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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز ســال 35 هجری است و امیرمؤمنان علی علیه السالم پس از اصرار و 

ابرامی که هجوم جمعیت به گونه ای بود که تاریخ می گوید حسنین کوفته 
شدند و بیم کشته شدنشان می رفت خالفت را پذیرفت. او امام برحق بود 
چه آن زمان که مغضوب بود و حقش از او ممنوع و چه آن زمان که مطلوب 
مردم شد و محل رجوع آنان. امام چون حکومت را در دست گرفت، انبوه 
مشکالت و معضالتی که مزمن بالد اسالم بود پاپیچش شد. صحابی هایی 
که عمدتاً گرفتار چرب و شــیرین دنیا شده بودند. تابعانی که اسالم را در 
رفتار و گفتار همین صحابی می دیدند و نسل جدید آقازادگان بی فضیلتی 
که بی هیچ زحمتی با نام پدران خود امیر و تاجر و سرشناس و متوقع شدند. 
و در مقابل، معاویه ای که در شیطنت، شیطان بزرگ بود و گروهی کج فهم 
و متحجر و متهور که از دین همان می فهمیدند که می دیدند و می شنیدند. 

نه تدبری و نه تعقلی.
هرکدام از این سه مشکل بزرگ برای مشغول کردن و از پا درآوردن 
هر حکومت اخالق محوری حتی اگر حکومت علی باشد، کافی است. همان 
علی که از بیت المال نمی گذرد حتی اگر مهر زنان طلحه و زبیر شده یا در 
خانه  اشراف باشد. امام در طول حکومت کوتاه خود با این سه غده سرطانی 
جنگید. ناکثین را زخم کاری زد و از کارانداخت. تا خیمه کثیف قاسطین 
شمشیر رســاند ولی دست نامرئی شیطان، ظاهربیناِن کم خرد را فریفت 
و چشــم فتنه مارقین را کور کرد ولی کشتن معاویه چیز دیگری بود اگر 
می شد. روح آن خبائث در جامعه ماند و ماند تا کربال و داغ عدل ستمدیده 
و تا امروز. اگرنبود آن ســه جنگ طاقت فرسا که وقت تربیت مردم را از 
مربی بی نظیر گرفت، اسالم به مصائب بعد از علی گرفتار نمی شد و اکنون 
جامعه اســالم به بالی افراط و انحراف دچار نبود. وهابی کج فهم و نادان 
که بازیچه صهیون است، ثمره همان روح خبیث است که از تلفیق ناکث و 

قاسط و مارق به جا ماند. 
یقینــاً جنگیدن با صاحبان این روح خبیث که تا بن دندان توســط 
دشمنان خونی اســالم مجهز شده اند و از هیچ جنایتی فروگذار نیستند 
و امروزه همراهانشــان را یافته و متحد گشــته اند، کار ساده ای نیست. 
داستان غمبار یمن که دوسال و 8 ماه است گرفتار طاعون سعودی شده و 
چشمان محاکمه گر کودکان بی رمق و مادران ناامیدش که غیرت را به رخ 
ما آســودگان می کشد، از آن رنج است. پیکر تکیده شیخ بحرینی که به 
جرم خداپرستی در محاصره قبیله سعودی است از همین رنج است. بوی 
دوِد گوشت و استخوان مسلمانان میانماری از همین رنج است. حضور کفار 
نحس و نجس صهیون در بیت اهلل الحرام از همین رنج است. دوشیده شدن 
گاو سعودی و ثروت مسلمین و به آتش کشیده شدن جهان اسالم با رذالت 
رجاله های سعودی و نقشه های پی درپی اوالد یهودا و ملکه انگلیس و... و 

فریب و فتنه سست عنصران نارفیق از همین رنج است.
سرداران بصیر سپاه اسالم چشم فتنه را کور کردند و سرزمین غصب 
شده مســلمین را آزاد کردند و عراق و سوریه پس از 5 سال، سرآرام بر 
بالین می گذارند و خیال ما هم راحت است. آنها که دیده اند داعش چگونه 
در می شکند و بچه کنار سفره را سرمی بُرد و خانواده اش را مجبور می کند 
بقیه غذا را با خون او بخورند، یا به رســم اروپای سی سال پیش در مقابل 
شوهری برای جنسیت جنین شرط می بندد و همسرش را شکم می دراند، 
یا نوزاد را در مقابل والدینش به دیوار می بندد و هدف دارت می کند، یا به 
رسم کلینتوِن شوهر، زنده زنده آدم می سوزاند و... می دانند آرامش یعنی 
چه و مدافعان حرم چه خدمتی به بشــریت کرده اند و تاریخ خواهد گفت 
مردانی از نســل محمد حلف الفضول بستند و شاهرگ به راه خدا نهادند 
و تن را سپر مظلومان کردند و خود و خانواده هاشان در شهر خود غریب 
بودند و کسانی ســراغی از آنان نگرفتند و در آن زمان جای لسان الغیب 
خالی که بخواند رندان تشنه لب را آبی نمی دهد َکس/گویا ولی شناسان 

رفتند از این والیت.
دو هفته ای است که سرداران سرافراز پیروزمندانه برگشته و در میان 
مایند. همان گونه که ما در کنار خانواده های شــریف شهدای مدافع حرم 
هستیم و در کنار خانواده های عزیز و غریب فاطمیون و زینبیون که شرح 
جهاد همسرانشــان با مالئک و اجر صبر اینان با خداست. شرط عقل و 
جوانمردی آن بود که به جای روبان زدن و گرفتار تقلیدهای لوس شدن، از 
زنان مردآفرین مدافعان حرم تجلیل شود. »روِز نه به خشونت علیه زنان« 
برای آمریکاست که مردمانش از ترس با اسلحه می خوابند و زنان پلیس، 
خود، قربانی همکارانشان هستند. برای کشورهایی است که زنان حق رأی 
ندارند یا اروپاییانی که پلیس شــان زنان را در ساعاتی از شب منع رفت و 
آمد می کنند و زنان مجبورند برای ســیر کردن شکم، پابه پای مردان در 
کارخانه ها کار کنند. و نماینده و وزیر و وکیل و مجری آنها درکارنامه تجاوز 
به عنف دارند و... جای این اطوار در ایران شریف نیست. نهایت تدبیرتان 
برای حضور بانوی ایرانی در اجتماع که می گفتید همین ایستادن کنار ماشین 
بود؟ شما زنان کارتن خواب را عقیم نکنید، »نه به خشونت« پیشکش تان.
می شد نه مثل آن همایش و توزیع مدال و عنوان برای تقدیر از تحمیل 
کنندگان پاکت خالی و »تقریباً هیچ« به ملت، بلکه مراسم مختصری برای 
آنان که واقعاً سایه جنگ را از کشور برداشتند گرفت و چفیه و نهج البالغه ای 
داده می شد. یا می شد دســت کم یک روز نشریاتی که مأمورند در مواقع 
حساس حواس مردم را پرت کنند تأدیب کرد تا وقت سؤال صلوات ندهند 
و دغدغه مردم در رفع بیکاری و رکود و واردات را به حصر فتنه گران و ورود 
4-5 دختر به استادیوم تنزل ندهند. چندسال تلخی است که کشور به تفکر 
ســازش و خواهش مبتال شده و هزینه آن برای کشور از هزینه جنگ هم 
باالتر رفته است. زمانی مردم مجبور بودند فقط تحریم را تحمل کنند و امروز 
باید عالوه  بر آن تحقیر برجامی را نیز تحمل کنند. و برخی چون مارکوپولو 
از کشوری به کشوری بروند تا شاید دل گرگان به رحم آید و بیش از این 
ُمرده برجام را به دندان نکشند. اکنون ارزش کار سردار سلیمانی و یارانش 
دیده می شود که دو کشور را از سقوط نجات دادند و می توانند برای آنان 
که نتوانستند منافع کشور در قرارداد با یک خودروساز فرانسوی را تأمین 
کنند الگوی مناســبی باشند. مدیریتی که موشِک برِد بلنِد نقطِه زن را با 
موفقیت به رخ ابرقدرتان کشید الگوی مناسبی است برای مدیریت اشرافی 
که به جای حتی همان هواپیماهای دسته دوم مرجوعی، شتر وارد می کند. 
آنها که می خواهند شریک پیروزی شوند بشوند ولی بدانند دیپلماسی 
این جبهه از نوع انفعال و امتیازدهی محرمانه نیســت. از نوع »مقاومت« 
است و شجاعتی که امثال سلیمانی و باقری ژنرالهای آنند. این پیروزی 
حیرت آور بر جبهه متحدان آمریکا و اســرائیل، نشانه مدیریت پاک و 
مقتدری اســت که به جای توهین و تنبلی، عمل انقالبی می کند. زمانی 
که سیاست بازان حراف، مشغول لجبازی کودکانه با سایه دولت اسبقند، 
مجاهدانی که از جبهه می آیند باید به کمک زلزله زدگان بشتابند. بی آنکه 
فرشی را به کفشی بیاالیند یا از سان روف، بوسه پرتاب کنند یا تصویرشان 
در شبکه های صدا و سیما دست به دست شود. در مجلسی که خود زخم 
خورده داعش است نیز هنوز 84 نفر هستند که به هر دلیل مگو، اختیار یا 
سعادت تشکر با یک امضاء خشک و خالی را از افتخارآوران ملی و اقتدار 
آفرینان فراملی ندارند. همان گونه که برای پرتاب موشک به النه دشمن 
هم تشکر نکردند. آری توقعی بزرگ است از کسانی که افتخارشان، گرفتن 
سلفی حقارت و تصویب 20 دقیقه ای برجام است. سالگرد شهادت مدرس 

است، روحش شاد. 
از ساده دالنی که فریب فراریان خارج نشین را می خورند و هنوز بر قبر 
کورش در جنگ عرب و ایران مانده اند و از میهن پرستی تنها دو سه سرود 
می خوانند نیز خبری نیست که بیایند و پهلوانان زنده شاهنامه بستایند. از 
سالمندان ملی گرا و یقه دران دوره صلح نیز خبری نداریم که برای سربازان 
وطن ریسه ای ببندند وشعری بخوانند. گویی در این برهوت انصاف، پهلوانانی 
که همچون پوریای ولی و تختی، به رسم جوانمردی طرف مظلوم را می گیرند 
و حاضر به حضور در مقابل نماینده کودک کشان صهیون نمی شوند نیز باید 
تخطئه شوند و به تیغ رسانه های زنجیره ای و دالالن دشمن سپرده شوند. 
جوانمردانی که چون مثل برخی آقازادگان بی هنر، سفارش نشده اند و به 
جای رانت و مفت خواری، با زور بازوی خود بزرگ شده اند باید مذمت شوند. 

عیبی ندارد وقتی خدا می بیند و مردم نظاره گرند. 
از این غصه ها اگر بگذریم قصه مردان خدا شــنیدنی است. آنان که 
سرشان برود قولشان نمی رود و برخالف هزار وعده صد روزه دیگران که یکی 
وفا نشود، قبل از موعد به قول سه ماهه خود وفا کردند و به قول حافظ مرید 
پیر مغانم زمن مرنج  ای شیخ/چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد. این رنج 
انقالب است که گروهی پرخورترین و پرحرف ترین و کم کارترین، همیشه 
پهن نشســته بر سفره انقالبند و در دوران مختلف فقط دور سفره جابجا 
می شوند. زمان تالش و جهاد به بهانه تحصیل ژنهای بی استعدادشان در 
فرنگ ویالنند و در وقت غنیمت پیداشان می شود و آنچه در آنجا نداشته اند 
را نیز از جیب مردم می برند. این طبقه مدعی همان طبقه رنج آور صدر اسالم 
است که نجومی می خورند و توان می گیرند و فرصت می سوزانند و وقت 

خدمت را از مسئولین واقعی می گیرند. 

پوست و روده!رنجی كه می بریم   

محمدهادی صحرایی

* هفته وحدت را به تمام مســلمانان جهان به ویژه ایران عزیز تبریک عرض 
می کنم و تقاضا دارم مسلمانان در برابر توطئه های دشمنان اتحاد داشته باشند 

و برای هرچه قدرتمندتر کردن جهان اسالم از فتنه مذهبی دوری  کنند.
0911---1107
 * ســالگرد شهادت اســوه اقتدار، جهاد و شهادت شهید شهریاری را گرامی 
می داریم. به یقین عوامل داخلی وابسته به غرب با همراهی آژانس انرژی اتمی 
در ریخته شــدن خون این شهید شریک جرم هستند. در ضمن برجام جفای 
بزرگی در حق این شــهید واالمقام بود که موفق شد غنی سازی اورانیوم را در 
داخل کشور به 20 درصد برساند ولی در برجام همه را از دست دادیم و هیچ 

به دست نیاوردیم.
0918---5411
* در پاسخ تیتر روزنامه ایران که در یک مغلطه سیاسی، برجام را شبیه عملیات 
مبارزه با تکفیری های داعش، یک پیروزی تحت نظر رهبری تعریف کرده باید 
گفت: رهبری اجرای برجام را مشروط به 9 شرط کردند که متأسفانه دولت در 
اجرای برجام برخی از آن شــروط را نقض کرد! اورانیوم 20 درصد را از دست 
دادیم، راکتور اراک بتن ریزی شد سانتریفیوژ ها از کار افتاد ولی تحریم ها شدت 
یافت و گستاخی غربی ها علیه کشورمان بیش از گذشته شد. اما جبهه مقاومت 
در مبارزه با تکفیری ها با تبعیت از حکم جهاد مرجعیت و سخنان استکبارستیز 
آقا، دشمن شناسی، و رصد اطالعاتی جبهه کفر و...، پیروز از میدان بیرون آمد. 
0914---6512
* غربی ها در قبال امضای برجام صاحب امتیازات متعددی شدند که تاکنون 
در هیچ یک از دولت های قبل جمهوری اســالمی موفق به کســب آن نشده 
بودند، اما این طرف، در دوران پســابرجام مسئله اول که معیشت مردم است 

به حاشیه رفته است.
013---3061

* قدرت دفاعی هیچ کشــوری در دنیا قابل مذاکره نیست حال چگونه است 
افرادی در داخل کشور برای آن نسخه مذاکره می پیچند! البته بسیاری از این 

افراد دوتابعیتی هستند و فهم درستی از مفهومی به نام وطن ندارند.
0918---9891
* درود خداونــد بر پهلــوان علیرضا کریمی که همچون پوریای ولی، خوی و 
خصلت پهلوانی را حفظ کرد و عطای مدال آوری و چرب و شــیرین آن را به 
لقایش بخشــید، شکســت ظاهری را با پیروزی باطنی عوض کرد و به رژیم 
اشغالگر کودک کش به سهم خود رسمیت نبخشید. امیدوارم مسئوالن دولتی 

ارزش کار بزرگ او را درک کنند.
0917---4190
* اســرائیل و عربســتان خیلی راحت و علنی ایران را تهدید به حمله نظامی 
می کنند ولی این طرف مسئوالن ما جواب این گستاخی ها را نمی دهند. چرا 
کشور ما را که توانایی اش در سال های اخیر در صحنه جنگ با عوامل تروریست 

آمریکا در منطقه به اثبات رسیده تا این حد عاجز نشان می دهند؟
کرمی
* بنده معتقدم قضیه FATF  ادامه سریال وادادگی سیاسی با مدل برجام 2 

می باشد. دشمنان می خواهند از این طریق جبهه مقاومت را به زمین بزنند.
0910---6422
* آقای رئیس جمهور به اینکه 300 هزار زن مشــغول به کار شــده اند افتخار 
می کند درحالی که طبق شــرع مقدس اسالم و قوانین، مرد موظف است که 

نان آور خانه باشد و در این دولت خیلی از مردها بی کار هستند.
0914---3119
* دولــت به صورت چراغ خاموش، همه اجناس را گران کرد و بلوای افزایش 
قیمت نان را، راه انداخت و بعد عقب نشینی کرد. اما دستاوردهای این جنجال 
در افزایش قیمت دیگر اجناس و حتی مسائل سیاسی کشور محسوس است. 
هیاهوی رســانه های فارسی زبان دشمن در این زمینه نشان دهنده توجه آنان 

به نتایج سیاسی آن است.
021---9715

* متأســفانه هر بار که افزایش قیمت ارز داریــم آن را به موضوعاتی ارتباط 
می دهند که در ماه و یا هر ســال بارها اتفاق می افتد، می توان به نمونه هایی 
از قبیل، نزدیک شــدن به سال نو میالدی، سفرهای تفریحی، سفر حج، عید 
نوروز، بازارهای جهانی و... اشــاره کرد. آقای ســیف پس نقش شما در اداره و 

مدیریت بانک مرکزی چیست؟
021---5439

* اگر دفتر اتحادیه اروپا تأسیس شود مطمئن باشید که دشمنان این موضوع را 
در آینده مورد تأیید نظام و مردم عنوان خواهند کرد! در صورتی که تا به حال 
مردم و نظام اسالمی همواره مخالف دخالت بیگانگان بوده اند چون عده ای در 

داخل سعی دارند تصمیم شان را به عنوان نظر مردمی جا بزنند!
0939---6219
* کسانی که خواستار افتتاح دفتر نمایندگی اروپا در ایران هستند باید پاسخ این 
سؤال را به مردم بدهند که برای چه اصرار دارند پایگاه کشورهایی را در ایران 
تأسیس کنند که سابقه ای جز دخالت و پیگیری اهداف استعماری شان ندارند.
021---9866

* بانک ها سایت وام ازدواج برای ثبت نام را غیرفعال کرده اند ولی از آن طرف 
مرتب در مصاحبه با صداوسیما خالف واقع حرف می زنند.

0916---1486
* حقوق اندک مســتمری بگیران در چهار سال گذشته قرار بود افزایش یابد 
اما تا به امروز، ثمری نداشــته است اما بدهی میلیاردی باشگاه های فوتبال در 

پایتخت بدون محدودیتی واریز می شود!
044---5643
* حدود 5 متر از پیاده رو جدید احداث شده در خیابان شهید آجانلو واقع در 
خیابان مجاهدین اسالم پشت محوطه مجلس شورای اسالمی به تصرف اداره برق 
درآمده است و عابرین پیاده به دلیل فقدان پیاده رو ناگزیر در عرض خیابان تردد 
می کنند. از طریق سامانه تلفن 137 و 1888 پیگیر موضوع شدم نتیجه نداد.
0912---4165

فارین پالیسی: نفوذ ایران
اسرائیل و عربستان را پشت سر گذاشته است

مقامات صهیونیســت می گویند نگران بی برنامگی دولت ترامپ درمقابل ایران 
هستند که نفوذ خود را در منطقه عمیقا گسترش داده است.

مجله فارین پالیسی در این زمینه نوشت: نگرانی اسرائیل درباره نقش منفعالنه 
عربستان مقابل ایران در حال افزایش است. برای دهه ها و البته پس از انقالب سال 
1357، ایران تالش کرده اســت تا سیاســت پویایی را درمورد کشورهای کلیدی 
منطقه به کار گیرد؛ بطور مثال جنگ در افغانســتان و عراق، دو دشمن منطقه ای 

ایران یعنی طالبان و صدام حسین را نابود کرد. 
هرچند جنگ در دو کشــور نام برده، ایران را با حس ناامنی به دلیل محاصره 
توسط ارتش ایاالت متحده روبرو کرد، لذا ایران به سرعت شروع به ایجاد شبکه های 

جدیدی از شبه نظامیان و متحدان سیاسی برای تعادل قدرت منطقه ای کرد.
درواقع، دهه گذشــته شاهد گسترش تاریخی نفوذ ایران درسراسر خاورمیانه 

بوده و کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان سعودی را پشت سر گذاشته است.
رویکرد منطقه ای ایران را می توان به ورزش »جودو« تشبیه کرد؛ ورزشی که در 

آن برای خنثی کردن دشمن از انرژی حریف علیه او استفاده می شود.
این راهبرد باعث شــده است ایران بتواند روابط سیاسی قدرتمندی برای خود 

ایجاد کند و نفوذ خود را در لبنان، عراق و سوریه عمیقا افزایش دهد.
پس از سال 2011 تاکنون، ایران توانسته به بیشترین نفوذ خود در خاورمیانه 
دست پیدا کند و این دستاورد به دلیل قیام کشورهای عربی که بهار عربی نامیده 

می شود و البته به دلیل گسیختگی و اختالفات عمیق میان کشورها است.
مهار ایران مســتلزم دیپلماسی ماهرانه، ایجاد اتحاد و سرمایه گذاری درازمدت 
در روابطی است که به نظر می رسد فراتر از دولت ترامپ و لفاظی های تند او علیه 

ایران باشد.
بدتر از همه اینکه ترامپ و سیاســت خارجی ناهمگن وی، شــرکای آمریکا را 
دلسرد کرده و اعتبار ایاالت متحده را به عنوان یک رهبر قابل اعتماد جهانی تضعیف 
کرده است.به عبارت ساده تر، رویکرد نامشخص ترامپ در خاورمیانه، متحدان کلیدی 
واشنگتن مانند اسرائیل را ناامید کرده، در حالی که به ائتالف در حال ظهور روسیه، 

ایران، سوریه و حزب اهلل کمک فراوانی کرده است.
این را می توان از اظهارات اخیر »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
در اوایل این هفته دریافت که اعالم کرد »حضور ایران در ســوریه مشروعیت دارد 
و آنها هرگز ایران را مجبور نمی کنند تا شــبه نظامیان مورد حمایت خود را از مرز 

سوریه و اسرائیل عقب بکشانند.«
این اظهارات باعث نگرانی بسیار زیاد اسرائیل شده است.

سیاست انفعالی ترامپ همچنین باعث احساس خطر دیگر شرکای منطقه ای 
ایاالت متحده ازجمله عربســتان ســعودی شده است که قصد دارد با ایجاد جنگ 

روانی بر شرکای ایران در لبنان، یعنی حزب اهلل، فشار وارد آورد.
هرچند این حرکت عربســتان در لبنان نتیجه عکس داشــته و ممکن است 
همانگونه که در گزارشــی از »دیوید ایگناســیوس« در واشنگتن پست آمده است، 
عربســتان را وادار به عقب نشینی کند.از دیدگاه اسرائیل، نادیده گرفتن همه پرسی 
اقلیم کردســتان خود یکی از نخستین اقدامات منفعالنه واشنگتن بود، جایی که 

آمریکا باید با استفاده از توانایی بالقوه خود دربرابر مخالفان می ایستاد.
اسرائیل و اردن که از متحدان کلیدی ایاالت متحده در منطقه به شمار می آیند، 
از روند ایجاد شده در سوریه ناراضی هستند، اما از انتقادات شدید علیه دولتی که 

رئیس جمهوری اش فردی دمدمی مزاج است هم امتناع می کنند.
معمای کاهش بودجه عمرانی
با وجود افزایش درآمد دولت

در حالی که نقدینگی در حال رکورد زدن اســت و دولت می گوید درآمد نفت 
دو برابر شده، بودجه عمرانی 78 درصد آب رفته است!

به گزارش رجانیــوز، آمار بانک مرکزی قطاری از صفرها در رقم نقدینگی را 
نشــان می دهد که این قطار در مسیر ریل گذاری مناسب حرکت نمی کند. رقم 
نقدینگی 1390 هزار میلیارد تومان شــده که نشــان از رشد 23 درصدی آن در 
یک سال گذشته دارد. اما نکته مهم تر این است که رشد آبادانی و عمران کشور 
در یک ســال گذشته، بســیار عقب تر از رشد نقدینگی است و این نشان از هدر 

رفت منابع کشور می دهد.
 به گفته طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی، رشد نقدینگی اگر 
تا 3 درصد بیشتر از رشد اقتصادی باشد، خوب و عاقالنه می باشد ولی وقتی فاصله 
آن با رشــد اقتصادی زیاد شد، همچون ریختن ماسه ای در موتور اقتصادی کشور 
می باشد؛ »رشد تا سه درصد بیشتر نقدینگی و تورم نسبت به رشد اقتصادی، انگیزه، 
رونق و تحرک ایجاد می کند و می تواند برای اقتصاد مفید باشد. در ادبیات اقتصادی 
به این می گویند، روغن کاری برای حرکت نرم و روان رشد اقتصادی. ولی اگر این 

رشد بیش از این شد مثل این است که در موتور ماشین ماسه بریزید.«
اینکه نقدینگی از کجا آمده و فاصله آن با رشــد اقتصادی 6 تا 7 درصدی به 
17 واحد رسیده جای بحث دارد ولی در آمار بانک مرکزی رقم دیگری خود نمایی 
می کند و آن افزایش 82 درصدی درآمدهای نفتی در مقایسه با سال گذشته است 
ولی با این درآمد نزدیک به دو برابری نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه باز هم از 

بعضی کمی ها و کاستی ها می گوید و مدعی است که دولت پولی ندارد که بدهد.
 رقم خیره کننده دیگری در آمار بانک مرکزی، محقق نشــدن بودجه عمرانی 
کشور است. بودجه ای که نشان از سرمایه گذاری و منشاء  اشتغال و رونق است. اما 
آمار بانک مرکزی می گوید در نیمه اول امسال فقط 7/8 هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی پرداخت شده ، در حالیکه قرار بوده 36 هزار میلیارد تومان برای بودجه های 
عمرانی در شش ماهه نخست امسال تخصیص و پرداخت شود ولی فقط 7/8 هزار 

میلیارد تومان آن پرداخت شده است. 
تخصیصی که در آن پرداخت نباشد، بود و نبودش برای طرح های عمرانی یکسان 
خواهد بود. با این حال کســری 18 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 96 از نظر 
کارشناسان نشان آن است که دولت نمی تواند به وعده هایش عمل کند، اما نوبخت 
ســخنگوی دولت مقصر کسری بودجه دولت را مجلس شورای اسالمی می داند و 
می گوید اگر مجلسی ها الیحه بودجه ما را دستکاری نمی کردند و از 309 هزار میلیارد 
به 346 هزار میلیادر تومان نمی رساندند، این کسری رخ نمی داد: » این عددی که 
در بودجه می نویسیم و به هر دستگاهی در آن مبلغی تخصیص پیدا می کند، عدد 

درستی نیست. عدد درست آن است که ما در الیحه به مجلس تقدیم کردیم.«
سخنگوی دولت به صورت تلویحی حرف سنگین تری هم بیان داشت و آن اینکه 
ما کار خود را مبتنی بر الیحه ای که به مجلس داده ایم تنظیم کرده ایم نه قانونی که 

مجلس تصویب کرده است و این را به وزیران جدید هم گفته ایم.
اما حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال 
که آیا دستکاری های مجلس چنین کارنامه غیر قابل دفاعی را برای دولت رقم زده 
اســت، می گوید: در گزارشی که چند روز دیوان محاسبات مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد، مقایسه ای بین افزایش بودجه مصوب در مجلس با الیحه ای که از طرف 
دولت از سال 91 تا 96 آمده، شده که میانگینش 6 درصد است. اما کسری بودجه 
اخیر در ســال 90، 34 درصد، در ســال 91، 37 درصد و در سال 95، 29 درصد 
بوده اســت. شــما اگر همین تفاوت را مشاهده کنید، می بینید که از یک طرف به 
طور متوسط از سمت مجلس 6 درصد اضافه شده و از یک طرف 32 درصد کسری 
بودجه آمده اســت. اگر بخواهیم منصفانــه قضاوت کنیم باید بگوییم که 6 درصد 
کسری بودجه دولت به عهده مجلس است و 27 درصد دیگر به عهده دولت است.
ناکامی های بودجه جدای از اینکه در برخی ناکارآمدی ها ریشه دارد، بخشی از آن 
به سیستم بودجه ریزی بر می گردد و در عدم حل این ناکارآمدی تاکنون هم مجلس 
و هم دولت مقصر می باشند. البته تقصیر دیگری هم بر گردن مجلس فعلی است و 
آن ناکارآمدی در نظارت بر دولت، به طوری که دولت خود را مکلف به اجرای قانون 
نمی داند که هیچ بلکه بی قانونی خود را جار هم می زند و از گفتن آن ابایی ندارد. 

هاآرتص: ائتالف ضدایرانی
ائتالف سعودی است نه سنی

یک روزنامه صهیونیســتی تصریح کرد ائتــالف ضدایرانی موجود در منطقه، 
»ائتالف سعودی« است و نه »ائتالف سنی«.

هاآرتص با اشــاره به تحوالت اخیر منطقه می نویسد استفاده از واژه »ائتالف 
ســنی« در برابر ایران اشتباه است و باید به جای آن از »ائتالف سعودی« نام برد. 
چندی پیش شاهد ســفر تاریخی غیرمعمول ژنرال »قمر باجاه« رئیس ستاد کل 

ارتش پاکستان، به ایران بودیم.
این ژنرال پاکستانی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را در آغوش 
گرفت و اعالم کرد به ایران آمده است تا بداند چگونه می توان نیروهای شبه نظامی 

داوطلب همچون بسیج ایران، در پاکستان ایجاد کرد.
ایران و پاکســتان منافع اقتصادی مشترک دارند، همچون خط لوله گازی که 
قرار اســت از طریق پاکســتان، از ایران تا هند امتداد داشته باشد و خط لوله نفت 

روسیه که قرار است مسیر مشابهی را ادامه دهد.
اما هیچ یک از این موضوعات عالقه زیادی برنمی انگیخت، اگر این واقعیت وجود 

نداشت که اسالم آباد متحد و در عمل تحت حمایت ریاض است. 
عربستان سعودی نه تنها در پاکستان سرمایه گذاری و به سازمان های خیریه 
این کشــور کمک می کند، بلکه همچنین میلیون ها پاکستانی را در استخدام 

خود دارد.
بنابراین، هرکســی که بخواهد خاورمیانه را به ســنی های خوب و شیعیان بد 
تقسیم کند، باید توضیح دهد که چگونه یک کشور سنی همچون پاکستان می تواند 
رابطه عاشــقانه ای هم با ایران شــیعه هم با عربستان سنی، داشته باشد و اگر این 
کافی نیســت، باید همچنین توضیح دهد که چگونه ایران شــیعه، به دولت سنی 

افغانستان کمک می کند؟
می توان پرسش مشابهی را از عربستان درباره روابط نزدیک این کشور با ترکیه، 
متحد راهبردی و اقتصادی دیگر ایران، پرســید. دو ســال پیش، ترکیه به ائتالف 
عربستان سعودی پیوست بدون این که الزم باشد روابط خود را با ایران قطع کند، 
درخواستی که عربستان از قطر کرده، اما این درخواست را از امارات عربی متحده 

نداشته که مبادالت تجاری اش با ایران حتی گسترده تر هم هست.

گفــت: آقای محمود صادقی نماینــده تهران که به خالف گویی و 
عذر خواهی بعد از آن معروف است در تازه ترین ادعای کذب خود یک 
مفسد اقتصادی را به حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی نسبت داده بود!

گفتم: ولی همه شواهد و اسناد نشان می دهد که این یک 
اتهام ناروا و دروغ محض است.

گفت: خود محمود صادقی هم مثل دفعات قبل بعد از این ادعای 
دروغ از آیت اهلل مکارم پوزش خواسته و گفته است که اشتباه کرده بود!
گفتم: از ایــن دروغ گویی ها و تکذیب کردن های بعدی چه 

منظوری دارد؟
گفــت: خب کلک مرغابی می زنــد، اول دروغ را مطرح می کند تا 
همه جا منتشر شود و سپس با این انگیزه که عده ای تکذیب بعدی او 

را نشنوند، اعتراف می کند که دروغ گفته است.
گفتم: یارو گوسفند مردم را می دزدید و بعد گوشت آن را 
صدقه می داد! پرسیدند؛ این چه کاری است؟ گفت؛ گناه دزدی به 
ثواب صدقه در، پوست و روده حیوان هم برای من باقی می ماند!

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقای حقیقت  سرپرســت 
نمایندگی های کیهان در استان فارس در غم از دست دادن یکی از نزدیکان 
خود سوگوار است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

نتایج یک نظرســنجی جدید 
که برای اندیشکده بروکینگز انجام 
مردم  اکثر  می دهد  نشــان  شده 
آمریکا پایبندی کشورشان به توافق 
هسته ای برجام را در جهت منافع 

امنیتی کشورشان می دانند.
نتایــج یک نظرســنجی جدید که 
برای اندیشــکده بروکینگز انجام شده 
نشان می دهد اکثر مردم آمریکا پایبندی 
کشورشان به توافق هسته ای برجام را در 
جهت منافع امنیتی کشورشان می دانند.
55 درصد از افراد شرکت کننده در 
این نظرسنجی گفته اند تصور می کنند 
پایبندی ایــران و آمریکا به مفاد توافق 
هســته ای برجام شــانس ایــران برای 
»ساخت سالح های هسته ای« را کاهش 
می دهد. 70 درصد از مشارکت کنندگان 
هم پایبندی دو کشــور به این توافق را 
در راستای منافع آمریکا در زمینه امنیت 

ملی ارزیابی کرده اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در یک ســخنرانی ماه گذشته از تأیید 
پایبندی ایران به توافق هسته ای برجام 
خــودداری کرده و تصمیم گیری درباره 
سرنوشــت آن را به نمایندگان کنگره 

محول کرد.
شــرکت کنندگان در نظرســنجی 
بروکینگز، در پاسخ به این سؤال که آیا با 
تصمیم ترامپ درباره عدم صدور تأییدیه 
ایران موافقند، نظرات پراکنده ای  برای 
ابــراز کرده اند. 37 درصد گفته اند که با 
تصمیم ترامــپ مخالفند، 35 درصد با 
آن موافقت کرده اند و 27 درصد پاسخ 

»نمی دانم« را انتخاب کرده اند.
نتایــج این نظرســنجی همچنین 
حاکــی اســت 63 درصــد از افــراد 
نمونــه، با تصمیم ترامپ بــرای انتقال 
ســفارت آمریــکا از تل آویــو به قدس 
 مخالفنــد و 31 درصــد از آن حمایت 

می کنند.

نتایج یک نظرسنجی جدید

۷۰ درصد آمریکایی ها پایبندی به برجام را 
در جهت منافع كشورشان می دانند

یادداشت میهمان

رئیس جمهــور در مراســم 
بزرگداشــت روز دانشــجو در 
بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه 
گفت: نقد مسئولین حق شماست 
و خوشــحالیم که نقد دولت و به 
و  راحت تر  رئیس جمهــور،  ویژه 

کم هزینه تر است.
حجت االســالم حســن روحانی 
شامگاه شــنبه در مراسم بزرگداشت 
روز دانشــجو در دانشگاه سیستان و 
بلوچســتان گفت: هیچ تشکلی را به 
عنوان مخالف دولت نمی دانیم، البته 
برخی انتقاد بیشتری می کنند و نحوه 
بیانشان متفاوت است، اما همیشه همه 
آنها نیز برای ما محترم بوده و هستند.
روحانی افزود: قطعاً هدف ما این 
نبود که در این انتخابات پیروز شویم 
و در عرصه حکومت و دولت قرار گرفته 
و 4 ســال امور را اداره کنیم، بنای ما 
این اســت که به آنچه وعده دادیم، بر 

آن عمل کنیم.
وی در ادامه گفت: نقد مسئولین 
حق شماست و خوشــحالیم که نقد 
دولت و به ویژه رئیس جمهور، راحت تر 

و کم هزینه تر است.
پیگیری روند تحقق برنامه ها

رئیس جمهور صبح شنبه به اتفاق 
هیئت همراه وارد سیستان و بلوچستان 
شد و در فرودگاه زابل مورد استقبال 
جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت.
روحانی در بدو ورود به زابل درباره 
این سفر گفت: در این سفر پیگیر روند 
تحقق برنامه ها و وعده هایی خواهم بود 
که در سفر سال 93 به مردم داده شد 
و همچنین طرح ها و برنامه هایی نیز در 
این سفر برای عمران و آبادانی بیش از 

پیش استان اعالم خواهد شد.
وی اظهار داشــت: در این ســفر 
عــالوه  بر زابل به زاهدان و چابهار نیز 
ســفر خواهم کرد. در چابهار فاز یک 
اسکله شهید بهشتی افتتاح خواهد شد 
و مراسم روز 16 آذر روز دانشجو را نیز 
در دانشگاه زاهدان با حضور دانشجویان 

و دانشگاهیان برگزار خواهیم کرد.
افتخار ما حفظ وحدت است

رئیس جمهور در اجتماع مردم زابل 
در ورزشگاه شهید حسینی طباطبایی، 
بــا بیان اینکه افتخار ما حفظ وحدت 
است و سیستان و بلوچستان وحدت 
و مرزبانــی خود را بــه خوبی حفظ 
کرده است، افزود: کمک مردم استان 
سیستان و بلوچستان به زلزله زدگان 
کرمانشــاه نماد ایــران متحد در این 

گذرگاه تاریخی است.
روحانی با بیان اینکه قلب ماالمال 

از عشــق مردم سیستان و بلوچستان 
به ایران و اســالم نشانه خوبی بر آن 
است که ایران متحد چگونه از شرایط 
پیچیده و گذرگاه تاریخی حســاس 
فعلی عبــور خواهد کــرد، گفت: در 
ایامی که همه جا در منطقه بین اقوام 
و مذاهب مختلــف درگیری و جنگ 
جریان داشــت، مــردم دالور ایران از 
شــیعه و سنی در سراســر کشور، به 
خوبی از وحدت و ایمان خود حراست 
کردند و تروریست ها در همه کشورهای 

دیگر به جز ایران رسوخ کردند.
وی با ابراز خشــنودی از اینکه 
امــروز ملت هــای منطقــه در کنار 
نیروهــای نظامی شــان و با کمک 
کشــورهای دوستشــان توانسته اند 
بر تروریســت ها فائق شــوند، اظهار 
داشــت: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
نقشه شومی برای این منطقه طراحی 
کرده بودند. بنــا نبود داعش به این 
زودی از بیــن بــرود، بلکه به عنوان 
توطئه ای برای کل منطقه خاورمیانه 
پیش بینی و طراحی شده بود و قرار 
بود از مســیر عراق و سوریه به کل 
آسیای مرکزی، ایران و مناطق دیگر 
توســعه پیدا کننــد و از این رهگذر 
چهره اســالم واژگون معرفی شده، 
اســرائیل در منطقه تقویت شــود و 
جای بدخواهان و دشمنان در منطقه 
نیز تقویت شود، اما مردم و ملت های 
هوشیار منطقه توانستند این توطئه 
را در هم شکسته و در برابر استکبار 

جهانی ایستادگی کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما 
عاشــق پیامبر)ص( و خاندان رسالت 
هستیم و کتاب هدایت ما قرآن و راه 
نجات ما وحدت، انسجام و برادری است 
و ما یک قبله، یک پیامبر و یک کتاب 
داریم و اخالق ما اخالق محمدی)ص( 
است که همه از شیعه و سنی عاشق 

پیامبر و خاندان رسالت هستیم.
شکست  عربستان در یمن 

و درگیری شاهزاده های سعودی 
روحانــی اظهارداشــت: شــاید 
بعضی کشورها درون خودشان جنگ 
شــاهزاده ها دارند امــا این تقصیر ما 
نیســت. تقصیر ما نیست اگر بعضی 
کشورها از سه سال پیش؛ یمن کشور 
اما  همسایه شان را بمباران می کنند، 
نتوانســته اند کاری از پیــش ببرند و 
شکست خورده اند! تقصیر ما نیست اگر 
بعضی ها، سال ها به داعش کمک کردند 
تا مثاًل در منطقه نفوذ داشته باشند، 
اما امروز مشاهده می کنند که پایه های 
داعش فرو ریخته اســت. ما خواهان 

دوستی، وحدت و برادری هستیم.
وی با بیــان اینکه یک آمار کلی 
را اعالم می کنم و از مسئوالن استانی 
می خواهم که جزئیات آن را برای مردم 
تشریح کنند، گفت: بودجه عمرانی که 
دولت یازدهم در طول 4 ســال برای 
سیستان و بلوچستان تخصیص داد و 
اجرایی کرد، 2/5 برابر بودجه 4 سال 
پیش از آن بود و این نشان می دهد که 
ما همه توان مان را برای توسعه استان 

بکار گرفتیم.
افزود: در جلسه ای  رئیس جمهور 
که با وزرا پیش از سفر و درباره استان 
سیســتان و بلوچستان داشتیم مقرر 
شــد 24 طرح و پروژه مهم با اعتبار 
1038میلیارد تومان در سیســتان و 
بلوچســتان در طول سال های 96 و 

97 اجرا شود.
به وعده دولت  با اشــاره  روحانی 
یازدهــم در ســال 93 برای روشــن 
کردن مشــعل گاز در زاهدان، اظهار 
داشت: وقتی در سال 93 این وعده را 
به مردم زاهدان دادیم، برخی ها تعجب 
کردند اما وقتی آمدیم و مشعل گاز را 
در زاهدان روشن کردیم، دل مردم از 
آن روشن شد. به بانک مرکزی و دیگر 
بانک ها دستور دادم، به هر خانه ای در 
زاهدان برای لوله کشی گاز دو میلیون 
تومان وام بدهند تا این کار سرعت یابد.

30 طرح زیربنایی
 و اقتصادی

بهره برداری از 25 طرح زیربنایی 
و اقتصادی و شــروع عملیات اجرایی 
5 طرح دیگر در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان روز شــنبه در یــک 
ارتباط مستقیم تلویزیونی، به دستور 

رئیس جمهور آغاز شد.
پروژه هــای زیربنایی و اقتصادی 
افتتاح شده در حوزه های نفت، بهداشت 
و درمان، کشاورزی، فناوری اطالعات، 

نیرو و رفاه اجتماعی می باشند.
ارتباط  ایــن  در  رئیس جمهــور 
مســتقیم تلویزیونی دســتور افتتاح 
طرح های برق رسانی به 155 روستای 
بدون برق استان، ســازه آبگیر طرح 
آب رســانی به شهرهای سیستان، فاز 
دوم طرح آب شــیرین کــن چابهار و 
کنــارک و نیز افتتــاح کلینیک ویژه 
عدالت، بخش آی ســی یو بیمارستان 
خاتم االنبیــاء، افتتــاح مرکز خدمات 
جامــع ســالمت شــهری و افتتاح 
کشاورزی  اراضی  مالکیت  ساماندهی 
در دســت سیستان، افتتاح 19 واحد 
پرورش مرغ گوشــتی و افتتاح 142 
طرح سیســتم آبیاری تحت فشــار، 

افتتــاح باقیمانده قطعه یک باند دوم 
بزرگــراه زاهدان بم، افتتــاح بزرگراه 
ایرانشهر و افتتاح محورهای روستایی 
از جمله طرح ها و پروژه های زیربنایی 
بود کــه در حوزه هــای وزارت نیرو، 
کشــاورزی، بهداشت و درمان، نیرو و 

راه و شهرسازی افتتاح شدند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
دســتور  بــا  جمهــوری،  ریاســت 
عملیات  همچنیــن  رئیس جمهــور 
اجرایی طرح فشرده سازی گاز طبیعی 
جهت تأمین نیروگاه گازی و عملیات 
زنجیره ای  مجتمع  بزرگترین  اجرایی 
پرورش شــترمرغ و طرح های بزرگ 

گلخانه ای آغاز شد.
پیش از افتتاح پروژه های مذکور ، 
وزرای نیرو ، جهادکشاورزی، بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و مسئولینی 
و  شهرســازی،نفت  و  راه  وزارت  از 
حوزه های مربوطه، گزارشی را از محل 

پروژه ها به رئیس جمهور ارائه کردند.
توسعه سواحل مکران

روحانــی همچنین در نشســت 
صمیمی با برگزیدگان استان سیستان 
و بلوچســتان و آیین افتتــاح و آغاز 
عملیات اجرایی پروژه های زیربنایی و 
اقتصادی در این استان گفت: مشارکت 
مردمی کلید پویایی اقتصاد است؛ ملت 

و دولت باید کنار یکدیگر باشند.
وی با بیــان اینکه چابهار به یک 
مرکــز بزرگ تجــاری منطقه تبدیل 
خواهد شد، اظهار داشت: روند توسعه 
منطقه چابهار هم اکنون از باال شروع 
شــده و سال به ســال به اهدافی که 
برای توسعه این منطقه ترسیم شده، 
 نزدیک تر می شــویم و توســعه این 
منطقه به نفع استان و سراسر کشور 

خواهد بود.
رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه 
توسعه ســواحل مکران بایستی برای 
مردم بومی منطقه نیز مفید و سودمند 
باشد، گفت: بی تردید سواحل مکران 
توســعه بسیار خوبی در آینده خواهد 
یافــت و این ســواحل مکان بســیار 
مناسبی برای احداث نیروگاه های اتمی 
اســت و ما به دنبال نیروگاه های صد 
مگاواتی به منظور تولید آب شیرین و 

برق از آن هستیم.
در این دیدار 3 نفر از کارآفرینان 
برتر اســتان ضمن ارائه گزارشــی از 
فعالیت هــای خــود، پیشــنهادات و 
دیدگاه هایشــان را بــرای توســعه و 
آبادانی هر چه بیشــتر استان و رونق 
افزون تر در حوزه های تخصصی  خود 

ارائه کردند.

روحانی خطاب به دانشجویان در سیستان و بلوچستان:

دولت را نقد كنید راحت تر و كم هزینه تر است!

دیروز، روزنامه های زنجیره ای با تیترهای درشت در صفحه اول خود 
و یادداشت و گزارش در صفحات دیگر به سراغ آیت اهلل مصباح یزدی 
رفته بودند و کینه های دیرینه ای که از روشنگری های ایشان در سینه 
داشــتند را یکجا بیرون ریخته بودند. مدعیان اصالحات با  اشاره به 
مواضع اخیر احمدی نژاد و تیم همراه وی، به آیت اهلل مصباح اعتراض 
کرده اند کــه چرا از او حمایت کرده بود؟! ماجــرای این اعتراض به 
اندازه ای مضحک و خنده دار است که فقط در چنته زنجیره ای ها که 
به تحلیل های قهوه خانه ای عادت دارند، و فقط به فرموده می نویسند 

یافت می شود. بخوانید؛ 
 این دو حالت را در نظر بگیرید و سپس قضاوت کنید که برخورد 
کدام طیف با هر یک از این دو حالت، عاقالنه و برخاسته از شعور بوده 

و کدامیک کم شعوری کرده اند؟!
حالت اول- شخص یا جریانی را در نظر آورید که مواضع پسندیده 
و مردمی دارد و تمام تالش خــود را در خدمت به خلق اهلل، دفاع از 
محرومان، مقابله با ستمگران و دشمنان ملت و... به کار می گیرد. در 
این حالت آیا کسانی که از او حمایت می کنند قابل سرزنش و مالمت 

هستند یا کسانی که به دشمنی با وی بر می خیزند؟!
احمدی نژاد در آغاز کار اینچنین بود و به همین علت مورد حمایت 
اردوگاه انقالب قرار گرفته بود و افراد و جریاناتی که با انقالب اسالمی 
زاویه داشتند و زندگی های  اشرافی و رانت خواری های خود را در خطر 
می دیدند و نیز جماعتی که با قدرت های بیگانه زد و بند داشــتند به 
مقابله و دشــمنی با او برخاستند. حاال، کدام طیف باید از اقدام خود 
شرمنده باشند؟ بدیهی است که اردوگاه انقالب به اقدامی عاقالنه و 
منطقی و خدا پسندانه دست زده است و مدعیان اصالحات و کاسه لیسان 
غرب باید به خاطر دشمنی آن روز خود از خجالت آب شوند! البته اگر 

مفهوم خجالت را بشناسند!
حالت دوم- همان شخص یا جریان سیاسی را در نظر بگیرید که 
تغییر مسیر داده و به انحراف کشیده شده است. در این حالت آیا عقل 
و شــرع و منطق و شعور حکم نمی کند که با روش و منش انحرافی و 
خســارت آفرین او مقابله شود؟ و این دقیقا راهبردی بود که اردوگاه 
انقالب در مقابل آن مسیر زشت و پلشت به کار گرفت و نشان داد که 

قبیله گرا نیست و تابع حق است.
اما مدعیان اصالحات هیچیــک از اعضای حزب خود - بخوانید 
قبیله خود- را حتی بعد از آنکه دســت به فســاد آشکار اقتصادی، 
دزدی اموال عمومی، جاسوســی و دهها خیانت و جنایت دیگر زده 
بودند، نه فقط طرد نکردند بلکه با کمال وقاحت به حمایت از آنها نیز 
پرداختند که فهرست آن هم به درازا می کشد. فالن مفسد اقتصادی 
محکوم به اعدام شــده را » کارآفرین«! و نابغه اقتصادی که باید از 
وجود او استفاده!! شــود نامیدند، از جاسوسانی که به جرم خود نیز 
اعتراف داشتند حمایت کردند، دریافت کنندگان حقوق های نجومی را 

ذخیره نظام!! معرفی کردند و...
 باید از مدعیان اصالحات و حمله کنندگان به حضرت آیت اهلل مصباح 
پرســید؛ برخورد حق طلبانه ایشان در حمایت از مسیر مردمی اولیه 
احمدی نژاد و طرد و نفی مسیر انحرافی بعدی و کنونی وی قابل مالمت 
است یا برخورد قبیله گرایانه شما که غیر از منافع حزبی و قبیله ای و 

آالف و اولوف های خود به هیچ مسئله دیگری نمی اندیشید؟!
خدای متعال بر درجات حضرت امام)ره(- همان امامی که اصرار 
دارید نظرات ایشــان را تحریف کنید- بیفزاید که در همین زمینه 
می فرمودند »چه کسی گفته حرف مرد یکی است«؟! و توضیح می دادند 
که همواره حق مالک گفتار و عمل است، یعنی دقیقا همان که آیت اهلل 
مصباح یزدی به آن عمل کرده اند و نیز دقیقا برعکس آنچه که مدعیان 

قبیله گرای اصالحات عمل کرده و می کنند! 
نمونه هایی از این دســت در تاریخ اســالم به فراوانی دیده 
می شود و فقط به عنوان مثال؛ حضرت امیر المؤمنین علیه السالم 
در معرفی زبیربن عوام، یعنی همان کســی کــه باتفاق طلحه 
جنــگ جمل را علیــه حضرتش بر پا کردنــد می فرماید :»َما 
ا أَْهــَل الَْبْیِت... زبیر یکــی از مردان ما  بَْیــُر َرُجــاًل ِمَنّ َزاَل الُزّ
اهل البیت بود«. یعنی حضرت امیر علیه الســالم در آن هنگام 
 که طلحــه و زبیر در جبهه حــق بودند از آنهــا دفاع جانانه

- و نه عادی و معمولی- می فرمودند و پس از آنکه از اردوگاه حق 
خارج شدند با آنان به مقابله و مقاتله نیز پرداختند. حاال باید از 
مدعیان اصالحات پرسید؛ شما اگر در دوران امام علی علیه السالم 
بودید به حضرت اعتراض نمی کردید که چرا در آغاز از طلحه و زبیر 
حمایت کرده اند؟! با این دیدگاهی که امروز دارید به یقین آن روز 
هم به امیرالمؤمنین علیه السالم اعتراض می کردید! نمی کردید؟! 

اینکه حق همیشه حق و باطل همیشه باطل است؟ مگر نه 
همین جا  اشاره به یکی از مواضع سخت آیت اهلل مصباح علیه جریان 
انحرافی و فرقه گونه احمدی نژاد را که بعد از مشخص شدن انحراف آنان 

مطرح کرده اند ضروری می دانیم:
» اگر یک روز دیدیم که سید علی محمد باب دیگری به دست خودمان 
و با ثمره خون شهیدان و مقاومت های فراوان به وجود آمده است،  تعجب 
نکنیم. حال اگر کسی ریاست، پول و سوابق داشته باشد و خدمات دولت 
نهم و دهم نیز در اختیار او قرار گیرد و چه بسا رئیس جمهور هم بگوید؛ 
هر چه دارم از او بوده است! چه تأثیراتی می تواند داشته باشد...امروز 
یک مقام رســمی کشور، بیاید و مطرح کند که دیگر دوران تعریف از 
اسالم و شعار اسالمی گذشته است، پلورالیسمی می باشد که در گذشته 

سایه آن را نیز با تیر می زدیم...« -22 اردیبهشت 1390
  و باالخره این نکته نیز گفتنی اســت کــه مگر احمدی نژاد 
امروزه - و نه دیروز که شــما در عمــران و آبادانی و خدمت به 
مردم انگشت کوچک او هم نمی شدید- چه مواضعی دارد که شما 
مدعیان اصالحات ندارید؟! و آیا در میان مواضع امروز او می توانید 
به موضعی اشاره کنید که با مواضع شما تفاوت و اختالف اساسی 
داشته باشد؟! آیا نباید به خاطر مواضع دیروزتان خجالت بکشید 
و بــرای اعتراض امروزتان بــه اردوگاه انقالب و حق جویان- و نه 

قبیله گرایان- شرمنده باشید؟!
حسین شریعتمداری

نکته

به امیرالمؤمنین)ع( هم 
اعتراض می كردید؟!


