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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دولت با افزایش قیمت دالر
حجم باالی نقدینگی را به جیب زد!

سرویس سیاسی- 
روزنامه اصالح طلب بهار در گزارش اقتصادی خود با عنوان »پشت پرده فراز و فرود دالر؛ سرازیر شدن نقدینگی در جیب 
دولت« نوشت: »با گذشت هفت ماه از سال ۹۷ خبرهایی به گوش می رسد که نشان می دهد تخلفات و حتی سیاستهای  اشتباه 
دولت در متعادل نگه داشتن بازار ارز به این چند ماه باز نمی گردد. چنان که رئیس دیوان عدالت اداری به تازگی از صدور حکم 
انفصال به خدمت ولی اهلل سیف در بهمن ماه سال گذشته خبر می دهد که همان زمان زمینه ها برای شروع نوسانات شدید 
قیمت ارز شکل گرفت. متاسفانه سیاست بازی های پشت پرده و ایستادگی در برابر مخالفت دستگاه های نظارت کننده سبب 
شد، سیف بتواند تا مردادماه سال جاری اقدام به جلو بردن سیاستهای ارزی دولت کند. با نگاهی اجمالی می توان دریافت که 
دولت نه تنها از تخلفات ارزی بانک مرکزی باخبر بوده؛ بلکه خود با این سیاست ها به دنبال جذب سرمایه های باد آورده بود.«

این روزنامه حامی دولت در ادامه بااشاره به دستور بانک مرکزی برای نگه داشتن نرخ ارز در کانال 10 هزار تومان به 
بهانه کمتر متضرر شدن افراد نوشت: »سؤال این است که چرا قیمت دالر تا ۲0 هزار تومان افزایش یافت و به یک باره در 
کمتر از یک هفته به کانال 1۲ هزار تومانی سقوط کرد؟ آیا دولت دراین راستا به دنبال هدف و منافع مشخصی بود؟ افزایش 

قیمت دالر وسقوط آن چقدر به نفع و یا ضرر دولت بوده است؟
 دولت با اعالم این که ۹۸ درصد بازار ارز در اختیار آنها قرار دارد به خوبی نشان می دهد که دو درصد ارز موجود که در 
اختیار دالالن است نمی تواند بازار را به وضعیت کنونی برساند... با این وجود وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می کند مسلما 
دولت خود در این زمینه نقش پر رنگی دارد. دولت با این اقدام، غیر مستقیم جنگی روانی ارزی را راه اندازی کرد تا مردم 
تمام دارایی های خود تبدیل به دالر و یورو کنند. از آنجایی که ۹۸ درصد ارز در اختیار دولت است پس با افزایش قیمت ها 

و خرید بیش از اندازه ارز، دارایی مردم یک راست به جیب دولت رفته است. 
جذب نقدینگی مردم با سیاست دالر 4200 تومانی

روزنامه بهار در ادامه با اشــاره به سیاســت دولت برای جذب نقدینگی دست مردم با دالر ۴۲00 تومانی نوشت: »رقم 
نجومی و سرسام آور نقدینگی نشان می دهد که دولت با افزایش قیمت نه تنها ضرر نکرده است بلکه به سود کالنی هم 
دست یافته است. دولت از طریق نقدینگی جمع آوری کرده می تواند عالوه بر جبران خسارت ها، برای سال آینده از سپرده 
خوبی هم برخوردار باشــد. دقیقا زمانی که دولت توانســت بخشی عمده ای از نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند با 
تزریق محدود ارز و راه اندازی جو رسانه ای اقدام به کاهش قیمت دالر کرد. سقوط قیمت دالر زمانی رشد پیدا کرد که مردم 
دالرهای خود را در بازار به فروش رساندند و در عرض کمتر از ده روز، قیمت دالر را از ۲0 هزار تومان به 1۲ هزار تومان 
کاهش یافت. حال دولت عالوه بر جذب بخش مهمی از نقدینگی سرگردان، اینک توانسته دالرهایی را که ماهها پیش به 

مردم فروخته بود بار دیگر آنها را تحویل بگیرد.«
گفتنی است هیئت نظارت بر مطبوعات طی روزهای اخیر به خاطر شکایت دولت از روزنامه کیهان صرفا بدلیل انتشار 
گزارشی از وضعیت موجود بازار ارز و خطرات پیش رو به این روزنامه تذکر داده و پرونده کیهان را روانه دادگاه کرده است.

فقط 30  درصد اقتصاد کشور دست دولت است!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »فقط 30 درصد اقتصاد کشور دست دولت است و ۴0-50  درصد اقتصاد در جاهای 

دیگری است که پاسخگو نیستند«.
این رونامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصاد، سرزمین سوخته تحویل داد«.

اکنون بیش از 5 سال از عمر دولت روحانی سپری شده است. اما متاسفانه مدعیان اصالحات همچنان برای سرپوش 
گذاشتن بر کارنامه بسیار ضعیف دولت، تقصیرها را به گردن دولت قبل از روحانی می اندازند!

چندی پیش وزیر تعاون دولت اصالحات با اشاره به اختیارات گسترده روحانی گفته بود: »اختیارات آقای روحانی هم 
با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری داشتند و دارند و معتقدند که دولت را باید تقویت کنیم و بارها هم از دولت در 
برابر مخالفان حمایت کردند و شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است و ریاست آن بر عهده 
آقای روحانی است، شرایط بسیار خوبی دارند که بتوانند مشکالت کشور را رفع کنند. واقعیت این است که این هماهنگی ها 
تقریباً کم نظیر اســت و ما تا امروز در این ســطح میان ســران قوا و رهبری و رئیس جمهور کمتر شاهد چنین همراهی و 
هماهنگی بودیم. لذا عدم استفاده از این موقعیت تا حدود زیادی به شخص آقای روحانی برمی گردد که چرا تا امروز از این 

ظرفیت و هماهنگی استفاده نکرده است«.
گفتنی است از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها 53 هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر به غیر از 
دولت است. عالوه بر این اختیار قبض و بسط 53 هزار میلیارد تومان مذکور نیز در دست دولت است. کارشناسان معتقدند 

که مشکل اساسی دولت، سوءمدیریت است و نه فقدان اختیارات و امکانات.
ارگان دولت بر مدار تحریف و تخریب

روزنامه ایران دیروز در گزارشی با عنوان »اقتصاد باالخره اولویت هست یا نیست« بار دیگر ژورنالیسم ترفند و نیرنگ 
را از خود به نمایش گذاشت. در این گزارش از قول آیت اهلل مصباح یزدی آمده است که: »تنها تأمین آب و نان مردم هنر 
نیست« سپس ارگان دولت نتیجه گرفته است که »درحالی آیت اهلل مصباح یزدی تأمین آب و نان را امری بی ثمر]![ و فاقد 
هنر]![ می داند که چهره ها و رسانه های همسو با او، به صورت مستمر دولت را بابت کاستی ها و مشکالت اقتصادی آماج 
حمالت خود قرار می دهند.« خبرنگاران و دست اندرکاران این روزنامه نیازی نیست به فراگیری منطق توصیه شوند؛ عامدانه 
بودن چنین برداشت های ناصوابی کامال واضح است و ادامه رویه زیر گرفتن منتقدان در جاده یکطرفه توسط دولت است. 
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: »وی]آیت اهلل محســن اراکی[ در واکنــش به تصویب الیحه CFT در 
مجلس، اساساً اقتصاد را مسئله ای بی اهمیت دانست و گفت: »می گویند اگر FATF را نپذیریم پول به ما نمی دهند و ما 
را محاصره می کنند، ارز به ما نمی دهند... مگر شــما به خاطر این مســائل انقالب کردید؟!« انتقاد آیت اهلل اراکی از تالش 
دولت و مجلس برای رفع موانع مبادالت بانکی با جهان درحالی اســت که در دو ســال گذشته، یکی از انتقادهای مستمر 
اصولگرایان و رسانه های آنان از دولت، عدم برقراری تمام و کمال این ارتباط پس از برجام بوده است. امروز دو سال پس از 
اینکه رسانه های اصولگرا برای عدم همکاری بانک های بزرگ دنیا بعد از برجام، دولت را شماتت می کردند، آیت اهلل اراکی 

اساساً مسئله اقتصاد را بی اهمیت جلوه داد.«
برخالف دروغ پردازی ارگان دولت، آیت اهلل اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی هرگز در سخنانش 
اقتصاد را بی اهمیت ندانسته است بلکه به اسلوب و شیوه دولت در حل مشکالت اقتصادی اشکال کرده است. دولت روحانی 
بیش از 5 سال است که برای رسیدن به ایستگاه بهبود معیشت، اشتغال مردم و رشد اقتصادی سوار ماشین مذاکره شده 
اما به مقصد نرسیده است چراکه این مرکب فرسوده  تر و پوسیده تر از آن است که مردم و دولت را به موقف رونق اقتصادی 
برساند. بر همین اساس، آیت اهلل اراکی در سخنان خود بر ضرورت تمرکز دولت بر اقتصاد مقاومتی تصریح کرده است که 
البته روزنامه ایران برای پیاده سازی ترفند خود از  اشاره به آن خودداری کرده است و تنها به بخشی از آن مواضع، آن هم 

با شیوه مغلطه گری پرداخته است.
فقط ما اصالح طلبان شایسته هستیم!

 CFT روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود طی یک یادداشت از خبر و تعریف و توضیح آن شروع کرده و به تصویب
رسیده! تاسف انگیزترین بخش این یادداشت آنجاست که با نام بردن از دو نفر )یکی از طیف موسوم به اصالح طلب و دیگری 

اصولگرا( شخص هم حزبی خود را بر دیگری برتری داده است! 
در ابتدای این یادداشت آمده: »اصلي در روزنامه نگاري وجود دارد که »خبر خوب، خبر نیست«. یعني ما وقتي اتفاق 

خوبي مي افتد آن را تیتر نمي کنیم و به آن نمي پردازیم...«
خبر روایت یک اتفاق یا رویداد اســت که به واســطه حضور یک یا چند ارزش خبری برای گستره ای از مردم جذاب 
خواهد شد، وقتی می گوییم خبر روایت است یعنی حضور راوی و زاویه دید او و تعلقاتش در این امر دخیل است. بر این 
مبنا ممکن است یک رخداد مانند پیروزی آمریکا و اشغال عراق توسط این کشور با کمترین میزان کشته از دیدگاه خبرنگار 
شبکه آمریکایی رخدادی خوب باشد و روایت او به این صورت شکل بگیرد و از دید خبرنگار عراقی به واسطه اشغال کشورش 
رخدادی ناخوشایند. پس برای این رویداد چه حکمی باید صادر کرد: خبر هست یا نه؟! پس خوبی و بدی برای تعیین خبر 

بودن یا نبودن موضوعی نادرست است. اما چرا این را القا می کنند و آن را تئوریزه می نمایند؟! 
اگر از مغالطه فاحش در گزاره »خبر خوب، خبر نیست«! بگذریم باید از روزنامه اعتماد پرسید خبر توافق هسته ای خبری 
خوب بود یا بد؟ چرا که این نوشته مدعی شده »خبر خوب، خبر نیست و آن را تیتر نمی کنیم«! با وجود تیترهای درشت 
روزنامه های زنجیره ای در صبح روز اجرای برجام باید نتیجه گرفت که اجرای برجام اتفاقی ناخوشایند بود که آن را تیتر کردیم!!

فارغ از مسایل تئوریک مگر اخباری مانند: »خرمشهر آزاد شد« یا »پیروزی تیم ملی ایران در ملبورن استرالیا« و هزاران 
نمونه دیگر مصادیقی از اتفاق های خوب و شیرین نیستند که در حافظه تاریخی ما خوش نشسته اند؟ 

تصویب CFT ماحصل حضور اصالح طلبان
در ادامه این یادداشت اعتماد تصویب CFTرا ماحصل حضور اصالح طلبان در مجلس عنوان کرده و می گوید: »همین 
مجلس تصویب کرد که دختران 13 ساله نباید ازدواج کنند، همین مجلس سختگیري هاي هیات نظارت بر کاندیداهاي 

شورا ها را آن قدر کم کرد که خیلي از افرادي هم که در سال ۸۸ به زندان رفته بودند، تایید صالحیت شدند...«
واقعا عجیب است که به رغم افتضاحاتی در شوراهای شهر رخ داده )از توهین به مردم عزادار برای امام حسین)ع( تا 
فاجعه شورای شهر بابل و...( باز طیف موسوم به اصالح طلب برای آنکه فضا را به نفع خودش حفظ کند هنوز آن را افتخار 

خود می داند. شورهای شهر کنونی دست پخت جریان اصالحات است!
درباره CFT هم باید گفت که این طیف در مجلس به صراحت گفت که هیچ امیدی به گشایش در پی تصویب این 
الیحه نداریم. آنها گفتند می خواهیم دفع ضرر کنیم. خب باید پرســید FATF به واســطه بازی های سیاسی کشور ما را 
در لیست سیاه قرار داده و به واسطه آن امکان مراودات بانکی نیست. باید از این طیف پرسید پس از پذیرش این الیحه 
تحمیلی دفع ضرر یعنی چه؟ یعنی چه چیزی رخ می دهد که آن را دفع ضرر خواندند؟ ماجرا این گونه خواهد شد که اگر 
کشور ما FATF را و لوایحش را اجرایی کند آن وقت احتماال از لیست سیاه خارج می شویم اما باز امکان مراودات بانکی 
نخواهد بود! اگر بپرسید چرا خواهند گفت تحریم های ثانویه آمریکا فوق این نهاد است! آن روز این جماعت باید پاسخ دهد 

که چه ضرری دفع شده و چه نفعی عاید کشور گردیده؟!
همین ماجرا در برجام هم رخ داد. جماعت ساده لوح و سهل انگار همان روزها نیز همین ها را می گفتند! امیدواریم در 

آینده حرف های امروزشان را فراموش نکنند.

وزیر ارشاد در یک جلسه دو كارت زرد از مجلس گرفت

همواره در جامعه اختالفات و پدیده های زشت و زیبا وجود داشته است؛ حتی با 
وجــود خدمات بی نظیری که پیامبر اکرم)صلوات اهلل علیه وآله( به مردم جامعه آن روز 
عربستان کرد و آنها را از حضیض ذلت به اوج عزت رسانید، پس از رحلت آن حضرت 

دیری نپایید که برخی از صحابه در میان مسلمانان اختالف ایجاد کردند.
قرآن بهترین قانون و پیامبر اســالم بهترین مجری قانون بود، با این وجود هنوز 
چند سالی از وفات آن حضرت نگذشته بود که افرادی از امت ایشان در کربال باالترین 
جنایات را نسبت به فرزند ایشان مرتکب شدند! با توجه به این واقعیات تاریخي نمی توان 
توقع داشت که وجود قانون خوب و مجری صالح، به تنهایي موجب شود که همه افراد 
جامعه راه صالح را بپیمایند؛ زیرا همه انسان ها مختارند و دائماً با قرار گرفتن در شرایط 

مختلف در حال امتحان شدن هستند.
هر یک از ما باید وضعیت خودمان را در این امتحانات بسنجیم و ببینیم چه مقدار 
به تکلیفمان عمل کرده ایم،یکی از وظایف ما این اســت که اگر با انحرافی در جامعه 
مواجه شــدیم، آن را ریشه یابی کنیم، تا بتوانیم راه درمان آن را بیاییم. انحرافاتی که 
در صدر اسالم و پس از وفات پیغمبر اکرم ایجاد شد و نیزانحرافاتی که بعد از پیروزي 
انقالب اســالمی پیدا شــد، نمونه های خوبی در این زمینه هستند که مي توان آنها را 

مقایسه و ارزیابی کرد.
خطر نخبگان سست ایمان برای دین و انقالب

 متأسفانه گاهی برخي از متدینین که ادعای الگو و راهنما بودن برای دیگر افراد 
جامعه را دارند، کارهایی انجام می دهند که آثار سوء آن از اقدامات دشمنان بیشتر است 

و چه بسا دشمن خواسته  خود را به وسیله این افراد محقق می کند.
بخشی از علل انحرافات در صدر اسالم و امروز مشترک است، یکی از عمده ترین 
این علت ها این اســت که متأسفانه برخی مدیران ارشد و سردمداران جامعه حقیقت 
دین را بدرستي نشناخته اند و به آن اعتقاد کامل ندارند؛ حتی برخی از ایشان معتقدند 
که تاریخ مصرف دین گذشته و احکام اسالم متعلق به 1۴00 سال پیش بوده و امروزه 

با پیشرفت علم، دین کارآیی ندارد! 
گروهي از فرهیختگان جامعه ما نیز که معتدل تر هستند، دین را حداکثر به عنوان 
یک نهاد در کنار سایر نهادهای اجتماعي مانند اقتصاد و امنیت مي دانند،  که این همان 
تفکر سکوالریسم است. بر اساس این تفکر، تنها راه پیشرفت این است که نهاد دین 
در حوزه امور فردی باقي بماند و دخالتي در امور اجتماعي نداشــته باشد؛ برنامه هاي 
مورد نیاز براي اداره جامعه و مســائل مشابه نیز از علوم روز اخذ شود؛ همان گونه که 

کشورهای دیگر دنیا چنین می کنند!
بســیاری از این افراد قلباً آرزو دارند که ای کاش ایران هم نه مثل آمریکا –چون 
معتقدند ایران نمی تواند به آن حد برسد!- بلکه مانند اسرائیل، شبیه یکی از ایالت های 
آمریکا می شــد؛ البته مخالفتي هم با نماز خواندن و عزاداری سیدالشــهدا)ع( ندارند. 
متأســفانه چنین تفکری در ذهن بسیاری از افراد، از عوام تا نخبگان وجود دارد. خدا 

نکند که چنین تفکری در بزرگان حوزه هم نفوذ کند!
لزوم روشنگری برای افراد كج فهم و منحرف

 یکی از مشکالت اساسی که هم امروز و هم در صدر اسالم مطرح بود، این است 
که علیرغم پذیرش این مســئله از سوي امت اســالمي که باید از رسول خدا)ص( و 
اولی االمر پیروی کرد، اما در عمل، خانداني مثل عباسیان 500 سال بر قلمرو کشورهاي 

اسالمي سلطنت کردند.
باید طرحی اندیشیده شود و برای اجرای آن برنامه ریزی صورت گیرد که با انجام 
آن ـ  هر چند در درازمدت- بتوانیم به هدفی که خدا و اولیای او داشتند نزدیک شویم؛ 
این طرح باید برای همگان روشن کند که اسالم کامل ترین دین است و برای همه ابعاد 
زندگی انسان، از قبیل رفتارهای فردی، نحوه ارتباط با  افراد خانواده، مسائل اجتماعي 
و حتي تعامالت بین المللی برنامه دارد،چنین کاری باید عاقالنه، همراه با مراعات ادب 
و احترام نسبت به افراد صورت گیرد، در انتخاب راه نیز باید ارزش های دینی رعایت 
شود؛ مبادا رفتارهایی انجام دهیم و سخنی بگوییم که ناخواسته زمینه پیشرفت کار را 
از بین ببرد. چه بسا گاهی باید به افرادی که دچار خطا و اشتباه شده اند، احترام گذاشت 
و حتی دستشان را هم بوسید تا مسیر فهم صحیح دین برای ایشان روشن شود؛ حتی 

ممکن است براي جلوگیري از توطئه دشمنان چنین کاری وظیفه شرعی هم باشد.
در این مســیر حتی باید با کفار هم مهربان بود تا زمینه هدایت آنها فراهم شود؛ 
از همین روست که بخشی از زکاتي که از مسلمانان گرفته مي شود، به عنوان »مؤلفة 
قلوبهم« برای جلب نظر کافران در نظر گرفته شده، تا آنها نسبت به اسالم خوشبین 
شوند؛ چه بسا این کار عاملي شود براي اینکه آنها تحقیق کنند و حقیقت را بشناسند، 
چون بسیاری از این افراد قلوب مستعد و پاکی دارند و آماده شناخت حقیقت هستند.

ضرورت شناساندن حقیقت دین به افراد جامعه
ابتدا باید ببینیم حقیقت دین چیست؛ آیا دین، مطابق نظر جامعه شناسان، صرفاً 
اعتقاد به قداست یک امر و انجام برخي مناسک است؟! اگر ما تعریف دیگري از دین 
داریم، باید با فکر و اندیشه، طرحی براي معرفي آن آماده و برای پیاده سازي آن سعي 
و تالش کنیم؛ البته آماده کردن چنین طرحي به این معنا نیست که خود ما می توانیم 
به تنهایي همه کارها را بر عهده بگیریم؛ بلکه باید ببینیم ما در کجای آن قرار می گیریم 
و چه بخشی از آن بر عهده ماست.امروزه دنیا ما را به عنوان کشور والیت فقیه می شناسد؛ 
دغدغه امام راحل)ره( نیز تا آخرین لحظات عمر همین مسئله بود؛ اما متأسفانه شناخت 
مردم نسبت به این عنصر رو به ضعف است؛ زیرا طبیعتاً نسل جدیدی که پا به عرصه 
گذاشته، مانند نسل هاي قبل با این مفهوم آشنایی ندارد؛ از سوی دیگر نسل امروزي 
روحیه اي مطالبه گر دارند؛ به این معنا که به جاي قدردانی از زحمات گذشــتگان و 
فداکاري هاي شهدا براي به ثمر رسیدن انقالب، بیشتر نقص ها و مشکالت را می بینند 
و چه بســا به خاطر غفلت از ریشه برخی مشکالت، اصل چنین حکومتی را ناکارآمد 
بپندارند. شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز با باراني از شــبهات، ذهن ها را از 
شناختن حقیقت باز می دارند؛ شبهاتي که دامنه آنها از ایجاد تردید در اصل دین، تا 
مسائل مربوط به انقالب اسالمی و والیت فقیه گسترده است. امروز همگان فهمیده اند 
که نوک حمالت دشمن به سوي والیت فقیه است،مانع اصلی بر سر راه دشمنان براي 
رسیدن به اهدافشان همین اصل است؛ مگر نه اینکه برخي کشورهای دیگر که عنوان 

جمهوری اسالمی دارند، اما از والیت فقیه بي بهره اند، با آمریکا مشکلی ندارند؟!
والیت فقیه، ستون اسالم

اینکه دشمنان با ایجاد شبهه و داده های غلط قصد انحراف اذهان را داشته باشند، 
تعجبی ندارد؛ اما تعجب در این است که گاهي شنیده مي شود، کساني در حوزه علمیه 
به بهانه بحث علمی، این مسئله را مطرح مي کنند که در اسالم چیزی به نام حکومت 

نداریم، چه رسد به جایگاهي براي والیت  فقیه!! 
مــا بــرای تبیین والیت فقیــه، که مهم ترین رکن جامعه اســالمی اســت، چه 
کرده ایم؟برخی از کارهایی که قبل از انقالب در زمینه مسئله والیت فقیه انجام شده، 

قوی تر و بهتر از اقدامات صورت گرفته بعد از پیروزي انقالب است!
شاید بتوان گفت: امروز والیت فقیه ستون اسالم است،در طول 1۴ قرن گذشته، 
به غیر از حضرات معصومین )ع(، چند نفر را سراغ دارید که در همه زمینه هاي الزم 
براي رهبري و مدیریت جامعه، از فقاهت، تا تدبیر، صبر، حلم، دوراندیشی و حتي امور 
دیگري از قبیل هنر و ادبیات، به جامعیت رهبر معظم انقالب باشــند؟ به یاد داشته 
باشیم که: »اگر شکرگزاری کنید، )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی 

کنید، مجازاتم شدید است «.)ابراهیم/۷(
البته توقع اینکه دولتی تشکیل شود که هیچ نقطه ضعفی نداشته باشد، بیجاست؛ 
اما هیچ کس انتظار نداشــت که ضعف دولت به این شدت و وسعت باشد! باید توجه 
داشته باشیم که همه مردم در برابر دشواري ها مانند سلمان و ابوذر نیستند و چه بسا 

سختی ها و مشکالت معیشتی و فشار اقتصادی سبب ضعف دینشان شود.
در شرایط کنوني، دین بسیاري از مردم در معرض خطر قرار گرفته است و نمی توان 
توقع داشــت که ما به مردم بگوییم دعا کنید تا مســتجاب شود و آنها هم بپذیرند. از 
سوي دیگر قرار نیست بدگویي از دولت دردی را درمان کند؛ بخصوص اگر انتقادات و 
بدگوئی ها غیردقیق و غیرمستند باشد؛ همچنین نمی توان در برابر مشکالت مردم سکوت 
کرد؛ زیرا بی تفاوتی نسبت به دردهاي مردم اشتباه است؛ بلکه وظیفه ما نقد مستدل، 

منصفانه و مؤدبانه است و الزم نیست در نقدها از کسی نام ببریم.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( 
درجمع تعدادی از خطیبان برجسته كشوري؛ قم؛ 97/6/5 

زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

كم كاری نخبگان در تبیین والیت فقیه 

َو لَــْن تَْرضی  َعْنَک الَْیُهوُد َو الَالَنّصاری  َحَتّی 
ِبَع ِملََّتُهْم ُقْل إَِنّ ُهَدی اهلل ُهَو الُْهدی  َو لَِئِن اتََّبْعَت  تََتّ
أَْهواَءُهْم بَْعَد الَّذي جاَءَک ِمَن الِْعلِْم مالََک ِمَن اهلل 

ِمْن َولٍِيّ َوال نَصیٍر1
طبق قانون و قاعده خلقت، اقدامات ما هرچه 
که باشد ثبت و ضبط خواهد شد و هیچ عملی در 
 دار دنیا فانی و از بین رفتنی نیست و روزی که باید 
پاسخگوی اعمال خود باشیم، خواهیم دید که ریز 
و درشت کارهایمان و حتی»إِْن تَُک ِمْثقاَل َحَبّهًْ 
ِمْن َخْرَدٍل«۲ را هم خدا محاســبه نموده و از قلم 
نینداخته اســت، تا چه رسد به اموری که مرتبط 
با ســعادت و شقاوت، صالح و ضالل، پیشرفت و 
پسرفت و نهایتاً هرچه که به خیر و شر جامعه و 
نسل های فعلی و بعدی بینجامد و تا چه رسد به 
وظیفه ســنگین وکالتی که افراد، تعهد کرده و 
»با قسم خوردن«، می پذیرند و بار و وبالش را بر 
عهده می گیرند باشند و باید در معرکه قیامت و در 
حضور خداوند، پاسخگوی آنچه که به گرده گرفته 
و نزد آنان که وکیلشان شده اند، باشند. این تذکار 
و هشدار باشی است برای قلوبی که ممکن است 
هرچیز را به محک سیاست زدگی و با چرتکه دنیا 
به حســاب آورند و نشنوند. شاید که در هیاهوی 
دنیازدگی و غوغای سیاست بازی و مسابقه تقلب، 

بازنگری کنند  که آنها قسم خورده اند.
تشکیل حکومت اسالمی آرزو و آرمان انبیاء 
و اولیاء و شــهدا و مظلومین و مستضعفین طول 
تاریخ و عرض جغرافیاست. اگرچه در برخی مقاطع 
و مناطق، صورت تحقق به خود گرفته ولی با انقالب 
اسالمی ایران در قرن بیستم و تداوم چهل ساله آن، 
منشأ امید خداجویان و مأمن مظلومان و مأوای 
جوانمردان عالم گردیده اســت. مرور سرگذشت 
انقالب شریف اســالمی ایران اگرچه برای مردِم 
نجیبمان، توضیح واضحات است ولی برای برخی 
کاربِدستان نســیان زده، ضروری و حیاتی است. 
چراکه هرچه مســئولیت ها ســنگین شود باید 
عبرت گیری و درس آموزی از پیشینیان نیز بیشتر 
شود که پیش از ما، بهتران و بدترانی بوده اند که 
با همین اداها و ادعاها، همین مســئولیت ها را به 
عهده داشته اند و  ای بسا مدعی تر از ما نیز بوده اند 
و اکنون در برزخ، عمر خود را ســیر کرده و آنچه 
را کشته اند درو می کنند و واقعیت اعمال خود را 
می بینند و بین ما یا نام نیکی از آنها مانده یا لعن 
و نفرینی که از سِر خشمی حسرت آلود، نثارشان 
می کنیم و اگرچه مکنونات قلب و ارتعاشات ایمان 
و اعماق قلب ها برای خداوند عادل و مقتدر روشن 
است ولی قضاوت آیندگان نیز محکمه ای است که 

نباید از آن غافل شد.
و باید دانســت کــه مســئولیت ها هرچه 
مهم تر  باشــد اثرش ماندگارتر است. در تاریخ کم 

نگاهقسم خورده اید
محمدهادی صحرایی

نبوده اند مردمان خوبی که با تصمیمات سنجیده و 
شــرافتمندانه و مردانه خود، مردم و میهن خود را 
ده ها ســال به پیش برده اند و نام نیکشان در دفتر 
بندگاِن سودمنِد خدا ثبت و ضبط گردیده است و 
در مقابل آنان نیز کم نبوده اند ناجوانمردانی که به 
مســئولیت و مقام خود و فرصت خدمت و نعمت 
اعتمادی که خدا از آنها در دل مردمانشان گذاشته، 
به دید »طعمه و سفره« نگریسته اند و شرافت خود 
را به جیفه عفن پول و پیشنهاد و سود و استخدام 
خود و نزدیکانشان فروخته اند و ملت و مردم خود را 
ده ها و شاید صدها سال به عقب کشانده اند و اکنون 
در پیشگاه خدا به عنوان خائنین و نفرین شدگان، در 
صف پاسخ اند. امروز هر ایرانی مذهبی یا غیر آن، به 
شرافت امثال خواجه نصیر و شیخ بهایی و امیرکبیر 
درود می فرســتد و هر ایرانی مذهبی و غیر آن، به 
مسببین ترکمانچای و گلستان و حراج بحرین، نفرین 
می کند. چقدر بین این دو طایفه تفاوت هست. درود 
و رحمت خدا و صالحان به شرافتمندان و امانتداران 
و لعنت و نقمت ابدی بر خائنین و مردم فروشان و 

دین به دینار دادگان.
مردم ایران در دورانی که کدخدای شرق »خدا« 
را انکار و کدخدای غرب در کلیسا دفنش کرده بود، 
رهبری از ســالله پاکان را برگزید و از اعماق تاریخ 
و از عمق جان، فریاد خدا خدا ســر داد و خفتگان 
را بیدار و اردوگاه شــیطان را آشفته کرد. دشمنان 
از این انقالب با عنوان »زلزله ای فراگیر« یاد کردند 
که دودمانشان را به باد خواهد داد. مردم با استقرار 
جمهوری اســالمی خود »ایران را از زیر ســلطه   
انگلیس و آمریکا بیرون کشید«3 و ده ها هزار مستشار 
مفتخــور را با ذلت، اخراج کرد و با صدای با صالبت 
و صاف، به دشمنان » نه« گفت. مسئولین وابسته و 
سفارش شده از سفارتخانه های اجانب را کنار زد و 
خود از میان مدعیان خدمت و صداقت و ارادت به 
انقالب، نماینده و وکیل و مسئول انتخاب نمود تا راه 
نیمه تمام را ادامه دهند و رسالت را به اتمام رسانند. 
با اتکاء به خدا و ایماِن به اراده ها، هیمنه قلدران را 
شکست و تاریخ را نجات داد و از قرن بیست به بعد 
را به نام »خمینیون« رقم زد. بدترین و بیشترین و 
طوالنی ترین و نامردانه ترین تحریم ها را تحمل کرد تا 
برای مردمان جهان ترجمان این آیه باشد که فرمود: 
»کســانی که گفتند پروردگار ما اهلل است، سپس 
ایســتادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند 
و می گویند: هان، بیم مدارید و غمگین مباشید، و 
بشارت باد بر شما بهشتی که وعده داده می شدید«.۴

در دوران شــعِب ابی طالِب انقالب و زمانی که 
مردم گوشت را به »ربع کیلو« می خریدند و لباس 
را با وصله می پوشــیدند و رزمندگان با سیم تلفن 
و قوطی کنســرو، برای عراقی ها میدان مین و تله 
می ساختند، به آمریکای مقتدرِ دوران کارتر و ریگان، 

محل نمی گذاشتند تا چه رسد به امروزی که آمریکا 
گرفتار ترامپی شده که مضحکه جهان است و نماد 
شــیرین کاری. زمانی، امام خمینی، مک فارلین را 
دست از پا درازتر به آمریکا برگرداند و زمانی، به خاطر 
تداوم حمایت های شوروی از صدام گفت سفیرشان را 
بخوانید و او را تحقیر کنید. سفیر قلدر را صدا زدند و 
چنین کردند. و امروز که امام صدیقمان پشت نیل 
است و با اقتدار می گوید »إَِنّ َمعي  َربِّي َسَیْهدیِن«5 
چرا عده ای قالب تهی کرده اند؟ »مالَُکْم التُْؤِمُنون؟ « 
آنها که با شروع انقالب و جنگ، به بهانه درس، با خود 
و خانواده شان به خارج فراریدند و امروز برای مردِم 
شجاع و شرافتمند، قیافه می گیرند، بخوانند و بدانند 
که وقتی ۸0 کشور صدام را تجهیز و تشجیع کردند 
و قالده اش را باز کردند و به جان ایران انداختند، مردم 
بــا همان بضاعت انــدک و دل و جرأت زیاِد خود، 
جوانان سرو و صنوبر خود را به پای انقالب قربان و 
»جنگ را اداره کردند« و امروز هم از سفره انقالبی 
که همان مسئوالن کذایی و آقازادگانشان، دهه هاست 
در کمرش نشسته اند، کم بهره ترینند و بی ادعاترین.  
مردم ایران بعد از جنگ هم دســت از انقالب 
نکشیدند. چون که می دانســتند خدای انقالب و 
دفــاع مقدس، با خدای بعد از آن و هنگام تحریم، 
یکی است. زمانی که سازندگی شروع شد و سروکله 
همان فراریان مدرک به دســت و جویای صندلی، 
پیدا شــد و با نســخه ترجمه ای خود، تورم را به 
۴۹ درصد رســاندند و در دوران اصالحاتی که به 
خاطر ضعف مدیریتی و وادادگی، به غیر از اقتصاد 
لنگان، دوباره ترورهای خیابانی شــروع شد و... تا 
امروزی که ســانتریفیوژها و رآکتور اراک را با یک 
باغ سیب و گالبی برجام عوض کردند و میوه کرمو 
تحویل مردم دادند و تا یکشنبه گذشته که به جای 
پرداختن به توفان شن سیستان و سیل مازندران و 
زلزله زدگان کرمانشاه و سر از کمر بریدن محتکران 
و وزارتخانه های بی مسئول و نقدینگی افسانه ای و...، 
برای جلب نظر کدخدا، CFT را تصویب کردند، باز 
هم مردم پای انقالبند و نظاره گر همان مسئوالن و 
آقازادگان کذایی به عالوه کاسبکاران سیاسی اند، که 

باالخره می خواهند چه کنند؟ 
»برجام« کــه برای رفع »بالمــره« تحریم ها 
بــود، »توهین به مردم« را نیــز به تحریم ها افزود 
و در ازای اسب زین شــده ای که دادیم، افسار پاره 
آن را هــم پس ندادند، حاال با چه عقلی می گویند 
باید برای دشمنان شفاف سازی کنیم؟ نمی دانیم. 
»َحِد یَِقِف«6 خودکم بینی و خود تحریمِی برخی، و 
زیاده خواهی دشمنان کجاست؟ نمی دانیم. مشکل 
مردم با برجام و تورم و دولت تدبیر، کم اســت که 
به آن اضافه می کنید؟ برای مردمی که اراده خود را 
بارها به رخ تاریخ کشیده، سخت است که حرف زور 
ظالم بشنود و مسئوالنش برای خوش آمِد دشمن، 

این گونه دستپاچه باشند. این همه هزینه سازش 
بس نیست؟ شیوه دشمن همین است که گاهی 
گروهی، مثِل »گاوســعود شیرده« را می دوشد و 
گاهی از گروه ضعیف النفِس دیگری، تا می تواند 
امتیــاز می گیرد. آمریکا دیگر باید با چه زبانی به 
»بن سالخ ســعودی« بگوید »گاو« تا بفهمد؟ و 
باید به چه زبانی به برخی گفته شــود که »هرگز 
یهودیان و مسیحیان از تو راضی نمی شوند، مگر 
آنکه از دینشان پیروی کنی«۷ پس تکلیف خودت 

را با مردمت روشن کن.
با توجه به سخن اخیر آقای روحانی مبنی بر 
اینکه تحریم های آمریکایِی آبان ماه، همین بود که 
زودهنگام انجام شد و مابقی جنگ روانی و هیچ 
اســت، چرا باید دوباره َدم کدخدا را ببینیم؟ این 
سخن وزیر امور خارجه در یکشنبه سیاهِ مجلس، 
که »مــن و رئیس جمهور تضمیــن نمی دهیم 
با پیوســتن به الیحه حمایت مالی از تروریســم 
مشکالتمان حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین 
بدهیم که با نپیوستن به آن، آمریکا بهانه مهمی 
برای افزایش مشــکالت ما پیــدا خواهد کرد« با 
چه استداللی مالک تصمیم می شود؟ تسلیم که 
تدبیر نیست و ترس که هنر نیست و رأی مخفی 
که شجاعت نیست. شما قسم خورده اید! تحمیل 
این همه هزینه برای ســازش، بی خردی نیست؟ 
منافع و عزت ملی اســتخوان نیست که گاهی با 
برجام و گاهی با FATF وCFT، جلو شیاطین 
بیندازید تا مزاحمت نکنند. تا کی برخی مسئوالن 
ما به جای رفع دلواپسی مردم، خود را مسئول رفع 
نگرانی کدخدا و دلشاد کردنش می دانند؟ آمریکا 
نگران است، به جهنم، شما به کارتان برسید. اگر 
مســلمانیم و قرآن را ورق زده ایم، به ما می گوید 
»شما کسانی هســتید که آنان را دوست دارید 
درحالی که آنان شما را دوست ندارند... چون با هم 
خلوت کنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان 
خود را می گزند. بگو: »به خشم خود بمیرید« که 

خداوند به راز درون سینه ها داناست«. ۸
ـــــــــــــــــــ

1 - و هرگــز یهودیان و مســیحیان از تو راضی 
نمی شــوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو: 
»در حقیقت، تنها هدایِت خداست که هدایت ]واقعی [ 
است.« و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد، 
باز از هوس های آنان پیروی کنی، در برابر خدا سرور و 

یاوری نخواهی داشت. سوره بقره آیه1۲0
۲ - پســرکم، اگر عملت هــم وزن دانه َخردلی و 
در تخته  سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خدا 
آن را می  آورد، که خدا بس دقیق و آگاه اســت. سوره 

لقمان آیه 16
3- ســخنرانی مقام معظم رهبــری در اجتماع 

صدهزار نفری ورزشگاه آزادی. 1۲مهر 13۹۷
۴- سوره فصلت آیه 30

5- پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی 
می کند. سوره شعرا آیه 6۲

6- محل و موقع توقف.
۷- سوره بقره آیه 1۲0.

۸- سوره آل عمران آیه 11۹.

بدانيد كه همه قدرت هاى شيطاىن، همه وابستگان به قدرت هاى شيطاىن مثل 

سازمان عفو بني امللىل و ديگر سازمان ها، همه دست به هم داده اند كه اين جمهورى 

اسالمى را در اينجا خفه كنند و نگذارند شكوفا بشود و خوف اين را دارند كه اين 

انقالب به جاهاى ديگرى كه منافع آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شامها 

را رسد كنند و شامها را سست كنند، به خيال اينكه با اينطور توطئه ها مى توانند 

ملتى ]را[ كه براى خدا و اسالم قيام كرده است، ]سست كنند.[ اين ملت تا اسالم 

هست، به جاى خودش ايستاده است و خدمت مى كند.
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900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 
نفر از دانشگاهیان اصالح طلب درباره مسائل 
جاری كشــور اعالم كردند: از رویکرد عقیم 
»بحران – بن بست« به فرآیند مّلی »ظرفیت 

– راه حّل« بپیوندید!
۹00 نفر از استادان دانشگاه های سراسر کشور 
در بیانیه مســتدل خود در پاســخ بــه نامه ۲۹0 
نفر از دانشــگاهیان اصالح طلب تصریح کردند: در 
بیانیه ای که طی روزهای اخیر از ســوی برخی از 
افراد دانشــگاهی و سیاسِی وابســته به گروه های 
اصالح طلب و همســوی دولت منتشر شده است، 
اّدعاهای گرانبار و وارونه ای نسبت به انقالب و نظاِم 
اسالمی مطرح گردیده که نمی توان از آن، به  سادگی 
عبور کرد یا آن را نادیده انگاشت. همچنانکه قابِل 
پیش بینــی بود، به دنباِل چالش  های ســاختگی و 
ناشــی از سطحی اندیشــی و بی عملِی کارگزاراِن 
اصالح طلــب و تکنوکرات در حوزه اقتصاد، موج  ها 
و تحّرکاتی از نوِع نامه نگاری ها و بیانیه پراکنی ها به 
راه افتــاده و خواهد افتاد تا توصیه ها و تجویزهایی 
چنین کم مایه و غیرعلمی )و بعضاً دون شــأن علم 
و عالمان(، در چارچوِب شرایِط پیش  ساخته شده و 
تصّنعی، معنادار و موّجه شوند، حال آن که واقعّیت، 
آنچنان هم پوشیده و پنهان نیست که نتوان درست 
 را از نادرســت بازشناخت و مّتهم را بر جای شاکی 

نشاند. 
بر این اســاس، گویا اگر بیش از این، خاموشی 
ُگزینیــم و به  نفــِع پاره ای مالحظــات و مصالح، 
روشــنگری نکنیم، جریان  های سیاسی، حقایق را 

آنچنان معکوس جلوه خواهند داد که به تدریج، افکاِر 
عمومی تصّور خواهد کرد که این گروه ها، تاکنون 
حاشیه نشــین و منزوی و از قــدرت برکنار بوده  و 
اینکه نسخه عالِج دردها و امراض را در اختیار دارند.
در ادامه این نامه آمده است: گفتمان اصالحی 
مّدنظر نویسندگان خواســته یا ناخواسته در واقع 
ترجمان به روز شــده ای از استحاله انقالب اسالمی 
است که سال ها پیش مطرح کرده و امروز به بهانه 
مشکالت معیشــتی عدیده مردم – که دستپخت 
مدیریت خود ایشان و همسویان آنها است- تصور 
می کنند که می توانند آن را آشکار نمایند. کسانی 
که در عمده سال های بعد از انقالب، زمام مدیریت 
دولتی و سیاســت گذاری های پولی و بانکی را در 
دست داشــته اند باید پاسخگو باشند، نه طلبکار و 
مطالبه گر! هر زمان تفکــر انقالبی در عرصه ای از 
عرصه های مدیریت کشــور اعّم از امنیت، اقتصاد، 
فرهنگ و اجتماع حاکم بــوده آن عرصه کارآمد، 
کامیاب، موفق و موجد رضایت عمومی و اجتماعی 
شــده و هر زمان تفکر انقالبی کنار گذاشته شده و 
به نسخه های غیربومی، غیردینی و غیرانقالبی عمل 
شده، منشأ ایجاد برخی آسیب های اجتماعی، مفاسد 
اقتصادی یا  اشــکاالت مدیریتی در حوزه اقتصاد و 

اجتماع شده است.
در بخش دیگری از بیانیه استادان آمده است: 
متن نامه شــامل لیستی از مشــکالت، چالش ها، 
بحران ها و مســائلی اســت که نگارش این لیست 
بلندبــاال هنر و دانــش ویــژه ای نمی خواهد؛ اما 
نامه در بخش راه حل ها بــه کلّیات و بیان عبارات 

کلــی و عمومی بســنده کــرده و از ارائه راه حل 
علمی، کارشناسی، عینی، دقیق و سیاست پژوهانه 
و سیاســت گذارانه ناتــوان بوده اســت. مدلی که 
نویســندگان نامه در پیش گرفته اند مدعی مدل 
بحران – راه حل است؛ یعنی ارائه تصویری بحرانی 
از جامعه و ســپس راه حل هایی مبتنی بر آنکه این 
روش شناسی در اکثر حوزه ها ناگزیر نتیجه ای جز 
»بحران–بن بست« ندارد. ایراد اساسی این مدل آن 
است که بر پایه نا امیدی از شرایط موجود بنا شده 
که با ادعای امیدواری نویســندگان در ابتدای نامه 

همخوانی ندارد.
اعضــای هیئت علمی در ادامه بــه عدم ارائه 
راهکار در نامه اصالح طلبان اشاره کرده و می افزایند: 
این نامه هم مانند موارد مشــابه منتشره از سوی 
این جریانات، عمده مشــکالت و راه حلشان را در 
راه حل های سیاســی و آزادی های اجتماعی بیان 
می کند. سیاســت زدگی نامه آنجا اوج می گیرد که 
یکی از راه حل های عاجل خروج از بن بســت های 
ادعایی نویسندگان در موضوعات زیست محیطی و 
نظایر آن، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی عنوان 
می شود. آیا منظور از زندانیان سیاسی امثال رامین 
حسین پناهی تروریست است که قاتل شهروندان 
عزیز کشورمان بوده یا جاسوس های آمریکا و اسرائیل 
که در نقش فعال رسانه ای فعالیت می کرده اند؟ آیا 
به راستی راه حّل خشکسالی کشور، اعالم عفو عمومی 
است؟ آیا این ادعاها با سلوک دانشگاهی کمترین 

نسبتی دارد؟
در این بیانیه عنوان شــده اســت: جمهوری 

اسالمی ایران بی تردید در یک وضعّیت خطیر جنگ 
اقتصادی قرار دارد. به کارگیری واژه »جنگ« برای 
توصیف موقعّیت اقتصــادی اگر تا پیش از خروج 
آمریــکا از برجام و اعمــال تحریم های همه جانبه 
اخیر بــر ایران از نظر برخــی تحلیل گران داخلی 
همچنان اغراق آلود می نمود؛ اما در شرایط کنونی 
واقعّیتی مورد اذعان و اجماع ملّی است. این درجه 
از صف آرایی و منازعه اقتصادی در مقیاس جهانی 
و در تاریــخ تنش هــا و هماوردی هــای اقتصادی 
دولت ملّت ها، وضعّیت بی نظیر و بی ســابقه ای را 
نشــان می دهد. باالبردن درجه تحریم اقتصاد یک 
کشور به شــدیدترین صورت قابل تصور از تحریم 
 اقتصادی را با هیچ استعاره ای جز جنگ نمی توان 

توضیح داد.
در بخش هــای دیگری از بیانیــه ۹00 عضو 
هیئت علمی دانشگاه ها آمده است: به رغم اّدعاهای 
نویسندگان نامه، کشور و نظام دچار بن بست نیست، 
ما دچار بن بست نشده ایم و نباید بحران کارآمدی 
دولتی را به حاکمیت سیاسی نسبت داد؛ چون هیچ 
بن بستی در ظرفیت هویت ملّی ایرانی وجود ندارد 
و نظام، همچنان از عهدۀ حّل مسئله ها و مشکالت 
برمی آید. باید میان اصل ناکارآمدی دولتی و کلّّیت 
حاکمّیت از یک ســو، و وجود اختالل کارکردی در 
برخی نهادها و زیرمجموعه های آن، تفاوت قائل شد.
متن کامل این نامــه خواندنی و پرمحتوا که 
به دلیل طوالنی بودن امکان انتشار آن در روزنامه 
فراهم نشد، در سایت های اینترنتی قابل دسترسی 

و مطالعه است.

پاسخ مستدل 900 استاد دانشگاه به نامه  ساختارشکنانه مدعیان اصالحات

حجت االسالم صدیقی در خطبه های نماز 
جمعه تهران از وزارت راه برای عدم پیگیری 
مشــکل كامیون دارها گالیه كرد اما پاسخ 
وزارت راه بیانیه ای بود كه در آن مدعی شد 
كامیون دارها كمترین مشکل را دارند! با این 
حال در جلسه دیروز مجلس نماینده مباركه 
از عدم رسیدگی این وزارتخانه به مشکالت 
خبر داد همچنین وزیر ارشاد در جلسه دیروز 

دو كارته شد.
زهرا ســعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه 
و سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور خود، گفت: مهم ترین 
مســئله کشــور که پایه اقتصادی ما است، بحث 
کامیونداران مظلوم و زحمتکش است که قریب به 
۲0 روز از اعتراضات صرفا صنفی و نه سیاسی آنها 
می گذرد. این قشــر اعتراضات خود را به زبان های 
مختلف و با نامه، مکاتبه، مراوده و غیره به مسئوالن 

گفتند اما ما کاری برای آنها نکردیم.
وی با بیان اینکــه در این مدت فرصت تذکر 
حتی دو دقیقه ای به وی برای طرح این موضوع در 
صحن علنی مجلس داده نشد، اضافه کرد: کامیون 
داران و رانندگان صبورترین و زحمت کش ترین اقشار 

هستند که سهم خود را در این انقالب ایفا کردند.
وی خطاب به نمایندگان و مسئوالن کرمانشاه 
و با یادآوری زلزله سال گذشته این منطقه، گفت: 
هر زمان که از کرمانشاه دستور دادند، کامیون داران 
خود را به خط کردیم تا خاطری از زلزله زدگان مکدر 
نشــود و این قشــر هر آنچه توان داشتند در میان 
گذاشتند ولی ای کاش امروز درد آنها را می شنیدیم.
وی با طرح این ســؤال که مســئول مستقیم 
رسیدگی به امور کامیون داران در این کشور در دولت 
کیست، توضیح داد: وزارت راه مسئولیت را بر دوش 
وزارت صنعت می گــذارد؛ وزارت صنعت به وزارت 
جهاد کشاورزی پاس می دهد؛ وزارت جهاد هم وزارت 

کشور را متولی امور کامیون داران کشور می داند.
الزم به ذکر است که جمعه گذشته امام جمعه 
تهــران در خطبه های پیــش از نماز جمعه ضمن 

یادآوری مشکل کامیون دارها از وزارت راه خواست 
که برای حل آن اقدامی انجام دهد اما وزارت عباس 
آخوندی با انتشــار بیانیه ای مدعی حل مشــکل 
کامیون دارها شــده و امام جمعه تهران را به عدم 
اطالع کافی متهم کرد. حاال پس از گذشت قریب 
به یک هفته نماینده طیف مســتقل مجلس نیز از 

حل نشدن مشکل کامیون دارها گالیه کرده است.
دوكارت زرد در یک روز

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز در جریان طرح سؤال از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درخصوص نظارت وی بر عملکرد 
ضعیف و شــائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و 

مدیرعامل آن از توضیحات وزیر  قانع نشدند.
وی بــا بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای 
واردکننده هســتیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی 
و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب 
بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های 

بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.
همچنین در ادامه جلســه دیروز ســؤال ملی 
نصــراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشــهد از عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد را مورد بررسی قرار 
گرفت. نمایندگان پس از اســتماع سؤال پژمانفر و 
نهایتا پاسخ وزیر از اظهارات وزیر ارشاد قانع نشدند.
این سؤال درباره علت عدم نظارت بر سامانه های 
ویدئویی درخواســتی از سوی وزارتخانه فرهنگ و 

ارشاد بود. 
گفتنی  است نمایندگان با ۹۴ رای مخالفت، ۷۴ 
رای موافق و ۴ رای ممتنع از مجموع 1۹6 نماینده 
حاضر در جلسه به وزیر فرهنگ و  ارشاد کارت زرد 
دادند. به این ترتیب وزیر ارشاد در یک جلسه )دیروز( 

از مجلس دو کارت زرد گرفت.
هجوم به فرهنگ ایرانی 
و سهل انگاری مسئوالن

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد 
در ســؤال از وزیر ارشــاد درباره  علت عدم نظارت 
بر سامانه ویدئویی، اظهار داشت: حدود 5 میلیون 
کاربر برای سامانه های ویدئویی مذکور وجود دارد 

و متأســفانه در این سامانه ها فیلم های مستهجنی 
نمایش داده می شود.

وی افزود: بنده از هیئت رئیسه درخواست کرده ام 
که اجازه پخش بخشی از این محتواها در صحن علنی 
به ما دهد که رئیس مجلس بیان کرد وهن مجلس 
است که این محتواها در صحن علنی نمایش داده 
شــود و سؤال ما این اســت که چطور نمایش این 
محتواهــا در مجلس اشــکال دارد اما به راحتی در 

اختیار خانواده ها قرار می گیرد!؟
به گزارش فارس، عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس با اشــاره به تکالیفی که قانون برای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در این موضوع گذاشته 
است، گفت: برای مثال شورای عالی انقالب فرهنگی، 
مصوبه ای دارد که تکالیفی را برای وزارت ارشــاد 
در این راســتا مشخص کرده اما رعایت نمی شود و 
همچنین هیئت وزیران در سال ۸۲، آئین نامه ای 
برای نظارت بر نمایش فیلم در نظر گرفت که از آن 

هم تخلف می شود.
وی افزود: اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای 
دیگر قوانینی دارند که اجازه نمی دهند از یک سقفی 
بیشــتر فیلم های آمریکایی پخش شود، چرا که از 
آسیب فرهنگی به کشورشان جلوگیری می کند اما 

این مسئله در کشور ما لحاظ نمی شود.
عضــو کمیســیون فرهنگی مجلــس درباره 
محتــوای اغلب فیلم هــای خارجی کــه در این 
سامانه های ویدئویی بارگذاری می شود، گفت: این 
فیلم ها بسیار مشکل دار هستند و مسائلی همچون 
ترویج مسیحیت، خشونت، خودکشی و صحنه های 
مستهجن را نشان می دهند و به وفور در این سامانه ها 

پخش می شوند.
پژمانفــر تصریح کــرد: متأســفانه فیلم های 
هالیوودی بســیار زیادی به کشور ما رسیده است 
که تأثیر منفی بر ســینمای داخلــی می گذارد و 
ذائقه مخاطب را تغییر می دهد. همانطور که نیروی 
انتظامی بخشــی از وظایف خود را به پلیس +10 
منتقل کرد، الزم اســت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی برای حل این مشکل، راه  اندازی دفاتر ارزیابی 

فیلم را در دستور کار قرار دهد.
بار دیگر پیروزی وزیر راه 

بر نظارت مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز گزارش 
کمیسیون عمران درخصوص بخشنامه های وزارت راه 
و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان نهایتاً پس از استماع گزارش توسط 
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
با ۹1 رأی مخالف، ۸۹ رأی موافق و 10 رأی ممتنع 
از مجموع ۲16 نماینده حاضر در جلسه با ارسال این 

گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخشــی از این گزارش آمده است با توجه 
به تخلفات احراز شده از جمله اجرای ناقص قانون، 
اقــدام خارج از اختیــار و ورود به حوزه صالحیت 
قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی، تأخیر در 
اعــالم مغایرت ها به دیوان عدالت اداری و پیگیری 
ابطال بخشنامه های مذکور توسط سازمان بازرسی 
کل کشور  و عدم صیانت از قانون و مصوبات مجلس 
شورای اسالمی به دلیل توقف و عدم اجرای به موقع 
ماده ۴0 قانون و دیوان عدالت اداری، الزم است طبق 
ماده ۲36 قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای 

اسالمی اقدامات الزم به عمل آید. 
معافیت مرزنشینان از عوارض خروج

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
دیروز کلیات طرح اصــالح ماده ۲۴۲ قانون آیین 

دادرسی کیفری را تصویب کردند.
پس از تصویب کلیات این طرح، امیرحســین 
قاضی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: 
چون کمیســیون قضایی و حقوقــی این طرح را 
بررســی و اعالم نظر نکرده اســت، طــرح با این 
موافقت به کمیســیون ارجاع می شــود تا پس از 
بررســی و رفع اشــکاالت جزییات، در دستور کار 

مجلس قرار گیرد.
همچنین نمایندگان مجلس یک فوریت طرح 
اصالح بند ح تبصره 11 قانون بودجه ســال ۹۷ را 

مورد بررسی قرار دادند.

رئیس جمهور آمریکا در حالی ادعا می كند كه در 
دوره ریاست جمهوری وی از قدرت و نفوذ منطقه ای 
ایران در برابر این كشور كاسته شده كه اتفاقا آمریکا 
بیشترین سیلی ها را در منطقه طی دو سال گذشته از 

جمهوری اسالمی دریافت كرده است.
»دونالد ترامپ« در جمع حامیان خود در تجمع یکی از 
شهرهای ایالت »آیووا« به تکرار مواضع دولت خود در قبال 
ایران، عربســتان ســعودی، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ناتو 
پرداخت.رئیس جمهور آمریکا در بخشی از این تجمع انتخاباتی 
از خروج غیرقانونی واشــنگتن از توافق هسته ای گروه 5+1 

)برجام( و مواضع ضدایرانی دولتش دفاع کرد.
وی مدعی شد: »به ایران نگاه کنید، قبل از اینکه من )به 
ریاست جمهوری( برسم، ایران می توانست ظرف 1۲ دقیقه 
کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد اما حاال در تالش برای 

بقا هستند و در تک تک شهرهایشان شورش وجود دارد.«
این ادعای مضحک رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح 

می شــود که آمریکا بیشترین ســیلی ها را در دوره ریاست 
جمهــوری وی از ایران در جــای جای این منطقه از جمله 
در عراق، سوریه و یمن دریافت کرده است. ترامپ در بخش 
دیگری از این سخنرانی بار دیگر اظهارات اخیر خود درباره 
پادشاه عربستان سعودی و گفت وگوی تلفنی اش با او درباره 
لزوم »پرداخت پول« توسط ریاض به واشنگتن را تکرار کرد.
وی که پیشــتر گفته بود عربســتان ســعودی بدون 
حمایت نظامی آمریکا دو هفته بیشــتر دوام نمی آورد، حاال 
در تازه ترین اظهاراتش گفــت: »کاری که ما می کردیم آن 
بود که در ازای دریافت هیچ چیزی، از کشــورهای ثروتمند 
حفاظت می کردیم«.ترامپ ادامه داد: »آیا از نظر شما عربستان 
سعودی کشور ثروتمندی نیست؟ قطعا هست. من به پادشاه 
)ملک سلمان( گفتم، شما باید پول بپردازید، ببخشید ولی 
باید پول بدهید چرا که شــما پول دارید و ما داریم از شــما 
حفاظت می کنیم. شــما باید هزینه اش را بدهید، شما باید 

هزینه اش را بپردازید«.

ادعای مضحک ترامپ :

ایران قبل از من می توانست 12 دقیقه ای منطقه را بگیرد!


