و بدون متدولوژی است، هر آنچه كه از سوی 
ضدانقالب، منافقین و افراد فراری به عنوان ادعا 
مطرح شده به شكل يک سند در اين گزارش ها 
مشاهده می شود كه هر كدام از گزارش ها نیز از 
گزارش قبلی، شــديدتر و تندتر است، بر همین 
مبنا، به طور كلی مخالف حضور گزارشــگر ويژه 

در ايران هستیم.

رئیس قوه قضائیه:

نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی ُمنزل قلمداد شود


