
کیهان و خوانندگانیادداشت روز

اخبار كشور
صفحه 2

 پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
۱۱ ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره 2۱۷۸۱

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

1- »شما مقاله خود را خواندید و من استفاده کردم اجازه دهید 
االن من جواب بدهم. چهار سال منتظر این سؤال بودم. حافظه من 
کم نیست به خوبی می دانم که در روز اول چه چیزی گفته ام کسی 
که بگوید در صد روز مشکالت را حل می کنم »قطعاً نباید عقل 
داشته باشد« باز از شما ممنونم که به این دروغ بزرگ  اشاره کردید 
تا بتوانم در مورد آن توضیح دهم. من اعالم کردم در پایان صد 
روز دولت خود اعالم می کنم که چه کرده ام. آدمی که عقل نداشته 
باشد می گوید در صد روز مشکالت را حل می کند. مشکالت باید 
قدم به قدم حل شــود. از شما هم ممنونم که به آن دروغ بزرگ 
 اشاره کردید. ما از روز اول برنامه ریزی کرده ایم و رشد اقتصادی 
و نرخ تورم کنونی نتیجه همان برنامه ریزی های ما است.« اینها 
پاسخ های پرطعنه رئیس جمهور محترم در 21 فروردین ماه سال 
جاری است. اندکی قبل از انتخابات و در روزهایی که مردم قصد 
داشتند بر اساس کارنامه تصمیم گیری کنند! آن روز رئیس جمهور 
وعده صد روزه را از اساس انکار کرد و آن را نشانه کم عقلی دانست! 

رسانه های حامی هم حمایت کردند و وعده ها فراموش شد.
2- تنهــا 15 روز وقت الزم بود تا رئیس جمهور محترم، یک 
بار دیگر سخنان قبلی خود درباره وعده صد روزه را از یاد ببرد 
و باز هم در برنامه ای تلویزیونی به مردم وعده صد روزه بدهد و 
بگوید: »... در عین حال درباره رونق اقتصادی هم در این برنامه 
آمده است ضمن اینکه من یک برنامه صد روزه هم خواهم داشت 
که اعالم می کنم....اقدامات جدیدی هم هست که در برنامه صد 

روزه انجام خواهد شد«!
3- 14 فروردین ماه سال جاری، باز رئیس جمهور محترم بود که 
در باب توفیقات عجیب و غریب برجام گفت: »هدف ما در برجام 
این بود که سایه تهدید را از سر کشور برداریم و همچنین زنجیر 
تحریم هــاي ظالمانه و تحمیلي را پاره کنیم که همه اینها تحقق 
یافت«! اما شــش ماه بعد، ِجیک سالیوان، مشاور معاون رئیس  
جمهور پیشین آمریکا از رازی بزرگ پرده برداشت که با سخنان 
رئیس جمهور محترم در تضادی آشکار بود. رازی که البته پیش تر 
برای مردم آشکار شده بود اما دولت نمی خواست بپذیرد! او در 
پنل »مقابله با تهدیدات تمام قد ایران« در کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود: »دیپلماسی وابسته به فشار، 
موفق شد بدون شلیک حتی یک گلوله به همه هدف هایش دست 
پیدا کند«! این سخن و حقیقت تلخ، باالخره بعد از مدت ها انکار 
و طفره رفتن، از سوی رئیس جمهور محترم هم در برنامه گزارش 
صدروزه نخست دولت، به نوعی مورد تایید قرار گرفت، هرچند 
که حرف های بی سند قبلی هم گفته شد »در مذاکرات از »لحاظ 
اخالقی پیروز شدیم« و ثابت کردیم دروغ نمی گفتیم و دشمنان 
ما دروغ می گفتند، ما دنبال سالح هسته ای نبودیم« کاپ اخالق 
در برابر تمکین به خواست ظالمانه دشمن و از دست دادن انرژی 

هسته ای!
4- و باالخره رئیس جمهور روز 7 آبان ســال 96 در مجلس 
شــورای اسالمی با بیان اینکه آمریکایی ها اعالم می کنند که ما 
اهل مذاکره و تعهد و پیمان نبوده و اصول اخالقی و بین المللی را 
نمی شناسیم، گفت: »این معنایش این است که اگر کشوری در این 
مسیر قرار گرفت دیگر هیچ کشوری نمی تواند به آن اعتماد کند 
و این در حالی است که امروز آمریکایی ها به بعضی از کشورهای 
شرق آسیا پیغام مذاکره می دهند که با ما مذاکره کن ؛ »مگر دیوانه 
شدند که با شما مذاکره کنند«!؟ شما مذاکره دیروز را علنی زیر 
پا می گذارید و به مذاکره امضاشده ای که به تأیید شورای امنیت 
سازمان ملل رسیده بی اعتنا هستید... آمریکا باید با این شیوه ای 
که در پیش گرفته، آینده مذاکره و تعهدات خودش را نسبت به 
کشورهای دیگر برای همیشه کنار بگذارد.« البته رئیس جمهور 
محترم هنگام ادای این کلمات، نخواست به یاد بیاورد که پیش تر 
بارها درباره »خوش بینی به مذاکرات« و تخطئه کسانی که مذاکره 
با آمریکا را رد می کردند سخن گفته بود و آنها را به جهنم حواله 

داده بود! 
5- نمونه های چهارگانه فوق)که قابل توسعه تا چندین و چند 
مصداق عینی و مستند دیگر است( تنها بخشی از کامیابی ها یا 
ناکامی های دولت های یازدهم و دوازدهم است. نمونه هایی محدود 
از تطابق یا عدم تطابق قول و فعل دولتمردان و اینکه دولتمردان، 

خیلی دیر به حرف منتقدان و دلسوزان می رسند!
6- حاال و با همین سیاق، سخنان دو شب قبل رئیس جمهور 
محترم را مرور کنید. وضعیت خوب  اشتغال، اشتغال دانشجویان 
پیش از اخذ مدرک کارشناسی)آن هم با وجود یک ونیم میلیون 
فارغ التحصیل بیکار!( رونق اقتصادی )علی رغم رکود عمیق در 
صنایع و کارگاه ها!( رشــد اقتصادی و ده ها گزارش و عدد و رقم 
دیگر که طبق معمول این قبیل جلســات به مردم ارائه شد. به 
نظر شما، چند وقت، چند روز و یا چند ماه دیگر ممکن است در 
سخنان رئیس جمهور، نقیض گزارش پریشب را پیدا کنیم!؟ البته 
در اینجا ،تنها سخن از »بیان« عبارت نقیض است وگرنه زندگی 
مردم، کامال برخالف گزارش های زیبا و تزئین شده مراکز آماری و 
سخنرانی ها و جلسات است! مثال در حالی که ماجرای بیمه سالمت 
و حذف مردم محروم از یگانه نقطه مثبت دولت یازدهم، در روز 
روشن اتفاق افتاده و مردم و به خصوص برخی بیماران خاص، با 
رشد عجیب و غریب قیمت داروها )به خاطر از دست دادن بیمه( 
مواجه شــده اند و داروی 60 هزار تومانی را به بیش از 660 هزار 
تومــان تهیه می کنند، رئیس جمهور با آب و تاب از مزایای بیمه 
درمانی و توفیقات آن می گوید و آن را دستاورد دولت خود معرفی 
می کند! آیا احتمال دارد رئیس جمهور از این مشــکالت بی خبر 
باشد!؟ و اگر چنین است، باید احتمال بدهیم در دیدارهای آتی، 
حــرف اخیرش را به نحوی رد کند و از واقعیت اوضاع بیمه ای با 

مردم سخن بگوید!؟ 
7- این گونه به نظر می رسد که رئیس جمهور محترم اهمیت 
»افکار عمومــی« و »اعتماد عمومی« بهترین و مهم ترین جمله 
دوران سیاسی خود را نادیده گرفته است! همان جمله معروف که 
می گفت: »مالک تورم جیب مردم است« اما فراموشی این جمله 
و آن وعده ها، فی نفســه آن قدر مهم نیست که اقدام بعدی مهم 
است. اکنون شاهد آنیم که اوضاع بسامان نشان داده می شود و 
بسیاری از مشکالت مردم از اساس انکار می شود! این وضع وقتی 
خطرناک تر می شود که دولت همین رویه را برای مسائل آینده هم 
در پیش  گیرد! همان اعتمادی که باعث شد دولت، همه چیز را با 
آمریکا ببندد و هیچ چیزی نصیب ملت نشود، حاال هم وجود دارد 
و در موضوع FATF یا پیمان پالرمو و دیگر پیمان ها و پروتکل های 

آمریکاساخته یا تسهیل کننده اهداف آمریکا شاهد آنیم! 
چرا!؟ چون افکار عمومی اهمیتی نــدارد! چون اینگونه تصور 
می شود که هرچه گفته می شود مقبول است و همین که کسی پادشاه 
را با انگشت نشان نمی دهد، یعنی لباسی زیبا بر اندام شاه است! وقتی 
موضوعی مثل معیشــت مردم را که تمامی آحاد جامعه با آن دست 
به گریبانند می شود این گونه نادیده گرفت چرا نگران انعقاد فالن پیمان 
خارجی که مدتی بعد اثر خود را نشان خواهد داد باشند!؟ وقتی در 
حالی که از تابستان پارسال تا کنون، ارزش پول ملی قریب 800 تومان 
کاسته شده، می شود با اعتماد به نفس، از شکوفایی اقتصادی و رشد 
دو رقمی اقتصاد)!( و پیشی گرفتن صادرات بر واردات سخن گفت، 

چرانباید نگران برخی از موارد مشابه دیگر باشیم؟!
اعتماد به نفس خوب اســت، خیلی خوب! اما بیش و پیش از 

اعتماد به نفس، اعتمادسازی نزد افکار عمومی مهم است. 

اعتماد به نفس
در برابر اعتماد عمومی!

حسین شمسیان

* کاش آقــای رئیس جمهور یکی از آن مجموعــه خدمات 100 روزه دولت 
دوازدهم را نام می برد.

0918---9891
* گویــا آن زمانی را که دولت حتی آب خوردن مردم را به توافق هســته ای 
وابسته دانسته بود آقای روحانی در یاد ندارد! ایشان در برنامه زنده تلویزیونی 
ابراز کردند: »این گونه نبود که بدون برجام هم نتوانیم کشور را اداره کنیم.«
کوشکستانی

* باالخره دستاورد برجام برای مردم ایران مشخص شد: معضل بزرگ بین المللی 
را پــای میز مذاکره حل کردند و از نظر اخالقی پیروز شــدند! اوالً که برنامه 
هسته ای ایران همواره صلح آمیز بوده است و این تبلیغات دروغ دشمن بود که 
علیه برنامه هســته ای می شــد و در ضمن قرار بود دستاورد برجام گره گشایی 
از اقتصاد و معیشــت و... باشد نه دستاورد اخالقی که به قیمت امتیاز دادن و 
تسلیم شدن بود. این دستاورد اخالقی تا به حال چه فایده ای داشته است جز، 

افزایش تحریم های غرب و تهدید بر گزینه نظامی و...؟
0919---3767

* چگونه اشــتغالزایی صورت گرفته که آمار تعداد بیکاران نســبت به گذشته 
افزایش داشته است و صنایع مختلف کشور هم با رکود و تعطیلی بی سابقه ای 

مواجه اند؟
021---0949

* نکته جالب و قابل توجه در سخنان قبلی آقای روحانی، آماری بود که ایشان 
در برنامه های زنده تلویزیونی اعالم می کردند اما در آخرین برنامه زنده کمتر از 
اعداد و آمار گفتند و از جمله هایی همانند: مقداری، بهتر و... اســتفاده کردند. 
زیرا تا به حال آمار دولت با اوضاع حاکم بر جامعه در یک جهت نبوده است.
کیوان نژاد
* حدود 5 ســال قبل هم دولت قرار بود اولویت را ریشــه کن کردن فقر قرار 
دهد. اما فقط مرفهین و سودجویان که از شرایط بهره مند شدند و مردم گرانی، 

بیکاری و فقر را بهتر لمس کردند.
021---9866

* مردم مطلع اند که موشک ها عامل بازدارنده از حمله نظامی دشمن است اما 
چرا رسانه های حامی دولت از طریق مطبوعات همسوی خود سعی در القای این 
مورد را دارند که مذاکرات موشــکی با غرب باید انجام گیرد! اما اگر ما را خلع 
سالح کنند چه تضمینی هست که مردم از حمله نظامی دشمنان در امان باشند؟
محبی

* مدعیان حقوق بشر و حقوق کودکان و حقوق زنان در غرب و دنباله هایشان 
در ایــران چگونــه در برابر قتل عام کودکان و زنــان بی دفاع یمنی خاموش و 
ســاکتند؟! آیا همین یک مورد برای اثبات گزینشــی و فرمایشی بودن اهداف 

این جماعت کافی نیست؟
0990---5098

* آقای عراقچی عضو گروه مذاکره کننده هســته ای کشورمان اگر هنر دارند 
افتتاح دفتر جبهه مقاومت اسالمی را در اروپا پیشنهاد داده و پیگیر آن باشند.
0914---3087

* کســی مثل آقای جهانگیری معاون اول ریاســت جمهوری البد از ژن برتر 
برخوردار اســت که این حق را به خود می دهد که دیگران را پایین تر از خود 
دیده و با کفش، پا بر محل زندگی زلزله زده های کرمانشــاه بگذارد و در ابتدا 

متوجه قبح کار خود نمی شود!
0903---8180

* نماینده و نمایندگانی که نامه تشــکر از رزمندگان مدافع حرم به فرماندهی 
سردار سلیمانی در شکست دادن داعشی ها را امضاء نکرده اند این حق را به ما 

مردم بدهند که نسبت به صالحیت آنان مشکوک بشوند.
0936---6210

* آیا باز هم باید نظاره گر باشیم تا FATF همانند برجام در ظرف 20 دقیقه 
به نمایندگان مردم تحمیل شود و ما فقط دلخوش تذکر باشیم که تکلیف خود 

را انجام دادیم! آیا کاری از ما برنمی آید؟ پس آتش به اختیار چه می شود؟!
حسامی- تهران

* بعضی از ســازمان ها و دســتگاه های دولتی از ترس تحریم پیشرفت علمی 
را متوقف کردند و تصور می کردند برجام معجزه خواهد کرد و مشــکالت حل 

می شود. هیچ خبری از ساخت و پرتاب ماهواره جدید نیست. چرا؟
0938---1258

* علی رغــم اعالم توقف افزایش قیمت نان، چطور برخی نانوایی ها اجرای این 
مصوبه لغو شده را ادامه می دهند و براساس نرخ جدید از مردم پول می گیرند 
و چــرا در این مصوبــه، قیمت های آرد آزاد و آرد دولتــی را تفکیک نکردند. 
برخی ها  با پاشــیدن چند دانه کنجد نان ســنگک را دو هزار تومان یعنی با 
افزایش صددرصدی می فروشند! در موج قبلی افزایش قیمت نان اعالم شد که 
این افزایش قیمت با افزایش کیفیت نان همراه خواهد شــد. این وعده ها چرا 

عملی نشد؟ چرا نظارتی در کار نیست؟
نامجو و تعدادی دیگر از هموطنان تهرانی

* کســانی که اجازه نمی دهند ریالی به مزد کارگر نانوا اضافه شود با این همه 
گرانی و مشکالت اقتصادی چه پاسخی به زن و بچه های ما دارند؟!

یک کارگر نانوایی
* یکی از عناصر قدرت نرم جمهوری اسالمی، بی اعتمادی مطلق به قدرت های 
پوشــالی مادی است که متأســفانه برخی این را نمی پذیرند. نتیجه اعتماد به 
شیاطین می شود 75 سال عقب ماندن. جنبش مشروطه چوب اعتماد به انگلیس 

را خورد و ما نیز چوب اعتماد به آمریکا و غرب را در برجام!
بهشتی- اصفهان

* مجازات فتنه گران کودتای آمریکایی اسرائیلی سال 88 اعدام است. متأسفانه 
افراد فتنه گر از رأفت نظام مقدس جمهوری اسالمی سوءاستفاده کرده و دست 

پیش گرفته اند که پس نیفتند.
0917---2138

* احتماالً منظور آقای نایب رئیس دوم مجلس در زیاد بودن تعطیالت، تعطیالت 
مکرر خودشان در مجلس است.

محمدیان
* کارگردان فیلم های مســتهجن قبل از انقالب و نیز طالیه دار بازگشــت به 
فیلمفارســی در بعد از انقالب که باید به خاطر عملکرد ضد فرهنگی اش با او 

برخورد شود، متأسفانه شهردار تهران با او عکس یادگاری می گیرد؟!
نادری

* یکی از روزنامه ها در صفحه اول خود به نقل از نیویورک تایمز نوشــته، 
ســردار ســلیمانی و دکتر ظریف محبوب همه مردم ایران هستند. عرض 
می کنم تفاوت بین این دو از زمین تا آســمان اســت. ســردار سلیمانی با 
حرکت در مســیر والیت و با مقاومت دشمن را به زانو درآورد درحالی که 
دکتر ظریف ضمن احترام به شخصیت ایشان، با مذاکره خسارت محض را 

برای ما به ارمغان آورد.
هاشمی از کرج

* چاره فایق آمدن بر ناامنی ها گسترش فرهنگ بسیجی و واگذاری امنیت به 
نیروهای مقاومت مردمی و اســالمی است. اگر افغانستان و هر کشور دیگری 
دغدغه امنیت و گروهک های تروریســتی دارد باید با تشکیل بسیج مردمی بر 

این مشکالت فایق آید.
0916---5308

راز عصبانیت یک اقتصاددان
از گزارش روحانی

گفت وگوی تلویزیونی آقای روحانی به مناسبت صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم، 
بازتاب قابل تاملی در محافل اقتصادی داشت.

حســین راغفر کارشناس اقتصادی اصالح طلب در مصاحبه با فرارو تصریح کرد: 
من به حدی از گزارش اقتصادی آقای روحانی عصبانی شدم که تلویزیون را خاموش 
کردم. گزارش سیاسی آقای روحانی را گوش نکردم و بعدا بخش هایی از آن را خواندم. 
شیوه بیان روحانی و گزارش او به مردم حکایت از این دارد که هر روز با واقعیت های 
زندگی مردم فاصله می گیرد. این فاصله، فاصله زیادی شده است. مثال آقای روحانی 
در بخشی از گزارش خود از خصوصی سازی حرف زد و گفت صندوق های بازنشستگی 

باید خصوصی شوند اما او ازطرفی می گوید ما بخش خصوصی نداریم. 
حسین راغفر می گوید: آقای روحانی به این اشاره کرده اند که ما بخش خصوصی 
نداریم. حاال ســوالی که باید از آقای روحانی پرسید این است که پس با کدام بخش 
خصوصی می خواهید خصوصی سازی کنید؟ آقای روحانی می گوید اقتصاد را باید به 
دســت مردم سپرد. اما کدام مردم؟ سوال دیگر این است که مردم چه نقشی در این 

اقتصاد دارند؟ و چه ظرفیت هایی برای حضور مردم در اقتصاد وجود دارد؟
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در چهار سال دولت یازدهم به شدت تضعیف 
شده است، ادامه می دهد: سلطه بخش دولتی مثل خودروسازی، فوالد و پتروشیمی 
بر اقتصاد کشور بیشتر شد. هیچ قدرتی در برابر قیمت گذاری آنها وجود ندارد. هرگونه 
که بخواهند قیمت ها را افزایش می دهند. هیچ کس هم دربرابر تعدی اینها به مال و 

درآمد مردم توجهی نمی کند.
راغفر می گوید: آقای روحانی می گویند ما فوالد را به اروپا صادر می کنیم. اگر ایشان 
نمی دانند که چه فاجعه ای بر فوالد کشــور رفته، تاسف بسیار بزرگی است. یک سال 
و اندی است که فوالد ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. درحالی که فوالد 
کاالیی اساسی برای کشور به حساب می آید. ما تعرفه واردات آن را چهار برابر کرده ایم. 
این باعث شد که کارتل های فوالد، مثل فوالد مبارکه )که به ظاهر خصوصی اما مدیرش 
دولتی است( قیمت محصول خود را 60 درصد افزایش دهند. درعین حال هم قیمت 
فوالد در پایین ترین نرخ ممکن به ایتالیایی هایی صادر شد که خود آنها در حّقه بازی 
در بین کشورهای اروپایی بی نظیرند. این قیمت پایین زیر قیمت منطقی بوده است 
و باعث شده فوالد ایران با عنوان ضددامپینگ برای هر تن فوالد 60 یورو بپردازد. به 
این ترتیب ایران از یک سال قبل در فوالد ممنوع الصادرات به اروپاست و ترکیه، هند 
و مصر جای بازار ایران را در فوالد گرفته اند. اسناد این موضوع وجود دارد و ما آن را به 
یکی از نمایندگان مجلس هم ارائه کرده ایم. اما آیا رئیس جمهور این موضوع را نمی داند 

و با افتخار اعالم می کند ما صادرکننده فوالد به اتحادیه اروپا هستیم؟
وی ادامه می دهد: اگر واقعا به دنبال خصوصی سازی هستید دولت باید اول از همه 
خود را کنار بکشد. کارتل های فوالد از انرژی و رانت های رایگانی بهره مند هستند اما 
فوالد به تولیدکننده داخلی به قیمت بسیار باالتری نسبت به صادرات آن به کشورهای 
اروپایی فروخته می شود. اگر واقعا می خواهند گزارش دهند بیایند بگویند با شرکت های 
بزرگی مثل ایدرو، ایمیدرو و شستا چه کار کرده اند. ما از کدام بخش خصوصی صحبت 

می کنیم؟ چرا پتروشیمی هایی که اسماً خصوصی هستند، مدیر دولتی دارند؟
راغفر با بیان این که یکی از مشــکالت اساســی کشور بانک های خصوصی است 
می پرسد: منظورتان از خصوصی سازی چیست؟ اگر منظورتان از آن چیزی است که به 
اسم خصوصی سازی جیب مردم خالی شده، شیوه عمل دولت، دعوت مردم به شورش 

است. دولت دارد در همین چهار سال مردم را ناامید می کند.
این اقتصاددان می گوید: آقای روحانی از طرف دیگر مدعی صادرات معادن است. 
معدن فروشی و خام فروشی کشور که افتخار نیست که رئیس جمهور کشور با افتخار 
آن را بیان می کند. آقای روحانی باید گزارش دهد که در چهار سال گذشته چقدر کار 
مولّد ایجاد کرده است. آیا بیان این همه آمار غیرواقع و دادن اطالعات کج و معوج به 

مردم کمکی به حل مسائل می کند؟
راغفر با اشــاره به آمار بیان شده در ارتباط با ایجاد اشتغال نیز می گوید: کسانی 
که مشغول به کار می شوند باید بیمه تامین اجتماعی شوند اما تعداد افرادی که سال 
گذشته برای بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کرده اند 5 درصد کاهش داشته است. چگونه 
می توان ادعا کرد که سالی 600 هزار شغل ایجاد شده است؟ این همه شغل کجا ایجاد 
شده که ما از آن اطالع نداریم؟ نه آمار این مسائل را نشان می دهد و نه زندگی مردم.

دولت رحم اجاره ای است
چرا واعظی موی دماغ ما شده؟!

یکی از افراطیون مدعی »رحم اجاره ای« بودن دولت روحانی، می گوید نگران نفوذ 
رئیس دفتر روحانی است.

عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان به آفتاب یزد گفت: در دو 
سه ماهه اخیر اتفاقاتی در ساختار دیوانساالری دولت شکل گرفته که تاکنون سابقه 
نداشته بدان معنا که رئیس دفتر رئیس جمهور که حکم حاجب قدیمی را دارد و عمال 
هماهنگ کننده است در بسیاری از تصمیم گیری ها در دو سه ماه اخیر حتی باالتر از 
معاون اول ظاهر شده و تاثیرگذاری کرده و متاسفانه روحانی نیز کامال منفعل برخورد 

کرده است یعنی هیچ وقت چنین پدیده ای سراغ نداشتیم.
وی درباره تکرار رابطه احمدی نژاد و مشایی در دولت روحانی می گوید: من احساس 
نگرانی می کنم و آن را به صالح نمی بینم زیرا رئیس دفتری پرســتیژی و پروتکل و 

تعریفی دارد. گاهی واعظی نقش وزیر خارجه و معاون اول و نقش وزارت کشور را ایفا 
می کند. خوب اطالعات موثق داریم که برخی از وزرا که منطقا در دولت ها، معاونین 
با اطالع رئیس جمهور انتخاب می کردند واعظی اجازه نمی دهد این تصمیم گیری به 

روحانی برسد تا تصمیم نهایی را بگیرد و خودش امر و نهی می کند.
همچنین شنیده ها حاکی از این است که برخی از وزرای کابینه می گویند کاش 
نهاوندیان می ماند و با اینکه نسبت به رفتار مقتدرانه نهاوندیان در دولت اول انتقاداتی 

وارد بود اما ایشان مواردی را رعایت می کردند که واعظی نمی کند!
ناصری در پاسخ این مسئله که آیا نقشی را برای آقای واعظی در به انزوا کشیدن 
جهانگیری و کمرنگ نشان دادن ایشان قائل هستید؟ گفت: من بر اساس شنیده های 
موثقی که دارم این دلخوری و یا بهتر بگویم این دغدغه را از آقای جهانگیری شنیده ام 
علی رغم مسئولیتی که در بسیاری از حوزه هایی که در دولت قبلی مسئولیت داشتند 
اشخاصی مانند واعظی ورود می کنند چون آقای جهانگیری در انتخابات اعالم کرده 
که من نماینده اصالحات هســتم و با شــناختی که از آقای واعظی داریم این تعابیر 
خوشــایند آقای واعظی نیســت و ممکن است چنین انگیزه ای باشد و برای کمرنگ 
کردن نقش آفرینی جهانگیری که سرمایه ای است که با توانمندی هایش قابل مقایسه 
با واعظی نیست.چون جهانگیری فردی اصالح طلب است و واعظی که ماهیتا، ماهیت 
اصالح طلبی ندارد و بیشتر به سابقه اصولگرایی و سوابق دهه 60 و 70 تکیه می کند و 
تردیدی در این باره وجود ندارد و معتقدم که شاید از سوی خود آقای روحانی صورت 

گرفته تا نقش آقای جهانگیری کمرنگ شود.
یادآور می شــود پیش از این، عبداله ناصری از اظهارات اصغرزاده مبنی بر اینکه 
دولت روحانی، رحم اجاره ای اصالح طلبان اســت اجاره کرده و گفته بود و اگر دولت 

بتواند جنین اصالحات را نگه دارد ما دوباره آن را اجاره می کنیم.
کسی می داند که دولت دقیقًا 
مشغول کدام کار مفید است؟!

دولت و رسانه های حامی آن به حاشیه ها عالقه مندی نشان می دهند، چون هیچ 
برنامه اقتصادی روشنی را در دستور کار ندارند.

روزنامه صبح نو در یادداشتی نوشت: اگر این روزها از اعضای هیئت دولت سؤال 
شــود که هریک از آنها مهم ترین پروژه ملی در دســت اقدام وزارتخانه یا سازمان 
تحت امرشان را بیان کنند چه خواهند گفت؟ اگر از مدیران میانی دولت بپرسید 
که 10 پروژه اجرایی کالن را در کل دستگاه دولت نام ببرید آیا خواهند توانست؟ 
اگر از مدیران میانی درخواست شود که پنج پروژه مهم دولت جناب آقای روحانی 
را برشــمارند، چه خواهند گفت؟ اگر اهالی رسانه و خبر، از مردم کوچه و بازار یا 
شهر و روستا بپرسند که سه کار مهم دولت را نام ببرند، دوربین ها چه پاسخی را 

ثبت و ضبط خواهند کرد؟
پاســخ هر چهار سؤال باال یک چیز است: تقریباً هیچ؛ واقعاً دولت در بخش های 
مختلف اقتصادی کشــور حرفی برای گفتن ندارد؛ از اقدام و عمل خبری نیست تا از 
تولید و اشتغال اخبار خوبی به گوش مردم برسد؛ در بخش مسکن دولت هیچ طرح 
مشــخص برای خانه دار کردن مردم ندارد و از وعده مســکن اجتماعی در دولت اول 

روحانی حتی یک واحد نیز ساخته نشده است.
در بخش روســتایی با وجود مصوبه مجلس مبنی بر برداشت یک و نیم میلیارد 
دالر از صندوق توســعه ملی در سال گذشته، فعاًل چیزی فراتر از مصاحبه های گاه و 
بیگاه برخی مســئوالن مشاهده نمی شــود و حداقل آنکه سرعت برنامه ریزی و اقدام 

بسیار پایین ناکافی است.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری حجم افتتاح پروژه ها آن چنان زیاد بود که دولت 
در مقام پاسخگویی برآمد که این پروژه ها همگی سال قبل یا ماه های گذشته آغاز شده 
بودند و نمی شودبه بهانه انتخابات از افتتاح آنها سر باز زد؛ اما به یکباره پس از انتخابات 
دیگر هیچ خبری از افتتاح هیچ پروژه مهمی نیست و احتماالً به صورت کاماًل اتفاقی! 

زمان بندی انجام پروژه ها این گونه خود رابر شرایط کشور دیکته کرده است.
در این فضای بی عملی است که پرونده سازی های فالن کانال تلگرامی ضد انقالب 
برای مدیران ارشد نظام، مسئله اول کشور می شود؛ هشتگ # ژن- خوب با همه راست 
و دروغ هایش- به جای مطالبه کار و فعالیت از مسئوالن- برجسته می شود و در نهایت 
در یک حادثه طبیعی مانند زلزله، رســانه ها به جای پیگیری از دستگاه های اجرایی 
نســبت به کیفیت و کمیت انجام وظیفه خدمت رسانی شان به دنبال آدرس غلط نفر 
دوم اجرایی دولت، به مدح و ذم گویی از مسکن مهر و کارنامه سه دولت قبل از دولت 

دوازدهم گسیل می شوند.
به راستی رئیس دولت دوازدهم باید کاله خود را قاضی کند و در جلسات یکشنبه 

و چهارشنبه هیئت دولت کمی از وزرای دولتش اقدام و عمل مطالبه کند.
همیــن چند مــاه قبل بود که آقای روحانی در جلســه رأی اعتمــاد به وزرای 
پیشــنهادی اش در مجلس شورای اســالمی در دفاع از آقای عباس آخوندی چنین 
گفت: »ما با آقای آخوندی به توافق کامل نرســیدیم؛ من از ابتدای دولت یازدهم به 
ایشان گفتم که کلید حل مشکل مسکن در بافت فرسوده است، اما ایشان برنامه های 

دیگری داشــت، ولی در این دولت به جد از ایشان خواهیم خواست که موضوع بافت 
فرسوده را مد نظر قرار دهد.«

االن وقت آن است که به بهانه زلزله خسارت بار کرمانشاه، دولت به مردم گزارش 
دهدکه پس از پایان 100 روز اول دولت دوازدهم، برنامه دقیق وزارت راه و شهرسازی 

برای حل معضل مسکن و بافت های مسکونی فرسوده چیست؟
دولتی که نکوست

از 100 روز اول آن پیداست
در 100 روزه اول دولت دوازدهم، وعده رونق اقتصادی به سرانجام خاصی نرسیده 

است.
سایت نواندیش از ســایت های حامی دولت درباره 100 روز اول دولت دوازدهم 
نوشت: صد روز اول دور اول روحانی خاص و امیدبخش بود. صد روزی که بازگشایی 
خانه ســینما در داخل را داشــت و توافق موقت ژنو را در ژنو سوئیس به ارمغان آورد. 
سرتاسر صد روز اول دور اول روحانی امید برای رسیدن به روزهای بهتر در حوزه های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی بود. شاید صد روز اول روحانی تبدیل به بهترین آغاز 
یک رئیس جمهور از اول انقالب تاکنون باشــد. صد روزی که بزرگترین تابو پس از 
انقالب در سیاست خارجی را شکست و رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نیویورک به 

مدت پانزده دقیقه تلفنی صحبت کردند.
حاال صد روز اول دور دوم روحانی فرا رسیده است به واقع چه تفاوتی میان این دو 

صد روز است آیا بهتر است یا بدتر؟
روحانی دور دوم را با شــعارهای تندتری آغاز کرد شعارهایی که از همان رقابت 
انتخاباتی حتی حامیان روحانی را شگفت زده کرد. دز تند شعارها و سخنان پسا پیروزی 
روحانی چنان باال و امیدبخش بود که سبب شد او به طور مستقیم مورد حمله جریانات 

تندرو در راه پیمایی روز قدس قرار گیرد.
در حوزه سیاســی باز ســخن از گشایش سیاسی و رفع حصر بود اما ارائه لیست 

کابینه خبرهای خوشی را با خود همراه نداشت.
در حوزه سیاســت خارجی اگرچه برجام مهم ترین دستاورد دولت روحانی برای 

همیشه خواهد بود لیکن در دور دوم تحول جدی در روابط شکل گرفت.
در حوزه اقتصادی اگرچه اصل برنامه دولت مبتنی بر کنترل تورم در دور اول تحقق 
یافت لیکن مرحله رســیدن به رونق اقتصادی و عبور کامل از رکود هنوز به سرانجام 
خاصی نرسیده است و تلخ تر اینکه خبرهای امیدبخشی هم در جهت تحول اقتصادی 

حداقل در کوتاه مدت شنیده نمی شود.
در حوزه بهداشت، طرح تحول سالمت از دستاوردهای دولت اول روحانی به شمار 
می آمد لیکن در دور دوم خبرهای خوشی در مورد آینده این طرح به گوش نمی رسد. 
در نهایت اگرچه از دیدگاه نگارنده وجود دولت روحانی در مقایســه با رقیبانش، در 
شــرایط فعلی کشور به مصلحت و ارجح است لیکن باید اذعان کرد که صد روز اول 
دور دوم روحانی بسیار متفاوت تر و ضعیف تر از صد روز اول دور اول او به نظر می رسد.
صد روزی که می توان آن را مصداق این مثل معروف دانست که؛ سالی که نکوست 

از بهارش پیداست.
آقای مشاور واقعا نمی دانید

چه کسانی مردم را بی اعتماد می کنند؟!
مشــاور رئیس جمهور می گوید زدودن اعتماد به دولت برآمده از رأی مردم یعنی 

زلزله در اعماق وفاق  اجتماعی و انسجام ملی.
حمید ابوطالبی که تا هفته گذشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور بود، در توئیتر 
نوشت:  »مردم عزیز ما در زلزله کرمانشاه مثل همیشه افتخار آفریدند و در حماسه ای 
تاریخی میان غم و اندوه، به یاری هم میهنان خود شتافتند؛ دست در دست هم نهادند 
تا از رنجوری، رنج غم و درد بزدایند و دیگر بار تصویری عظیم از ملتی متمدن، با فرهنگ 

و تاریخ ساز بیافرینند. این عظمت آفرینی پی در پی ملی مبارکباد.
اما تعامل در عرصه سیاســت، رقابت بود و تضعیف، انتقام بود و تحریک؛ چرا که 
مدت  ها است کنشگران عرصه سیاست دو اتفاق ریشه دار و مخرب را ترویج می کنند: یکی 
دولت ستیزی؛ و دیگری انسجام شکنی و نفاق در وفاق؛ اولی ریشه در تاریخ دردناک بیش 
از یکصد سال اخیر کشور دارد و دومی بنیان در سیاست تفرقه  بینداز و حکومت کن.«

وی می افزاید:  همه از ضرورت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی سخن می گویند، 
ولی درخصوص اینکه این سرمایه چگونه می سوزد و از دست می رود، سخنی گفته نشده 
و هیچ کس مسئولیتی نمی پذیرد؛... بپذیریم سرمایه اجتماعی واکنش های محسوس و 
نامحسوس دارد، اما بی تفاوتی برآمده از ناامیدی، بدترین نوع واکنش به شمار می رود.
در این راستا است که دولت ستیزی و تخریب مستمر نهاد دولت و تضعیف تبلور اعتماد 
ملت، یعنی برافکندن بنیان حکمرانی و دولت مداری در معنای ترویج ناامیدی ملی و 
تیشه بر ریشه باور و کنش و امید ملت زدن و انسجام شکنی و تخریب عزم و اراده ملی 

و نفاق در وفاق اجتماعی«.
البته مشــاور آقای رئیس جمهور نکات خوبی بیان کرده اند اما کاش بپرسند که 
کدام دولتمرد ارشد به فاصله چند ساعت مدعی شد »اکثریت خانه های ویران شده در 
زلزله، مسکن مهر بوده اند«؟!  هر چند اینجا پای ظاهرا انتقام و تسویه حساب رئیس 
دولت و معاون او و برخی نشــریات اجاره ای با دولت سابق ) که آن هم دولت منتخب 
مردم می باشد( در میان بود، اما شانتاژکنندگان اعتماد و امید 10 میلیون ساکن مسکن 
مهر را با دروغ لرزاندند. آقای ابوطالبی حکم بدهد که حکم چنین ظلم هایی در حق 

اعتماد عمومی چیست؟!

گفت و شنود

نتیجه منطقی!
گفت: روزنامه آمریکایی هافینگتون پست در یک تفسیر مستند خطاب 
به محمد بن ســلمان نوشته است؛ ایران، تو و آل سعود را از صفحه روزگار 

محو خواهد کرد.
گفتم: این حیوون زبون بسته به حمایت های ترامپ و نتانیاهو 
و رئیس جمهور فرانسه و نخســت وزیر انگلیس دلش را خوش 

کرده است!
گفت: آنها که فقط دنبال سرکیسه کردن آل سعود هستند و اگر در مقابل 
ایران کاری از دستشان برمی آمد حتی یک لحظه را هم از دست نمی دادند.

گفتم: اتفاقا هافینگتون پست خطاب به بن سلمان نوشته است 
نباید به حمایت آمریکا امید داشته باشی چون آمریکا هم اگر وارد 

جنگ با ایران بشود، به نابودی خود کمک کرده است.
گفت: آمریکایی ها به آل ســعود گفته اند شما در میان اعراب دوستانی 
دارید که آنها را نمی شناسید و نتانیاهو اظهار داشته که اسرائیل با بسیاری از 
کشورهای عربی روابط نزدیکی دارد که می توانند علیه ایران به صحنه بیایند!
گفتم: یارو ادعا می کرد که فیلسوف است و در جمع دوستانش 
می گفت؛ کسانی هستند که ما را دوست دارند ولی ما نمی فهمیم و 
کسانی هم هستند که هنوز نفهمیده اند ما آنها را دوست داریم! یکی 
از حاضران گفت؛ بنابراین نتیجه می گیریم، ما یک عده نفهم هستیم 

که اینجا دور هم جمع شده ایم!

نمــاز جمعه این هفته تهران بــه امامت آیت اهلل محمد علی 
موحدی کرمانی در مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این 
هفته از ساعت 10:45 در مصالی امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه 
با سخنرانی آیت اهلل محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اســالمی پیرامون »سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی« 
و امیر دریادار حســین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به مناسبت »روز نیروی دریایی« همراه خواهد بود. آیت اهلل 

محمد علی موحدی کرمانی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل موحدی كرمانی

سرویس سیاسی-
همزمان با آغاز رســیدگی قوه 
قضائیه به پرونده برخی متهمان حلقه 
انحرافی این طیف ضمن هوچی گری، 
بازی در زمین فتنه گران و غربگرایان 

را وارد فاز تازه ای کرده اند. 
انتخابات سال 1384 بود که محمود 
احمدی نــژاد در قامت نامزد ریاســت 
جمهوری اســالمی ایران ظاهر شــد. او 
در ایــن انتخابات با شــعارهایی مانند 
عدالت خواهی و مطرح کردن مبانی انقالب 
اسالمی توانست نظر اکثریت قاطع مردم 

را به سوی خود جلب کند.
همین شــعارها و تعیین خط مشی 
اینچنینــی بود که نیروهــای کاردان و 
دلسوزان نظام و کشور را به سمت دولت 
او جلــب کرد و بر همین منوال شــاهد 
تشکیل دولت نهم بودیم. توجه به قشر 
مستضعف و تشکیل دولتی عدالت خواه 
و بر مبانی انقالب اسالمی باعث شد که 
در همان مقطع رهبر انقالب نیز از دولت 
حمایت کننــد. حمایتی که پیش از آن 
هم بی سابقه نبوده کما اینکه معظم له در 
مقطعی گفته بودند هیچ کس برای من 
هاشمی نمی شــود. در حقیقت حمایت 
رهبر انقالب و مانند آن، حمایت جریان 
انقالبی نه از شــخص بلکه از شعارها و 

آرمان های مطرح شده بود. 
کار بــه انتخابات پرحاشــیه 1388 
رسید. پس از انتخابات طیفی که شکست 
خورده بودند تاب نیاورده و به فتنه آفرینی 
پرداختند. باز این طیف انقالبی بود که بر 
لزوم پذیرش آرای مردم تاکید کرده و پای 
آن ایســتاد. در مقابل، جریانی قرار داشت 
که بدترین مسائل را به رئیس جمهور وقت 
)احمدی نژاد( نسبت داد و کینه توزی علیه 
او را رقــم زد. کینه ای که البته اصل آن به 
نظام )جمهوریت و اسالمیت آن( برمی گشت 
و دشــمنی با احمدی نــژاد بهانه ای برای 
بروز آن بــود. اما چه اتفاقی افتاد که پس 
از گذشت چند ســال کار به جایی رسید 
که رئیس جمهور سابق و حلقه نزدیکانش 
جریانــی انحرافی خوانده شــد و نتیجه 
امر آن شــد که امروز آن دو طیف )حلقه 
نزدیکان رئیس جمهور سابق و فتنه گران( 

به همنشینی با یکدیگر رسیده اند؟!
زیر میز زدن!

مرور تاریخ نشان می دهد که هرگاه 
قوه قضائیه خواسته تا به اتهامات برخی 
افراد رسیدگی کند، اطرافیان و حامیان 
او بــه تکاپو افتــاده و اتهاماتی علیه این 
قوه مطرح کرده اند. حرکت های نمایشی 
رئیس جمهور سابق و حلقه نزدیکانش نیز 
از این قبیل رفتارها اســت. بست نشینی 
در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 

که شباهت خاصی به تحصن نمایندگان 
مجلــس ششــم دارد و نامه نگاری های 
احمدی نژاد و اطرافیانش نیز شــاهدی 
دیگر بر این مدعا اســت. از طرفی دیگر 
در بسیاری از اوقات شاهد آن بوده ایم که 
طیف مورد اتهام با زدن زیر میز و ایجاد 
هیاهو و جنجال به دنبال ایجاد انحراف 
در مسیر رســیدگی به پرونده بوده اند. 
نظیر آنچه در زمان طرح پرونده کرباسچی 
شاهد بودیم.در نامه ای که اخیرا توسط 
وی به صورت سرگشــاده منتشر شده، 
شاهد ژست مدعی العمومی و غمخواری 
برای مردم هســتیم. درست در برهه ای 
که اتهاماتی علیه برخی اقدامات صورت 
گرفته در دولت دهم در جریان رسیدگی 
قرار گرفته این گونه جریان ســازی علیه 
قوه قضائیه مطرح شده است. نکته قابل 
تامل این اســت که قوه قضائیه از دوره 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد تاکنون 
تغییرات شــگرفی نکرده، بــا این وجود 
چطور اســت کــه وی در آن دوره این 
قبیل ادعاها را مطرح نکرده است؟ ژست 
مدعی العمومی برازنده کسانی نیست که 
خود اکنون اتهاماتی علیه آنها مطرح است. 

تحلیل های کج و معوج
رهبر انقالب در دیدار بسیجیان در 
نخستین روز آذرماه سال جاری مواردی را 
مطرح کردند که شاید بتوان آنها را پاسخی 
تلویحی به مــواردی که  احمدی نژاد در 
نامه اش آورده دانست. معظم له در بخشی 
از سخنان خود فرمودند: »درست تحلیل 
بشود مسائل کشور! بعضی ها کج  و معوج 
تحلیل می کنند. فــرض بفرمایید نگاه 
می کنند، در یک بخشــی، بی اعتقادی و 
بی ایمانی و بی اعتنایی را در بعضی مشاهده 
می کنند، این را دلیل می گیرند بر اینکه 
انقالب در کشور و نظام جمهوری اسالمی 
در کشور ضعیف شده؛ این جور نیست؛ از 
اّول انقالب هم دشمنانی بودند، مخالفینی 
بودند. امروز از همه طرف دشمن، تهاجم 
خودش را تقویت کرده و تشــدید کرده؛ 
درعین حال شما مالحظه کنید، حرکت 
جوانان مومن ما در کشــور، چه حرکت 

مبارک و شیوا و زیبایی است.«
رهبر انقالب در ادامه متذکر شدند: 
»اینکه بعد از 38 سال، جوانانی که نه امام 
را زیارت کردند، نه دوران دفاع مقّدس را 
دیدند، نه انقالب را درک کردند، این جور 
در صحنه حاضر باشند، در میدان حاضر 
باشند و بتوانند در منطقه اثرگذاری کنند؛ 
این واقعاً یکی از معجزات انقالب است. در 
منطقه، جمهوری اسالمی -یعنی همین 
شما جوان ها- توانستید آمریکای مستکبر 
را به زانو دربیاورید و شکست بدهید. تمام 
تالش هایی که می کردند و نقشه هایی که 

کشــیده بودند برای ایــن ]بود[ که این 
منطقه را از تفّکر انقالبی و اســالمی دور 
کنند؛ هدف همه  اینها در واقع همین بود 
که این تفّکر انقالبی را، تفّکر مقاومت را 
که گســترش پیدا کرده در منطقه، این 
تفّکر را از بین ببرند و دفن کنند، ]ولی[ 

به عکس شد!«
درخواست های غیرقانونی

اگرچــه اقدامــات ارزنــده ای که در 
دولت های نهم و دهم انجام شد هنوز هم 
مورد ستایش است که آن اقدامات نیز نتیجه 
پای کار آمدن طیف انقالبی و دلسوز کشور 
بود؛ مواردی مانند پروژه بزرگ مسکن مهر 
که با تالش های شبانه روزی کسانی مانند 
مهندس علی نیکزاد به نتیجه رسید. با این 
وجود  احمدی نژاد در اواخر دوره ریاســت 
جمهوری خود عمال سکان اقتصادی کشور 
را رها کرد و آن را به دســت کسانی سپرد 
که به آرامی مسیر او را آن  قدر تغییر دادند 

که به  احمدی نژاد این روزها بدل شد. 
اتهاماتی از قبیل دانشگاه ایرانیان و 
تاالرهای بین المللی کیش که به فردی 
به نام »پ.ف« واگذار گردیده است. فرد 
مورد نظر از خارج کشور به ایران می آید 
و با ثبت شرکتی یک میلیون تومانی مورد 
عنایت یکی از نزدیکان رئیس جمهور دهم 
قرار می گیرد و تاالرهای بین المللی کیش 
به وی سپرده می شود. در چنین شرایطی 
و زمانی که این اتهامات مطرح می شود 
بقایی در نامه ای درخواســت بررســی 
پرونده را توســط هاشــمی شاهرودی 
مطرح می کند! درخواســتی عجیب که 
البته بی ســابقه نیست. زمانی شبیه این 
کار را مرحوم هاشمی رفسنجانی در باره 
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی مطرح 
کرد. چگونه ممکن اســت و کجای دنیا 
چنین اتفاقی افتاده که متهم خود قاضی 

رسیدگی به پرونده اش را تعیین کند!
آنچه ما می گفتیم!

البتــه این نکته را نیــز باید متذکر 
شــد که شــأن قوه قضائیه باالتر از آن 
است که در جدال لفظی با متهمان قرار 
گیرد، خاصه عده ای که تالش دارند تا با 
هوچی گری و هیاهو در مســیر دادرسی 
اختالل ایجاد کرده و آن را به بیراهه ببرند. 
در ایــن بین موضع گیری برخی در 
جریان مدعی اصالح طلبی و روزنامه های 
زنجیره ای نیز قابل توجه بود که بیشترین 
تالش را کردند تــا از آب گل آلود ماهی 
بگیرند و برخی ادعاهای باطل خویش را 
دوباره مطرح کنند. این جماعت با اشاره 
به اقدامات اخیر حلقه انحرافی زمزمه ای 
را آغاز کردند مبنی بر اینکه آنچه آنها در 

سال 88 می گفتند درست بوده است! 
در پاسخ به اینها باید گفت همان طور 

که امام خمینی)ره( فرمودند مالک حال 
فعلی افراد اســت در این مورد نیز آنچه 
مورد ارزیابی قــرار می گیرد حال فعلی 
افراد است و این حال منجر به تخطئه همه 
گذشته فرد نمی شود و بر همین منوال 
مواضــع امروزی حلقه انحرافی دلیلی بر 
درستی ادعاهای باطل فتنه گران نمی شود.

کیهان و حلقه انحرافی
روزنامــه کیهان نیز بر همین منطق 
تــا زمانی که دولت نهــم و دهم بر مدار 
شعارهای انقالبی خود حرکت می کرد و 
خدمت خالصانه به مستضعفین را سرلوحه 
قــرار  داده بود از این دولت حمایت کرد و 
پس از آنکه انحراف در دولت شــروع شد 
نخستین روزنامه ای که به مخالفت با آنها 
برخاســت کیهان بود که این جماعت را 
»حلقه انحرافی« خواند و تا زمانی که امکان 
آن بود  احمدی نژاد را از آنها برحذر داشت. 
الزم به ذکر است که نزدیک شدن 
تدریجــی فتنه گران به حلقــه انحرافی 
درستی دیدگاه کیهان را به اثبات رساند 
تا جایی که در این اواخر مشــایی ضمن 
نامه ای به خاتمی به ابراز ارادت نســبت 
بــه وی پرداختــه و تلویحا ضمن اعالم 
برائــت از جریان انقالبــی خود و حلقه 
اطرافیانــش را به فتنه گــران نزدیک تر 
دانســت. اگرچه بعضی این موضوع را از 
عجایب روزگار دانستند که منسوبان یک 
دولت به کســانی که علیه دولت آنها به 
آشوب آفرینی پرداخته و آن را غیرقانونی 
عنوان می کردند ابــراز ارادت و نزدیکی 
کنند اما این موضوع حقانیت نامگذاری 
»حلقه انحرافی« توسط کیهان را نشان 
مــی داد، حلقه ای که بــه تدریج از تمام 
بایدهای و شعارهای مطرح شده توسط 
خود منحرف شــده تا آنجا که علیه آن 
دیدگاه به پا خیزند و امروز این حلقه کیهان 
را بزرگ ترین دشمن خود عنوان کنند. 

بر همین منوال کار به جایی رسید که 
از طرف سیدحسن خمینی به طیف حلقه 
انحرافی دفتری در شمال تهران داده شد. 
جالب آنجاست که در مرور مواضع حلقه 
انحرافی شاهد آن هستیم این طیف پس 
از پایان دوره ریاســت جمهوری تاکنون 
هیچ موضع گیری در قبال فتنه نداشته اند. 
این موضوع به خوبی گویای آن است که 
چــرا امروز بازی حلقه انحرافی در زمین 

فتنه گران و غربگرایان انجام می شود.
در واقع آنچــه امروز حلقه انحرافی 
انجام می دهد، پوششی برای فرار دولت 
از پاســخگویی به افــکار عمومی فراهم 
کرده اســت. رســانه های زنجیره ای با 
بزرگنمایی این طیف و رفتارهایش، مانع 
از طرح مطالبات اصلی مردم و پاسخگویی 

مسئوالن می شوند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازی حلقه انحرافی
در زمین فتنه گران و غربگرایان

ستاد حقوق بشر:

دولت آمریکا باید پاسخگوی 
قتل جوان ایرانی باشد

ســتاد حقوق بشــر 
درخصوص قتل جوان ایرانی 
توسط پلیس آمریکا واکنش 
نشان داد و اعالم کرد: دولت 
آمریکا باید پاسخگوی قتل 

جوان ایرانی باشد.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
اطالع رسانی ستاد حقوق بشر، 
بشــر جمهوری  حقوق  ستاد 

اســالمی ایران با دریافت خبر جان 
باختن بیژن قیصر دوشنبه شب 27 
نوامبر در بیمارستان، در اثر اصابت سه 
گلوله پلیس آمریکا به ناحیه سر وی در 
ویرجینیا، این اقدام پلیس آمریکا که 
کارنامه سیاهی از شلیک های مکرر به 
سوی افراد غیر مسلح را دارد، محکوم و 
اعالم کرد: دولت آمریکا باید پاسخگوی 
این قتل باشــد و در این باره به افکار 

عمومی جهان توضیح دهد.
البته این ســتاد طی نامه رسمی 
از دبیــرکل ســازمان ملــل متحد و 
کمیســرعالی حقــوق بشــر خواهد 
خواســت تا نســبت به وقوع چنین 
اقدام ناقض آشکار حقوق بشر، پیگیری 
کنند و گزارش الزم را ارائه دهند زیرا 
طبق اصول حقوق بین الملل و اسناد 
بین المللی به ویژه بند 1 ماده 6 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که 
مقرر می دارد: »حق زندگی از حقوق 
ذاتی شخص انسان است این حق باید 

به موجب قانون حمایت شــود. هیچ 
فردی را نمی توان خودســرانه )بدون 
مجوز( از زندگی محروم کرد، باید حق 

زندگی مورد حمایت باشد.«
ســتاد حقوق بشــر همچنین از 
ســفارت ســوئیس در تهران خواهد 
خواست تا نگرانی و اعتراض ما نسبت 
به این موضوع مهم قتل فجیع جوان 
ایرانی بیژن قیصر، توسط پلیس آمریکا 
را بــه دولت آمریکا منعکس و نتیجه 

الزم را اخذ و به این ستاد ارائه کند.
 حسب اطالع، این جوان ایرانی 
فارغ التحصیل دانشگاه ویرجینیا بوده 
و به عنوان حسابدار در شرکت پدرش 
کار می کرده اســت و در زمان وقوع 
قتل توسط پلیس )از طریق شلیک 
گلوله( در هنگام رانندگی، مســلح 

نبوده است.
ستاد حقوق بشــر همچنین در 
پایــان اعالم کرد انتظــار جدی دارد 
هویت پلیس شلیک کننده معلوم گردد 
و مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.


