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* جبین بر خاک می سایم از داشتن نظام اسالمی به رهبری امام خامنه ای. فرزندی 
از سالله حضرت زهرای مرضیه)س( و سربازان والیتی چون سردار عزیز شهید 
ســلیمانی ها و حججی ها و... و سرداران خوشنامی چون سالمی، حاجی زاده و... 
که آن سیلی سنگین را بر گوش آمریکای جنایتکار نواختند، سیلی ای که هیچ 
کس در دنیا چنین جســارتی نداشت و ندارد! خداوند بر درجات امام راحل)ره( 
و شهدای فجرآفرین و دفاع مقدس لحظه به لحظه بیفزاید که چنین نظامی را 
پایه گذاری و مستحکم نمودند. ان شاءاهلل همه ملت پشت سر ولی فقیه زمان در 

قدس نماز اقامه کنیم و راهی مکه و مدینه بدون آل سعود شویم.
شراهی

* وقتی پیشرفت های کشور را می بینم مثل قرار گرفتن ماهواره در مدار زمین، 
دقت مثال زدنی موشــک های نقطه زن و ده ها و صدها پیشرفت علمی صنعتی 
دیگر که در دهه های فجر افتتاح و از آنها رونمایی می شود تمام سختی ها و رنج  
تحریم ها را فراموش می کنم و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجم. الحمدهلل!
اسداهلل نوشی

* ان شاءاهلل مردم والیتمدار با وضو و به یاد عزیزشان سردار شهید سلیمانی که 
سال گذشته در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن حضور داشت خود را برای حضوری 
چشــمگیرتر در حماســه 22 بهمن 98 و سپس کور شدن چشمان دشمنان و 
بدخواهان در دوم اسفند رأی دادن به نمایندگانی جهادی، انقالبی، حزب اللهی، 

متعهد و متخصص و شکل دادن به مجلسی در طراز انقالب آماده سازند.
هموطنی از مازندران و قاری- اراک

* اصالح طلبانی که اظهار می دارند مردم از حضور در انتخابات دلســرد شده اند، 
بدانند اوالً مردم از حضور مؤثر خود دلسرد نشده اند بلکه از عملکرد ناصواب امثال 
شــما و لیست امیدتان دلسرد شده اند، شکایت مردم از فشار اقتصادی است که 
دست پخت امثال شما در مجلس و دولت است. ان شاءاهلل در دوم اسفند حضور 
مردم را خواهید دید و مردم بابصیرت با شور و احساس وظیفه در انتخابات شرکت 

می کنند و بر دهان یاوه گویان خواهند کوبید.
0933---2977

* شــورای محترم نگهبان در انتخابات 88 هم مورد تاخت و تاز فتنه گران قرار 
گرفت. نتیجه اش هم آن آشوب و اغتشاش شد. حاال نیز عده ای از همان طیف 
بر همان طبل می کوبند. امت حزب اهلل و انقالبی همیشه در صحنه مراقب اوضاع 
باشند و با بصیرت در انتخابات شرکت نمایند. همین طیف فتنه گر بودند که در 

سال 88 گرای تحریم بیشتر را به شیطان بزرگ دادند.
0917---2138
* انتظار می رود کسانی که دغدغه دین، نظام و پیشرفت کشور را دارند ان شاءاهلل 
با لیست واحد به صحنه بیایند تا شاهد پیروزی قطعی جریان انقالبی و جهادی 

و حل مشکالت کشور باشیم.
میثم

* کسانی که پژواک صدایشان از رسانه های دشمن شنیده می شود هر که باشند 
هرگز برای استقالل ملت و منافع ملت گامی برنخواهند داشت، مردم هوشیار باشید.
عبداللهی- شیراز

* اگر از افراد و کاندیداها شناخت نداریم و تحقیق برایمان مسیر نیست از افراد 
امین و صاحب نظر کمک بگیریم. به هر حال خود را از حق رأی و مشارکت در 
تعیین سرنوشــت خویش در انتخابات که یک وظیفه ملی و دینی است محروم 

نکنیم. در این صورت دشمنان رفاه و امنیت این ملت نیز مأیوس خواهند شد.
0912---8712

* موضع گیری های رئیس جمهور علیه شورای نگهبان واقعاً مایه تعجب است. گویا 
فراموش کرده است که دو بار برای ریاست جمهوری چند بار برای مجلس خبرگان 
و چند بار برای نمایندگی مجلس از طریق همین انتخابات با نظارت شورای نگهبان 
شرکت کرده است. ای کاش به جای این حرف ها و حاشیه سازی ها کمی هم به فکر 
وعده هایشان به مردم بودند و گره ای از مشکالت اقتصادی جامعه را باز می کردند!
میرشمسی- گلستان

* آقای روحانی! حرمت امام زاده با متولی آن است! چرا انتخاباتی را که به اذعان 
همه حق طلبان عالم چه داخلی و چه خارجی، بهترین انتخابات در جهان است 
و شما هم بارها از همین انتخابات به مسئولیت رسیده اید تخریب می کنید. واقعاً 
می توانید پاســخگوی این تهمت ها به شورای نگهبان باشید؟ از این گناه کبیره 

توبه کنید. شما رئیس جمهورید و باید حافظ قانون باشید.
نیک نام

* به کسانی که عملکرد ناصواب برخی مدیران را به حساب نظام و اسالم می گذارند 
عرض می کنم، اشتباه نکنید، اسالم به ذات خود ندارد عیبی، در ثانی با حضور 
حماسی خود در دوم اسفند مدیران الیق را انتخاب کنید ثالثاً مقایسه ای کنید 
ایرانی را که در رأس آن شاه شهوتران ذلیل آمریکا و ناتوان ستمگر به مردم خود 

بود با ایران عزتمندی که عبد صالح خدا رهبر مقتدر آن است.
ابوالقاسمی و فرخی

* عده ای خودفروخته که کارنامه قابل قبولی ندارند در ماجرای هواپیمای اوکراینی 
با دشمنان غدار این ملت همنوا شدند تا عقده های فرو برده خود در سیلی خوردن 
ترامپ احمق را آشکار نمایند ولی بدانند هیچ غلطی نمی توانند بکنند همچنان که 
آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند و هنوز از زهر چشم سپاه در عین االسد دچار 

ضربه مغزی است. این ها فقط عرض خود می برند و زحمت ما می دارند.
سعید ساالری و طاهری

* جبهه مقاومت انتقام ســردار شهید عزیز سلیمانی را کلید زد. زدن سیلی در 
عین االسد به شیطان بزرگ، راهپیمایی بی نظیر مردم عراق در بغداد برای اخراج 
آمریکا، عملیات بنیان مرصوص در یمن و نابودی 17 تیپ آل سعود و همقطارانش، 
عملیات فروپاشــی بازماندگان گروهک های تکفیری جبهه النصره و داعش در 

سوریه همه از ایام اهلل بود. 
0912---6128
* آقای جهانگیری گفتید حتی یک دالر نمی توانیم دارو وارد کنیم! شــما باید 
پاسخگوی آن ادعاهای انتخاباتی باشید که با شور و هیجان گفتید همه مشکالت 

حل و تحریم ها برداشته شد.
نیک طبا

* مراسم روز اول فیلم فجر امسال همراه با رفتارهای هنجارشکنانه و سطح پایین 
برخی خانم های بازیگر زیبنده جشنواره فیلم فجر نبود. دادسرای فرهنگ و رسانه 
چه می کند؟ تا کی قرار است جشنواره ساالنه هنر انقالب با این صحنه های سخیف 

و احمقانه آلوده شود.
0912---4662
* مایه تاســف است که در بازگشایی سفارت انگلیس در تهران برای سفیر این 
کشور فرش قرمز پهن شد. اینک سفیر گستاخ با توجه به سوابقش وقیحانه به 
جاسوســی مشغول است. متولیان دستگاه دیپلماسی باید وی را اخراج کنند و 

سطح روابط را با این دولت خبیث و پلید به حداقل برسانند.
نوربخش - مشهد مقدس

* برخی مسئولین از لزوم عدم تمرکز امور اداری در تهران سخن می گویند ولی در 
عمل برعکس آن رفتار می کنند. اولین سمپوزیوم مطالعات میان رشته ای دانشگاه 

علوم پزشکی زنجان، در تهران برگزار شد! خسته نباشید!
حسینی - زنجان
 * آموزگار در منطقه عشایری هستم. وقتی برای رفتن به مدرسه عشایری پس از

 3 ساعت طی مسافت در منطقه سردشت دزفول، چلوه االمون و روستای کلنج 
می رفتم تشــنه شــدم کنار رودخانه با خرمنی از الشه کبک روبه رو شدم. یک 
شکارچی که در سنگری پنهان بود  26 کبک را شکار کرده بود! در مدت 5 سالی 

که در این منطقه آموزگارم محیط بانی ندیدم!
0916---0832

پاسخ روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
»در پاسخ به انتقادها و تقاضاهای مردمی مندرج در کیهان مورخ 98/10/23 با عنوان 
»117 نفر از کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 98 بازنشسته و 
تا به حال پاداش خود را دریافت نکرده اند«؛ به آگاهی می رساند، به استناد آیین نامه 
اجرایی بند )ب( تبصره )12( ماده واحده قانون بودجه سال 1398 )تصویب نامه شماره  
 ه56627ت/36161 مورخ 98/3/29(، بخشنامه شماره 168018 مورخ 98/4/18 
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره 
51/86306 مورخ 98/4/31 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، 
ابالغی به کلیه دستگاه های اجرایی، تامین اعتبار الزم برای بازخریدی و بازنشستگی 
کارکنان در سال 98 از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول 
مازاد در اختیار دستگاه ها اعالم گردیده است. با توجه به عدم استقبال بخش های 
دولتــی و غیردولتی از خرید اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار این 
سازمان و محدودیت های اعتباری در سال جاری، پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشســتگان عزیز تا به حال محقق نگردیده و این موضوع به سازمان برنامه و 
بودجه کشور اعالم و در حال پیگیری می باشد که به محض حصول نتیجه، مراتب 

جهت پرداخت ابالغ خواهد شد.«

سرویس سیاسی- 
ائتالف  از  پس  شش ســال 
اصالحات و اعتدال و به بن بست 
رســیدن راهبرد آنهــا در حل 
به  این جماعت  مشکالت کشور، 
جای قبول مسئولیت کارنامه خالی 
خود، یک بار دیگر بیراهه بازی با 
صندوق رای و زیر سؤال بردن آن 

را در پیش گرفته اند.
شش سال از دولت تدبیر و امید 
می گذرد. دولتــی که اصالح طلبان با 
تمام ظرفیت فکری و تشکیالتی خود 
به میــدان آمدند تا به هر طریقی هم 
که شده، دولتی که »کلید« در دست 
دارد، از مشکالت این مرزوبوم گره ای 
بگشاید حال آنکه ماحصل عملکرد شش 
سال گذشته دولت اصالح طلبان، چیزی 
جز شکســت و بن بست و قفل  کردن 

مدیریت کشور نبوده است.
اصالح طلبان در اولیــن گام، به 
توجیه مشکالت و سختی های کشور 
روی آوردنــد و از طــرح بهانه هایی 
مانند اینکه »تقصیر دولت قبل بوده«، 
»نمی گذارنــد کار کنیــم«، »تقصیر 
دولت سایه است«، »مشکالت به خاطر 
شــعار مرگ بر آمریکا و موشک های 
ضد اسرائیلی اســت!« به »بدشانسی 
دولت« رسیده و با تیتر »بدشانس ترین 
رئیس جمهور« نوشــتند که »سیل« 
و »زلزلــه« و »ناآرامی های دی ماه« و 
»بازگشت تحریم ها«، »روی کار آمدن 
 ترامپ« و حتی »بحران حمله ملخ ها 
به کشــور« از بدشانســی های دولت 
روحانی بوده اســت! نکته قابل تأمل 
ماجرا آنجاست که اصالح طلبان وقتی 
دیدند، این دســت بهانه جویی ها در 
افکار عمومی اقبالی نداشته و مردم از 
آنها رویگردان و ناامید شده اند، باالتفاق 
از آقای »تکرار می کنم« تا سایرین لب 
به اعتراف گشودند و گفتند که مردم از 
ما روی گردان و ستاره بخت اصالحات 
در انتخابات آینده بی فروغ شده است.
اصالح طلبان: نگرانی ها جدی است
میرلوحی، از مســئولین ارشــد 
و  روحانــی  خاتمــی و  ســتادهای 
عضو شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبــان در مصاحبه با روزنامه 
آرمان گفته بود: »خاتمی  با  اشــاره به 
نارضایتی های مردم بیان کرده، معلوم 
نیست که مردم به دعوت اصالح طلبان 
پای صندوق رأی بیایند. این نشــان 

می دهد که نگرانی ها جدی است.«
اصالح طلبان کارآمدی جدی ندارند
عبداهلل ناصری، مشــاور ارشــد 
خاتمی  و عضو سازمان منحله مجاهدین 

هــم در مصاحبه با ایرنــا گفته بود: 
»لیست امید... دستاوردی برای جامعه 
مدنی و جامعه رأی دهنده به اصالحات 
نداشت«. همچنین در مصاحبه دیگری 
در اردیبهشــت سال جاری گفته بود: 
»اصالح طلبان کارآمدی جدی ندارند« 
و »همین فراکســیون امید در این 2 
سال کار جدی شکل نداد« و »شورای 
سیاســت گذاری اصالح طلبان از حّیز 

انتفاع افتاده است«
تاجیک: اصالح طلبی را ابزار 

قدرت قرار دادیم، شناگران ماهر
 و مستبدان قاهری هستیم

تاجیک، تئوریســین سایه نشین 
دولت اصالحات در نشستی تحت عنوان 
اصالحات«  جریان  »آسیب شناســی 
گفــت: »ما اصالح طلبی را ابزار قدرت 
قــرار دادیم و هر زمــان که به قدرت 
رســیدیم، فراموش کردیــم از کجا 
آمده ایــم... در فردای قدرت وقتی آب 
دیدیم مشخص شد شناگران ماهری 
هستیم و معلوم شد می توانیم مستبدان 
قاهری هم باشــیم. این اصالح طلبان 
امتحان خــود را پس دادند و از مردم 
به عنوان یک تاکتیک و ابزار برای نجات 
خود بهره برده و می برند، تاکتیکی برای 
عبور از بحران و نه یک استراتژی که به 
آن باور داشته باشند.« وی اظهار داشته 
است: »ساختار اصالح طلبان مانند یک 
عمارت ماســه ای در حال فروریختن 
است، با چشم خود می بینیم بسیاری 
از نیروها و نسل جوان اصالح طلب در 
حال خارج شدن از این دایره هستند و 
به نظرم اصالح طلبی در این فضا دچار 
نوعی خودزنی شــده است... وضعیت 
دیگری که وجود دارد حالت استیضاح 
خود است. چه کسی گناه اول را انجام 
داد که تمام ســرمایه اصالح طلبی را 
در ســبد یک جریان خاص گذاشت؟ 
تمام مشکالتی که مردم با آن مواجه 
شده اند یک طرف تقصیر گردن گفتمان 
اصالح طلبی است، لذا باید مسئولیت 
کار خود را بپذیریم و پاسخگو باشیم 
ولــی در عوض منتقد شــده ایم و به 
حالت استیضاح خود روی آورده ایم... 
اکنون به نظرم در خزان اصالح طلبی 

قرار داریم...«
زیباکالم: بی هویتی ما 
بر گردن کسی نیست

نه روحانی، نه شورای نگهبان 
و نه نظارت استصوابی

چند ماه پیــش، صادق زیباکالم 
نیــز در نامــه ای به خاتمی نوشــت: 
»واقعیت تلخ آن است که اصالح طلبی 
خالصه شــده در مشــتی شعارهای 

زیبا و کلی... بعد از گذشــت 20 سال 
مــا هنوز نتوانســته ایم یــک هویت 
مشــخص ترقی خواهانه برای خودمان 
خلق  نماییم. خواســته های مشخص 
اصالح طلبــان که آنهــا را در جایگاه 
یک جریــان دموکراتیک و ترقی خواه 
قرار می دهد، کدام هستند؟ بی هویتی 
جریان اصالحــات را نــه می توانیم 
بر گــردن اصولگرایــان بیفکنیم، نه 
روحانی، نه شورای نگهبان و نه نظارت 

استصوابی.«
اصغرزاده: وعده های اصالح طلبان 

باد هوا بوده است
ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاســی 
اصالح طلــب هم در مصاحبــه ای با 
روزنامه شرق گفته است: »تصویری که 
برای مردم از انتخابات 96 و وعده های 
اصالح طلبــان برای انتخاب روحانی و 
دولت تدبیر و امید ایجاد شــده، این 
اســت که وعده های اصالح طلبان باد 

هوا بوده است.«
فائزه  هاشمی: 

در اصالحات منافع قبیله ای
و خانوادگی به منافع ملی 

می چربد
فائزه  هاشــمی، در یادداشتی در 
سالنامه نوروزی روزنامه سازندگی ضمن 
افشاگری علیه اصالح طلبان نوشت: »در 
نهادهای اصالح طلب، منافع قبیله ای و 

خانوادگی به منافع ملی می چربد.«
همان موقع نیز، مشــاور یکی از 
ســران فتنه در گفت وگو بــا روزنامه 
زنجیــره ای آفتاب یــزد اعتراف کرد: 
»اصالح طلبــان قبل از مردن در حال 

خودکشی هستند.«
تحریم انتخابات؛ توجیه شکست 

و فرار از پاسخگویی
البته این نکته را نباید فراموش کرد 
که بخش قابل توجهی از اصالح طلبان 
و به ویژه طیف هایی مانند کارگزاران، 
خط و مشی قبلی توجیه و اقناع افکار 
عمومی را ادامــه دادند و البته این بار 
گزاره هایی مانند »کمبود اختیارات«، 
»ضعف ساختارها« و ضرورت »تغییر 
قانون اساسی« را طرح و دنبال کردند.
اصالح طلبان درخصوص انتخابات 
مجلس شورای اســالمی نیز یکی از 
راهکارهای خــود را به میدان آوردن 
نیروهای تشکیالتی و رادیکال اصالحات 
دانستند تا در صورت تأیید صالحیت 
نشدن هم برای توجیه شکست و فرار 

از پاسخگویی بهانه ای دست وپا کنند.
اولین  در  اصالحــات  مدعیــان 
گام برای خــروج از این بحران، اقدام 
به  شــرط گذاری کــرده و با کلیدواژه 

»انتخابات مشروط«، فشار و چانه زنی 
بــا حاکمیت را در دســتور کار خود 
قــرار دادنــد. طــرح و بســط گزاره 
ســعید حجاریان مبنی بر »انتخابات 
مشــروط«، »تحریم انتخابات«، »قهر 
انتخاباتی«، »امتناع سیاســت ورزی« 
و... در روزنامه های زنجیره ای )به ویژه 
از اسفند 97 تا یک ماه پیش( گواهی 

بر این ادعاست.
شرکت در انتخابات با موتور خاموش

گفتنی است که اصالح طلبان وقتی 
دیدند که گزینه »فشار به حاکمیت«، 
به بن بست رسیده و از تحریم انتخابات، 
آبی گرم نمی شــود همگــی و به طور 

گسترده در انتخابات شرکت کردند.
هرچند صالحیت برخی چهره های 
رادیکال و مسئله دار آنها از سوی شورای 
نگهبان تأیید نشــد اما همان طور که 
پیش از این در گزارشــی به آن  اشاره 
کردیــم، اخبــار و گزارش های موثق 
کیهــان حاکی از آن اســت که اتفاقاً 
اصالح طلبان از میان 7 هزار نفر داوطلب 
تأییــد صالحیت شــده، گزینه های 
بسیاری دارند و با بحران ترافیک و تورم 

کاندیداها مواجه هستند.
ســؤال اول آنکــه چرا بــا وجود 
حضور گسترده در انتخابات، مدعیان 
اصالحات در رسانه هایشــان اصرار و 
تکرار می کنند که »کاندیدا نداریم« و 

»لیست نمی دهیم«؟
البته پاســخ به این سؤال روشن 
اســت چرا که اوالً( اردوگاه اصالحات، 
اصالح طلبی را فقط به چهره های فعال 
سیاسی رادیکال که شاید عددشان به 
20 و 30 نفر هم نرسد، محدود کرده و 
چهره هایی غیراز خود را به عرصه قدرت 

راه نمی دهند.
ثانیــاً( این شــگرد همیشــگی 
توجیه شکســت  برای  اصالح طلبان 
بوده که دســت پیش را می گیرند تا 
پس نیافتند! آنهــا نیک می دانند که 
در نظــر ملت ایران محلــی از اعراب 
ندارنــد؛ به ویژه که دســت دولتی که 
مــورد حمایت اصالحات بوده اســت 
خالی اســت و کارنامه اش هم سیاه! 
پس چه چیــزی بهتر از آنکه بگویند 
نامزد نداشــتیم و نداریم و نگذاشتند 
بیاییــم! چنانکه پیــش از این هم به 
طور جسته و گریخته همین حرف ها 
را تکرار می کردند و افراد شورای شهر 
پنجم و یا فراکســیون امید مجلس را 
»غیر خودی«، »ستون پنجمی«، »مایه 
آبروریزی« اصالح طلبان، »ناآشنا به امور 
شهری«، »پوپولیست«، »سیاسی کار« 

و... می نامیدند

رفوکاری دروغ های اروپا
در روزنامه زنجیره ای

روزنامه بزک کننده برجام، سرگرم توجیه موضع فریبکارانه اروپا و انفعال دولت 
روحانی در مقابل بدعهدی های دولت های اروپایی است.

روزنامه اعتماد با تیترهایی همچون »احیای دوباره اینســتکس« و »جوزب 
بورل ترمز تندروی اروپا را کشید؛ آتش بس تا اطالع ثانوی«، به توجیه عهدشکنی  

کامل و طلبکاری بی جای اروپایی ها پرداخت.
اعتماد با طرح ادعای خالف واقع که خبرهای نویدبخشی از اینستکس )کانال 
مبادالت مالی( به گوش می رسد، نوشت: شاید این اخبار به معنای انتخاب راه دوم 

از سوی دولت های اروپایی باشد.
این روزنامه در ادامه می نویســد: هرچند در جریان ســفر جوزب بورل خبر 
اقتصادی یا موضوعی مرتبط با توافقات جدید تجاری منتشر نشد اما صحبت های 
وزیر امور اقتصادی نشان می دهد که احتمال رخ دادن گشایشی جدید در مسیر 
اینســتکس وجود دارد. اظهار نظر وزیر اقتصاد نشان می دهد که امیدواری هایی 
جدید به وجود آمده هرچند ایران به آنها خوشــبین نیست و برنامه های خود را 

وابسته به آنها تغییر نمی دهد.
یادآور می شود نشریات زنجیره ای و برخی مقامات دولتی، از تیرماه سال 94 
که برجام منعقد شد، چهار سال است که خبر خوش »رونق اقتصادی حاصل از 
همراهی غرب« را می دهند. آنها در دو سال اخیر نیز بارها روی وعده های بی محتوای 
ایجاد کانال های موسوم به اس پی وی و اینستکس موج سواری کردند اما واقعیت این 
است که اروپایی ها عین آمریکایی ها  بدعهدی می کنند و تنها تفاوت شان این است 
که براساس تقسیم کار با آمریکا، خروج عملی شان از برجام را رسما اعالم نمی کنند.

نشنال اینترست: ترور سلیمانی
جوانان ایرانی را ضدآمریکایی تر کرد

»ترور ژنرال سلیمانی، موجب تقویت محور مقاومت در منطقه شده و حس 
ضد آمریکایی را در میان جوانان ایرانی شدت بخشیده است.«

نشریه آمریکایی نشنال اینترست ضمن انتشار این ارزیابی نوشت: سیاست 
فشار حداکثری آمریکا موجب می شود ایران به جای تغییر رویکرد، سیاست های 

خود را تقویت کند.
این شیوه جدید مشخصاً بیانگر کنار گذاشتن راهکار »هدایت از پشت صحنه« 
است که دولت اوباما اتخاذ کرد و بر اساس آن آمریکا از کشورهای منطقه ای حمایت 
می کرد تا منافع آنها تأمین شود، نظیر جنگ عربستان در یمن )گرچه ناموفق(، تا 

بدین ترتیب آمریکا خود را مستقیماً درگیر مناقشات در منطقه نکند.
اقدام اخیر آمریکا در ترور قاسم سلیمانی بیانگر شکست »فشار حداکثری« 
آمریکا برای مجبور کردن ایران به مذاکره، از طریق تحریم های یک جانبه است. 
به رغم اعمال تحریم ها ایران هیچ تمایلی برای مذاکره نشان نداده، بلکه برعکس 
این سیاست سبب شده است ایران تعهدات چندگانه خود را در توافق هسته ای، 

کنار بگذارد.
ترور سلیمانی هیچ یک از اهداف آمریکا را پیش نبرده- از جمله تغییر رفتار 
منطقه ای ایران یا پذیرش توافق جدید هسته ای، بلکه تنها ایران و متحدانش را 
تقویت کرده و به رفتار آنها وجهه قانونی داده است. این اقدام همچنین اعتبار و 

نیز ظرفیت آمریکا را در خاورمیانه تضعیف کرده است.
ترور سلیمانی ایرانی ها را در حمایت از جمهوری اسالمی به شیوه ای چشمگیر 
متحد کرده و این امر با حضور ده ها میلیون  نفری که در تشییع جنازه سلیمانی 
در سراســر ایران شرکت و از او به عنوان قهرمان ملی یاد کردند، آشکار شد. این 
مســئله بسیج چشــمگیر مردمی بود که یادآور انقالب اســالمی سال 1979 و 
تشــییع پیکر آیت اهلل خمینی در سال 1989 است. این ابراز ارادت به سلیمانی، 
بیداری ملی را تقویت کرده، به گسترش حمایت از سیاست های منطقه ای ایران 
منجر شده و به میزانی چشمگیر اراده سیاسی کشور را در مقابله با فشار آمریکا، 

استحکام بخشیده است.
نشنال اینترست از »تضعیف قدرت اصالح طلبان«، »تبدیل حس ضد آمریکایی 
به نیرویی قوی تر در نســل جوان« و »متحد ساختن دنیای شیعه در حمایت از 
مقاومت« به عنوان دیگر عواقب ترور سپهبد سلیمانی یاد کرد و نوشت. ترور سلیمانی 
حس ضدآمریکایی را در جوامع منطقه ای شیعه که چهل درصد جمعیت خاورمیانه 
را تشکیل می دهد تشدید کرده است. رهبران برجسته شیعه نظیر آیت اهلل علی 
سیستانی در عراق، که میلیون ها مقلد در سراسر جهان دارد، با محکوم کردن این 

ترور، از سلیمانی به عنوان شهید یاد کرده اند. 
موقعیت سلیمانی به عنوان یک شهید، همراه با طرفداران گسترده در جوامع 
اصلی شیعه نشانه ضعف استراتژی آمریکا در تسخیر قلب ها و ذهنیات مردم است.

تعجب سایت صادق خرازی
از امید بی پایه به اروپا

سایت وابسته به معاون وزیر خارجه در دولت اصالحات، از ادامه امید بستن 
به اروپا انتقاد کرد.

دیپلماسی ایرانی که زیر نظر صادق خرازی اداره می شود، ابتدا پرسیده؛ »بر 
اساس کدام منطق به اروپا امید بسته ایم؟« و سپس نوشته است: الزم نیست به دو 
سه دهه پیش برگردیم تا سطح و عمق تفرق و سردرگمی در سیاست های جهانی 
اتحادیه اروپایی دستمان بیاید و بدانیم در این مدت، سیاستگذاران خارجی کشور 
با ارزیابی های مجموعا اشتباه آمیز، چگونه به این بلوک سیاسی متشتت اروپایی 
امید بسته بودند و حتی اینک با آشکار شدن ضعف سیاسی بیشتر آن، هنوز چشم 

یاری به آن دوخته اند.
مناقشات اقتصادی و تجاری و مخصوصا سیاست های پرتضاد انرژی بین اعضا، 
همین طور اغتشاش در سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه عجالتا به کنار، تردید 
و سردرگمی سیاست های راهبردی اتحادیه در برابر سه بلوک اصلی و قدرتمند 
امروز جهانی: چین، روسیه و آمریکا نیز فعال مسکوت، فقط بیایید نگاهی گذرا به 
کیفیت نامتعادل در سیاست خارجی این مجموعه، ظرف همین چند ساله اخیر 
بیندازیم. پنج سال است که آتش جنگ داخلی در لیبی زبانه می کشد. دو کشور 
بزرگ اتحادیه: فرانسه و ایتالیا در کنار نگاه منفعالنه و محاسبه گر آلمان، هر یک، 
طرف یکی از جناح های متخاصم را گرفته، دیده بر خطر جنگ نیابتی بزرگ، به 
ضعف، فرو بســته و الجرم جا را در نقطه ای راهبردی، برای حضور و مداخالت 

ترکیه و روسیه باز گذاشته اند.
توافق هسته ای سال 2015 با جمهوری اسالمی ایران که گویا شاهکار اتحادیه 
ظرف دهه های اخیر بوده، با گذشت کمتر از چهار سال اینک به بزرگترین ناکامی 
سیاســی- امنیتی اتحادیه تبدیل شــده و تالش های دو زن: اشتون انگلیسی و 
موگرینی ایتالیایی، با تصمیم یکجانبه یک رئیس جمهوری افسارگسیخته آمریکایی، 
با شکست کامل بدرقه شده است. ناکامی اتحادیه و دو قطب بزرگ آن، فرانسه و 
آلمان، با نزدیک شدن هرچه بیشتر دو رهبر افراطی، جانسون و ترامپ و در حالی 
که ایران گام های بیشــتری در عدم تعهد به مفاد برجام برمی دارد کامل شده و 

الجرم نگاه اروپایی ها دوباره به ایاالت متحده معطوف شده است.
تالش های موگرینی ایتالیایی ظرف ده ســال ریاستش هرگز نتوانسته مانع 

کاهش شدید جایگاه اتحادیه در عرصه سیاست های جهانی شود.
 آش مدیریت بازار شور شد

صدای روزنامه  حامی دولت هم درآمد
روزنامه حامی دولت خواستار رسیدگی به سوء مدیریت حوزه صنعت شد.

روزنامه جمهوری اســالمی در ســرمقاله خود نوشت: دولت دوم آقای 
روحانی، نقاط ضعف متعــددی دارد که این یکی از آن ها وجود چند وزیر 
ضعیف  در دولت است. در این زمینه طی سال های اخیر بارها گفته و نوشته ایم 

ولی متأسفانه آقای رئیس جمهور هیچ اقدامی انجام نداده است.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با گستردگی کم نظیری که در میان 
دســتگاه  های اجرائی دارد، به مدیری بســیار قوی نیازمند است تا بتواند 
پاســخگوی نیازهای مردم در ســه بخش مهم صنایع و معادن و بازرگانی 

داخلی و خارجی باشد.
وضعیت بســیار آشفته خودرو در دو سال اخیر و وعده های بی پشتوانه 

روشن ترین نشانه ضعف در مدیریت این وزارتخانه مهم است.
وزیر صنعت در طول دو سال اخیر همواره وعده داده که قیمت خودرو 
را کاهش خواهد داد و بازار خودرو را به ثبات خواهد رساند ولی نه تنها این 

وعده ها عملی نشده بلکه هرچه می گذرد شرایط بدتر می شود.
آقای وزیر صنعت، مرتبا از ضرورت واگذار کردن کارخانه های خودروسازی 
بزرگ به بخش خصوصی ســخن می گوید! اکنون که دولت این کارخانه ها 
را در اختیار دارد، اینگونه از نظر قیمت و کیفیت به مردم اجحاف می شود، 
اگر بخش خصوصی صاحب این کارخانه ها شود قطعا بسیار بیش از این  ها 

جیب مردم خالی خواهد شد.
مهم تر این که واگذاری ها در بخش خصوصی دارای پرونده ای سیاه است 
و سرنوشت ماشین سازی تبریز، هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، نیشکر 
هفت تپه و... را دیدیم. این صنایع بسیار مهم کشور در همین سال های اخیر با 
قیمتی بسیار نازل و در واقع مفت به بخش خصوصی واگذار شدند و زیان های 
زیادی به کشور و بیت المال وارد شد. با این حال چگونه است که وزیر صنعت 
هرچند روز یک بار از عزم خود برای واگذاری کارخانجات بزرگ خودروسازی 
کشور به بخش خصوصی سخن می گوید؟ سازمان خصوصی سازی تا زمانی 
که سروسامان نیابد، نباید واگذاری ها به بخش خصوصی از سر گرفته شود.
هنوز تکلیف آن همه پول بیت المال که از طریق به حراج گذاشته شدن 
سرمایه های مهم صنعتی و کشــاورزی کشور به جیب مفسدان اقتصادی 
رفته روشــن نشده و هنوز ســازوکار دقیق و قابل اطمینانی برای سازمان 
خصوصی سازی ایجاد نشــده. در چنین شرایطی سخن گفتن از واگذاری  
شرکت  های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی بسیار سوال برانگیز است.

صفحه 2
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 
۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۱ -شماره 22۴۰۰

به جای گفت و شنود

مادر روز های دلتنگی
امروز با ســالروز رحلــت حضرت ام البنین، مادر شــیردل و فداکار 
حضرت ابوالفضل العباس علیه الســالم که عالوه بر علمدار کربال، خون 
پاک ســه پسر دیگر خویش را هم در عاشورای حسینی )ع( پای نهضت 
الهی اباعبداهلل علیه الســالم فدا کرده است. در سوگ آن بانوی بزرگوار، 
 ســتون  امروز گفت و شــنود را به سروده ای از شاعر متعهد کشورمان، 

آقای حسن کردی اختصاص می دهیم؛

پس از 6 سال ناکارآمدی و رویگردانی مردم 

بازی مدعیان اصالحات با صندوق رأی
تا جایی هستیم كه برنده باشیم!

بقیه در صفحه 11

بقیه در صفحه 11

داستانی که می خوانید، با همه شگفتی و تلخی اش، واقعی است. 
ماجرا به ادعای دلســوزی برخی سیاست بازان و مدیران دولتی برای 
حقوق مردم در انتخابات برمی گــردد. اخیرا حزب »اتحاد ملت« در 
نامه ای، از آقای روحانی خواسته الیحه ای برای همه پرسی درباره تفسیر 
شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات )اصل 99 قانون اساسی( تهیه و 
ارائه کند. روحانی هم ضمن استقبال، دستور تدوین الیحه  مذکور را 
صادر کرده اســت. حزب اتحاد ملت چه نسبت و سنخیتی با روحانی 
دارد؟ آنها واقعا نگران حقوق و مصالح مردم هستند یا در نقطه مقابل 

مصالح و منافع عمومی رفتار می کنند؟
آنها طیفی هســتند که صراحتا گفته اند دولت روحانی را »رحم 
اجــاره ای« می دانند. آقــای روحانی، هرگز درباره چنین انتســاب 
توهین آمیزی، اعالم انزجار و برائت نکرده است؛ ولو به خاطر روحیات 
خاصش، از طیف مذکور منزجر است. آنها نگاه آمرانه به روحانی دارند. 
می گویند اعتدال، گفتمان نیســت و فقط اصالح طلبی گفتمان است. 
می گویند روحانی خودش رای نداشت و ما او را رئیس جمهور کردیم. 
و این در حالی اســت که نه عارف و نه جهانگیری هیچ کدام باالی 8 
درصد رای در سال 92 و 96 نداشتند. افراطیون مدعی اصالح طلبی با 
وجود این واقعیت و اینکه بدون پاسخگویی توانسته اند در سایه دولت 
روحانی، از رانت های قدرت و ثروت برخوردار شوند، همواره کوشیده اند 

او را بدهکار و وامدار خود وانمود کنند.
واقعیت همان است »عابد توانچه« عضو سابق دفتر تحکیم و انجمن 
اسالمی دانشگاه امیرکبیر، 6 تیر 92 گفت. »اصالح  طلبان نگاه ابزاری 
دوگانه به روحانی دارنــد. از یک طرف او را پس می  زنند تا هزینه ای 
پرداخت نکنند. از طــرف دیگر تأیید می کنند... آنها به روحانی مثل 
ساندیســی نگاه می  کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او 
را میک نزنند، لوله ســاندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. وقتی 
مطمئن شــوند دیگر نمی  توانند از روحانی استفاده  ای کنند، همان 
کاری را که با هاشمی رفسنجانی کردند با او می کنند... اصالح طلبان 
در وضعیت بدی گرفتار شده  اند. از یک طرف باید به روحانی بچسبند. 
از طرف دیگر مطمئن هستند به زودي بخش هایی که از ترس جلیلي 
یا بر مبناي توقعاتي به روحاني رأي داده اند، از فضاي احساسي خارج 
شده و کم کم بازار انتقاد و اعالم برائت داغ خواهد شد. اصالح طلبان 
مي خواهند نهایت استفاده را بکنند اما جوابگوي کارنامه او نباشند.«

این طیف انتظــار خودزنی از روحانی دارند. روزنامه ســالم در 
تیرماه 1378، اســتارت آشوبی یک هفته ای را زد؛ آشوبی که برخی 
دســت اندرکاران آن، پس از فرار از ایران، بــا جرج بوش و مقامات 
صهیونیســت دیدار کردند. »جعفر-گ« از همکاران ســالم، خرداد 
امســال در روزنامه  زنجیره ای آرمان، تحلیلی نوشت که جمع  بندی 
افراطیون مدعی اصالحات است: »دولت روحانی که برجام را به عنوان 
برگ اصلی برنده  اش تقریبا از دست داده، و در غیاب آن، زمان و قدرت 
الزم برای ارائه بدیل دیگری را ندارد، روزها و ماه  های طاقت فرســا و 
نفسگیر خود را ســپری می  کند. دولت برای تاریخ هم که شده، باید 
گوشه ای از پرده را کنار بزند تا در برابر انواع نگاه  های تند و مطالبه گر 
پناهگاهی فراهم کند. اینجا اگر کسی بخواهد آهسته بیاید و آهسته 
برود، همانا انبان خالی خود را به نمایش گذاشته و دست خالی خواهد 
رفت و کتاب سیاست را می  بندد و می  رود... آقای روحانی، دولت و آقای 
ربیعی، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند ]![ و می توانند این دو 
ســال را با برنامه ای حداکثری سپری سازند؛ مثل یک تیم فوتبال که 
اگر گلی بوده، خورده اند و دیگر نیاز چندانی به حفظ دروازه ندارند«!
در این میان، »اتحاد ملت«، خلف حزب منحله مشــارکت است؛ 
تندروهایی کــه در دولت اصالحات، به خاتمــی هم رحم نکردند و 
خواســتار خروج از حاکمیت شدند. نشــریه اجاره ای »صدا« ارگان 
حزب، آذر گذشته به نقل از عباس عبدی خواستار استعفای روحانی 
شــد. آنها دی 96 همزمان با آشــوب افکنی دشــمن هم، خواستار 
استعفای روحانی شدند و حال آنکه شش ماه قبل، از او حمایت کرده 
بودند. تندروها با وجود مشاهده کارنامه چهار ساله روحانی، خواستار 
رای مجدد به وی در انتخابات ســال 96 شــدند و بنابراین در شش 
 ماه بعدی، آگاهی جدیدی کســب نکرده بودند که خواستار استعفا 

شوند.
آنها یا نباید در ســال 92 از روحانی حمایت می کردند، یا اگر هم 
آمده و غیر از تجربه هشــت ســاله دولت خاتمی، تجربه دولت اول 
روحانی را دیده بودند، باید همان آغاز سال 96 با نامزدی دوباره روحانی 
مخالفت می کردند. اما آنها نه صداقت داشتند و نه اراده مستقل. صرفا 
مامور اجرای نقشــه ای بودند که آمریکا و انگلیس و اسرائیل طراحی 
کرده اند. نقشه استعفای رئیس  دولت و تحمیل بی ثباتی به کشورهای 
عضو محور مقاومت، به کمک آشوب افکنی مزدوران غربگرا در لبنان 
و عراق اجرا شد. بقایای حزب بعث صدام در عراق، و فاالنژیست های 
جنایتــکار و منفوری مانند جنبالط و جعجــع در »قوات اللبنانیه« 
لبنان، طبق نقشه غرب، خواستار اســتعفای رئیس دولت شدند. در 
 ایــران، این ماموریت به حلقه هایی مانند حزب اتحاد ملت ســپرده

 شد.
برای شــناخت هویت این حزب، باید ســخنان مشمئز کننده و 
الشخور مآبانه دبیرکل حزب را پس از بلوای بنزین به یاد بیاوریم. علی 
شکوری راد، روز ثبت نام برای انتخابات مجلس، سخنانی بر زبان راند 
که شدیدا بوی بی اخالقی و خیانت می داد. در اثر سوء تدبیر مشکوک 
دولت روحانی و ســه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین، دشــمنان و 
ضد انقالب، ســوار موج التهاب شدند که نتیجه آن، جان باختن ده ها 
نفر بود. این اتفاق تلخ، موجب تاســف بود، اما شــکوری راد با ابراز 
ذوق زدگی از فشار بر طبقات محروم و پایین شهر گفت: »اعتراضات 
اخیر، موجب ریزش رای اصالح طلب ها نشده یا اگر شده خیلی کمتر 
از میزانی اســت که از رای اصولگراها ریزش کرده. اعتراضات معموال 
در حواشــی شــهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری 
مالی کمتری بهره مند هســتند، اتفاق افتاد. این جاها به طور سنتی 
جاهایی بوده که مردم مناســکی رای می دادنــد، یعنی همانطور که 
نمــاز می خوانند و روزه می گیرند، می آمدنــد و رای می دادند، خب 
اینها االن آسیب دیده اند. بنابراین برخالف دوره های قبل که کاهش 
مشارکت، بیشــتر به ضرر اصالح طلب ها بود، بعد از این اعتراضات 
 اخیــر در حقیقت کاهش رای بیشــتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق

 افتاده است«.
اما گویا فقط شــکوری راد و حزبش نبودند که از پیامدهای تلخ 
فشار بر مردم استقبال کردند. آن چنانکه محمد جواد روح، سردبیر 
نشریه صدا 16 آذر در سرمقاله نشریه »اتحاد ملت« نوشت، روحانی 
بــا آگاهی به پیامدهای تلخ ماجــرا، آن را طراحی و اجرا کرد! »چرا 
روحانــی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه ســخنرانی می  کند؟ 
کدام رئیس جمهور اعالم کرده بود که فالن  قدر کسری بودجه داریم؟ 
آقای روحانی در یزد از کســری بودجه گفت و یکسری حمالت هم 
به رئیســی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه 
داد. مهم تر از همه اینها، اعالم کرد به توافقات پشت  پرده هم  پایبند 
است؛ همه اینها، یعنی روحانی می خواهد به هر قیمتی شده، دوباره 
مذاکره کند. اینجا بود که روحانی قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش 
ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان 
دهد؛ فشــار از پایین اتفاق بیفتد تا در باال چانه  زنی کنند که مذاکره 
انجام شــود. می گویند وزیر اطالعات در جلسه دولت هشدار داده 
 اگر بنزین را گران کنید،  جامعه به هــم می  ریزد و روحانی خندیده

 است. 

روحانی چه می كند؟
ساندیس خورها چه می خواهند؟

یادداشت روز

محمد ایمانی

نکته

 انتظــار می رفت دولت محترم از تجربه تلخ گره زدن همه امور 
کشــور به مذاکره با آمریکا که فاجعه برجــام  فقط یکی از انبوه 
خسارت های آن بوده است درس گرفته باشد و بقیه عمر دولت را 
صرف گره گشایی از مشکالت فراوانی کند که به ملت تحمیل کرده 
است، اما متاســفانه این انتظار نه فقط برآورده نشده بلکه آقای 
رئیس جمهور بدون توجه به مسئولیت سنگینی که برعهده  دارد، 
ســاز تازه ای کوک کرده است و با توصیه کسانی که دولت ایشان 
را رحم اجاره ای خود می دانستند، اصرار دارد کماکان در بیراهه ای 

گام بردارد که تاکنون پیموده است.
چند روز قبل حزب اتحاد ملت ایران اســالمی )تابلوی جدید 
همان حزب منحله مشارکت(! نامه ای خطاب به ایشان نوشته و از 
رئیس جمهور خواسته بود با تهیه الیحه ای، »نظریه تفسیری شورای 
نگهبان درباره اصل 99 قانون اساسی« را به رفراندوم بگذارد! و آقای 
روحانی در پی نوشت این نامه نوشته است؛ »الیحه ای برای اصالح 
بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم 
دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شــود.«!... در 

این باره گفتنی هایی هست؛
1- در اصل 99 قانون اساسی آمده است؛ »شورای نگهبان نظارت 
بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده  دارد«. از 
آنجا که »نظارت« در این اصل علی االطالق اســت، به روال منطقی 
و شناخته شــده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ابعاد و مراحل 
انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال 
1370 با استناد به اصل 98 قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی 
را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواستار 
تفسیر این اصل شد. و شورای نگهبان طی نامه شماره 1234 مورخ 
1 / 3 / 1370 اعالم کرد »نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است 
و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صالحیت 
کاندیداها می شود«. بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل 99 کاماًل 
روشن و خالی از ابهام است و شبهه ای در آن وجود ندارد که نیازی 
به رفراندوم داشــته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان 
از قانون اساســی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون 
اساســی برخالف آنچه آقای رئیس جمهور تصور کرده اند مصداق 
اصل 59 قانون اساسی نیست! انتظار می رفت جناب رئیس جمهور 
که خود را حقوقدان می دانند از تفاوت رفراندوم تقنینی )اصل 59( 

و رفراندوم اساسی )موضوع اصل 177( با خبر باشند!
2- در تمامی نظام های حقوقی دنیا، هرجا سخن از شرایط برای 
تصدی یک مسئولیت در میان است، بالفاصله پای مرکز یا کانونی 
به میان کشــیده می شود که وظیفه آن بررســی انطباق شرایط 
داوطلب با پســت و مسئولیتی است که قرار است بر عهده بگیرد. 
این روال بدیهی تر از آن است که جای کمترین تردیدی در ضرورت 
آن وجود داشته باشد و هیچ کشور و یا دولتی را نمی توان آدرس 
داد که لزوم بررســی صالحیت نامزدها را نفی کرده و یا از انجام 
آن خودداری ورزد. نظارت اســتطالعی که آقایان مطرح می کنند 
به اندازه ای جاهالنه است که فقط باید گفت خنده دار است. یعنی 
شــورای نگهبان فقط می تواند از هویت نامزدها اطالع حاصل کند 
ولی درباره صالحیت آنها ســاکت باشد! مثل اینکه فقط می دانید 
فالن نامزد مجلس ســابقه دزدی و سرقت مسلحانه دارد اما حق 
ندارید او را فاقد صالحیت برای حضور در خانه ملت معرفی کنید!! 

عجیب نیست؟!
3- اگر بررسی صالحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ضروری 
اســت که هیچ عقل ســلیمی نمی تواند ضرورت آن را نفی کند، 
رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشــته و 
بیرون از حوزه خرد اســت! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی 
و یا لزوم دانش اندوزی را به همه پرسی بگذاریم !... این دیدگاه در 

قوطی کدام عطار یافت می شود؟ 
4- در اصل 59 قانون اساسی که آقایان به آن استناد می کنند، 
آمده است: »در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه 
مستقیم به آرای مردم صورت گیرد«. همانگونه که مالحظه می شود، 
همه پرســی در این اصل مربوط به قوه مقننه است و نه تغییر در 
قانون اساســی... توضیح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل 
99 قانون اساسی است و از آنجا که اصل 98، تفسیر قانون اساسی 
را برعهده شــورای نگهبان گذاشته اســت، تفسیر این شورا نیز 
)نظارت استصوابی( در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه 
آقایان هوس بازنگری در قانون اساســی را داشته باشند باید به 
اصل 177 مراجعه کنند. در این اصل اعضای شــورای بازنگری نیز 
مشخص شــده اند و ربطی به رئیس جمهور ندارد. بنابراین بسیار 
تعجب آور است که رئیس جمهور حقوقدان از ابتدایی ترین الفبای 
حقوق بی اطالع باشد و با طناب پوسیده حزبی که برخی از اعضای 
اصلی آن سابقه شناخته شده ای از وطن فروشی را در کارنامه سیاه 

خود دارند، باقیمانده عمر دولت خود را هم بر باد دهد!
5- و باالخره همه شواهد موجود حکایت از آن دارند که پیشنهاد 
رفراندوم فقط یک حاشیه ســازی برای فرار از پاسخگویی درباره 
فاجعه ای اســت که دولت و مدعیان اصالحات آفریده اند و طی 6 
سال گذشته امکانات و ظرفیت های نظام و بیت المال را برباد داده 
و یا به حلقوم ســیری ناپذیر یک مشت وطن فروش دزد ریخته اند. 
اگر قرار بر همه پرســی اســت چرا این همه پرسی را با کسب نظر 
»آری« یا »نه« مردم به این پرســش اساسی انجام نمی دهند که 
»آیا دولت کنونــی غیر از تحمیل فاجعه به مــردم و برباد دادن 
 بیت المال دستاورد دیگری داشته است«؟!... چرا جرأت این پرسش 

را ندارید؟! 
دولت و مدعیان اصالحات به جــای اینکه از فاجعه آفرینی و 
خســارت های فراوانی که به ملت تحمیل کرده اند دست بردارند، 
درپی نهادینه کردن حرکت پلشــت خود هســتند. دقیقًا مانند 
کســانی که به هیچ صراطی مستقیم نبودند و به جای اصالح خود 
دســت به دعا برداشته و می گفتند »خدایا، خودت راه راست را به 

طرف ما کج کن«!!
حسین شریعتمداری

خدایا خودت راه راست را 
به طرف ما كج كن !

دلتنگــی روز هــای  مــادر 
می شــد از موج اشک هر روزت
با سوز، روضه می خواندی بسکه 
چشــم های قســی مروان هم
آســمان را به گریه وا می داشت
بقیع  غصه دار  و  خاکی  چشــم 
کربــال بــود و روســفیدی تو
رفتند یکــی  یکی  پســرانت 
گرچه با چشــم خود ندیدی که
زندگــی تــو بعــد عاشــورا

طوالنــی  گریه هــای  بانــوی 
طوفانــی مدینــه  آســمان 
می نالید مدینــه  پایــت  به  پا 
می بارید تــو  گریة  از  گاهــی 
روزت هــر  آه  و  ابری  چشــم 
می نشســته به راه هــر روزت
خدا ســخت  امتحان  لحظــه 
شــما درس های  شــیرمردان 
کربــال را چــه ماجرایــی بود
بود کربالیی  گریــه در گریــه 
حسن کردی


