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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* چرا باید در اثر بی تدبیری دولت و دولتمردان غرب زده، دو شبانه روز برای 
کشــور ناامنی به وجود بیاید و تاوان آن را نیروهای وفادار به نظام بپردازند 
و خون غیورترین مردان این ســرزمین در بسیج و نیروی انتظامی و دیگر 

اقشار مردم به زمین بریزد؟
0919---4920

* مردم بودند که فیلم و عکس های آشوبگران را در اختیار وزارت اطالعات 
و سپاه قرار دادند و همکاری نزدیکی با این نهادهای امنیتی کردند و همین 
مردم بودند که برای دفاع از نظام و آرمان های انقالب راهپیمایی هایی حماسی 

در سرتاسر کشور برگزار کردند.
0919---3767

* هر حادثه ای که در کشــور رخ می داد دولت به ســرعت از خسارت های 
به وجود آمده به مردم گزارش می داد اما در مورد اغتشاشات اخیر گویا دولت 
چندان تمایلی ندارد که از خسارت های واقعی که آشوبگران به وجود آورده 
بودند گزارشی در اختیار رسانه ها قرار دهد. طوری که حاال پشتیبانان دیرینه 

اغتشاش در کشور طلبکار هم شده اند!
021----7709
* از نهادهای مردمی مثل بنیاد مســتضعفان به ویژه شــخص آقای فتاح، 
این چهره مردمی و محبوب تقاضا داریم سازوکاری در نظر بگیرند تا مردم 
باوفای ایران با وجه نقد به کمک عزیزانی که در حمله داعشی های وطنی 
اغتشاشــات اخیر دچار خســارت و غارت گردیدند بشتابند. بعید است از 

دولت آبی گرم شود.
8862---0902 و 3949---0912

* بعضی از نمایندگان پرحاشیه مجلس مانند آن خانم نماینده شهرت طلب 
جنجالی از عوامل زمینه ساز اغتشاشات اخیر بوده اند. این افراد تالش کردند 
رنگ عوض کنند ولی دستشان برای مردم رو شده و باید خداحافظی کنند.
0902---3107

* در برخی از کلیپ هایی که در تلگرام منتشر شده است کامالً مشخص است 
افرادی که اقدام به فیلمبرداری کرده اند، هدفمند این کار را انجام داده اند تا در 
اختیار رسانه های ضدانقالب و ضد مردم ایران قرار دهند. امیدوارم این عده 
از اشرار هر چه زودتر دستگیر شوند واعترافاتشان از رسانه ملی پخش شود.
041---4272

* اعضای محترم شورای نگهبان باید مصلحت سنجی را کنار گذاشته و به 
مــّر قانون عمل کنند تا امثال وکیل الدوله های فعلی به خانه ملت راه پیدا 

نکنند و موجب واردآمدن خسارت سنگین به کشور نشوند.
0913---4108
* با توجه به تجارب 40 ساله شورای محترم نگهبان و عملکرد افراد به ویژه 
کسانی که به ناحق پست های قانونگذاری و مدیریتی را اشغال و عملکردشان 
گویای همه چیز است، انتظار می رود که در مرحله بررسی صالحیت ها به 

پاالیش افراد ناکارآمد اهتمام شود.
0913---9527
* شورای محترم نگهبان باید از داوطلبان نمایندگی مجلس تعهد کتبی 
بگیرد اگر چنانچه ردصالحیت شــدند و بخواهند اعتراض خود را به جای 
مبادی قانونی به جامعه و فضای مجازی بکشــند دالیل ردصالحیت آنان 

برای اطالع عموم منتشر شود.
0912---0594

* آقای رئیس جمهور طبیعی است که بعد از بی تدبیری خود و وارد آوردن 
خسارت سنگین به کشور در مقابل چشم این ملت بخندد و بگوید از زمان 

گران شدن قیمت بنزین خبر نداشته است!
0911---0049

* کشور ایران سرشار  از ذخایر انرژی و منابع معدنی و نیروی جوان مستعد 
است. مشکل در ناتوانی دولت و ناکارآمدی دولتمردان می باشد که چشم 
به بیگانه دوخته بودند و از طرف دیگر نمی خواستند از زندگی اشرافی خود 

دست بکشند.
0912---7345

* حداقــل انتظار مــردم از رئیس جمهور و دولتمردان این اســت که به 
سوءمدیریت ها، ناتوانی ها، و ناکارآمدی هایی که منجر به ایجاد چنین شرایطی 
برای مردم شده و نیز به ناکارآمدی و بیهودگی برجام اقرار کنند! ای کاش 

چنین شجاعتی در دولتی ها وجود داشت!
0915---1713
* آقای عراقچی پس از 6 ســال رفــت و آمدهای بی نتیجه برجامی حاال 
می گویند که نتیجه برجام و پایبندی به آن فقط افزایش تحریم ها بود و از 
برجام درس گرفتیم که مقاومت بیش از تمایل به همکاری جواب می دهد! 
جناب عراقچی! حضرت آقا دیده بان امین و حکیم و مردم عوام و به قول شما 
ما بی سواد هم 6 سال پیش این را می گفتند و دولت مدعی تدبیر کار بلد حاال 
به این نتیجه رسیده است؟ پس از این برجام پرخسارت و دستاورد هیچ؟!
4207---0912 و احمدزاده

* هنگام چیدن حاصل چندین ماه زحمت، محصول گوجه فرنگی مرا کیلویی 
هزار تومان نخریدند حتی به ده ها کارخانه سفارش دادم ابا کردند ولی حاال 
در اثر بی تدبیری های وزارت جهاد کشــاورزی و صمت برای مصرف خودم 

باید کیلویی 15-10 هزار تومان بخرم! چه بگویم به این تدبیر!
رسول قاسمی- بناب

* رونمایی از پروژه موقعیت یاب ســورن توسط نیروهای ارتش جمهوری 
اسالمی ایران باعث افتخار هر ایرانی است.

0912---2148
* نشانه عدم تمهیدات الزم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین این است 
که هنوز سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی به طور جدی سازماندهی نشده 

بودند تا با تخلفات برخورد کنند!
021---0829

* رئیس جمهور که هر از گاهی دم از رفراندوم می زد چرا ســهمیه بندی و 
قیمت بنزین را به رفراندوم نگذاشت؟

حسامی
* وزیر صمت در مازندران اعالم کرد سعی می شود دو هزار واحد تولیدی 
که در سال های اخیر تعطیل شده اند بازگشایی شوند. جناب وزیر! در هیئت 
دولت این را هم اعالم کنید که علت این تعطیلی ها، اعتماد به غرب و موکول 

کردن همه چیز به برجام بوده است.
وحیدی

* اگر شــرکت های خودروساز طی این چند سال ابتکار به خرج می دانند 
و خودروهای برقی تولید می کردند هم آلودگی هوا کاهش می یافت و هم 
افزایش قیمت بنزین این قدر برای مردم مهم نبود حتی می توانستیم با فروش 

بنزین ارز وارد کشور کنیم.
0912---3306

* چرا به من بازنشســته یارانه کمک معیشتی تعلق نگرفته است. نکند با 
سرک کشیدن به حساب هایم متوجه شده اند دارایی هایم از ثروت خودشان 

بیشتر است؟!
عباسی - شهرری)جانباز(

* بازنشسته فرهنگی هستم که با یک وانت مخارج زندگی ام را تأمین می کنم 
اما نه سهمیه بنزین به بنده تعلق گرفته و نه کمک معیشتی که در طرح 

بنزین به اقشار کم درآمد پرداخت کرده اند!
0913---6727
* یکی از اقوام که صاحب خانه 4 میلیارد تومانی در آریاشهر تهران است 
و همه فرزندانش ماشین زیر پا انداخته اند کمک معیشتی را دریافت کرده 
ولی فالن روســتایی بدون هیچ ســرمایه ای از این کمک معیشتی دولت 
محروم شده است. واقعا کدام یک از کارهای این دولت مبنا و اساس دارد؟
بیگ زاده

 پاسخ روابط عمومی تاکسیرانی - تهران 
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه وزین مورخ 1398/8/30 به موضوع 
»دریافت کرایه باالتر از نرخ مصوب توســط تاکسی ها در میدان فردوسی 

و خیابان رازی«
»با تشکر از تماس شهروند محترم به آگاهی می رساند، با عنایت به اینکه نرخ 
کرایه تاکسی ها با مصوبه شورای اسالمی شهر تهران و الصاق برچسب نرخ 
کرایه بر روی تاکسی ها انجام می پذیرد، دریافت هرگونه وجه اضافی خارج 
از نرخ های مصوب تخلف محســوب می شود. شهروندان گرامی در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف صرفا از سوی ناوگان تاکسی تهران مراتب را با ذکر 
شــماره کامل پالک به سامانه تلفنی 1888 و یا سامانه ثبت تخلفات در 
سایت 1888 به آدرس http://1888.tehran.ir منعکس و این سازمان 

را در امر نظارت هرچه بهتر یاری فرمایند.«

پوست خربزه زیر پای دولت
حجاریان: دولتمردان استعفا دهند

اظهارات ســعید حجاریان چند روز پس از سخنان مشاور خاتمی درباره لزوم 
استعفای روحانی و برخی وزرا، از نقشه افراطیون مدعی اصالحات برای فرمانی کردن 

دولتی حکایت می کند که آن را رحم اجاره ای می خواندند.
اخیراً عبداهلل ناصری )مشاور خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان( 
کــه از تصریح کنندگان نگاه »رحم اجــاره ای« به دولت روحانی بود، در گفت وگو با 
سایت انتخاب تصریح کرد: روحانی به خاطر عملکرد نامناسب، هزینه سنگینی را به 
کشور تحمیل و کار مهم او می تواند جرأت استعفا دادن باشد. واقعیت این است که 

بخش اعظم جامعه او را قبول ندارد.
چند روز پس از این سخنان، روزنامه دولتی ایران -که توسط برخی گردانندگان 
نشــریات زنجیره ای اداره می شود- از قول سعید حجاریان خواستار استعفای برخی 

دولتمردان شد!!
هزینه در این مصاحبه می گوید: به همان میزان که غیر سیاســی می شویم از 
هزینه دادن سیاسی هم می گریزیم؛ شاید نوعی رواقی گری یا حتی کلبی مسلکی... 
نوعی بدبینی نسبت به کار سیاسی نهادینه شد. این بدبینی در ما ریشه دوانده است 

و ایرانی ها معتقدند عالم سیاست پرهزینه و کم منفعت است.
عضو حزب منحله مشارکت ادامه داد: من مجموعاً دنبال کاهش هزینه سیاسی 

)اصالح طلبان( هستم آن هم در دوره ای که فایده ای بر آن مترتب نیست.
خبرنگار روزنامه ایران می پرســد »هزینه دادن در سیاست را می توان عالوه بر 
افــراد و احزاب به دولت هم تعمیــم داد. دولت ها تا چه حد می توانند و باید هزینه 

بپردازند«. و حجاریان پاسخ می دهد:
به نظر بهتر اســت این پرسش را قدری انضمامی تر پاسخ دهیم. ببینید! فرض 
کنیم آقای روحانی تصمیم بگیرد با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند و ترامپ را به 
آرزوی دیرینه اش یعنی عکس یادگاری برساند. اگر روحانی این تصمیم را براساس 
برداشت و تحلیل شخصی اش بگیرد، عملی نادرست مرتکب شده چون صرفاً خود را 
قربانی کرده است. اما همین عمل ممکن است در حالتی دیگر درست و دقیق باشد.
چنانکه می دانیم همه اعضای کابینه مسئولیت مشترک دارند و باید قوه مجریه 
را به پیش برانند. اگر عقل جمعی کابینه و نظرهای کارشناسی، مذاکره را توصیه کند 
و مذاکره را مثاًل به »استعفا« گره بزند و حتی رضایت جمعی از نمایندگان مجلس 
را هم جلب کند، همان عمل نادرست، موجه می شود. زیرا پس از مذاکره احتمالی 
روحانی- »حتی بدون استجازه«- که ممکن است هر عاقبتی را در پی داشته باشد، 

هزینه ها سرشکن شده است.
این اظهارات در حالی است که دو سال قبل نیز همین حجاریان و برخی دیگر 
از اصالح طلبان، خواستار استعفای روحانی شدند تا سپس بتوانند مظلوم نمایی کنند 
و خیانت خود در دادن آدرس اعتماد به آمریکا و خسارت های آن را الپوشانی نمایند.

دو دوزه بازی افراطیون یادآور مصاحبه حجاریان با خبرنگار یک نشریه ضد انقالب 
در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود که ضمن آن با وجود تصریح بر استفاده ابزاری 
از خاتمــی و مجمع روحانیون، تصریح کرده »مجمع« بد فراوان دارد و گروه خونی 

آنها با ما نمی خواند.
همان زمان نیز تندروها با تلقی این که تاریخ مصرف خاتمی به پایان رسیده، 
او را اردک فلج و شاه سلطان حسین خواندند و خواستار استعفای او و برخی وزرا و 
نمایندگان مجلس ششم در قالب خروج از حاکمیت برای تهدید و امتیازگیری در 

انتخابات مجلس هفتم شدند اما از نظام تودهنی خوردند.
زیباکالم: بی تفاوتی روحانی

ما را شرمنده مردم کرده است
یک حامی دولت می گوید نمی توانم در چشم کسانی که با تشویق من به روحانی 

رأی داده اند، نگاه کنم.
نامه نیوز نوشت: لبخند حسن روحانی و گفتن اینکه من هم روز جمعه از قیمت 
بنزین مطلع شدم واکنش های منفی بسیاری را برانگیخت به نحوی که سرسخت ترین 
حامیان او مانند نیروهای حزب کارگزاران سازندگی هم به تندی به او انتقاد کردند؛ 

چنانچه غالمحسین کرباسچی گفت متأسف و ناامیدم. 
صادق زیباکالم، به »نامه نیوز« گفت: »من به عنوان کسی که آرای بسیاری برای 
آقای روحانی جذب کردم و نزدیک به 3ماه به این استان و آن استان رفتم تا مردم 
را تشــویق به رأی دادن به او کنم اکنون اذعان می کنم که به این رویه های او انتقاد 
دارم. او تعهدی به 24میلیون رأیی که در ســال96 اخذ کرد نداشت. آقای روحانی 
به عنوان دومین فرد این مملکت کوچک ترین واکنشی بعد از افزایش قیمت بنزین و 
ناآرامی های اخیر نشان نداد، مگر لبخندزدن و گفتن اینکه من هم جمعه از قیمت 
بنزین مطلع شدم و این خیلی دردناک است. باور کنید که رویم نمی شود در چشم 
کسانی که با تشویق من به روحانی رأی دادند، نگاه کنم؛ شرمنده آنهایم. آقای روحانی 
در این 2سال و نیم حتی یک کنش سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی از خودش نشان 
نداد و هیچ چیز را تغییر نداد. بعد از افزایش قیمت بنزین روحانی آن قدر بی تفاوت 
بود که انگار آب از آب تکان نخورده است و اصال دغدغه هزینه هایی که بر کشور وارد 

شد را نداشت و این واقعا حیرت انگیز است«.
زیباکالم گفت: »بی توجهی به افکار عمومی فقط داستان امروز نیست. وقتی او 

بعد از گذشــت 100روز از ریاست جمهوری اش نخستین سخنانش را با مردم زد و 
اسمش را گذاشت گزارش 100روزه نامه ای سرگشاده به او نوشتم و گفتم که آقای 
روحانی چرا مردم را بچه فرض کرده اید؟ او می توانست نه تنها در موضوع بنزین که در 
تمام مسائل به مردم توضیح دهد و افکار عمومی را قانع کند یا اگر هم افکار عمومی 
قانع نمی شدند، دست کم از او به این میزان گالیه مند نمی شدند. در موضوع بنزین 
استدالل هایی وجود داشت که بحث تخصصی است و بسیاری با آن موافق و بسیاری 
مخالف آن هستند اما اینکه از چند مدت پیش از افزایش قیمت به مردم اطالع رسانی 
نشد واقعا نشان از این دارد که دولت وظیفه خود نمی داند به مردم توضیح دهد. این 

است کارنامه آقای روحانی!«
گفتنی است افراطیون مدعی اصالحات یاد گرفته اند، با عوام فریبی و گفتن اینکه 
»شرمنده مردم هستیم«، از مسئولیت خود شانه خالی کنند و حال آنکه آنها مقصر 
اصلی در به انحراف بردن دولت در حوزه سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی هستند.

آقای مشاور تا حاال کجا بودی
که راننده مسافرکش را ندیدی؟!

مشاور رئیس جمهور هم تلویحا بی تدبیری دولت در نحوه سهمیه بندی بنزین و 
گران کردن آن را نکوهش کرد.

حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت: »چراغ بنزینش روشن شده بود. گفت تمام 
شد؛ 10 لیتر زدم 30 تومن، ولی باهاش 26 هزار تومن کار کردم. جماعت زیادی از 
راه مسافرکشی با ماشین شخصی زندگی می کنند یا به کمک آن به عنوان کار دوم، 

زندگی شان را اداره می کنند.«
این توئیت در یک فضای رســانه ای روشــنفکرانه در حالی است که مشاوران 
رئیس جمهور با سوابق حضور در مرکز مطالعات استراتژیک، موظفند پیش از وقوع 
چالش هــا، از صاحب نظران نظرخواهی و بحران های احتمالی را پیش بینی کنند و 
بــه دولت منتقل کنند نه اینکه پس از وقوع فاجعــه، با توئیت پراکنی از خود رفع 
مســئولیت کنند و ضمناً در یادداشــت های دیگر، دم از دفاع از حق اعتراض مردم 
بزنند! انگار که مثال رئیس دولت احمدی نژاد است و جناب آشنا، در ستاد انتخاباتی 

نامزد رقیب کار می کند!!
یادآور می شود چند سال پیش محمود سریع القلم از مشاوران غیررسمی دولت 
- و در واقع از تئوری پردازان نظریات منتهی به برجام- ضمن اعتراض به نظرخواهی 
صداوسیما از مردم کف خیابان، مدعی شده بود لبوفروشان و رانندگان تاکسی حق 

اظهارنظر درباره مسائلی مانند مذاکره و برجام را ندارند.
از سوی دیگر رئیس جمهور محترم نیز معتقد است نظرسنجی ها اعتبار ندارد و 
او هنگام عزیمت از خانه خود در ولنجک به محل کار، در اتوبان از مردم و ناراحتی 

و خوشحالی آنها به شکل چشمی نظرسنجی می کند.
با این اوصاف معلوم نیســت اولویت آقای آشنا از یک راننده مسافرکش، چقدر 

مطلوب و مورد اعتنای برخی دولتمردان و مشاوران آنها باشد.
نظرسنجی از پشت شیشه کافی است

روحانی به میان مردم برود
یک حامی دولت در مذاکرات منتهی به برجام، از عملکرد رئیس جمهور و دولت 

به شدت ابراز نگرانی کرد.
محمدســعید احدیان در روزنامه خراســان و در یادداشــتی با عنوان »آقای 
رئیس جمهور ما به شــدت نگرانیم«، نوشت: وظیفه خود می دانم  به شکلی صریح 
نگرانــی خود را از فاصله بســیار جدی دولتمردان  با مــردم اعالم کنم. جنابعالی 
همراه با خنده توضیح دادید که  مانند مردم از افزایش قیمت بنزین صبح جمعه 
که از خواب بیدار شــده اید، مطلع شده اید. با شنیدن این اظهارات بیش از تعجب، 

نگرانی گریبانم را گرفت.
هنگامی که رئیس محترم جمهور چندین ساعت پس از مردم عادی از یکی از 
مهم ترین تصمیمات تمام دولتش مطلع می شود)چون مردم شب قبل از این بمب 
خبری مطلع شده بودند(، زمانی که رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی چندین 
ســاعت پس از شروع اعتراضات و آغاز چالش هایی که امنیت بخشی از مردم را به 
خطر انداخته بود، از آن مطلع می شود و زمانی که نوبخت بحث های صورت گرفته 
درباره افزایش قیمت بنزین را »کافی« می داند و رئیس دفتر رئیس جمهور توضیحات 
نیم »ساعته« رئیس جمهور در هیئت دولت را برای مردم »کافی« اعالم می کند، به ما 
حق دهید که دوباره نگران شویم. همان نگرانی که قبال خدمت شما معروض داشتم. 
به یاد دارید که در جلسه افطاری اصحاب رسانه از جنابعالی سؤال کردم  با توجه 
به مالحظاتی که ما در انتشار برخی از شرایط زندگی مردم به دلیل حفظ روحیه 
امید داریم، نگران هستیم که آیا شما از وضعیت واقعی مردم اطالع دارید یا خیر؟ 
پاسخ شما همان توضیحات معروف بود که فرمودید از وضعیت مردم مطلع اید چون 
روزانه از پشت شیشه خودرو با دیدن قیافه مردم نظرسنجی می کنید. این توضیحات 

نه تنها نگرانی ما را برطرف نکرد بلکه به آن افزود و اینک با شنیدن صحبت های 
اخیر شــما  همان دغدغه قدیمی برای ما پررنگ شده است که شما و دولتمردان 
اقتصادی شما چه درکی از مردم دارند؟ آیا شرایط امروز مردم را درک می کنند؟  

جناب آقای روحانی، برگشــتن به عقب را برای شــرایط امروز جامعه اولویت 
نمی دانم اما یک واقعیت عینی و رو به جلو در جامعه وجود دارد که من را مجبور 
کرد قلم به انتقاد بگشــایم و آن نگرانی از وضعیت گرانی های شروع شده پیش رو 
است. جناب آقای روحانی از شما استدعا می کنیم که از مسئوالن دفتر خود بخواهید، 
دراین چندماه باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری برای شما برنامه ثابتی در 
نظر بگیرند تا  از اتاق های دربسته خارج شوید و به میان مردم بروید. بر این باورم 
اگر این اتفاق بیفتد دیگر امکان ندارد شما چندین ساعت پس از مردم از افزایش 
قیمت بنزین مطلع شوید. اگر جناب عالی سری به میان مردم بزنید، نگرانی مردم 
را از آینده سفره های کوچک شده شان لمس می کنید و در نتیجه اجازه نمی دهید 
مسئوالن مربوط مانند وزارت صمت و تعزیرات و مرکز تنظیم بازار، روزهای عادی 
را سپری کنند و همچنین تا زمانی که احساس اقناع شدن مردم را مشاهده نکنید، 

آرام نخواهید نشست.
جناب آقای رئیس جمهور، ما به شــدت نگرانیم که حمایت میلیونی مردم از 
امنیت کشورشان، باعث برداشت نادرست دولتمردان در رضایت آنها از شرایط تلقی 
شــود. ما به شدت نگرانیم که درددل های مردمی که به دلیل سوءاستفاده دشمن 
در کلید زدن آشوب و ناامنی، نمی توانند اعتراض شان را فریاد بزنند، شنیده نشود 
و در نتیجه دولتمردان مسیری پرخطا را مانند گذشته طی کنند. آقای روحانی، بر 
این باورم که اصلی ترین مشکل که مقدمه بسیاری از مشکالت فعلی است، همین 
فرسنگ ها فاصله میان مردم و برخی مسئوالن و بسنده کردن به نظرسنجی های از 
پشت شیشه خودرو است بنابراین از شما خاضعانه تقاضا می کنیم تا دیر نشده خود 

و دیگر مدیران تان به میان مردم بروید.
نظرسنجی دانشگاه مریلند؛

مردم ایران به رغم دشواری اقتصادی مخالف آشوب هستند
دو نظرسنجی خارجی پیشین درباره اعتراضات مشابه اعتراضات اخیر در ایران 
نشان می دهد به رغم اوضاع سخت اقتصادی، اکثر ایرانی ها از اقدامات امنیتی دولت 

خود حمایت کرده و مخالف آشوب های داخلی هستند. 
راشاتودی با اشاره به اغتشاش اخیر در ایران می نویسد، اعتراضات اولیه مردم در 
مخالفت با افزایش بهای بنزین واقعی بود، مسئله ای که دولت هم بالفاصله پذیرفت، 
ولی برای درک واکنش ایرانی ها در روزهای اخیر نگاهی به نظرسنجی مشترک مرکز 
مطالعات بین المللی دانشگاه مریلند و موسسه نظرسنجی ایران پل مستقر در تورنتو 
می اندازیم که بالفاصله بعد از اغتشاشات 2017 و 2018 و همچنین در ماه های می، 

آگوست و اکتبر 2019 انجام شد. 
آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این که ایرانی ها در نظرسنجی سال 2018، 
86 درصدشان مشخصا با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند. در نظرسنجی سال 
2018 تنها 16 درصد ایرانی ها از این ادعا که مردم ایران خواستار تغییرات اساسی 

در سیستم سیاسی هستند، حمایت کردند و 77 درصد مخالف آن بودند. 
راشاتودی با اشاره به اقدام نیروهای امنیتی در مقابله با آشوب افزود: به رغم سرخبر 
رسانه های غربی، بیشتر ایرانی ها از واکنش دولت در قبال اغتشاشگران حمایت کرده اند 
به گونه ای که 85 درصد ایرانی ها موافقت کرده اند که دولت برای مقابله با آشوبگران که 
به خشونت متوسل شده و یا به اموال عمومی آسیب می رسانند، باید سرسخت تر باشد. 
راشاتودی با اشاره به ناامنی در همسایگی ایران می نویسد، ایرانی ها خود را در حال 
جنگ با آمریکا می بینند که باید مقابل براندازی، خرابکاری، جاسوسی، توطئه چینی، 

نفوذ مرزی و غیره بایستند. 
ایران از جانب آمریکا و برخی متحدانش نظیر انگلیس، اسرائیل و عربستان هدف 
جنگ سایبری است و لذا جای تعجب ندارد که مقامات ایران، اینترنت را قطع کردند. 

دولت هم قانون دارد و هم مدیر
اما اراده اجرای قوانین را ندارد

یک کارشــناس اقتصادی می گوید دولت همچنان مشــغول سر کار گذاشتن 
مردم است.

عباس همتی به روزنامه آفتاب یزد گفت: رهبری نظام در سال 90 اصول کلی 
شفاف سازی و مبارزه با فساد را به وزیر اقتصاد ابالغ می کنند با عنوان ارتقاء سالمت 
اداری اما تنها دو قانون از این اصول کلی در ســال 91 بخشــنامه می شود تا جایی 
که رهبر انقالب در ســال 95 صراحتاً از ناکارآمد بودن رفتارهای مبارزه با فســاد و 
شفاف سازی می گویند و شعار اقدام و عمل را مطرح می کنند. حاال و در انتهای دولت 
دوم حسن روحانی تازه تصمیم بر این شده است تا الیحه شفافیت و مبارزه با فساد 
و تعارض منافع به مجلس فرســتاده شود در حالی که تعارض منافع در قانون منع 

مداخالت مصوب 1337 وجود دارد.
وی می افزاید: چرا می گوییم دولت مردم را ســر کار گذاشته است زیرا، دولت 
هم قانون دارد هم ابزار هم مدیر اما چنین احســاس می شــود که بدنه دولت عزم 
جدی برای اجرایی کردن قوانین موجود را ندارند و هر روز قانون و الیحه ای جدید 
به مجلس می فرستند که این خود معادل تلف کردن زمان و عدم توجه به شفافیت، 

نظم مالی و مبارزه با فساد است!

در روزهای گذشته و پس از آنکه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، در 
برخی نقاط کشور با اعتراض جمعی از مردم به نحوه اجرای این تصمیم مهم روبه رو 
شد، اراذل و اوباشی که از قبل توسط بیگانگان اجاره شده و آموزش دیده بودند 
دست به آشوب و اخالل در نظم و امنیت زده و آسیب فراوان به اموال عمومی و 
جان و مال مردم وارد کردند. یکی از موضوعاتی که به طور مکرر از سوی برخی 
چهره های سیاسی از جمله مسئوالن دولتی و رسانه ها مورد توجه قرار گرفت، 
موضوع چگونگی اعتراض مردم و لزوم در نظر گرفتن مکان هایی برای اعتراض 

بود. موضوع این یادداشت بررسی این پیشنهاد است.
این طبیعی اســت که هر تصمیم اقتصادی، سیاسی و... در سطح کشور 
می تواند موافقان یا مخالفانی داشته باشــد، اما آیا تنها راه پیش روی مردم 
برای رساندن انتقاد یا سؤاالتشــان به گوش مسئوالن تجمع آن هم در یک 

مکان خاص است؟ 
به نظر مشکل اصلی چیزی فراتر از این طرح و پیشنهاد پر رنگ و لعاب و به 
 ظاهر شیک است. مشکل اصلی این است که عده زیادی از مسئوالن کشور که 
امور اجرایی یا تصمیم گیری های سرنوشت ساز و موثر در زندگی مردم به دست 
آنهاست، مدت هاست از حضور بین مردم و ارتباط بی واسطه با آنها غافل شده اند 

یا این کار پراهمیت در قاموس مدیریتی آنها وجود ندارد.
سؤال این است؛ آیا همین مردم که ممکن است درباره یک تصمیم اقتصادی 
یا طرح معیشتی ابهام یا اعتراضی داشته باشند اگر به راحتی به مسئوالن در 
رده های مختلف دسترسی پیدا کنند یا شاهد حضور بی واسطه مسئوالن در بین 
خود باشند و مجال طرح انتقاد، اعتراض یا سؤال به آنها داده شود حتی اگر در 
مواقعی به طور کامل قانع نشوند دیگر دلیلی برای اعتراض خیابانی یا تجمع در 

مکان خاص می بینند؟
متأسفانه حضور مســئوالن در بین مردم و همنشینی با آنها که یکی از 
دستاوردها و جلوه های شیرین انقالب اسالمی است رفته رفته با گذشت سال ها 
به دالیل مختلف به حاشیه رفته است. اگر مسئوالن به جای تصمیم گیری در 
اتاق های دربســته و دوری از مردم، به دور از برخی رفتارهای نمایشی برای 
حضور در بین اقشــار مختلف و شنیدن نیازها، درددل ها، مشکالت، گالیه ها 
و حتی راهکارهای آنها ارزش قائل شــده و فرصت کافی در نظر بگیرند، هم 
می توانند تصمیم های دقیق تری اتخاذ کنند و هم با در نظر گرفتن همه جانبه 
نیازها و شرایط جامعه در تصمیم گیری ها، مردم را در اجرای طرح های مهم و 

کلیدی با خود همراه کنند.
 امیرالمومنین حضرت علی)ع( در حکم مکتوب برای مالک  اشــتر نخعی

 )نامه 53 نهج البالغه( آورده اند:
»اما بعد از این، پنهان ماندنت را از رعیت طوالنی مکن، که در پرده ماندن 
حاکم شعبه ای است از تنگ خویی و کم اطالعی به امور. پنهان ماندن حاکم از 
رعیت حاکمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد، بر این اساس 
کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک بزرگ جلوه می کند، زیبا زشت گردد 

و زشت زیبا شود، و حق به باطل آمیخته می گردد...« 
بنیانگذار جمهوری اسالمی نیز بارها ضمن تاکید بر لزوم سادگی و خوی 

خدمتگزاری مسئوالن بر همنشینی آنها با مردم تاکید فرموده اند. 
امام خمینی)ره( می فرمایند: »به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه 
می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان 
و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری 
اسالمی رهاورد آنان و با فداکاری های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون 
خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید...« 

)جلد 21 صحیفه- صفحه 412(
رهبر معظم انقالب نیز که پرچمدار مردمداری در نظام جمهوری اسالمی 
هستند در فرصت های مختلف به میان مردم رفته و پای درد دل آنها نشسته اند. 
هنوز حضور ایشــان با لباس مبدل در سرکشی از مردم زلزله زده بم، حضور 
بی تکلف و سرکشــی چند ساعته و چادر به چادر از زلزله زدگان دو سال قبل 
غرب کشور به عنوان یک الگوی عملی برای مسئوالن مطرح است. از سوی دیگر 
دیدارهای مختلف و متعدد و نشســت های رو در رو  و چند ساعته با جوانان، 
تولیدکنندگان، نخبگان و... و شنیدن صحبت ها و انتقادهای این افراد یکی از 

برنامه های ثابت رهبر انقالب است.
رهبر انقالب در همین زمینه در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری دور 
دوازدهم خطاب به رئیس جمهور و مسئوالن دولتی فرمودند: »به میان مردم 
بروید، با مردم بی واسطه مرتبط بشوید، از مردم بشنوید؛ این از کارهای بسیار 
مهم است. گزارش هایی که به ما می رسد، هرچند آن گزارش ها صادقانه باشد، 
اّما خیلی تفاوت می کند با آنچه انسان در مواجهه  با مردم و رفتن در میان مردم 

مشاهده می کند و می بیند.« )96/5/12(
اما متاسفانه این موضوع راهبردی و مهم توسط بسیاری از مسئوالن حتی 
در رده های پایین مدیریتی به فراموشی سپرده شده است. مردم اکنون در برخی 
از موارد حتی برای دیدار یک فرماندار، شهردار یک منطقه کوچک یا مدیر یک 
اداره دولتی و طرح مشکالتشان روزها می روند و می آیند و با در بسته مواجه 

می شوند. موضوعی که دلخوری و اعتراض مردم را در پی دارد.
از سوی دیگر وقتی مسئول ارشد اجرایی کشور به جای حضور مستمر خود 
و فرستادن افراد امین و مورد اعتماد خویش در بین مردم و شنیدن درد دل های 
آنها مثاًل از درون خودروی آنچنانی خارجی از کارگران کارخانه دیدن کند، یا راه 
اطالع از مشکالت مردم را نظرسنجی از درون خودرو با نگاه به چهره آنها بیان 
کند، کمتر فرصت اظهارنظر آزاد و رو در رو به دانشجویان و جوانان، تولیدکنندگان 
و... بدهد، خود و مسئوالن دولتش به جای حضور در بازار و نشستن پای صحبت 
کسبه و مردم سرگرم حواشی شوند، یا در اجرای طرح مهم اصالح قیمت بنزین 
نیازی به ســخن رو دررو با مردم نبیند و حتی در اظهارنظری عجیب ادعا کند 
رئیس جمهور کشور از زمان دقیق اجرای این طرح اطالع نداشته است! آیا این 

روش مطابق با سیره مردمداری و ارزش های اسالمی و انقالبی است؟
وقتی رئیس جمهور در پاسخ به مطالبات و شعارهای اقتصادی و معیشتی 
عده ای از مردم در میدان امیر چخماق یزد آنها را به همنوایی با آمریکا متهم 
می کند و می گوید »نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود« 
)و البته خود در همان جلسه بی محابا به دستگاه قضایی که به جنگ مفسدان 
اقتصادی رفته بتازد( دیگر چه توجیهی برای در نظر گرفتن مکان خاص اعتراض 
برای مردم باقی می ماند؟ معتقدان به لزوم اعتراض در مکان خاص و مقامات دولتی 
که با ژست مردمداری از این طرح دفاع می کنند و رسانه های دنبال کننده آن 
پاسخ دهند آیا میدان امیر چخماق یزد یک مکان خاص اعتراض مردمی نبود؟ 
دولتی که برخی وزرای خود را ژنرال نامیــده و مدافعان این دولت باید 
پاسخ دهند اگر قبل از حذف لجوجانه سهمیه بندی بنزین و وارد آوردن هزاران 
میلیارد خسارت افزایش مصرف و قاچاق در چهار سال قبل و وارد آوردن شوک 
قیمتی پس از چهار سال ثابت نگه داشتن قیمت بنزین به مردم و سهمیه بندی 
مجدد آن یا مزخرف خواندن مسکن مهر که هنوز تکمیل و دریافت واحدهای 
آن رویای برخی از هموطنان است، این ژنرال ها بین مردم می رفتند و تبعات 
تصمیمات یا اظهارات خود را با سنگ محک آنها می سنجیدند، جلوی خیلی از 

اعتراض ها گرفته نمی شد؟ 
وقتی در زمان رقابت انتخاباتی وعده داده می شود »آنچنان رونقی ایجاد 
می کنم تا مردم نیازمند یارانه نباشــند«، نباید بین مردم ضعیفی که از طرح 
معیشــتی اخیر جامانده و به برکت رونق ایجاد شده! نگران و مضطرب، آواره 
این سامانه و آن سایت برای اعتراض هستند بروند تا اعتراض آنها را بشنوند و 
آنها را با دلداری و پیگیری مستقیم کارشان قانع و توجیه کنند؟ آیا سامانه و 
سایت مذکور یک مکان خاص اعتراض نیست؟ حتما باید مردم در یک مکان 

ویژه اعتراض کنند؟
باید به کسانی که مروج طرح اعتراض در مکان خاص هستند )ظاهراً برخی 
از آنها بیشتر طرفدار اعتراض هستند تا حل مشکل( گفت مردم به جای مکان 
اعتراض، به گوش شنوا و مسئول مردمی و دلسوز که دغدغه حل مشکالت را 

داشته باشند نیاز دارند.
اگر مردم مســئوالن را از جنس خود و در میان خود ببینند مثل همیشه 
کــه در مقاطع مختلف با تصمیمات و طرح های مهم همراهی کرده اند پای کار 
خواهند بود. این مردم نجیب حتی با وجود اعتراض به طرح اخیر باغیرت در 
برابر اراذل آشوبگر ایستادند و برای دفاع از نظام به خیابان ها آمدند.  ای کاش 

مسئوالن قدر آنها را بیشتر بدانند.
مردم نیز باید در انتخابات، عنصــر مردمی و خدمتگزار بودن را در کنار 

تخصص و تعهد بیشتر مورد توجه قرار دهند.
ای کاش افرادی که روحیه مردمداری و توان عمل متعهدانه به مسئولیت ها 
را ندارند نیز قبول مسئولیت نکنند و وقت مردم را نگیرند. همانطور که رهبر 
انقالب با بیان اینکه »اگر توان مدیریتی ندارید مســئولیت نپذیرید« خطاب 
به داوطلبان نمایندگی مجلس )و طبیعتاً همه مسئوالن( تاکید فرمودند: »هر 
مسئولّیتی، هر ِســَمتی، هر توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک 
تعّهدی وجود دارد. باید دید که آیا می توانید آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ این 

خیلی درِس بزرگی است.«

مردم گوش شنوا می خواهند
 نه مکان اعتراض

یادداشت روز

عباس شمسعلی

صفحه 2
سه شنبه ۱2 آذر ۱۳۹۸ 
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره 22۳۴۵

گفت و شنود

صداقت!
گفت: دولت سلبریتی ها را از پرداخت مالیات معاف کرد!

گفتم: دولت تدبیر و امید از مردم عادی با درآمدهای بخور 
نمیر مالیات می گیرد ولی این قماش را که درآمدهای میلیاردی 

دارند از مالیات معاف می کند؟!
گفت: به این سلبریتی های بدبخت و بیچاره چیکار داری؟! مگه ندیدی 
یکی از آنها می گفت باید 10 هزار دالر برای فرزندم در آمریکا بفرستم! 
برخی از آنها بچه شــان را در آمریکا و کانادا و انگلیس به دنیا می آورند 
که تابعیت آنجا را داشته باشند! سفرهای تفریحی آنها به آمریکا و اروپا 
و... خرج دارد، اگر مالیات بدهند این هزینه ها را چطوری تامین کنند؟! 

گفتم: بیچاره ها...!
گفت: حاال دیدی این دولت و سلبریتی ها چه صداقتی دارند؟!

گفتم: ایول! به یارو گفتند با »صداقت« جمله بســاز. گفت؛ 
داشــتم با بچه ام در آمریکا تلفنی صحبت می کردم که »صدا« 

قطع شد!

وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای 
به مناســبت آغاز به کار روسای 
جدید کمیســیون و شورای اروپا 
و »جوزف بورل« مســئول جدید 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، 
»ایران، روسیه و چین« را چالش های 
مشترک اروپا و آمریکا خوانده است.

»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
درباره آغاز به کار تیم جدید در مناصب 
مهم اتحادیه اروپا بیانیه ای صادر و اعالم 
کرد، مقابله با »تهدیدات روسیه، چین و 
ایران« جزو منافع مشترک واشنگتن و 

این اتحادیه است.
وزیــر خارجــه آمریــکا در ایــن 
بیانیه  نوشــت: ما به اورســوال فون در 
لین رئیس کمیسیون اروپا، جورف بورل 

پمپئو خطاب به اتحادیه اروپا: مقابله با ایران
 هدف مشترک ماست

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مدعیان اصالحات سفره مردم را كوچک كردند
حاال طلبکار هم شده اند

سرویس سیاسی-
مدعیان اصالحات در حالی این 
روزها »طلبکار« شده و »از پاسخگویی 
فرار می کنند« که مشکالت اقتصادی 
و معضالت معیشتی کشور ماحصل 
سیاست ها و حمایت های آنها از دولت 

تدبیر و امید است.
بیانیه های ســریالی کــه این روزها 
از ســوی ســران فتنه و برخی مدعیان 
اصالحات و ســمپادهای آنان منتشــر 
می شود، حامل یک روایت است؛ مشکالت 
امروز کشــور »تقصیر همه و کلیت نظام 
جمهوری اسالمی است اال اصالح طلبان!«؛ 
روایتی که ادامه همان خط »طلبکاری« و 

»فرار از پاسخگویی« است.
بعدازآنکــه آتش اغتشاشــات اخیر 
فروکش کرد، رئیس جمهور در ســفر به 
آذربایجان شرقی و در جمع مدیران استانی 
گفــت: »من هم مثل مردم، صبح جمعه 
فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده است.«

محکوم کردن
 کلیت نظام به جای اشرار!

سران فتنه 88 در پیام ها و بیانیه هایی 
جداگانه و دیرهنگام با »معترض« خواندن 
»آشوبگران و اراذل آدمکش«، تیغ انتقادات 
خود را به سمت کلیت و حاکمیت نظام 
اســالمی بردند تا القا کنند که به وجود 
آمدن شرایط کنونی، ماحصل سیاست های 
چهل ساله نظام جمهوری اسالمی است 
حال آنکه مسببان اصلی مشکالت کشور 
کسانی اند که با حمایت و هواداری تمام قد 
خود از حســن روحانی و سیاســت ها و 
برنامه هــای دولت تدبیر و امید، ســفره 
مردم را کوچک و انبوهی از مشــکالت و 
معضالت اقتصادی و معیشتی را بر ملت و 

نظام اسالمی تحمیل کردند.
چنــد روز پــس از راهپیمایی های 
سراســری در حمایت از نظام و رهبری، 
درحالیکه مقامات آمریکایی و رسانه های 
ضدانقالب هنــوز در میدان بوده و چهره 
واقعی اغتشاشــگران و آشوبگران در نظر 
افکار عمومی رو شده بود، 77 نفر از فعاالن 
سیاسی اصالح طلب در محکومیت آنچه 
»خشونت« نامیدند بیانیه ای صادر کرده 
و به جای آنکه اقدامات آشوبگران و اراذل 
آدمکش و جنایات آنها )در غارت اموال و 
تخریب اماکن و قتل انسانهای بیگناه( و 
حامیان خارجی شــان را تقبیح و محکوم 
کنند به نقد حاکمیت پرداخته و نهادهای 
حاکمیتی و امنیتی را آماج نیرنگ و جفای 

خود قرار دادند.
در این بیانیه که با محوریت تاج زاده، 
محکوم فتنه 88 تهیه شده بود، مدعیان 
اصالحات تأکید کــرده بودند که باید به 
خواست مردم احترام گذاشته و همچنین با 

عادی سازی روابط خارجی بساط تحریم ها 
جمع شود!

بیانیه مدعیــان اصالحات به حدی 
مشمئزکننده بود که بازتاب چندانی حتی 
در رسانه های اصالح طلب هم پیدا نکرد و 
حتی حزب کارگزاران نیز از این بیانیه اعالم 
برائت کرد. حســین مرعشی، سخنگوی 
حزب کارگزاران ســازندگی صراحتاً در 
روزنامه ســازندگی که ارگان این حزب 
محسوب می شود، در مورد بیانیه 77 نفر 
از اصالح طلبان گفت: »موضع گیری هایی 
که برخی دوستان در قالب بیانیه شخصی 
منتشر کردند، به هیچ وجه موضع جریان 

اصالحات تلقی نمی شود.«
دو روز پیش هم شورای هماهنگی 
جبهــه اصالحات مرکــب از 31 حزب 
اصالح طلــب با صدور بیانیه مشــترکی 
مواضعشــان را در مــورد حوادث پس از 
افزایش قیمت بنزین اعــالم کردند. در 
این بیانیه آمده است: »تصمیمات اخیر 
در مــورد بنزین در شــورای هماهنگی 
اقتصادی ســران ســه قوه اتخاذ شده؛ 
درحالیکه این شورا ازلحاظ قانون اساسی 
هیچ جایگاهــی نــدارد. به عنوان مثال، 
مجلس  رئیس نمایندگان  رئیس مجلس، 
نیســت و صرفــاً رئیس اجرایی مجلس 
اســت و نمی تواند به نمایندگی از سایر 
نمایندگان مجلس، طرحی را تصویب یا 
در اتخاذ تصمیمی به نمایندگی از مجلس 
مشارکت کند. در توجیه تشکیل این شورا 
گفته می شــود این شورا موقتی است و 
پس از رفع تحریم ها تعطیل خواهد شد. 
درحالی که مشخص نیست تحریم ها چه 
زمانی لغو می شــود؛ هرچند این موضوع 
هم توجیه مناسبی برای اتخاذ تصمیمات 
در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه و دور زدن مجلس شــورای اسالمی 
به عنوان نهاد قانون گذار و همچنین ناظر 

بر اجرای قانون نیست«
حمله به مأموران انتظامی

 و امنیتی
آن ها با حمله بــه مأموران انتظامی 
و امنیتی نوشــتند: »آمار جان باختگان 
حوادث اخیــر را چگونه می توان تحلیل 
کرد؟ آیا نباید مأموران انتظامی و امنیتی 
در برخورد با تجمع کنندگان و معترضین، 
خویشــتن داری بیشــتری از خود نشان 
می دادند؟ توجه به این نکته اساســی که 
بخش مهمی از اعتراضات در شــهرهای 
کوچک یا شــهرهای حاشیه ای رخ داده 
که با محرومیت های بیشتری مواجه بوده 
و جزو دهک های پایین جامعه هســتند 
نشان می دهد برخورد کلی با این اعتراضات 
و یکسره وابسته کردن آنان به بیگانگان، 
نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه موجب 

تحلیلگر  رابرتس  کریگ  پل 
سیاسی و از مقامات سابق وزارت 
خزانه داری آمریکا در مصاحبه ای به 
بیان دیدگاه های خود درباره مسائل 
مختلف از جمله سیاست کاخ سفید 
ایران  اسالمی  قبال جمهوری  در 

پرداخته است.
دکتر »پل کریگ رابرتس« دستیار 
وزیر خزانه داری ســابق آمریکا در امور 
سیاســت اقتصادی در دوره ریاســت 
جمهوری رونالد ریگان در سال 1981 
میالدی بوده و هم اکنون رئیس مؤسسه 

اقتصاد سیاسی است.

وی در مصاحبه با  تسنیم در پاسخ 
به سوالی درخصوص اقدامات مقامات 
آمریکایی در اغتشاشــات اخیر گفت: 
»واشــنگتن قصد اجرای انقالب های 
رنگــی را دارد، مثل جنبش ســبز در 
ایران. اکثر این انقالب ها موفقیت آمیز 
بوده است. سؤال واقعی این است؛ چرا 
کشــورها به صندوق هایی که از سوی 
آمریکا تأمین مالی می شود و همین طور 
ســازمان های غیردولتی اجازه فعالیت 
به عنوان ستون پنجم را در کشورهای 
خود می دهند؟ چرا خرابکاران دستگیر 
نشــده و این ســازما ن ها متالشــی 

نمی شوند؟«
وی افزود: »آشوب ها و اغتشاشات در 
ایران توسط سازمان سیا سازماندهی شد 
همان طور که در اوکراین، هنگ کنگ، 
گرجستان و در قالب بهار عربی نیز این 
کار انجام شد، چرا این مسئله برای ایران 

روشن و واضح نیست؟«
رابرتــس اظهار داشــت: »ایاالت 
متحده مایل به دیپلماسی در تعامل با 
هیچ کشوری نیست، حتی با کشورهای 
بسیار قدرتمندتر از ایران، مثل روسیه و 
چین. واشنگتن از تهدید و زور استفاده 

می کند، نه دیپلماسی.«

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، هیئت جدید کمیسیونرهای اروپا و 
چارلز میشل رئیس جدید شورای اروپا به 
خاطر آغاز به کارشان تبریک می گوییم.
این مقــام آمریکایی همچنین بر 
آمادگی واشنگتن برای کار با تیم جدید 
حاکم بر نهادهای اتحادیه اروپا از قبیل 
»دیوید ساسولی« رئیس جدید پارلمان 
اروپا و دیگر اعضای این نهاد قانونگذاری 
به منظور »پیش بردن اهداف مشترک« 
دو طرف تاکید کرده است. پمپئو در ادامه 
این بیانیه و در توضیح »اهداف مشترک« 
دو طــرف، به مقابله آمریــکا و اروپا با 

»تهدیدات ایران« اشاره کرده است.
بــه گزارش فــارس، وزیر خارجه 
آمریــکا اعــالم کــرد: ایــن )اهداف 
مشــترک(، تقویت روابط تجاری مان، 
تقویت اســتقالل انرژی اروپا و مقابله 
با چالش های مشترک در برابر امنیت  
ارزش های دموکراتیک مان شــامل  و 
تهدیدات روسیه، چین و ایران را شامل 
می شود. وی در ادعایی مضحک گفت: 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا یک نیروی 
خیر در جهان هستند و با هم همکاری 
می کنند. ما آماده تــداوم تقویت این 
دوستی و تعمیق مشارکت فرا آتالنتیک 
به منظور اطمینــان حاصل کردن از 
یک آینده موفق و مسالمت آمیز برای 

شهروندانمان هستیم.
بیانیه تبریــک وزیر خارجه دولت 
ترامــپ به تیم جدید نهادهای اتحادیه 
اروپا در حالی مطرح شــده که این تیم 
از روز یکشنبه رســماً کار خود را آغاز 

کرده است.

مقام سابق خزانه داری آمریکا: اغتشاشات اخیر ایران 
توسط سازمان سیا سازماندهی شد

چشــم بستن مســئوالن از واقعیت های 
اقتصادی جامعه و مشکالت مردم می شود. 
اینکه انتقادات و اعتراضات واقعی مردم، به 
دلیل برخی آشوب ها و اغتشاشات نادیده 
گرفته شده و هر اعتراضی از سوی مردم 
به اســتکبار جهانی نسبت داده شود، به 
معنای نادیده انگاشــتن خواست واقعی 
مردم و حاصل آن ناگزیر، افزایش شکاف 

بین مردم و حاکمیت خواهد بود.«
فراموشی

 نماینده عضو فراکسیون امید
پروانــه سلحشــوری، نماینده عضو 
فراکســیون امید که فراموش کرده خود 
یکی از ســینه چاکان دولت روحانی بوده 
اســت در حســاب کاربری خود نوشت: 
»مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با 
گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را 
دادند« و »قلع وقمع مردم، با جنگ جهانی 

و کربالی 4 مقایسه شد.«
وی همچنین در مصاحبه ای بی آنکه 
بگوید مســبب مشکالت معیشتی دولت 
مــورد حمایت او بوده اســت، گفت: »ما 
نمی توانیــم بگوییم مــردم و معترضانی 
که آمدند همه خشونت طلب بودند. مگر 
خارجی ها چند شــهر ما را می توانند به 
هم بریزند؟ باید بپذیریم مردم مشــکل 
معیشتی دارند و به واسطه همین مشکل 
معیشتی معترض اند. بسیاری از مسئوالن 
چون آن مشکالت را ندارند، حس کارگر 
را نمی فهمند، حس آن حاشیه نشــین را 
نمی فهمند. فکر می کنند این ها از خارج 
خط می گیرند که این گونه خشــمگین و 
عصبانی هســتند. نیاز است یک بررسی 
جامعه شناختی و امنیتی روی این مسئله 
صورت بگیــرد. باید ببینیم ریشــه این 
خشــونت ها در کجاســت. باید به مردم 
گزارش دهند که مسئله چه بوده. با بحث 

و شــعار نمی شود کشور را اداره کرد. اگر 
این گونه ادامــه دهیم، روزبه روز وضعیت 

سخت تر می شود.«
مدعیان اصالحــات که در به وجود 
آمدن شرایط کنونی )سوء مدیریت های 
دولتی و بروز و ظهور مشکالت و معضالت 
گسترده در حوزه های اقتصادی( از مسببان 
و مقصران اصلی هســتند، طی روزهای 
اخیر سعی کردند ریشه اغتشاشات اخیر 
را صرفاً به افزایش قیمت بنزین گره نزنند 
بلکه دلیل اصلی را »فساد و ناکارآمدی« 
و حتی »مجموعه ساختار سیاسی )اعم از 

انتخابی و انتصابی« اعالم کنند!
ساختار سیاسی مقصر است!

چند روز پیش، یکی از اعضای حزب 
اتحاد ملت ادعا کرد: »مشــکل اصلی تر، 
ناتوانی مجموعه ساختار سیاسی )اعم از 
انتخابی و انتصابی( برای تصمیم گیری های 
اساســی به ویژه در حل مسائل سیاست 
خارجی و تا حدودی در سیاست داخلی 
است که کشور را دچار بالتکلیفی و تعلیق 

کرده است.«
سلبریتی ها؛ حامیان دیروز، 

طلبکاران امروز
بعــد از بیانیه هــای 77 فعال و 31 
حزب اصالح طلب و چند بیانیه زنجیره ای 
از سوی اپوزیســیون و شبه سندیکاها، 
رویــداد تلخ دیگری هم در شــبکه های 
اجتماعی دست مایه طنز و تمسخر کاربران 
قرار گرفت؛ بیانیه موسوم به »بیانیه آبان« 
و بعــدازآن »کمپین جمــع آوری امضا 
برای محکومیت ســرکوب!« که از سوی 
برخی ســلبریتی ها منتشــر شد تا تکه 
دیگری از پازل حمله و هجمه به نهادها 
و ســاختارهای نظام جمهوری اسالمی 

تکمیل تر شود.
بقیه در صفحه11


