
اخباركشور

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل شهید بهشــتی)ره(: در زندگی دنبال کسانی 
حرکت کنید که هرچه به جنبه های خصوصی تر زندگی 
ایشان نزدیک تر می شوید تجلی ایمان را بیشتر می بینید.

صفحه 3
            یک شنبه    ۱۴ مرداد ۱3۹۷

۲۲ ذی القعده ۱۴3۹ - شماره ۲۱۹۷۰

پای درس علی)ع(

گناهانی که 
موجب سلب نعمت ها می شود

امام علی )ع(: به خدا سوگند هیچ ملتی از آغوش ناز و نعمت 
زندگی گرفته نشــد، مگر به واسطه گناهانی که مرتکب شدند، 

زیرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمی دارد.
نهج البالغه- خطبه ۱۷8

افزایش دو برابری تبعیض جنسی و نژادپرستی
در هالیوود

مرکز ارتباطات آننبرگ وابسته به دانشگاه جنوب کالیفرنیا در گزارشی که به 
تازگی منتشر شد روشن کرده سینمای هالیوود به طور کلی در طول یک دهه 
گذشته در زمینه ایفای نقش بازیگران زن »پیشرفتی نداشته است«. پژوهش 
این مرکز بر روی ۱۰۰ فیلم برتر ســال ۲۰۱۷ نشــان می دهد در این فیلم ها 
تنها ۳۱.۸ درصد شــخصیت های دارای دیالوگ، زن هستند و این آمار در ۱۱ 
سال گذشته ثابت بوده است! این آمار نشان می دهد که حتی کارزار بازیگران 
 ،)Me too( »زن هالیوود برای مبارزه با تبعیض جنسیتی با هشتک »من هم

سبب بهبود وضعیت آنان نشده است.
آمار این مرکز همچنین نشان می دهد که شمار مردان سفیدپوستی که در 
نقش های دارای دیالوگ بازی کرده اند در سال ۲۰۱۷ به دو برابر افزایش یافته 
است. استیسی ال اســمیت، نویسنده اصلی این پژوهش به شبکه تلویزیونی 
ای بی سی آمریکا گفت: »هالیوود برای خواسته زنان مبنی بر تأمین امنیت در 
محل کار هیچ کاری نکرده است که منجر به تغییر در وضعیت موجود بشود.« 
وی در مورد آمار استخدام بازیگران زن برای ایفای نقش در فیلم ها گفت: »تا 
زمانی که این رویه در استخدام بازیگران عوض نشود، هیچ یک از آمار موجود 
تغییر نخواهد کرد.« این اعتراف نشــان می دهد که همچنان زنان در هالیوود 
در معرض شدید تعرضات جنسی قرار داشته و مورد بهره کشی جنسیتی قرار 
می گیرند، به دلیل همین عدم امنیت، علی رغم رشد کمی تولیدات و خصوصا آثار 
زنانه، اما شاهد ریزش این دسته از بازیگران از محیط سینمای هالیوود بوده ایم.

پژوهش مرکز آننبرگ به طور مشخص بر روی ۴۸ هزار و ۷۵۷ شخصیت 
سینما در یک هزار و ۱۰۰ فیلم در ۱۱ سال اخیر انجام گرفته است. این پژوهش 
نشان می دهد که زنان، رنگین پوستان، بازیگران معلول و دارای نقص جسمی، 

کمتر در فیلم ها به بازی گرفته می شوند.
حتی با احتساب فیلم های معروفی مانند »زن شگفت انگیز« )واندر وومن(، 
»ســفر دختران« و »پلنگ سیاه« که زنان در آنها نقش اصلی دارند، در سال 
میالدی گذشته تنها در ۳۳ فیلم نقش اصلی را هنرپیشه های زن بازی کرده اند. 
وضعیت زنان رنگین پوست به مراتب از این بدتر است زیرا از میان این بازیگران 

زن نقش اصلی در سال گذشته تنها چهار زن رنگین پوست بوده اند.
به این ترتیب اثبات می شود که علی رغم همه ادعاها و شعارها و تبلیغات 
درباره تبعیض جنسیتی در کشورهای مستقل و آزادیخواه، این مسئله به همراه 
نژادپرســتی دو چالش مهم در غرب امروز به خصوص آمریکاست که در یکی 
از به اصطالح دمکرات ترین فضاهای آن یعنی هنر ســینما، اینچنین فاجعه بار 

و تکان دهنده نشان می دهد. 
چه کسانی علیه ۴۰ سالگی انقالب اسالمی 

ترانه سازی کردند؟
 سه چهره سابقه دار علیه ۴۰ سالگی انقالب اسالمی ترانه سازی کردند.

رها اعتماد)ی( مجری شبکه بهایی – صهیونیستی »من و تو« که مدت ها 
پیش به جرم کودک آزاری در لندن تحت تعقیب پلیس بود و سابقه ترانه دزدی 
دارد، ترانه ای را علیه انقالب مردم ایران ســاخته که توسط دو خواننده فراری 
اجرا شده است. فائقه آتشین که سوابق سیاه غیراخالقی در دوران طاغوت دارد 
یکی از این خوانندگان است. این خواننده در زمان رژیم ستم شاهی و در حمایت 

از محمدرضا پهلوی و کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد نیز برنامه اجرا می کرد.
ســیاوش قمیشی دیگر خواننده این ترانه نیز از طرف یکی از خوانندگان 
مبتذل خارج نشــین متقلب نامیده شــده است چرا که اخیراً فاش شد وی به 

جای اجرای زنده در کنسرت هایش به لب خوانی می پردازد.
اسماعیل سلطانیان، بازیگر سینما و تلویزیون:

وضعیت جسمانی ام رو به بهبود است
بازیگر سریال »یوسف پیامبر« که چند روز قبل تحت عمل جراحی قرار 

گرفت، از وضعیت رو به بهبود خود خبر داد.
اسماعیل سلطانیان در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: از حدود سه سال 
قبــل درگیر نوعی بیماری روده ای بودم. درنهایت، چند روز قبل آخرین عمل 
جراحی خودم را با موفقیت انجام دادم و این روزها درحال گذراندن دوران نقاهت 
هستم. وی افزود: خوشبختانه حالم رو به بهبود است. شرایط جسمانی ام در این 
مدت به گونه ای بود که با وجود دعوت برای بازی در برخی از آثار سینمایی و 
تلویزیونی مجبور بودم که کار نکنم. حتی برخی از فیلمسازها لطف داشتند و 
گفتند که نقش من را طوری طراحی می کنند که با همین وضعیت جسمانی 
هم بتوانم بازی کنم، اما ترجیح می دهم تا با همان وضعیتی که قبل از بیماری 
داشتم و با سالمت جسمی کامل، جلوی دوربین قرار بگیرم. به همین دلیل هم 
طی سه سال گذشته، فقط در سریال نوروزی شبکه استانی قزوین بازی کردم.
بازیگر فیلم »چ« همچنین گفت: برای گذراندن دوران استراحت و بازیابی 
ســالمتی ام، از تهران خارج شده ام و فعال تا مدتی در شهرستان پرند زندگی 
خواهم کرد. جا دارد از مردم خوب پرند هم که طی این مدت نسبت به بنده 

محبت داشته اند، تشکر کنم. 
نمایش فیلم »تنگه ابوقریب« 

در مناطق دفاع مقدس
عوامل فیلم تنگه ابوقریب، هزینه برگزاری افتتاحیه این فیلم را صرف اکران 

فیلم در مناطق محروم خوزستان می کنند.
در حالی که برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری آیین افتتاحیه فیلم تنگه 
ابوقریب برای روز یکشنبه ۱۴ مرداد انجام شده بود، گروه تولید این فیلم تصمیم 
گرفتند در واکنش به شرایط نامساعد اقتصادی کشور و عدم تخصیص امکانات 
اولیــه زندگی به مناطق دفاع مقدس، به جای صرف هزینه برگزاری مراســم 
افتتاحیه، این هزینه را صرف اکران فیلم تنگه ابوقریب در خوزستان نمایند. 

بر این اساس، بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در شهرهای 
مختلف استان خوزستان که خط مقدم نبرد در دفاع مقدس بودند اکران خواهد 
شــد. ضمن اینکه برنامه ریزی های الزم برای اکران در شهرهای بدون سینما 

هم انجام شده است که برنامه دقیق اکران در این مناطق اعالم خواهد شد.
چند روز پیش هم بازیگران فیلم تنگه ابوقریب، برای یادآوری پاکدســتی 
و فــداکاری فرماندهان دوران دفاع مقدس و تفاوت های معنادار مدیران دفاع 
مقدس با رفتار برخی از مدیران امروز کشور، تماشای این فیلم را به مسئوالن 

کشور توصیه کرده بودند.
گفتنی اســت فیلم ســینمایی تنگه ابوقریب، بهترین فیلم و برنده شش 
سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم فجر از روز چهارشنبه ۱۷ مرداد همزمان 

با روز خبرنگار در سینماهای کشور اکران خواهد شد.
عدم پاسخگویی سازمان سینمایی

 به ابهامات مالی 
رئیس  سازمان سینمایی از شفاف سازی نسبت به ابهامات مالی مربوط به 

این سازمان خودداری می کند.
به گزارش تسنیم، به منظور شفاف سازی اطالعات، نهادهای زیرمجموعه 
سازمان ســینمایی مانند بنیاد فارابی، موسسه رســانه های تصویری و مرکز 
گسترش سینمای تجربی گزارش هایی ارائه کردند، اما این گزارش ها با ابهامات 
اساسی روبه رو بود. نگاه رانت محور در فهرست های منتشرشده از حمایت های 
مؤسسه رســانه های تصویری و بنیاد سینمایی فارابی هم قابل بررسی است. 
افرادی در فهرست هستند که به واسطه آشنایی و رفاقت با برخی از مسئوالن 
تصمیم گیر در عرصه سینما توانستند تسهیالت و حمایت های بیشتری به دست 
آورند، به عنوان مثال الزم اســت قرارداد خانم مونا زند حقیقی که از مؤسسه 
رســانه های تصویری برای ســاخت مســتند »آیین هم آوایی« ۴۹۰ میلیون 
تومان دریافت کرده است واضح تر ارائه شود، البته قراردادی که مورد تأیید و 
حسابرسی شده باشد، یعنی مبلغ مندرج در قرارداد با اسناد ارائه وجه مطابقت 
داشته باشد. وقتی به فهرست حمایت های این مجموعه ها دقت می شود برخی 
اســامی به صورت متوالی تکرار شده اند که همه در نسبت نزدیک با مسئوالن 
تصمیم گیر در سینما هستند، حتی فهرست هایی هم که ارائه شده اند تأییدیه 
نهادهای نظارتی مالی را ندارند و طبق قوانین حســابداری و حسابرسی اصل 
افشــای کامل در آنها رعایت نشده است، یعنی در افشای اطالعات مالی این 

حمایت ها برخی سال ها آورده شده اند و برخی دیگر خیر.
امــا موضوع شفاف ســازی ابهامات مالی در بخش هــای مختلف دولت با 
بی تفاوتی رئیس  سازمان سینمایی روبه رو شد. شاید دلیل این بی تفاوتی رئیس 
 سازمان سینمایی را بتوان در قانون جدید تصویب شده مبنی بر منع به کارگیری 
مدیران بازنشسته پیگیری کرد. وقتی این مدیر آینده شفافی از افق مدیریتی 
خود در سازمان سینمایی ندارد پس خود را هم در مقام پاسخگویی نخواهد دید.

سرویس سیاسی - 
پیشنهاد مزورانه ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای 
مذاکره با ایران از ســوی مدعیان اصالحات و نشریات 
زنجیره ای به شدت مورد استقبال قرار گرفته است، این 
اســتقبال از دو جهت اهمیت دارد نخست از آن رو که 
مفسدان اقتصادی را با استدالل مرتبط بودن مشکالت 
با تحریم ها از مجازات اعدام می رهاند و از سوی دیگر با 
اثبات کارآمد بودن فشارهای آمریکا ترامپ را بر تداوم 

و تشدید این تحریم ها جری تر می سازد.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گذشته 
در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا ادعا کرد آماده 

است : »بدون هیچ  پیش شرطی« با مقام های ایران دیدار کند.
وی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا ضمن 
تکــرار توهین های خود علیه ملت ایــران به تمایل خود برای 
دیدار با رئیس جمهور کشــورمان  اشــاره کرده و گفت: »من 

آماده ام با هر کسی دیدار کنم. من به مالقات اعتقاد دارم.«
رئیس جمهور آمریــکا در ادامه تأکید کرد: »بنابراین، من 
معتقد به دیدار هستم. مطمئناً من با ایران- اگر آنها بخواهند- 
دیدار خواهم کرد. نمی دانم که االن آماده هستند یا نه. در حال 

حاضر، درگیر شرایط سختی هستند.«
ترامپ توافق هسته ای موسوم به برجام را مسخره خوانده 
و در رابطه با شــروط خود برای مذاکره با ایران گفت : »هیچ 
پیش شــرطی )ندارم(. آنها می خواهند با من دیدار کنند، هر 

موقع بخواهند )حاضرم(.«
اظهارات ترامپ درباره بدون شــرط بودن درخواســت او 
برای مذاکره با ایران در حالی اســت که »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه آمریکا در یک ســخنرانی در اردیبهشت ماه که اولین 
ســخنرانی او در زمینه سیاســت خارجی بود ۱۲ شرط برای 

هرگونه مذاکره جدید با ایران مطرح کرده بود!
استقبال زنجیره ای ها از یک پیشنهاد مزورانه!

بالفاصله پس از اظهارات هفته گذشــته ترامپ مبنی بر 
آمادگی وی جهت مذاکره بدون شــرط با ایران این پیشنهاد 
مزورانه با اســتقبال شــدید مدعیان اصالحات و روزنامه های 
زنجیره ای مواجه شــد، روزنامه شرق در همان دقایق نخست 
که خبر در خروجی رسانه های بین المللی قرار گرفت نتوانست 
منتظر شــماره بعد بماند و در چاپ دوم پیشنهاد ترامپ را در 
صفحه نخســت برای مخاطبان خود مخابره و از اهمیت این 

پیشنهاد در شرایط کنونی سخن گفت!
روزنامه شــرق که مدیر مســئول آن پیش از این وظیفه 
اساســی خود را بزک کردن برجام خوانــده بود در چاپ دوم 
شماره سه شنبه گذشــته خود اظهارات ترامپ را با شیفتگی 
هرچه تمام پوشــش داد تا نشــان دهد راهکار برخورد قاطع 
و بدون اغماض با تروریســت های اقتصادی نیســت بلکه باید 

مذاکرات بدون نتیجه گذشته را ادامه دهیم!
شــرق در بخشی از گزارش مربوط به اظهارات ترامپ که 
در چاپ دوم شماره سه شنبه گذشته این روزنامه منتشر شد 
تاکید کرد: »در هفته های گذشته تنش های لفظی بین مقامات 
ایران و آمریکا در جریان بوده؛ ولی در حالی که این تنش لفظی 
با فراز و فرود همراه بود، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم در 
یک هفته جهت ارتباط با طرف ایرانی ابراز عالقه کرده است. 
حاال باید دید که آیا این ابراز تمایل ها جایی در سفر چند روز 
آینده وزیر خارجه ایران به سنگاپور خواهد داشت یا خیر؛ چرا 
که همزمان، همتای آمریکایی ظریف هم در ســنگاپور به سر 

خواهد برد.«
شــرق در یکی از مطالب صفحه نخســت روز چهارشنبه 
گذشته خود نیز به اظهارات ناطق نوری عضو مجمع تشخیص 
مصلحت در این زمینه پرداخته و به نقل از وی نوشت: » ایران 
نباید ابتدابه ساکن، پیشنهاد مذاکره رئیس جمهوری آمریکا را 
رد کند. الزم است این موضوع با تأمل و در شورای  عالی امنیت 

ملی مورد بحث قرار گیرد.«
ناطــق نوری گفته بود : »اصل قصه و چنین چیزی منفی 
نیســت و پیش بینی هم می شد و می شود، نوع خلقیات آقای 
ترامپ هم همین است. ترامپ اول توپ های محکمی را می زند 
و با توپ پر می آید، اگر مقابلش مرعوب شود و جا بزند، ادامه 
می دهد، ولی اگر ببیند آن طور نیســت، خیلی سریع نظرش 

عوض می شود و سناریوی بعدی را پیدا می کند.«
در یادداشــت دیگری شرق این گونه استدالل کرد که : » 
در گــذر تاریخ هر زمان زمینه برای بهبود روابط میان ایران و 

آمریکا فراهم شــد، برخی کشورهای عربی در نگاه اول نگران 
شده اند، اما به تدریج به سوی بهبود روابط خود با ایران حرکت 
کرده انــد. خدشــه در روابط ایران و غــرب، آرزوی عرب ها و 
اســرائیل و حتی روسیه و چین اســت و بهبود روابط ایران و 
آمریکا در آرایش سیاسی منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت.«
سایت اصالح طلب انتخاب نیز به استقبال سخنان ترامپ 
رفته و به نقل از قاســم محبعلی، مدیرکل خاورمیانه پیشین 
وزارت امور خارجه نوشت: »ایران باید از پیشنهاد رئیس جمهور 
آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط استقبال کند؛ البته این 

استقبال به معنای آغاز فوری مذاکره نیست.«
 وی شوک به بازار ارز، امیدوار کردن مشتریان نفتی ایران، 
تشویق به سرمایه گذاری در داخل و باال بردن موضع ایران در 

مذاکرات با اروپا را از نتایج این اتفاق دانست! 
محبعلی با بیان اینکه »ایران باید »برجام« را از مذاکرات 
خارج کند« در نهایت شــیفتگی حتی شهرهای محل مذاکره 
را نیز مشــخص کرده و گفت: »می توان شهری مانند مسقط، 
ژنو یا وین را برای آغاز مذاکرات »کارشناسی« پیشنهاد کرد.«

مذاکره برای مذاکره بدون توجه به نتیجه!
روزنامه قانون نیز در شماره دیروز خود پا را فراتر گذاشته 
و ضمن استقبال از پیشنهاد ترامپ نوشته است بدون توجه به 

نتیجه بایستی از این پیشنهاد استقبال کرد!
در بخشــی از ایــن گزارش آمده اســت : » درحال حاضر 
مدیریــت موضوع گفت وگو با آمریکا فــارغ از هرنتیجه ای که 
مي توان متصور شــد فراتر از امر گفت وگو است. باید در ایران 
فکري به حال جدیت مذاکره با آمریکا شــود، چشم بستن به 
درخواســت آمریکا درحقیقت ترامپ را محق نشــان مي دهد 
وازطرفي این میداني اســت که درحــوزه امنیت ومنافع ملي 
باید تعریف شــود. بنابراین تصمیم کلي نظام هرچه باشد باید 
ازطریــق مجاري صحیــح آن که همان مجــاري دیپلماتیک، 
رئیس جمهوري، وزارت خارجه یا سخنگوي وزارت خارجه است 

اعالم موضع شود.«
دعوت از ترامپ برای سفر به تهران!

در همین رابطــه روزنامه زنجیــره ای اعتماد در مطلبی 
نوشــت: »اگر من جای آقای روحانی بودم با تصمیم شــورای 
عالــی امنیت ملــی و موافقت مقام معظم رهبری در پاســخ 
به پیشــنهاد آقای ترامپ، به ایشــان پیشــنهاد می کردم به 
تهران ســفر کند و قبل از گفت وگوهــای کاری، چند برنامه 

ایران شناسی برای او می گذاشتم.«
ایــن روزنامه زنجیره ای در بخش دیگــری از این مطلب 
نوشــت: »در نهایت هم دو حالت بیشتر متصور نیست؛ اینکه 
در جریان این ســفر پیشرفت قابل مالحظه ای به دست آید یا 
خیر. حتی درصورتی که توافقی هم حاصل نشود، این ترامپ 
است که ریسک ســفر را پذیرفته و دســت خالی برگشته و 
تهران چیزی را از دســت نخواهد داد؛ ضمن اینکه نفس سفر 
رئیس جمهــور آمریکا به تهران برای حل مشــکالت با ایران، 

حاکی از عزت و اقتدار ایران خواهد بود.«
همچنین روزنامه ایران در مطلبی نوشت: »دعوت ترامپ 
از ایران به مذاکره در نخســتین واکنش ها از سوی مقام های 
مختلف ایران، گرچه با توجه به ســابقه بدعهدی دولتمردان 
آمریکا در خروج از برجام و فهرســتی از کارشکنی های دولت 
او علیه کشــورمان با اقبالی مواجه نشد اما در عین حال با این 
خواسته از سوی برخی مقام های کشورمان روبه رو شد که این 

پیشنهاد مورد تأمل بیشتر مقامات ایرانی قرار گیرد«.
ارگان رســانه ای دولت در ادامه نوشت: »حضور همزمان 
ظریف و پمپئو در ســنگاپور نیز خبر دیگری بود که در متن 
موضع گیری اخیر ترامپ و دولتمردانش تفســیر شــد. وزیر 

خارجه کشــورمان قرار اســت طی روزهای آینــده به منظور 
امضای پیمان مودت ایران و اتحادیه کشــورهای جنوب شرق 
آسیا )آسه آن( به سنگاپور سفر کند. همزمان »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا نیز به سنگاپور خواهد رفت. همزمانی که 
برخی رسانه ها از آن به عنوان مبنای گمانه زنی درباره احتمال 

گفت و گو میان دو طرف بهره جسته اند.«
تابوشکنی!

روزنامه ابتــکار نیز در مطلبی نوشــت: »در این هنگامه 
مهم ترین اقدام برای چابک ســازی تیم دیپلماتیک کشــور، 
گذر از تابــوی »عدم مذاکره با دولت ترامپ« اســت. این به 
معنای تایید انجام گفت وگو نیست. بلکه دیپلمات های ایرانی 
نباید از برگزاری نشســت  مشــترک با طرف آمریکایی واهمه 
داشته باشند. یا نگران »خائن« قلمداد شدن از سوی نیروهای 
تندروی داخلی باشــند. ایران طی سال های گذشته توانست 
در مذاکراتــی نفس گیر با 6 قــدرت جهانی- آن هم در حالی 
که همگی علیه او بودند - زمینه را برای دســتیابی به توافقی 
قابــل توجه در قالب معاهده برجــام مهیا کند. معاهده ای که 
بــه اعتراف آمریکایی ها ثمرات و نتایــج مهمی برای ایران به 
همراه داشت. لذا عبور از این تابو و توجه به ضرورت های انجام 
گفت وگو در سطحی با مقامات آمریکایی یک الزام حیاتی برای 

کشور محسوب می شود.«
همچنین روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »نباید فراموش 
کرد که قطع رابطه با آمریکا موضوع همیشگی نیست، چنانکه 
پیش از این مذاکراتی بــا آمریکا صورت گرفته که نمونه بارز 
آن توافقنامه هســته ای یا برجام است. از ســوی دیگر نباید 
فراموش کــرد که روحانی تماس تلفنــی اوباما را در اجالس 
ساالنه ســازمان ملل در نیویورک پاسخ داد و پیش از آن هم 
گفته شد که گفت وگوهای محرمانه در عمان انجام شده است. 
این ارتباطات نشــان داد که مرزهای ممنوعه مذاکره کمرنگ 

شده است.«
آفتاب یزد نیز با  اشاره به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره بدون 
پیش شرط با ایران در مطلبی نوشت: »رد این پیشنهاد ممکن 
است شرایط را برای ایران از سوی سایر بازیگران منطقه ای که 
نگــران مذاکره آمریکا با ایــران و کاهش خصومت ها و تنش ها 
هستند، سخت تر کند. همچنین شــرایط خاص تری در داخل 
از منظر اقتصادی، روانی و سیاســی ایجاد کند بنابراین به نظر 
می رسد که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا بسان یک حرکت 
شطرنجی در عالم سیاست باید تعبیر کرد. از همین رو حرکت 
ایران نیز باید با بررســی تمام جوانب باشد.«روزنامه زنجیره ای 
سازندگی نیز در مطلبی نوشت: »ایران هیچ گاه از مذاکره ترسی 
نداشته است. البته ممکن است تاخیری در آن داشته باشد، اما 
در مواردی که مربوط به سرنوشت اقتصادی کشور و سرنوشت 
منطقه بوده مذاکره کرده است و نتایجی به دست آمده است.«

محکومان فتنه 88 نیز به صف شدند!
برخی چهره های مدعی اصالحات که سابقه محکومیت در 
فتنه ۸۸ نیز داشــته اند وارد میدان شده و از پیشنهاد مزورانه 

ترامپ استقبال کرده اند!
شکوری راد در این زمینه اعالم کرده است: »ابتکار ترامپ 
در دادن پیشــنهاد مذاکره  بدون  پیش شرط در هر زمان و هر 
مکان به ایران نیازمند یک پاسخ ابتکاري و منطبق با مصلحت 
و منافــع ملي اســت. حال که وزیر   خارجه آمریکا پیشــنهاد 
مذاکره را مجدداً مشــروط کرده اســت خوب است ظریف به 
پمپئو پیشنهاد مذاکره غیرمشــروط در مکان و زمان دلخواه 

بدهد.«
 تاجزاده نیز گفته اســت : »اگر جای روحانی بودم اعالم 
می کردم به رغم بی اعتمادی به ترامپ که به تعهدات کشورش 

پای بند نبوده،حاضــرم برای نیل به صلــح پایداردربارۀ همه 
مسایل بویژه لزوم تغییر رفتار بی ثبات ساز آمریکا درخاورمیانه 
و مداخالت گذشــته اش در ایران در حاشیه اجالس سران در 

سازمان ملل با او صریح و شفاف گفت وگو کنم.«
 علی تاجرنیا دیگر مدعی اصالحات نیز تصریح کرده اســت: 
»برعکــس خیلی ها که معتقدند اکنون وقت مذاکره نیســت، من 
معتقدم هست. اکنون که ترامپ همزمان چند پرونده جنجالی پیش 
روی خود باز کرده و توان مختومه کردن همه آنها را ندارد، وقتش 

است. عزت مندانه مذاکره می کنیم. قرار نیست تسلیم شویم.«
پیشنهادی که مفسدین اقتصادی را

 از اعدام نجات می دهد!
فارغ از دروغین بودن پیشنهاد » مذاکره بدون شرط « از 
سوی آمریکا استقبال زنجیره ای ها و مدعیان اصالحات از این 

پیشنهاد نشان دهنده دو نکته بسیار مهم است.
نخست آنکه استقبال از این پیشنهاد نشان می دهد مدعیان 
اصالحات و زنجیره ای ها معتقدند که بی کفایتی مدیران داخلی 
و سوء مدیریت آنان نقشی در مشکالت اقتصادی کنونی کشور 
نداشته و این مشکالت با مذاکره حل می شود و نکته دوم آنکه 
با نشان دادن اشتیاق برای مذاکره با آمریکا و ارسال این پیام به 
واشــنگتن که تحریم ها کار خود را کرده و ایران آماده نشستن 
پشت میز مذاکره است بر شدت تحریم ها و فشارها افزوده شود.

طبیعی اســت زمانی که مشکالت را امری داخلی و ناشی 
از ســوء مدیریت برخی مدیران ندانســته و معتقد باشیم این 
مشــکالت با مذاکره با آمریکا حل خواهند شــد مفســدین 
اقتصادی که در شرایط کنونی چون پیاده نظام دشمن، آتش 
جنگ اقتصادی را شعله ور ساخته و با طمع ورزی و خیانت به 
کشور، موجب کاهش ارزش پول ملی و سخت تر شدن معیشت 
مردم شــده اند از مجازات قانونی اعدام رها خواهند شد. از این 
منظر می توان روزنامه هــای زنجیره ای و مدعیان اصالحات را 

پادوهای مفسدین اقتصادی دانست.
نگاهی به گذشته نشان می دهد که در بزنگاه ها روزنامه های 
زنجیره ای به میانه میدان آمده و از برخی مفسدین با عناوینی 
چون » اســتیوجابز« و »برند اقتصادی ایران« ستایش کرده 
بودند، مفســدینی که گاه به گاهی خبر دستگیری آنان در بار 
عدس و حین متواری شــدن از کشور منتشر می شود بی آنکه 
کسی بگوید آیا با چند سال زندان این مفسدین متنبه شده و 

از ادامه مفاسد گذشته خود پشیمان می شوند؟!
از سوی دیگر با استقبال از پیشــنهاد مذاکره این پیام به 
آمریکا مخابره خواهد شــد که تحریم ها تاثیر گذاشته و ایران 
تحت فشار حاضر به مذاکره شده است، طبیعی است که دشمن 
هر اندازه هم نادان باشد چنین فرصتی را از دست نخواهد داد و 
با افزودن بر میزان فشارها امتیازات بیشتری را طلب خواهد کرد.

مشکالت کنونی اقتصادی کشور ارتباط کمی با تحریم های 
خارجی و فشــارهای آمریکا دارد، استقبال از پیشنهاد مذاکره 
موضع ضعف ایران را در مناســبات جهانی به رخ می کشــد و 
آمریکا را به این باور می رساند که بایستی همان مشی گذشته 
یعنی تهدید کردن و باج گرفتن را ادامه دهد و از ســوی دیگر 
اینکه مســئولین را از اتخاذ تصمیمات واقعی مبتنی بر تغییر 

سیاست های اقتصادی شکست خورده گذشته باز می دارد.
مسئولین بایستی با مطالعات سریع و دقیق در آنچه روی 
داده اســت به جای تغییرات سطحی و ظاهری برخی مدیران 
سیاست های اقتصادی را تغییر دهند، مسئولین دستگاه قضا نیز 
بدون اغماض و معطلی مفسدین اقتصادی را به چنگال بی رحم و 
شفقت قانون بسپارند که » دو صد گفته چون نیم اعدام نیست.«

مــردم در کوچه و خیابان از همدیگر می پرســند چرا با 
مفســدین اقتصادی برخورد قاطع نمی شــود؟! چرا بازار ارز و 
سکه این گونه رها شــده و مفسدین جوالن می دهند؟ مردم 
می پرسند و برای آنان این شائبه به وجود آمده است که آیا این 
کالهبرداران و تروریســت های اقتصادی با برخی مراکز قدرت 

سر و سّری دارند که با آنان برخورد نمی شود؟!
پاســخ همه این ســؤال ها را می توان با برخــورد قاطع 
کوبنده و انقالبی با مفســدین داد، مردم در صورتی که اعدام 
تروریســت های اقتصادی را ببینند مشکالت قابل حل را چند 
صباحــی دیگر نیز تحمل می کنند ولــی بعید می نماید که با 
تغییرات ظاهری در بدنه دولت و ادامه سیاســت های گذشته 
و نیز ارســال پیام انحرافی مبنی بر اینکه مدیران و مفسدین 
اقتصادی مشکلی نداشته و هر چه هست با مذاکره حل خواهد 

شد، مشکلی مرتفع شود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاكره با ترامپ
طرح مشترک آمریکا و مفسدان اقتصادی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیات سیاست های 
جدید ارزی بانــک مرکزی و راهکارهای تســریع در 
 برخورد با مفاســد و اخاللگران اقتصادی را بررســی و 

تصویب کرد.
در هفتمین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به 
ریاست رئیس  جمهور و با حضور سران و مسئوالن سه قوه که 
صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست هایی که بانک مرکزی برای 
بخش ارزی کشــور پیش بینی کرده اســت، مورد بررسی قرار 

گرفت.
همچنین با توجه به نوســانات اخیری که در بخش ارزی 
کشــور بوجود آمده و اعضای جلســه تأکید کردند که شرایط 
اقتصــادی کشــور نیازمند تصمیمــات جدیــد و بازنگری در 
سیاست های قبلی است و لذا سیاست های جدید بانک مرکزی 
در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای 

جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت گیری عمده سیاست های جدید بر این 
اصل استوار است که کاالهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با 
نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعالم خواهد کرد، به مقدار مورد 
نیاز تامین شده و دستگاه های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا 

توزیع این کاالها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای  فعاالن در بخش های 
 صــادرات و واردات و کســانی که بــرای انجــام فعالیت های 

ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیالتی فراهم شود تا بتوانند هم 
ارز مورد نیازشــان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند 

فعالیت هایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاســت های مورد  اشــاره که در این جلسه به 
تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته و به تصویب می رسد و پس از آن رئیس کل 
بانک مرکزی روز دوشــنبه و در آســتانه عملیاتی شــدن این 

سیاست ها، جزئیات آن را به اطالع مردم خواهد رساند.
به گزارش فارس، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
در ادامه این جلســه، پیشــنهاد رئیس  قوه قضائیه را به منظور 
تسریع در برخورد با مفســدین و اخاللگران اقتصادی بررسی 

کردند.
در چارچوب این پیشــنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در 
این مقطع با فعالیت هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور 
لطمه زده و با استفاده از رانت های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار 
مشکل کردند و فعالیت های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با 
کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت 

عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در 
جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به 
تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد 

قاطع و سریع تر با مفسدان و اخاللگران اقتصادی قرار گیرد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

سیاست های جدید ارزی تصویب شد

»سیدمحمدعلی شــاه موســوی گردیزی« پزشک و 
نویســنده مجاهد افغانســتانی جمعه گذشــته در حمله 

تروریستی در گردیز افغانستان به شهادت رسید.
حمله تروریستی روز جمعه ۱۲ مرداد به مسجد صاحب 
الزمان )عج( ۳۵ نفر شــهید و ۷۰ زخمی در پی داشت، اما 
در میان اســامی شهدا یک نام مشــهور نیز دیده می شود؛ 
»سید محمد علی شــاه موســوی گردیزی« رئیس حوادث 
غیرمترقبه پکتیا پزشــک و نویســنده ای که ســال ها در 
جبهه هــای مختلف -ازجمله دوران دفاع مقدس- به جهاد 
مشــغول بوده و مدتی هم در زندان گوانتانامو به اســارت 
آمریکایی ها درآمده بود. وی ۴۰ ماه را در زندان های آمریکا 
در »بگرام« افغانستان و »گوانتاناموی« کوبا گذرانده بود. 

دکتر »سید محمد علی شاه موسوی گردیزی« از سادات 
شهر »گردیز« اســتان پکتیای افغانستان بود. سال ۱۳۵6 
شمســی وارد دانشکده پزشکی کابل شــد اما بعد از روی 
کارآمدن حکومت کمونیستی در افغانستان، دانشگاه را رها 
کرد و به صف مجاهدین زادگاهش پیوســت. موســوی در 
سال های حضورش در جهاد به عنوان »فرمانده مجاهدین 
جبهــه مرکزی گردیز«، دو بار به واســطه تیر مســتقیم 
روس ها مجروح شــده بود. اما وی حضــور در جبهه های 
نبــرد حق و باطل در دوران دفاع مقدس را هم در کارنامه 
خودش ثبت کرده اســت. موســوی از ســال ۵۹ تا 6۳ به 
گفته خودش این افتخار را داشت که در جبهه جهاد ایران 
و در کنار رزمندگان ایرانی بجنگد. ســید محمد علی شاه 

در سال 6۹ برای ادامه 
تحصیل بــه ایران آمد 
علوم  دانشــگاه  وارد  و 
شــد  تهران  پزشــکی 
موفق   ۱۳۷۸ ســال  و 
دانشــنامه  دریافت  به 
پزشــکی  دکتــرای 
دانشــگاه  این  از  خود 
گردیــد. موســوی در 
اردیبهشــت ۱۳۸۱ به 
و  بازگشت  کشــورش 

با کاندیداتــوری در لویه جرگه به نمایندگی از طرف مردم 
زادگاهش به این مجلس راه یافت. این نماینده قانونی مردم 
افغانســتان، نیمه شــب ۲۲ مرداد ۱۳۸۲ با اتهامات واهی 
در خانه اش دســتگیر و به زندان آمریکایی ها در »بگرام« 

»گوانتانامو«  سپس  و 
این  یافــت.  انتقــال 
پزشــک افغانســتانی 
اتهاماتش  هیچ گاه  که 
بی گناه  و  نشــد  ثابت 
چهــار ســال در بند 
مخوف تریــن زندان ها 
اسارت  به  گوانتانو  در 
حتی  شــد،  گرفتــه 
دروغ  دســتگاه های 
آمریکایی هــا  ســنج 

تروریست بودن وی را ثابت نکرد.
وی بعــد از آزادی از زندان مخوف گوانتانامو خاطرات 
خود را در کتابی ۳6۸ صفحه ای با عنوان »حقایق ناگفته از 

زندان گوانتانامو« در کابل چاپ و منتشر کرد. 

شهید موسوی گردیزی در گفت وگویی که ۳۰ شهریور 
ســال ۹۵ با روزنامه کیهان انجام داده بود به شرح خاطرات 
و ماجراهای خــود از زندان گوانتانامــو پرداخته بود. او در 
بخشی از این مصاحبه گفته بود: »آمریکایی ها، جلوی چشم 
خانواده ام به خانه ام ریختند و گفتند  ما خودمان قانونیم اگر 
با ما همراه نشوی جلوی خانواده ات به تو شلیک می کنیم!«
موسوی سرانجام؛ بعد از آزادی از گوانتانامو با تأسیس 
مدرســه و کلینیک خیریه ای در زادگاهش گردیز مشغول 
خدمت مردم افغانســتان شد و صبح روز جمعه )۱۲ اسد( 
در مسجد شــیعیان زادگاهش به دست عمال کور دل در 
یک انفجار کشــته شد و افغانســتان را با فقدان مجاهدی 

متدین، شجاع و محبوب روبرو کرد.
روزنامه کیهان هفته آینده در صفحه فرهنگ مقاومت 
بــه زندگی و مبــارزات ایــن مجاهد افغانســتانی خواهد 

پرداخت.

مجاهد افغانستانی و زندانی گوانتانامو به شهادت رسید

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، در حالی 
که کمتر از یک سال از انتصاب او به این سمت می گذرد، 

برکنار شد.
به گزارش انتخــاب، احمد عراقچی، ۱۷ مردادماه ســال 
گذشته به این سمت منصوب شده بود اما اوضاع نابسامان ارزی 
کشور، در همین مدت انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی 

کرده بود.
در زمــان انتصاب عراقچی به معاونت ارزی بانک مرکزی، 
قیمت دالر با ثبات نســبی خود، آرامش قابل قبولی را در بازار 
حکمفرما کرده بود اما چند ماه بعد، تالطم در این بازار آغاز شد. 
با شروع ســال ۹۷، اوضاع بازار ارز بیش از پیش به هم ریخت 

و در نهایت، قیمت دالر، از مرز ۱۰ هزار تومان نیز عبور کرد.

احمد عراقچی کمی قبل از حضور در معاونت ارزی بانک 
مرکزی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 

انتخاب شده بود.
گفتنی است دولت در آغاز فرایند ترمیم تیم اقتصادی، ۱۰ 
روز پیش عبدالناصر همتی را جایگزین ولی اهلل سیف در بانک 

مرکزی کرده بود.

معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد

در سرزمین گرگ ها 
نباید گوسفند بود!

جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد، و ما باید در جنگ اعتقادیمان 
بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازیم. 

امام خمینی)ره(
نامه ای برای جناب آقای مطهری، نماینده محترم مردم تهران بزرگ

محمد رفته بود خرمشــهر و مصطفی هم معلوم نبود کجاســت، پیام داده که در دوکوهه 
است مادرم باور نمی کرد و می گفت بچه ام رفته جنگ و من می گفتم مرا نبردند جنگ آن وقت 
مصطفی که ۲ سال از من کوچک تر است را ببرند جبهه، کنار سفره در روشنایی شمع داشتیم 
شام می خوردیم، وضعیت به هم ریخته بود، عراق چند روزی بود که به ایران حمله کرده، کسی 
حرف نمی زد، در ســکوت صدای خرد شدن نان خشک زیر دندان هایمان شنیده می شد، یک 
مرتبه رادیو خبری را اعالم کرد، دشمنان متجاوز در سوسنگرد تعدادی از دختران عرب زبان را 
زنده به گور کرده اند، هنوز رادیو داشت اطالعیه را می خواند که پدرم محکم زد بیخ گوشم و گفت 
پدرسوخته نشسته ای روبه روی من و غذا می خوری، من پسر بزرگ کرده ام برای چنین روزی که 

از ناموس این کشور دفاع کند، و......
جناب آقای مطهری ســال ۱۳۵۹ شــیرین ترین کتک را از پدرم خــوردم و برای اولین و 
آخرین بار پدرم مرا از منزل بیرون انداخت تا بروم مثل دو برادر دیگرم از این آب و خاک دفاع 
کنم، وقتی هم برای آزادسازی خرمشهر مصطفی به شهادت رسید تازه فهمیدیم با دستکاری 
در شناســنامه اش از بسیج عشایر دزفول به جبهه اعزام شده... حاال با توجه به این همه مفسد 
اقتصــادی و عدم برخورد مجلس و دولت و قوه قضائیه با این چپاولگران اقتصادی و ناکارآمدی 
دولت تدبیر و امید که نه تدبیری داشته و نه امیدی برای ملت گذاشته آیا می توانم به فرزندانم 

برای دفاع از این آب و خاک مثل پدرم نهیب بزنم... 
جناب آقای مطهری: وقتی مسئولین که باید جواب یاوه گوئی های ترامپ و وزیر خارجه اش 
را بدهند دل مشــغولی بزرگشــان حضور زنان در ورزشگاه می باشد، و آنانی که باید به دشمن 
چهره ای از خشــم و غضب نشان دهند لبخند حواله حریف می کنند، وقتی هنوز برخی دلیل 
ناکامی برجام را موشــک پرانی سپاه می دانند نه بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا، من به نهایت 
افول قدرت دیپلماسی پی می برم، مصیبتی از این باالتر که امیرنشین بحرین و امارات برای ایران 
بزرگ شاخ و شانه بکشند و سرداران حوزه سیاست روزه سکوت بگیرند، یا... راستی با این شرایط 
آیا »عزیز« ما می تواند مثل شما نگران حضور بانوان در ورزشگاه باشد، این عزیزی که عزیز شده 

به خاطر عدم تطبیق اندیشه اش با نوع تفکر و اندیشه شماست.
در همیشــه تاریخ این  اشــتباهات و خطاهای راهبردی سیاستمداران بوده است که آتش 
جنگ را شــعله ور نموده است، و سرزمین های بســیاری را به دامن دشمنان انداخته است. در 
این خطاهای راهبردی ملت ها و اول از همه نظامیان کشــور تاوان ندانم کاری سیاستمداران را 
پرداخته اند. وقتی در مقابل زوزه چند تا گرگ برخی متولیان سیاست خود را به تماشای این و 
آن مشغول کرده اند، چه کسی باید جوابی به هتاکی های دشمنان مردم و کشور بدهد؟ اصال هیچ 
متوجه شده اید چرا دشمنان دین و ملت و کشور در این چند سال اخیر این همه بر علیه کشور 
ما شاخ و شانه می کشند و مرتب مردم ما را تهدید می کنند؟ آیا غیر از این است این هجمه ها و 
گستاخی نتیجه دیپلماسی لبخند بود؟ آمریکا اگر برای این نوع دیپلماسی تره ای خرد می کرد 
حداقل به ظاهر هم شــده، احترامی برای متولیان و بنیان گذاران این نوع سیاست قائل می شد. 

ترس امثال حقیر از این است که فردا داد بزنید این مشکالت از ناشکری نعمت برجام است.
...آقای نماینده مجلسی که در بزنگاه های حساس انقالب، قلم و کاغذت گم می شود و یادت 
می رود باید به رئیس جمهور نامه بنویسی و از سفره خالی مردم شکایت کنی و یادت می رود در 
زمانی که مرزبانان ما مظلومانه در نقاط مرزی برای امنیت کشور و ملت به شهادت می رسند وزیر 
کشور و اطالعات را صدا بزنید و از شهادت مظلومانه سربازان سؤال کنید، راستی چرا در انفجار 
آنی بازار ســکه و دالر قلم و کاغذ به دست نگرفتید و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را 

مورد خطاب قرار ندادید و از وضع موجود شکایت نکردید.
راستی جناب آقای مطهری شما و همکاران محترمتان از خود پرسیده اید وزیر اقتصاد که 
مدت زمان زیادی سکاندار گمرک کشور بوده چرا به فکر بستن رخنه های نفوذ قاچاق کاال نبوده 
و از تالش برای تهیه تجهیزات اولیه بازرسی در مبادی ورودی و گمرک کشور عاجز بوده است؟ 
چرا این آقا به فکر استفاده از دستگاه های ایکس ری نبوده است، نخواسته و یا نتوانسته و یا علم 

و آگاهی نسبت به این گونه تجهیزات نداشته است، راستی چرا؟
البته ذوق زده نشوید، اگر شده سنگ بر شکم ببندیم و در شعب ابوطالب )انقالب اسالمی( 
با نصف هسته خرمایی روزگار را به سر ببریم دهان دشمنان این مملکت و مردم را خرد خواهیم 
کرد، که ســربازان والیت چون حالج ها طناب دار خویش به دوش می کشــند و در پی وصل 

یار،آواره دشت و بیابان هستند.
من به عنوان یک بسیجی اعالم می کنم نظام جمهوری اسالمی ایران در تمام رفتارهای خود 
از سازمان های بین المللی مجوز گرفته است، سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای رشد و ارتقا و 

پیشرفت صنایع موشکی و نظامی از نظام بین الملل مجوز دارد.
آقای مطهری:

 دنیایی که امروز ما را تروریســت می خواند چرا ترور ناجوانمردانه پدر شهیدت را محکوم 
نکرد، مگر نه برای فالن خانم همه سینه چاک کردند و بیانیه دادند و شال عزا به گردن گرفتند 
و گوش فلک را کر کردند، دیروز در حمالت کور منافقین به مردم کوچه و بازار و ترور ۱۷هزار 
شــهروند ایرانی و انفجار ساختمان نخست وزیری و حزب جمهوری اسالمی کجا بودند، سکوت 
سازمان های بین المللی و دولت های حامی حقوق بشری در حمله نظامی و همه جانبه عراق به 
ایران اسالمی و  اشغال بخش وسیعی از سرزمین ایران و عدم حرکتی از سوی نظام بین المللی 
برای دفع این تجاوز آشــکار، و یا زنده به گور کردن زنان و مردان عرب زبان در دشت آزادگان، 
نظام جهانی استکباری به ما فهماند و مجوز داد تا فقط خودمان باید به فکر خودمان باشیم. طبق 
اسناد موسسه فرهنگی هنری غدیر فقط در خوزستان ۴۳۲۲ کودک و نوجوان در جنگ تحمیلی 
مظلومانه به شهادت رسیدند. در این مورد سازمان یونیسف که حامی کودکان و نوجوانان است 
حتــی یک برگه اعتراضی ننوشــت و به ما برای دفاع از کودکان و نوجوانان کشــورمان مجوز 
دفاع از جانب خط تماس خودی داده اســت. بمباران شــدید ۱۸ نقطه سنندج در مدت زمان 
۱۵ دقیقه، با ۲۳۰ شــهید در ۲۸ دی ۱۳6۵ یادتان هست؟ می دانید چرا دزفول لقب پایتخت 
مقاومت ایران را گرفت؟ آنچنان در طول جنگ تحمیلی این شهر در سکوت مجامع بین المللی 
مورد اصابت موشــک قرار گرفت که به بلد صواریخ)شهر موشک ها( مشهور شد، اندیمشک در 
طوالنی ترین بمباران جنگ تحمیلی با یک ســاعت و ۴۵ دقیقه پیش از ۳۰۰ شهید و ۱۰۰۰ 
زخمی، و یا ۱۳6۲ مورد بمباران و حمالت موشکی به مدارس در سطح کشور که مدرسه پیروز 
بهبهان، مدارس میانه، و بروجرد جزیی از این مدارس هســتند آیا بی تفاوتی مجامع جهانی در 
مقابل بمباران های شیمیایی دشمن بعثی در جبهه ها، به بمباران شیمیایی شهر سردشت منجر 
نشد؟ آیا سکوت سازمان های عریض و طویل حقوق بشری باعث نشد سایر روستاهای ما مورد 
اصابت بمب های شیمیایی عراق قرار بگیرند؟ حتی دو روز بعد از قبول آتش بس روستای زرده در 
کرمانشاه در مورخه ۳۱ تیر ۱۳6۷ هدف بمباران شیمیایی دشمن قرار گرفت راستی حضرتعالی 
از حال و روز مردم شهر سردشت و زرده خبر دارید؟ شورای امنیت سازمان ملل در مقابل ۲۹۰ 
مسافر هواپیمای مسافربری ایران که توسط ناو وینسنس آمریکا مورد هدف قرار گرفت و همه 
به شهادت رسیدند، چه اقدامی انجام داد؟ این همه جنایت ضدبشری بر علیه ملت ما و سکوت 
خفت بار زبان و قلم رسانه های جهانی و سازمان های بین المللی چیزی جز صدور مجوز ساخت و 
تهیه سالح های بازدارندگی را در پی داشته است؟ برای نظام انقالب اسالمی و ملت و نیروهای 

نظامی ما، اینها با سکوت و بی تفاوتی خود مجوز رشد صنایع نظامی را برای ما صادر نمودند. 
برای هر عقل فهیم و صاحب وجدان بشــری تنها مروری بر عمر ۴۰ساله انقالب اسالمی 

کافی است تا به جنایت مخالفین ایران و این انقالب بر علیه ملت ایران مهر تائید بزند.
جناب آقای مطهری:

چه سندی باالتر از جنایت جهانی عربستان و ائتالف نامیمون آنها بر علیه مردم فقیر یمن 
می توانیم به ناکارآمدی نظام بین الملل به شما نشان دهیم تا متوجه باشید در سرزمین گرگ ها 
نمی توان گوسفند ماند. چه اعترافی بهتر از دبیرکل سابق سازمان ملل که به خاطر پول عربستان 
حرف خود را از محکوم نمودن جنایات آل سعود  بر علیه مردم یمن پس گرفت؟ سرانجام توافق 
و فرجام برجام های لیبی و عراق مگر از حافظه مبارک رفته است که امنیت فردای ملت و کشور 

را به مخاطره می اندازید.
من فکر می کنم شما نه به عنوان دلسوز ملت و نه دلسوز دولت در هیچ زمینه ای تاکنون 
قدمی برای این دو مورد برنداشــته اید، کــه اگر چنین بود باید برای حفظ دولت امیدتان برای 
مبارزه مفســدان اقتصادی و برخورد شدید با رانت خواران یقه پاره می کردید، برای رونق سفره 
مردم فکری اساسی می کردید، برای عدالت اجتماعی و توازن در قوانین و معیشت قشر کارگر 

حساب و کتابی باز می کردید.
جناب آقای مطهری نماینده محترم مردم شریف و بزرگ تهران، من به آقای روحانی رای 
ندادم در هیچ دوره ای نظرم به او مثبت نبوده ، ولی وقتی انتخاب شــد به عنوان ایرانی او را به 
عنوان ریاست جمهوری قبول کردم و حرف هایش را می شنیدم. خوب است بدانید، وقتی ریاست 
جمهور در مورد حذف داوطلبانه یارانه برای کمک به اقتصاد دولت و قشر آسیب پذیر جامعه از 
مردم کمک خواست، من جزء اولین و محدود افرادی بودم که داوطلبانه نام خودم را از لیست 
یارانه بگیرها حذف نمودم و فکر می کنم دوســتان لیست امید برای کمک به تدبیر دولت باید 

زودتر از همه این کار را کرده باشند.
یــادش بخیر مرحوم مادربزرگم، بچه کــه بودیم وقتی من و مصطفی برای بازی به کوچه 
می آمدیم می گفت حواستان باشد اگر سگ ها به شما حمله کردند فرار نکنید، محکم بایستید و 
با خشم به آنها نگاه کنید، خودشان دمشان را می گذارند روی کولشان و می روند، آن وقت دستی 

می کشید روی سرمان و می گفت حواستان به هم باشد.
مرتضی طیبی


