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اخبار كشور
نیویورک تایمز:

یادداشت روز

هلهلة قاتالن استاد !

-1چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهاناسالم
برپا میشود و دهها میلیون نفر علیه قاتالن اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان
آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم میکنند ،به طرفداران شمر و یزید و ابنسعد
و ابنزیاد و حرمله و ...اجازه داده نمیش�ود که در میان تودههای عظیم و انبوه مردم
ع�زادار حض�ور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثال برای مردم توضیح بدهند که چرا در
عاشورای سال  61هجری ،خون پاک فرزند رسولخدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین
ریختهاند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده ،خیمهها را به آتش کشیده و
زنان و کودکان را به اسارت بردهاند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند،
دلیل قانعکنندهای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دالیل و نظرات خود را
پیدا کنند ،قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه
امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از
اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!
چرا با خواندن این چند س�طر عصبانی ش�ده و با خشم ابرو در هم کشیدهاید؟! و
نگارنده را احمق! و یا دستکم ،دیوانه تصور میکنید؟! و این احتمال را پیش میکشید
که شاید طرحکننده این سوال با اردوگاه یزید و ابنزیاد سر و س ّری داشته باشد؟!
حتما در پاسخ خواهید گفت؛
اوال؛ رذالت و خباثت ش�مر و یزید و ابنسعد به اندازهای آشکار و بدیهی است که
کمتری�ن نی�ازی به اثبات ن�دارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا ص�د ،بلکه هزاران دلیل و
سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانهای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه
انسانها از عصر عاشورا تا عصر حاضر مرتکب شدهاند ،حکایت میکند .به گونهای که
جزئیترین ابراز تردید در آن ،تنها میتواند ناشی از حماقت ،دیوانگی و یا مأموریت و
وابستگی تردیدکننده تلقی شود.
ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیهالسالم غیر از سخنان و بیانات
حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده
گم میشد ،هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی
تریبونه�ای آن روز ب�رای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حس�ینی(ع)
برخوردار بود .سگها را گشاده و سنگها را بسته بودند .بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی
دارد ،مظلومیت موالی ش�هید ما حس�ین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی
س�پرده ش�ود -تا فرصت تکرار نیابد -شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و
عمرس�عد و ابنزیاد و حرمله و ...اس�ت .مگر آن حرامیان تاریخ ،غیر از آنچه با صدای
بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کش�یدهاند ،سخن ناگفته دیگری دارند که
فرصت گفتن نیافته باشند؟!
ثالث�ا؛ ش�اید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراس�م بزرگداش�ت حماس�ه
حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشتهای؟! و مگر نمیبینی که در این
مراسم فراگیر و در عزای ساالر شهیدان ،بیشتر از آنچه درباره مظلومیت موالی شهیدمان
حس�ین بن علی(ع) و علت قیام آن بزرگوار گفته میشود ،از انگیزه یزیدیان در قتل
موالی شهید(ع) و به اصطالح دالیلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده
بودند ،سخن در میان است .و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبداللهالحسین علیهالسالم
از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان ،گفته و نوشته میشود،
مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است .بنابراین ،چرا تصور میکنید
و به دروغ حنجره پاره میکنید که یزیدیان فرصت اعالم نظر و دفاع از خود را نداشتهاند
و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عاشورای سال  61هجری ،یکطرفه به قاضی
رفته و شمر و یزید و ابنسعد و ابنزیاد و بقیه حرامیان را محکوم میکنند!
بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست میکشد و استدالل شما را قاطع،
غیرقابل خدش�ه و پذیرفتنی میداند .اما آنچه نگارنده ،مطرح کرده اس�ت ،فقط یک
ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن ،شنیدن هزارباره استداللها و
نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه ،نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان
همراه و همعقیده است و برای مزید اطالع شما ،این توفیق حداقلی را دارد که با هربار
نوشیدن آب ،به ساحت مقدس اباعبداللهالحسین(ع) سالم و بر قاتالن آن امام مظلوم و
شهید لعن و نفرین بفرستد .حتما میپرسید ،در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش
جعلی خود را میدانی از طرح آن چه انگیزهای داش�تهای؟! جواب آن اس�ت که دیروز
یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است ،سؤال
مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد ،برای تبرئه سران فتنه آمریکایی ،اسرائیلی 88
و پاککردن داغ ننگ وطنفروش�ی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته
است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای
ی رسانههای پردامنه
دروغ تقلب و تالش برای براندازی نظام برخوردار بودهاند بلکه تمام 
ی فارسی ،صدای آمریکا ،العربیه فارسی ،یورو نیوز فارسی،
دشمنان بیرونی نظیر بیبیس 
رادیو زمانه ،رادیو و تلویزیون اسرائیل ،شبکههای تلویزیونی کشورهای عربی و دهها
شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا ،شبکههای اجتماعی فیسبوک ،توئیتر
و ...نی�ز در خدمت همین پادوهای وطنفروش بوده اس�ت .ضم�ن آن که آزادانه هر از
چند روز بیانیه صادر کرده ،مصاحبه میکردند و ...گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و
معروفترین موتور جستجوگر ،سرویس «ترجمه فارسی»- GOOGLE TRANSLATE-
را اختصاصا و با اعالم قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی  88راهاندازی
کرده بود و فیسبوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات ساالنه خود را با
همین منظور به بعد موکول کرده بود و...
 -2چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به س�وی مرزبانان آتش گشوده
بودند ،اجازه نمیدادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد
مانع آتشافروزی آنان ش�وند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بیآن
که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک
میکردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتالن محارب ،آنان را بدون محاکمه
در زندان نگاه میدارد؟! پاسخ این الطائالت بدیهیتر از آن است که نیازی به توضیح داشته
باشد .چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب
قتل بودهاند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل میرساندند  -که رساندند -و در حال
اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم.
دیروز آقای علی مطهری ،همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین
بار اعالم کرد که حصر س�ران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی اس�ت! و این
واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی  88به گواهی صدها
سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا ،اسرائیل و انگلیس و با هدف
براندازی نظام دست به وطنفروشی و جنایت زدهاند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر
ادعای تقلب در انتخابات  -فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و
دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنهگران -دریافت کمک مالی کالن از ملکعبدالله
سعودی و چند کشور اروپایی ،حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا ،قتل مردم کوچه و
بازار ،آتش زدن مسجد ،آشوب خیابانی ،اهانت به ساحت مقدس عاشورای حسینی(ع)،
سنگباران نمازگزاران عاشورا ،پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره) ،اعالم
آشکار محاربه با نظام اسالمی  -شعار انتخابات بهانه است ،اصل نظام نشانه است -و دهها
جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها
با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما ،حمایت از سران فتنه
را با ذکر نام ،وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و...
ن بار
آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت ،مستحق چندی 
اعدام نیس�تند؟ ضمن آن که قانونی بودن ش�ورای عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای
تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که باالترین مقام
قضایی است از جمله اعضای این شورا میباشد.
آقای علی مطهری ،از قانون سخن میگوید و توضیح نمیدهد که آیا سران و
عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند ،چرا درباره ادعای
تقلب -که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کردهاند -حاضر
به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و...
 -3و باالخره اگرچه دراینباره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکتهای که هوشیاری
آقای علی مطهری در اظهارنظر را میطلبد ،اشاره میکنیم و آن ،این که ،آنچه ایشان
هر از چند گاه مطرح میکند و مانند اظهارات دیروز وی بالفاصله با استقبال گسترده
رسانههای آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقالب
همراهی میش�ود ،حاوی هیچ نکته تازه و یا س�خن ناگفتهای نیس�ت بلکه نظیر آن
بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بیاعتنایی رسانهها و محافل دشمنان اسالم
و انقالب و نظام را در پی داشته است .بنابراین بدون کمترین تردیدی میتوان نتیجه
گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنها
کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود ،چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی
دیگران مطرح میشود ،به آن اعتنایی نمیکنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای
علی مطهری به بیت ش�ریف استاد بزرگوار ،آیتالله شهید مطهری است .توضیح آن
که رسانهها و محافل بیگانه و ضدانقالبیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از
ایشان تاکید میکنند ،آقای علی مطهری فرزند آیتالله مطهری و به سختی میتوان
حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانهها و محافلی
که برای ایشان کف و سوت میزنند ،اهمیتی ندارد.
و باید از ایش�ان پرس�ید که اوال؛ دیدگاهها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاهها و
نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود،
چه باقی میماند؟! ثالثا؛ مگر نه اینکه در کالم خدا به صراحت آمده است؛ اناولی الناس
بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسانها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که
از آن پیامبر بزرگوار پیروی میکنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه
نسبی داشتهاند .و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتالن
اس�تاد شهید مطهری ،از اظهارات وی ذوقزده شده و برایش کف میزنند؟! و خامسا؛
آقای علی مطهری ،غیر از مطالعه آثار شهید مطهری -اگر آنها را مطالعه کرده باشند!-
چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داش�تهاند؟ چرا که س�ن ایشان
به بهرهگیری از محضر مس�تقیم استاد ،قد نمیدهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به
بهرهگیری از طریق آثار استاد باشد ،دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاهها و نظرات
استاد شهید نزدیکتر هستند.

حسین شریعتمداری

بدبینی رهبر ایران به آمریکا
بیعلت نیست

سرویس سیاسی-
در حال�ی ک�ه ب�ه زودی دور
جدی�د مذاک�رات هس�ته ای آغ�از
م�ی ش�ود ،کارشناس�ان دورنمای
امیدوارکنن�دهای در ای�ن خصوص
ندارن�د و روزنامه نیویورک تایمز در
تحلیلی نوش�ت؛ بی اعتمادی رهبر
ایران به آمریکا بی دلیل نیست.
چهارش��نبه هفت��ه ج��اری تی��م
مذاکرهکننده جمهوری اس�لامی راهی
ژنو می ش��ود تا مذاک��رات دو جانبه ای
را با طرف آمریکایی آغاز کند .مذاکراتی
که س��ه روز به طول می انجامد و سپس
مذاکرات در سطح معاونین میان ایران و
 5+1انجام خواهد شد.
ارزیابی های دو طرف درباره مذاکرات
پی��ش رو چندان خوش��بینانه و امیدوار
کنن��ده نیس��ت .روز گذش��ته روزنام��ه
آمریکای��ی نیویورک تایمز در گزارش��ی
به موضوع مذاکرات هس��ته ای پرداخت
و نوش��ت :آیت اهلل علی خامنه ای رهبر
معظم ایران که در مورد هر توافقنامه ای
حرف آخر را خواهد زد ،روز چهارش��نبه
تردیدهای جدیدی را درباره قابل اعتماد
ب��ودن «دش��من»  -آمریکا -ب��رای لغو
واقعی تحریم ها مطرح کرد .بدبینی وی
بی دلیل نیست.
اگر چه تحلیل نیویورک تایمز درباره
ب��ی اعتم��ادی مق��ام معظم رهب��ری به
آمریکا صحیح اس��ت اما مح��دود کردن
ای��ن بیاعتم��ادی به مس��ئله لغو تحریم
ه��ا و البته دلیل آن قابل نقد و بررس��ی
است .این روزنامه آمریکایی در این مورد
با بازی قدیمی پلی��س خوب و بد درباره
اوباما و کنگره جدید آمریکا می نویس��د:
« اوبام��ا ای��ن اختی��ار را دارد که تحریم
ه��ای اعمال ش��ده بر ضد ای��ران را بطور
موق��ت لغو کند و در اعم��ال محدود این
اختیارات اجازه داده است که ایران ماهانه
حدود هفتصد میلیون دالر از دارایی های
مسدود شدهاش در بانکهای خارج را طبق
شرایط موافقتنامه هسته ای موقت که از
نوامبر  2013اجرایی ش��ده است دریافت
کند.حتی در این صورت ،اختیار لغو دائم
اکثر تحریم ها با کنگره است که بسیاری
اعضای آن عمیقا به تهران بی اعتمادند و
رهبران جمهوریخواه گفته اند تحریم های
جدید و قویتر تقریبا در صدر دستورکار
آنها در کنگره جدید اس��ت.چنین اقدامی
ممکن است در صورت شکست مذاکرات

یا سرباززدن ایران از تعهداتش توجیه الزم
را پیدا کند.اما در این مرحله چنین طرحی
میتواند به تضعیف مذاکرات و اختالف در
می��ان قدرتهای بزرگ بیانجامد و ایران را
به تس��ریع توس��عه برنامه هسته ایاش
ترغیب نماید».

وعده سر خرمن!

نیویورک تایمز در حالی سعی دارد
توپ تحریم ها را در زمین کنگره بیندازد
که واقعیت چیز دیگری است .در واقع این
یک بازی حس��اب شده میان کاخ سفید
و کنگ��ره برای اخذ امتیازات بیش��تر از
جمهوری اسالمی پای میز مذاکره است.
نیویورک تایمز در حالی سعی دارد
موضع اوباما و کنگره را درباره تحریم ها
متفاوت نش��ان دهد ک��ه رئیس جمهور
آمریکا دوم آذر ماه س��ال جاری (یکروز
پی��ش از ضرب االج��ل توافق نهایی) در
مصاحب��ه ای با ای بی س��ی نیوز گفته
ب��ود؛ موضع آمریکا درب��اره تحریم های
ای��ران تغییر نمی کند و غیرقابل مذاکره
اس��ت و تحریم ها بالفاصله پس از توافق
لغو نخواهند شد.
برخ��ی مناب��ع دیپلماتی��ک اعالم
کردهاند پیشنهاد ابلهانه آمریکایی ها لغو
تحریم ها در یک دوره  15ساله است!

بازی کاخ سفید و کنگره

تحلیل نشریه نشنال اینترست درباره
ب��ازی کاخ س��فید و کنگ��ره قابل تامل
اس��ت .پل پیالر روز ش��نبه در تحلیلی
نوشت« :ترفند مخالفان تندرو در آمریکا
تالش برای تصویب نس��خه جدید قانون
تحریمهاست که با آنچه سناتورها مارک
کرک و رابرت منندز در کنگره قبلی ارائه
کردند مشابهت دارد .نسخه جدید قانون
تحریم ها هنوز در دست تدوین قرار دارد
اما نسخه قبلی مواردی را شامل می شد
ک��ه احتماال توافق اولیه را نقض می کرد
و چنانچه تصویب می ش��د واکنش قابل
پیش بینی ایران که تندروهای ایرانی نیز
احتماال خواهان آن هس��تند این بود که
پایبندی خود را به این توافقنامه بی فایده
اعالم و گفتگوها را ترک کند».
نشنال اینترست در ادامه این رویکرد
را برخالف ظاهر آن که نوعی مانع تراشی
در مذاکرات به نظر می رسد ،حمایت از
تیم مذاکره کننده در چانه زنی دانسته و
در پای��ان تاکید می کند :آمریکایی ها بر
این باورند چانه زنی با یک کشور دیگر به
شیوه نابرابر و متفاوت که دیگر کشورها به

افراطیون حزب منحله
وزارت جهاد را شخم میزنند؟!

برخی انتصابات ،جناحی ،سیاس��ی و غیرفنی وزارت جهاد و کش��اورزی
موجب نارضایتی کشاورزان در استانهای مختلف شده است.
به گزارش جهان به نقل از پاس از ابتدای انتصاب محمود حجتی به عنوان
وزیر جهاد کشاورزی ،به دلیل سابقه سیاسی وی ،برخی از دلسوزان از ابتدا
نسبت بهجهتگیری و انتصابات غیرتخصصی و غیرکشاورزی ،هشدارهایی داده
بودند .به عنوان نمونه چندی پیش «حمید-ک» با حکم وزیر جهاد کشاورزی
به عنوان رئیس مهمترین مرکز سرمسازی کشور (موسسه واکسن و سرمسازی
رازی) منصوب شد .وی عضو حزب منحله مشارکت ،نماینده مجلس ششم
است که نامه موهن  127نماینده (معروف به نامه جام زهر) را امضا کرد.
«اروجعلی -م» نیز که به عنوان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کش��ت
و صنعت و دامپروری مغان منصوب ش��د ،از اعضای س��ابق حزب مشارکت
است .اخیرا نیز که حزب «اتحاد ملت ایران» به عنوان بدل حزب مشارکت
درخواست تشکیل یک حزب جدید را داده است امضای «اروجعلی -م» نیز
به عنوان هیئت موسس دیده میشود.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان عظیمترین مجموعه اقتصادی،
تولیدی و کشاورزی کشور است که با داشتن بیش از دو هزار و  600هکتار باغ
میوه و اراضی وسیع کشاورزی و تنوع تولید محصوالت مختلف و داشتن مجتمع
بزرگ دامپروری ،کارخانه قند ،لبنیات یکی از بنگاههای اقتصادی عظیم است.
«محمدعلی-ج» دیگر انتصاب سیاسی آقای وزیر است .وی در حال حاضر
عالوه بر معاونت توس��عه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی ،عضو هیئتمدیره
شرکت معظم «جهاد استقالل» نیز هست .وی از نیروهای فعال حزب مشارکت
در استان اصفهان و شهردار اسبق این شهر در زمان حضور حزب مشارکت
در شورای اول شهر اصفهان بود.
چندی پیش« ،محسن حجتی» از بستگان آقای حجتی نیز با حکم وزیر
به سمت بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد.

هماهنگی با نشریات زنجیرهای
برای جنجال در مجلس

خبرنگاران اصالحطلب از شب قبل در جریان نطق حاشیهساز مطهری و
جنجالهای احتمالی آن بودند تا جایی که یکی از خبرنگاران اصالحطلب در
شبکههای اجتماعی به دیگر خبرنگاران اصالحطلب میگوید ،مطهری فردا
میخواهد در مجلس خون و خونریزی به راه بیندازد!
اظه��ارات دی��روز مطهری در حمایت از س��ران فتنه و تخطئه ش��ورای
امنیت ملی برای دقایقی فضای مجلس را متشنج کرد و با اعتراض گسترده
نمایندگان مواجه شد.
خبرنامه دانش��جویان با انتش��ار موضوع اطالع خبرنگاران اصالحطلب از
تدارک مطهری برای جنجال نوش��ت :این خبرنگار پس از تش��نج در جلسه
مجلس به علت نطق مطهری ،به سایر خبرنگاران اطالع میدهد متن کامل
نط��ق علی مطهری را به همراه قس��متهایی ک��ه وی موفق به ایراد آنها در
صحن مجلس نشد ،در اختیار دارد.
روزنامههای زنجیرهای افراطی مدتهاس��ت علی مطهری را تر و خشک
میکنند و از وی برای متشنج کردن فضا و احیای اموات فتنهگر بهره میبرند
چ��را که او تظاهر به اصولگرایی و وف��اداری به نظام و انقالب میکند اما در
عمل حاضر است برای تیتر و دید ه شدن ،جنجالهای مورد نیاز روزنامههای
نقشآفرین در دو فتنه و آشوب  78و  88را فراهم کند.

چرا بسته اشتغالزایی دولت
هرگز گشوده نشد؟

معاون وزیر کار میگوید بانک مرکزی و س��ازمان مدیریت اجازه عملی
شدن بستر اشتغالزایی دولت را نمیدهند.
حس��ن طایی در مصاحبه با نس��یم گفت :از آذرماه گذش��ته به معاونت
اشتغالزایی دولت آمدم ،برنامههای خود را در شورای عالی اشتغال و سپس
کمیسیون تخصصی این شورا ارائه دادم 3 .ماه طول کشید تا این برنامهها در
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که شامل  20دستگاه مختلف کشور
است ،به تصویب برسد و بعد از آن بسته اشتغالزایی تدوین شد.
مع��اون اش��تغالزایی وزارت کار گف��ت :در کنار تالش ب��رای به تصویب
رساندن برنامهها مدام به بانک مرکزی میرفتم و از آنها درخواست میکردم،
تا سیاستهای اعتباری مناسبی به بحث اشتغال اختصاص دهند .در نهایت
بسته در اسفندماه سال قبل تصویب شد و در فروردینماه در جلسه شورای
عالی اشتغال با حضور آقای دکتر روحانی نهایی شد.
مع��اون وزیر کار با انتقاد از خلف وعده بانکها بیان کرد :مدیران بانکی
ابتدا قول س��ه ماه اول امس��ال را به ما دادند ،س��پس این وعده به ششماه

آن به گونه ای متفاوت از خود آمریکاییها
واکنش نشان می دهند(در برابر تهدید و
فشار کوتاه می آیند) کارآمد خواهد بود.
البته روزنامه نیویورک تایمز نیز در
ادامه گزارش خود تلویحا به هدف کنگره
از ورود ب��ه موض��وع مذاک��رات با هدف
دس��تیابی به توافق مطلوب آمریکا اشاره
کرده و می نویسد؛ « سناتور باب کورکر
رئیس جمهوری خواه جدید کمیس��یون
روابط خارجی س��نا می گوید که معلوم
نیس��ت در قبال هر قانون��ی برای اعمال
تحری��م های جدید چ��ه موضعی اتخاذ
خواهد کرد.اما وی س��عی دارد تضمین
نماید که کنگره در مورد هرگونه توافقنامه
هس��ته ای نهایی حق رای داشته باشد.
عملک��رد وی در برخورد با این مس��ئله
محک مهمی برای نقش رهبری او خواهد
بود.تعهد وی به پی��دا کردن راهی برای
اعمال نظر کنگره در این مسئله با هدف
تقویت احتمال دس��تیابی به یک نتیجه
خوب ،امری غیرمنطقی نیست».

توافق خوب با طعم تهدید

ای��ن روزنامه در پایان از قول کروکر
ی��ک توافق خوب برای آمریکا را اینگونه
تعری��ف م��ی کن��د« :توافقی ک��ه قابل
راس��تیآزمایی باشد و بطور چشمگیری
فعالیت های هس��ته ای ایران را محدود
سازد ،در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود
که هم امنیت منطقه ای را ارتقا بخشد و
هم به نفع ایران باشد.هنوز خطراتی برای
همه طرفها وجود دارد.اما خطر بزرگتر این
است که این فرصت از دست برود و ایران
آزادانه برنامه هسته ای بی قید و بندش
را دنب��ال نماید.چنین رویدادی منجر به
تحریم های بیشتر ،تنشهای جدید و شاید
حتی اقدام نظامی و یک حمله س��ایبری
خواهد شد».

 ۴اشتباه غرب

تحلیلگر و اندیش��مند آمریکایی در
یادداشتی به چهار روش و رویکرد اشتباه
غرب درباره برنامه هس��تهای ایران اشاره
ک��رد .گرت پورت��ر در یادداش��تی برای
پایگاه «میدل ایست آی» نوشت« :برای
بیشاز سه ده آمریکا و متحدان غربی آن،
یکی پس از دیگری اش��تباهات بنیادی
در فراین��د ایج��اد این روای��ت که ایران
محرمان��ه به دنبال برنام��ه اتمی نظامی
است ،مرتکب شدند.
این تحلیلگر آمریکایی مینویس��د:
«اش��تباهات ابتدای��ی و اصول��ی زیادی

درباره برنامه هستهای ایران اتفاق افتاده
ک��ه پرداخت��ن به آنه��ا در ی��ک مقاله
ممکن نیس��ت اما چهار شکس��ت بزرگ
سیاستگذاری و اطالعاتی اتفاق افتاده که
به آن اشاره میکنم».
اول ،نپذیرفتن حقوق هستهای ایران
ک��ه به دنبال آن نپذیرفتن حقیقت هم
آمده است.
اولین شکست ،مشغولیت آمریکا در
تالش ب��رای در نطفه خفه کردن برنامه
هس��تهای جمهوری اسالمی ایران است.
این موضوع از سال  1983و تصمیم دولت
ریگان برای اعمال فشار دیپلماتیک برای
توق��ف همه همکاری هس��تهای با ایران
بود .فرانس��ه به ش��دت تحت فشار برای
ممنوع کردن تامین سوخت اتمی بوشهر
قرار گرفت؛ س��وختی که ایران روی آن
حساب کرده بود.
ب��ه گفته پورتر ت�لاش آمریکا برای
خف��ه ک��ردن هرگونه کمک هس��تهای
ب��ه ایران«،نق��ض آش��کار و خطرن��اک
معاه��ده من��ع گس��ترش س�لاحهای
هستهای(انپیتی) بوده است معاهدهای
که به ایران حق دارا بودن برنامه صلحآمیز
هستهای را میدهد.
این محقق مینویسد« :جای تعجب
نداش��ت که ایران خود به سمت فناوری
غنی سازی اورانیوم برود و همچنین بعدها
با روسیه و چین مذاکراتی کند .تجاوز و
هج��وم آمریکا به برنامه هس��تهای ایران
نتیجه معکوس داشت اما واشنگتن بهجای
به رس��میت شناختن اشتباه عمیقش ،با
پاسخ ایران به عنوان نشانه و مدرکی برای
تالش تهران جهت س��اخت سالح اتمی
تلقی و با آن برخورد کرد.
دوم ،اطالعات غلط و نادرست بودند.
در اوایل دهه  1990س��یا و دیگر
سازمانهای اطالعاتی غربی دور شدنشان
از واقعیت درباره برنامه هسته ای ایران
را آغ��از کردند .آنها با غرق ش��دن در
موضوع تلکس��های دانشگاه شریف که
در آن از فناوریه��ای دوگانه(مص��ارف
نظامی و غیرنظامی) تاکید ش��ده بود و
نیز این مس��اله که در میان شمارههای
زی��اد موجود در این تلکس��ها ش��ماره
مرکز تحقیقات فیزیک وجود داش��ت،
ب��ه نظر خود آن را مدرکی برای تالش
ایران برای برنامه مخفیانه سالح اتمی
دانستند.
بقیه در صفحه 10

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

امنیت

گفت :نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی به یهودیان ساکن
اروپا پیش��نهاد کرده است برای تأمین امنیت و حفظ جان خود به
اسرائیل مهاجرت کنند.
گفتم :چطور مگر؟!
گفت :برای اینکه بعد از بازگشت تروریستهای اجارهای به اروپا
و حادثه مرگبار پاریس ،به شدت احساس خطر میکنند.
گفتم :ولی رژیم صهیونیستی که به قول استراتژیستهای
آمریکای�ی و اس�رائیلی خ�ودش در ح�ال نابودی اس�ت و
صهیونیستهای ساکن فلسطین اشغالی ،گروه گروه به اروپا
و آمریکا برمیگردند.
گفت :خب! نتانیاهو مثل همیش��ه بلوف زده و گندهگویی کرده
است.
گفتم :چه عرض کنم؟! آقا فیله بر اثر غرش شیر رم کرده
بود ،مورچ ه بهش گفت؛ خوف مکن عزیزم! نترس! بیا پشت
من قایم شو!

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نهاجا عنوان کرد

مخدوششدن ادعای نفوذناپذیری صهیونیستها
با پهپاد حزباهلل

رئی�س مرک�ز مطالع�ات
راهبردی نهاج�ا تاکید کرد:
صهیونیستها مدعیاند که
گنب�د آهنین س�اختهاند و
میبینیم پهپاد حزباهلل توان
هوایی و ادعای نفوذناپذیری
آس�مان مناط�ق اش�غالی
صهیونیس�تها را مخدوش
کرد.
امی��ر «نیکبخش حبیبی»
رئیس مرکز مطالعات راهبردی
نیروی هوایی ارتش در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران ،درباره مطلق
یا نس��بی بودن حریم هوایی از
نظر پدافندی اظهار داشت :هیچ
کش��وری نمیتواند در دنیا ادعا
کند که س��پر آهنین مانع نفوذ
هواپیماهای کشور رقیب است.
وی افزود :صهیونیستها ادعا
دارند که گنبد آهنین ساختهاند
و میبینیم پهپاد حزباهلل توان
هوای��ی و ادع��ای نفوذناپذیری
آس��مان مناط��ق اش��غالی
صهیونیستها را مخدوش کرد.
امی��ر س��رتیپ دوم حبیبی
گف��ت :هواپیم��ا میتوان��د در

هوش��یارترین وضعی��ت نیز کار
خود را انجام دهد و همه کشورها
در ش��رایط جنگی میتوانند در
آس��مان یکدیگر نف��وذ کنند و
حم�لات هوایی را با موفقیت به
انجام رسانند.
وی با اشاره به اینکه شرایط
هوش��یاری م��داوم هوایی برای
یک کشور بسیار هزینهبر است
و دفاع هوایی مطلق را نمیتوان
به صورت یکپارچه تشکیل داد،
ابراز داش��ت :ادع��ای آمریکا در
بخ��ش هوایی ی��ک ادعای پوچ
ب��وده و آس��مان آنق��در فضا و
ف و محدودیت دارد که هر
شکا 
هواپیما میتواند در کشور دیگر
نفوذ کند.
رئی��س مرک��ز مطالع��ات
راهبردی نی��روی هوایی ارتش
خاطرنش��ان کرد :ما برای کشور
خود این دفاع هوایی نس��بی را
تأمین کردیم و بازدارندگی الزم
ایجاد شده و اگر این بازدارندگی
نبود دشمنان هر لحظه از آسمان
برای ضربه زدن علیه منافع ملی
ما استفاده میکردند.

رسید ،ولی تا به امروز که نه ماه از سال گذشته است ،تنها بانک رفاه کارگران
ب��ا پرداخت کمت��ر از  1000میلیارد تومان به وعده خ��ود عمل کرده و باقی
بانکها خلف وعده کردهاند.
طایی با بیان این مطلب که «سیاستهای اتخاذ شده توسط بانک مرکزی
ضدتولید اس��ت» ادامه داد :بارها به بانک مرکزی تذکر دادم که سیاس��تهای
اعتباری ش��ما با برنامه اش��تغالزایی مدنظر رئیسجمهور همخوانی ندارد ،اما
توجهی به این مس��ئله نش��د و حتی سیاس��تهای ضدتولیدی هم در بانک
مرکزی اتخاذ شد.
وی با انتقاد از نرخ سود تسهیالت اعطایی توسط بانک مرکزی خاطرنشان
کرد :نرخ س��ود تسهیالت اعطایی بانک مرکزی 30 ،درصد است ،که این رقم
تولید و اش��تغال را در کش��ور مخدوش کرده است ،و در واقع بعد این تصمیم
بانک مرکزی بنگاههای کوچک و متوسط لطمه جدی دیدند.
معاون وزیر کار از سازمان مدیریت و برنامهریزی هم گله کرد و گفت :بارها
با مدیران این سازمان جلسه داشتم و قرار بود ،آنها برای اجرای بسته اشتغالزایی
دول��ت ب��ه ما بودجه اختصاص دهند ،اما تا به امروز یک ریال هم بودجه به ما
اختصاص داده نشده است.

هستند .روحانی اما عالوه بر همه بدشناسیها و خوش شانسیهایی که دارد
که گاهی همپوشان هم هستند مثل اوضاع اقتصادی که از سویی بدشناسی
است و اجازه مانور به روحانی نمیدهد .اما در عین حال همین اقتصاد خوش
شانس��ی اس��ت .زیرا اگر اوضاع چنین نبود قطعاً روحانی فرصت این همه باز
ش��دن در حوزههای اصلی و ایدئولوژیک را پیدا نمیکرد -با فرض اینکه اگر
حتی خودش هم میخواست -گفتم که عالوه بر همه اینها روحانی یک گیر
و یک گشایش مخصوص اجتماعی هم دارد .گیرش این است که چون لیبرال
اس��ت و فلسفی سخن میگوید و به ریشهها میپردازد بار کافی هیجانهای
ایدئولوژیک را ندارد حرفش و نمیتواند تودهها را جلب و جذب کند به راحتی .و
همین جاست که خیلی مهم است که هم خاتمی و هم موسوی با تبلیغات باید
بیایند پشت این سخنان روحانی و تودههای حامیشان را متوجه روحانی کنند.
از س��وی دیگر داریوش سجادی از همکاران سابق نشریات اصالحطلب
مینویس��د :آقای روحانی -هرچند تالش و مس��اعی جمیله جنابعالی جهت
تعامل با کدخدا و حصول به توافق برد-برد قابل تقدیر است .اما همه شواهد
دال بر آن است که آنچه که شما از خالل مذاکرات با طرف غربی میکاویدید
از همان فردای رد صالحیت آقای هاشمیرفسنجانی در انتخابات  92از جانب
طرف آمریکایی به حالت تعلیق درآمد! از نگاه آنها شما کسی نیستید که توان
یا گمان به چالش کشیدن نظام را داشته باشید!
وی مینویسد :جنابعالی واقعبینانه موظفید فرای فرجام مذاکرات هستهای،
اقتصاد مقاومتی را جدیتر بگیرید! دخیل بس��تن به امامزاده  5+1به مثابه
گریستن بر تابوت خالی از متوفی است!

محافل حامی روحانی در داخل و خارج تحلیلهای جالبی درباره اظهارات
هفته گذشته وی در همایش اقتصاد ایران منتشر کردند.
س��ایت نامهنیوز در تحلیلی با عنوان «تابوشکنی؛ میراث احمدینژاد برای
روحانی» ،مذاکره با آمریکا و طرح رفراندوم را از جمله تابوشکنیهای روحانی
توصیف کرد و نوشت :رسیدن به قدرت بعد از احمدینژاد و تغییراتی که او در
ساحت سیاست ایران بوجود آورده بود ،روحانی را مجبور کرد دست به حرکات
گاها انتحاری در سیاست خارجی و داخلی بزند)!(.
در همی��ن حال صادق زیب��اکالم در مصاحبه با تابناک و درباره رفتارهای
پوپولیستی روحانی گفت :من نمیخواهم توجیهگر اقدامات دولت روحانی باشم.
معتقدم متاسفانه گاهی عملکرد و رفتار آقای روحانی خیلی با احمدینژاد تفاوت
نداشته است .آقای روحانی در اولین سفر به خوزستان رفت .من اولین کسی
بودم که به ایش��ان اعتراض کردم و گفتم این به چه معناس��ت؟ ش��ما بر روی
ماشین سر باز حرکت کنید و مردم دنبالتان بدوند .اگر اینها خوب بود ،این کار
را که احمدینژاد بهتر انجام میداد .احمدینژاد این کارهای پوپولیستی را بهتر
انجام میداد .حتی این کارها را آقای قالیباف یا جلیلی خیلی بهتر از ایش��ان
انجام میدهند .ما تالش میکنیم که رفتارهای پوپولیستی انجام نشود .منتها
این هم یک واقعیتی است که باالخره ما در ایران زندگی میکنیم و نمیتوانیم
از ش��رایط سیاس��ی و اجتماعی ایران فرار کنیم .این یک واقعیت تلخی است
که اگر فردا آقای احمدینژاد نامزد شود ،بین  10تا  15میلیون رای میآورد.
ایش��ان از آقای روحانی بیش��تر رای خواهد آورد .شاید آقای روحانی به نحوی
این موضوعات را احساس میکند و نمیخواهد بدنه اجتماعی را از دست بدهد.
از س��وی دیگر علی افشاری در سایت خودنویس خاطرنشان کرد :با توجه
به س��یر قانونی ،روحانی دنبال اجرایی کردن رفراندوم نیست اما میخواهد با
راهانداخت��ن کارزار روان��ی برنامه خود را جلو بب��رد ... .از این رو اگر زاویه پیدا
کردن روحانی با موضع حاکمیت در برنامه هس��تهای از حالت ش��عاری بیرون
بیاید و جنبه عملی و کارکردی پیدا کند آنگاه سیاست هستهای دولت دوباره بر
روی ریل درستی قرار گرفته و از مسیر بنبست آفرینی که در ابتدای مذاکرات
مربوط به توافق جامع پی گرفته شد ،بیرون میآید)!(.
خودنویس که توسط شماری از اصالحطلبان فراری اداره میشود در مطلب
دیگری نوشت :آقاجون مگر مجبوری؟ چرا چیزی را میگویی که نمیتوانی انجام
بدهی؟ چرا لقمهای برمیداری که توی گلویت گیر کند .چرا حرفی میزنی که
حس��ین شریعتمداری دست بگیرد و برایت طنز بنویسد؟ این مسیر به همان
جایی میرسد که خاتمی رسید .حاال بیا جوابگوی حسین شریعتمداری باش.
مشاورانت به اندازه او هم فرق رفراندومها را ندانستند و شما را در این مخمصه
انداختند .شما جدا ً تصور کردی اجازه برگزاری همهپرسی داری؟!
اما باالترین از سایتهای حامی فتنه  88معتقد است :روحانی با نطقش در
کنفرانس اقتصادی نشان داد که اصالحطلبتر از خاتمی و هر اصالحطلب دیگری
است .روحانی قطعاً از اصالحطلبان مذهبی عبور کرده و یک سر و گردن از آنها
جلوتر اس��ت .زیرا کام ً
ال لیبرال است اما اصالحطلبان نیرویی هنوز ایدئولوژیک

رئیس ش��ورای مرکزی حزب ندا میگوید اصالحطلبی نمیتواند بیرون
از نظام و در تقابل با آن باش��د ،کاری که به نام جنبش س��بز در س��ال88
صورت گرفت.
صادق خرازی در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره مرزبندی با تندروها
میگوید :خطبندیها و مرزبندیها بعد از س��ال 88بیش��تر شد .از سال 84
مرزبندیه��ای سیاس��ی و فکری در بین اصالحطلب��ان موضوعیت جدی و
بیش��تری پیدا کرد ،خصوصاً جبههبندیای که در س��ال  84شد و شکست
اصالحطلبی را به معنی واقعی در س��ه صحنه انتخابات ش��وراها ،مجلس و
ریاستجمهوری به صورت پیدرپی داشتیم .در سال  82تا  84جریانهای
اصالحطلبی تعریف شدند .یک جریان باالخره جریاناتی ،تند بودند؛ جریاناتی
که مسائل را سفید و سیاه میدیدند.
وی درباره حضور برخی اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت در مرکزیت
حزب ندا (مجید فراهانی عضو همین شاخه ،دبیرکل ندا شده است) میگوید:
اینها اکثریت نیس��تند .چند نفر از اعضای مش��ارکت از گذشته با این حزب
زاویه داش��تند و نگاه دیگری داشتند و یا همکاری فکری کردند ....خیلی از
اینها چند س��ال اس��ت از مشارکت جدا شدهاند و اگر حتی دوباره این حزب
فعال شود ،ممکن است خیلی از این افراد به مشارکت باز نگردند .کنشها و
واکنشهای مشارکت ،یک واگرایی ایجاد کرده است.
صادق خ��رازی در ادامه این مصاحبه و درباره انتخابات  88گفت :صبح
روز قبل از انتخابات من یک نظرس��نجی دی��دم60 .درصد احمدینژاد بود
 40درصد موس��وی .یک نظرسنجی دیگر ،موس��وی را  42و احمدینژاد را
 58درصد اعالم کرد .خودم به  40تا  50روس��تا و ش��هر رفتم .من معتقدم
تخلف شد اما تقلب  10تا  12میلیونی نه .قلب من نمیتواند قبول کند که
احمدینژاد در این کشور  24میلیون رأی آورده باشد .اما عقلم چیز دیگری
میگوید .متأسفانه برخی دوستان فقط تهران ،اصفهان و شهرهای بزرگ را
دیدند .آقای جهانگیری به من گفت در منطقه ما (جیرفت) تخلف شده است.
من به رهبری گفتم و آقای اژهای ما را خواست .رفتند تحقیق کردند دیدند
که صندوقها درست است .نمیشود اینطور قضاوت کرد.
وی درباره نسبت اصالحطلبان با نظام میگوید :ما میگوییم که دموکرات
هس��تیم اما در تمرین با خود مش��کل داریم .اگر مدعی هس��تیم باید نشان
دهیم .اگر در سیاس��ت پیاده ،دموکرات هس��تیم در سیاست سواره هم باید
دموکرات باشیم.
وی ادامه میدهد :رهبری در س��ال  76گفتند که مردم در دوم خرداد
حماسه آفریدند .اما برخی کار را در هشت سال ریاستجمهوری آقای خاتمی
به جایی رس��اندند که پس از آن کس��ی جرأت نمیکرد در این مملکت اسم
دوم خرداد را بیاورد .همان کسانی که آقای هاشمی را ترور شخصیت کردند
االن مدعی ایشان هستند .عالیجناب سرخپوش را چه کسی نوشت؟ برخی از
اینها خاتمی را هم قبول ندارند .مگر سال آخر ریاستجمهوری آقای خاتمی
ندیدید در دانشگاه با ایشان چه کردند؟

خبر ویژه

تابوشکنی انتحاری
یا گریستن بر تابوت بدون مرده

افراطیون کاری کردند
جرئت نداشتیم اسم  2خرداد را بیاوریم

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* فرانس��ه طعم تلخ حمایت و تجهیز گروهکهای تکفیری را چش��ید بقیه حامیان
آنها از جمله انگلیس خبیث و رژیم کودککش صهیونیس��تی و آمریکای جنایتکار
و عربستان ،ترکیه و قطر هم منتظر اقدامات حیوانات درنده دستآموزشان باشند.
 0912 ---1810و 0919---7250
* آرمانهای امامخمینی(ره) ،اس��تقالل ،خودباوری ،خودکفایی و قطع ید اجانب از
کشور بود .هر اندیشهای که غیر از این باشد در خط امامخمینی(ره) نیست.
0913---4341
* برخی مسئولین با نگاه تک بعدی و بر اساس مقاصد سیاسی و حزبی خود تعریفی
از دین میکنند که ناقص به نظر میرسد .شایسته است برای جلوگیری از دستاویز
قرار گرفتن دین بر اس��اس امیال حزبی و سیاسی؛ اساتید حوزه علمیه بویژه در ایام
والدتهای اهلبیت به موشکافی سیره پیامبر و اهلبیت صلوات اهلل علیهم بپردازند
ت��ا مانع انح��راف جوانان گردد .پیامبر همانگونه که پیامبر رحمت و رأفت بودند در
مواقع لزوم جنگ ،قصاص ،تبعید ،تعزیر و ...را هم اجرا میکردند.
ایراندخت
* پیشنهاد میشود از  9تا  19دی ماه دهه بصیرت و میثاق با والیت نامگذاری شود.
0913---3899
* وقتی سخنان مقامات دستگاه اجرایی به گونهای باشد که موجب نگرانی در جامعه
شود باید هم سایت خبر آنالین با تاثیرپذیری از چنین رفتاری به دو صحابی پیامبر
اکرم(ص) توهین نماید و آن را نشانه روشنفکری بداند.
0912---9020
* وزیر محترم خارجه کشورمان پاسخ بدهد تحریمها چگونه متوقف شده در حالی که
بیش از  50مورد افزایش پیدا کرده است .حتی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست
جمهوری میگوید :طرف غربی در حین مذاکره برخی از تحریمها را اضافه کرده است.
0919---8847
* روزنامه دولت از ادای احترام یکی از سران فتنه به امام راحل(ره) خبر داده بود! کسی
که با رفتار و گفتار خود بر آتش فتنه  88علیه نظامی که امام راحل(ره) فرموده بودند:
حفظ آن از اوجب واجبات اس��ت دمید و از توهینکنندگان به آن بزرگوار و س��احت
مقدس امامحس��ین(ع) با س��کوت خود حمایت کرد با چه رویی به آن مکان مقدس
رفته است؟ از عجایب روزگار این است که آن را رسانهای هم کردهاند!
گل محمد نورانی از مهدیشهر
* اگر در میانه انجام فعالیتهایمان به مشکلی برخوردهایم راهش این نیست که هر
وسیله دم دست را به اطراف پرت کنیم و شلوغ بازی راه بیندازیم .خوب است که ما
شعار دولت را تدبیر و امید میدانیم .اگر غیر از این بود چه میشود؟
 0910---3730و 0912---4791
* دولت یازدهم تا چند وقت پیش معتقد بود که سیاس��ت خارجی کشور موضوعی
نیست که بخواهیم در مورد آن نظر و دیدگاه شهروند لبوفروش یا راننده تاکسی و...
را جویا بشویم پس چگونه امروز صحبت از همهپرسی میکند؟
0912---4791
* دشمنان از ایستادگی ما روی آرمانهایمان میترسد در ضمن پیشرفت هستهای و
توانایی ساخت و استفاده از سانتریفیوژها نیز نتیجه آرمانگرایی مردم این کشور است.
0912---3446
* کدخدا با دست پس میزند و با پا پیش میکشد! تحریم میکند و در عوض صدها
شرکت برای رفع رکود اقتصادی خودشان در بخشهایی که تضمین کنند وابستگی
و اس��ارت جهان سوم است ،وارد عمل میش��وند! آیا دولتیان و تیم اقتصادی از این
واقعیت مطلع هستند؟
0912---6775
* اوال با حاشیهسازی و ایجاد تنش و تفرقه در جامعه ،نمیتوان مشکالت اقتصادی و
معیشتی را حل کرد ثانیا نتیجه دست دراز کردن به طرف دشمن چیزی جز تحقیر
و ذلت و فالکت نخواهد بود.
قاسمی
* ش��اید برخی مس��ئولین که چوب حراج به چرخه س��وخت هس��تهای میزنند از
کاربردهای آن در کشورمان بیاطالعاند .خوب است دانشمندان عزیز هستهای کالس
توجیهی برای آنها دایر نمایند.
0912---0251
* چن��دی قب��ل آقای نوبخت گفت که در برابر قانون مجلس گردنش از مو باریکتر
است .پس چرا حاال قانون مبارزه با قاچاق که ابالغ هم شده ،وزیران دولت یازدهم از
عدم اجرای آن سخن میگویند!
0912---7977
* وقتی مسئولین مشکالت مردم را به مذاکرات هستهای گره زدند و هر چه تالش
کردند فرجی نشد ،یعنی مشکالت افزایش یافت که کاهش نیافت .اما فرار از پاسخگویی
به مردم با تمسک به رفراندم هم مشکلی را حل نمیکند.
0913---1442
* فقط دو س��ال و  7ماه از عمر دولت یازدهم باقی مانده اس��ت .امیدواریم در این
فرصت باقیمانده به جای حاشیهسازیهای گذشته که هیچ سودی به حال کشور و
ملت نداشت برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی حرکتی بکنند و از شعار پرهیز شود.
0913---5140
* در همهپرسی قبلی دولت که نظرخواهی برای انصراف از یارانه بود  97درصد مردم
ج��واب منف��ی دادند یعنی از دریافت یارانه انصراف ندادند بلکه مصر بر گرفتن یارانه
بودند فکر میکنم مجددا صحبت از همهپرسی چندان توجیهی ندارد.
ابراهیمی از شهرری و 0935---3109
* دولت گذشته موفق شد چند کار بزرگ مثل هدفمند کردن یارانهها و مسکن مهر
را به نام خود در تاریخ ایران ثبت کند .اکنون هم میشود به جای حاشیهسازیهای
بیثمر مثل تقاضای رفراندوم برای این مردم کارهای مفید انجام داد.
0910---8641
* با گذشت ماهها از ابالغ دستورالعمل اقتصاد مقاومتی خبری از اجرایی شدن این
طرح نیست برعکس شاهد حاشیهسازی در جهت فرار از اجرای آن هستیم .واقعا چرا؟
0916---4958
* اط�لاق لفظ تندرو به نمایندگانی از مجلس که از توضیحات و توجیههای وزیران
قانع نمیشوند توسط روزنامه شرق مصداق توهین میباشد و قابل پیگیری است.
0933---1933
* وقتی دولت اعالم میکند قادر به تشخیص خانوادههای مرفه و پردرآمد نیست پس
چگونه مدعی اداره کشور شده است.
0911---4166
* برخی بانکها با قرار دادن شرایط دشوار مانع دریافت وام مسکن جانبازان میشوند.
میگویند باید صد میلیون تومان داشته باشی تا بتوانی وام بگیری؟! با این جانبازی
و بیماری همیش��گی تا کی باید خانه به دوش باش��یم .از دولت انتظار حل مش��کل
مسکن جانبازان را دارم.
یوسفخانی جانباز  -تهران
* برچسبهای ترافیکی که برای بهرهبرداری جانبازان در ترددهای روزانه داده شده
توسط دوربینهای نصب شده در معابر قابل رویت نیست و کاربرد ندارد .از مسئولین
امر درخواست پالک مخصوص جانبازی را داریم.
0911---1351
* یکسال است که در شرکت ایران خودرو برای پیشخرید اتومبیل دنا ثبت نام کردهام.
در این مدت نه قیمت تمام شده خودرو را اعالم میکنند و نه از زمان تحویل خبری
میش��ود .چرا اجازه میدهند بعضی از ش��رکتها با پول و سرمایه مردم هرگونه که
خواستند بازی بکنند و مشتریان را در بالتکلیفی نگه دارند.
شربتی از مازندران
* شهرداری کرج در خیابان سوم شرقی شهرک رجاییشهر به رغم نبود پارکینگ و
وجود ترافیک سنگین خودروها در منطقه اجازه احداث پاساژ تجاری داده است .چرا
پای پول که به میان میآید خیلی از موانع برداشته میشود؟
0912---9445
* از واحد روش��نایی برق  17ش��هریور درخواس��ت میش��ود در جلوی مسجد امام
محمدتقی(ع) که در کنار بلوار پاس��دار گمنام حد فاصل موتور آب تا روبروی کوچه
شهید منصور محمدجعفر قرار گرفته و در شب خطراتی برای عابرین ایجاد میکند،
چند چراغ روشنایی نصب کند.
صادقی
* چرا با کس��انی که در آش��پزخانه شهرداری تهران به صورت روزمزد مشغول کارند
همانند کارگرانی که تحت نظارت وزارت کارند برخورد نمیشود و هیچگونه قراردادی
با آنها منعقد نمیش��ود .هر روزی که در س��رکارند حقوق دارند و در سر کار نباشند
از حقوق بیبهرهاند.
یک کارگر روزمزد
* روزانه حدود  15تا  20پیامک ناخواسته تبلیغاتی و مزاحم دریافت میکنیم .مخابرات
(همراه اول) و ایرانسل ( )8282یکی از پردرآمدترینهای شرکتهای کشور شدهاند.
0917---1833

تسلیت به همکار

با نهایت تأسف و تألم مطلع شدیم همکارمان آقای حسین محمدی
در غم از دس��ت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است ،ضمن تسلیت
به ایش��ان برای آن مرحوم رحمت واس��عه الهی و برای بازماندگان صبر و
بردباری آرزو داریم.

