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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز شرکت دوگروه عمده تروریستی )موسوم به احرارالشام و جیش االسالم( 

در مذاکرات یا به تعبیر درست تر گفت وگوهای وین و مواجهه سیاسی آنان 
با نمایندگان رسمی دولت سوریه در این شهر، یک اتفاق مهم به حساب 
می آید البته نه به این معنــا که این دو گروه و یا موضعگیری آنان درباره 
مســائل ســوریه اهمیت دارد. این دو گروه در عداد گروههای درجه 2 و 
حتی 3 سوریه به حساب می آیند. اهمیت این رویداد در این نکته است که 
آمریکا و کشورهای منطقه ای وابسته به آن نظیرترکیه، عربستان و قطر، 
4 سال پس از درگیری امنیتی و نظامی علیه دولت سوریه، با مشارکت در 
گفت وگوهای ژنو، اعتراف می کنند که برنامه نظامی و امنیتی علیه دمشق 

به نتیجه نرسیده است.
دو گروه تروریستی احرارالشام و جیش االسالم در گفت وگوهایی که 
طرف دیگر آن مقامات رسمی سوریه بوده اند، در متن اتفاقات دیگر قرار 
دارد و با آنها عمق و اهمیت این مالقات ها معلوم می شود. در همین روزها 
وزارت خارجه آمریکا رسمًا اعالم کرد که دوره )18 ماهه( گذار با محوریت 
اسد سپری می شود و در عین حال او حق دارد بار دیگر کاندیدا بشود. این 
در حالی اســت که مقامات رسمی آمریکا بارها اعالم کرده بودند که بشار 
اسد هیچ جایگاهی در آینده سوریه ندارد! در همین روزها ترکیه پروسه 
بستن مرزهای جنوبی- مشترک با سوریه- را آغاز کرد و تاکنون بیش از 50 
کیلومتر از مرزهای مشرف به منطقه حلب را بسته است و حال آنکه تا همین 
چند ماه پیش مقامات ارشد این کشور از لزوم ایجاد منطقه پرواز ممنوع در 
شمال سوریه- شامل حلب، ادلب و حسکه- صحبت می کردند که به معنای 
ایجاد امــکان اتصال هوایی و زمینی ترکیه به عمق حدود 100 کیلومتری 
سوریه بود. ترکیه با بستن مرزهای مشترک خود با سوریه در واقع از یک 
طرف اعالم می کند که از موفقیت پروژه اسقاط حکومت دمشق و به قدرت 
رسیدن گروههای تروریستی وابسته به خود ناامید شده و از طرف دیگر 
بیانگر نگرانی آنکارا از سرازیر شدن گروههای تروریستی به ترکیه است.

همزمان با اقدام دولت ترکیه در بستن بخش هایی از مرزهای جنوبی 
خود، دولت اردن نیز که نگرانی های مشابهی دارد، از روش گذشته در حمایت 
از معارضه سوری در جوار مرزهای خود دست کشید و در جریان عملیات 
اخیر ارتش سوریه در منطقه شیخ مسکین واقع در شمال استان درعا که 
در مجاورت مرزهای اردن قرار دارد، مانع رفت و آمد نیروهای شبه نظامی 
وابسته به »جبههًْ النصره« به اردن شد. عالوه براین ارتش اردن اطالعات 
گسترده ای از موقعیت های نظامی جبههًْ النصره را در اختیار ارتش سوریه 
قرار داد که این اطالعات، کمک مهمی به ارتش سوریه بود. البته در جریان 
مسایل امنیتی چهار سال گذشته، اردن هیچگاه به دلخواه خود با گروههای 
تروریستی که علیه بشار اســد وارد عمل شدند، همکاری نکرد چرا که 
سلفی ها در اردن بسیار قوی هستند و میدان یافتن گروههایی نظیر داعش 
و النصره در اردن، این کشور را در کام بحران شدید امنیتی قرار می دهد و 
حال آنکه در مقایسه با دولت دمشق، امان قادر به مقاومت نیست. در سالهای 
گذشته از یک سو آمریکایی ها و از سوی دیگر سعودی ها فشار شدیدی به 
دولت اردن برای ایفای نقش در پازل ضد سوری آمریکا وارد کردند و دولت 
اردن بی آنکه ایفای چنین نقشی را به نفع کشور خود بداند، با آن همکاری 
می کرد، از این رو وقتی اردن از حمایت از جبههًْ النصره دســت برمی دارد 
به منزله کم شدن فشــار آمریکا و عربستان روی اردن است و این خود 
برآوردی از وضعیت عمومی جبهه و طرح های آمریکایی به دست می دهد.

موضوع دیگر این است که طی ماههای اخیر به وضوح وضعیت میدانی 
سوریه تغییرات مهمی کرده است. طی ماههای اخیر روند میدان و آنچه 
خــارج از میدان اتفاق می افتد ولی ماهیت میدانــی دارد، کاماًل به ضرر 
معارضه بوده اســت. در این ماهها معارضین مســلح عضو احرارالشام و 
جیش االسالم ناچار شدند حومه دمشق را ترک کنند و زبدانی که موقعیت 
استراتژیکی دارد را تقریبًا به طور کامل تخلیه نمایند. این دو اقدام از یک 
سو موقعیت امنیتی دمشق را تثبیت کرد و از سوی دیگر مرزهای لبنان 
و موقعیت حزب الله را بهبود بخشید. عالوه بر این طی هفته های گذشته 
ارتش و نیروهای مرتبط با آن منطقه وســیعی در حد فاصل حلب، حما، 
ادلب و الذقیه را به محاصره درآورده و ارتباطات گروههای معارض را مختل 
کرده اند. کما اینکه در استان حمص، منطقه باستانی تدمر به محاصره ارتش 
سوریه درآمده است. ارتش همچنین در منطقه جنوب با آزادسازی منطقه 
شیخ مسکین که در مجاورت جوالن و شمال استان درعا قرار دارد، ضربه 
سنگینی به تروریست ها و حامیان آن وارد نمود. مشارکت نیروی هوایی 
روسیه یک محور دیگر در تغییر شرایط و وضعیت سوریه بود. ورود فعال تر 
روسیه به پرونده امنیتی سوریه، اعتماد به نفس ارتش را باال برد، نگرانی های 
تسلیحاتی آن را برطرف کرد و در سطح منطقه ای هم سبب تغییر معادله 
گردید. پس از آن اتفاق دیگری که افتاد این بود که معارضین با عقب نشینی 
مدافعین منطقه ای خود مواجه شدند و این در تضعیف روحیه آنان بسیار 
مؤثر بــود. درگیری های به وجود آمده بین گروههای معارض که در هفته 
گذشته به کشته شدن بیش از 50 نفر از آنان منجر شد، عمق نگرانی های 

معارضین از شرایط پیش آمده را نشان می دهد.
در این شــرایط مذاکرات وین که به شــکل گفت وگوهای جداگانه و 
واسطه ای برگزار گردید، یک پیروزی بزرگ را برای مردم سوریه رقم زد. 
آمریکا طی سالهای گذشته روی تغییر دولت سوریه تمرکز کرد و با تشکیل 
ائتالفی از کشــورهای غربی، عربی و منطقه ای تالش کرد تا سرنوشــت 
سوریه را در دستان خود و در خارج از محیط جغرافیایی سوریه رقم بزند. 
مذاکرات ژنو که عمدتا مذاکرات دولت با بخشی از معارضین بود و با مدیریت 
نماینده دبیرکل ســازمان ملل انجام شد، از یک طرف اعتراف  جهانی و 
منطقه ای به مشــروعیت و تداوم دولت سوریه را در پی داشت و از سوی 
دیگر سرنوشت تحوالت سوریه را به جمعی از نیروهای مختلف سوریه و 
با محوریت دولت سپرد که این هم به معنای کاهش مداخالت خارجی در 

امور سوریه محسوب می شود.
تن دادن غربی ها به مذاکراتی که در آن ایران، ســوریه و روسیه در 
کنار هم قرار دارند و گروههای ستیزه جو را به پذیرش دولت وادار می کند. 
یک پیروزی درخشان برای جبهه مقاومت و به خصوص سوریه به حساب 
می آید و این در حالی اســت که در یکی دو سال اخیر به دلیل مداخالت 
قلدرمابانه آمریکا و بازی جنایتکارانه ترکیه، عربستان، قطر و بعضی دیگر 
از کشورهای منطقه، پرونده سوریه به شدت پیچیده شده بود در این مدت 
جبهه مخالف سوریه با هزینه های فراوان بارها موج های سنگینی را با هدف 
انهدام دولت سوریه و قطع ارتباط آن با جبهه مقاومت به راه انداخت و کار 
هم بر دولت سوریه و حامیان آن سخت شد اما استقامت آنان در نهایت بر 
آن موج های سنگین فایق آمد. وقتی پس از این همه تالش، بشار جعفری 
به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ســوریه در پشت میز وین می نشیند و 
شرایط دولت سوریه را برای شنیدن حرف های معارضین مطرح می کند، 
همه می فهمند که جبهه آمریکایی-سعودی دست های خود را به عالمت 

تسلیم باال برده است.
در این میان دولت ترکیه تنها کاری که توانست انجام بدهد این بود که 
مانع مشارکت گروه کردی PYD به رهبری صالح مسلم در گفت وگو  می شود 
که این ممانعت معادلــه را تغییر نمی دهد ضمن آنکه نوعی برانگیختگی 
کردی علیه دولت ترکیه را در پی می آورد کما اینکه مشارکت دادن دو گروه 
معارض مسلح یعنی »احرار الشام« و »جیش االسالم« که با اصرار عربستان 
در لیست گروه های شرکت کننده در گفت وگوها گنجانیده شد، مسئله را 
تغییر نمی دهد. این دو گروه معارض برای شرکت در گفت وگوها دو شرط 
را مطرح کرده بودند آزادی بعضی از زندانی  هایشــان توسط دولت و رفع 
محاصره از آنان در مناطقی که در محاصره ارتش قرار دارند که دولت زیر 
بار شرط دوم نرفت و تنها بخشی از زندانیان آنان را آزاد کرد. البته حتی اگر 
دولت دمشق به این دو شرط کامال عمل می کرد هم این مابه ازای زیادی در 
قبال پذیرش مشروعیت دولت دمشق از سوی معارضه محسوب نمی شد.

بحران سوریه با مذاکرات وین به نقطه پایان نمی رسد. هنوز هم سوریه 
در انتظار الیه های جدید بحران خواهد بود و لذا اعتراف بخشی از معارضه 
به دولت دمشــق و یا اذعان آمریکا، ترکیه، عربستان و... به عدم امکان 
اسقاط نظام سوریه به معنای دست کشیدن آنان از توطئه نیست اما مهم 
این است که حاال هیچ کسی در سوریه تردید ندارد که تهاجم علیه دولت 
و ارتش ســوریه به نتیجه نمی رسد هر چند هزینه های زیادی را به مردم 
سوریه تحمیل می کند. مردم سوریه هم اکنون با روحیه آماده تری با تروریزم 
مقابله می کنند و امیدشان به بازگرداندن شرایط زندگی در کشور باال رفته 

است و این پیروزی بزرگی است. 

معارضه سوریه، پرچم سفید وین

شما بدهکارید یا شورای نگهبان؟!

خاک بر سر

سعداهلل زارعی

حسین شریعتمداری

* فرا رســیدن ایام اهلل دهه فجر انقاب اســامی را که پایان آن مقارن است 
با میاد پربرکت حضرت زینب کبرا)س( پیام رسان عاشورای حسینی)ع( به 
ملت بزرگ ایران اسامی و ملت های آزاده به ویژه جبهه مقاومت و مدافعان 
حریم انقاب اســامی تبریک عرض می کنم. انتظار می رود ملت مســلمان 
ایران زینب گونه پیام اســتقامت و مبارزه با شرک وکفر و نفاق را به جهانیان 
عرضه کند تا ان شــاءاهلل زمینه ظهور منجی عالم بشریت فراهم شود. مردم 
ان شاءاهلل با حماسه آفرینی خود در 22 بهمن دوست و دشمن را متحیر حضور 

باشکوهشان خواهند کرد. 
طاهری
* دهــه مبارک فجر فرصتی برای بازخوانی خواســته ملت در زمان انقاب 
یعنی نهادینه شدن فرهنگ اسامی است که در آن ارزش ها )عدالت، بصیرت، 
آزادگی، استقال، علم، خودباوری، مبارزه با فقر و فساد و فحشا، دشمن شناسی، 

والیت پذیری امر به معروف و نهی از منکر...( موج زند.
0917---2405
* وزیر خزانه داری شــیطان بزرگ گفته ما بر هزینه کرد پول های آزاد شده 
ایران نظارت خواهیم داشــت! یعنی همین کــه قراردادهای آنچنانی خرید 
118 هواپیما را آنها دیکته کنند و ما امضا کنیم! بیش از 30 ماه تاش برای 
توافق هســته ای و تحقیر منتقدان یعنی همه چیزت را بده و چیزی نگیر و 
به جای رونق بازار کسب و کار و تولید داخلی به فکر احیای اقتصاد در حال 

احتضار دشمن باش؟!
0912---7977
* اگر قرار باشــد از هســته ای چیزی در متن درس دانش آموزان قرار بگیرد 
زندگی نامه شــهدای هسته ای باید باشد و تعهداتی که در آن بخش عمده ای 

از توان هسته ای کشور واگذار و نابود شد.
0912---4052
* باالخره منظور آقای رئیس جمهور از مفهوم کلمه تکراری برد برد در مسئله 
برجام و پسابرجام معنا شد! غربی ها به ویژه پلیس بدشان هم در مسئله برجام 
برد کردند و هم در مسئله پسابرجام با قراردادهای دهها میلیارد یورویی که 
عروسی برای احیای اقتصاد بحران زده شان گردید، آنهم امضای قراردادها زیر 
سایه سم اسب آنتونیوس! سردار رومی مهاجم به ایران و تحقیر هیئت ایرانی 
یا اســتقبال وزیر خارجه اش یعنی همان متهــم اصلی واردکننده خون  های 
آلوده به ایدز برای اولین بار به کشور با 1800 قربانی بدون هیچ عذرخواهی 
و پرداخت خسارت. در حالی که آنها برای سربازان قربانی و آسیب دیده شان 
از مــا غرمت های میلیاردی مطالبه می کنند، مــا هنوز برای قربانیان جنگ 
تحمیلی و ساح های شیمیایی و خون های آلوده ذره ای غرامت نگرفته ایم! با 

این قراردادها آه حسرت برای صاحبان تولید داخلی ماند و بس.
محمدرضا فخرالساعه- جانباز شیمیایی
* متاسف هستیم که به دستور دولت به دانشجویان معترض به قراردادهای 
خسارت بار جدید نفتی حمله گاز انبری می شود و تعدادی را مورد ضرب و شتم 
قرار می دهند ولی با کسانی که با لباس منقوش به پرچم آمریکا شیطان بزرگ 
در اجتماعات شادی موهوم مربوط به برجام شرکت کرده بودند کاری نداشتند.
0939---0775

* واقعیت این اســت که در برجام تحریم ها اغلب برداشته نمی شوند بلکه به 
حالت تعلیق درمی آیند اما بخش بزرگی از دستاوردهای هسته ای نابود شد. 
چنین معامله پرسود برای آمریکا و پرضرر و زیان برای ایران را چگونه و با چه 
رویی می خواهند در متن درس دانش آموزان بگنجانند؟ اگر آن کودک فریاد 

زد که پادشاه لخت است چه برخوردی با او خواهند کرد؟!
0912----6430
* کاس برجام برای دانش آموزان از سوی آموزش و پرورش مؤثر نمی باشد 
چرا که مردم و مسئولین، خاصه نمایندگان مجلس از مفاد اجرایی و چگونگی 
اکثر مسائل و حاشیه و اصل برجام آگاهی چندانی ندارند و فقط چند نفر از 
مسئولین نشست های با 1+5 )ظریف، عراقچی، تخت روانچی و رئیس جمهور( 
از آن اطاع دارند. اگر قرار باشــد کاسی با محتوای برجام برگزار شود فقط 
این افراد قادر به تدریس )البته با قید عدم پاسخگویی به شبهات آن( هستند. 
محمودی
* وزیر امور خارجه کشــورمان در مورد سفر رئیس جمهور به فرانسه اظهار 
داشته استقبالی که از رئیس جمهور کشورمان شده از هیچ کس نشده است! 
به دکتر ظریف عرض می کنم حتی اگر چنین باشد در استقبالی که از قذافی 
در ایتالیا شد و تصاویرش هست نخست وزیر این کشور حتی دست قذافی را 
بوســید! دولت تدبیر ما در این سفر به جای توجه به اقتصاد بیمار داخلی به 

احیای اقتصاد بیمار فرانسه و ایتالیا کمک بزرگی کرد.
علی ایزدپناه- سلمانشهر ساری
* این دولت با هدف اینکه از ذهن مردم ایران پاک نشــود قصد دارد به هر 
قیمت که شده برجام پرهزینه را در متن درس دانش آموزان قرار بدهد برخی 
افــراد هم پیش از این خیلی تاش کردند لقب امیرکبیر به خود بدهند ولی 
موفق نشــدند. باید همه چیز را خدا بخواهد. خداوند هم کار از روی اخاص 

را می پذیرد نه کاری که مورد قبول کدخدا ! باشد.
0912---2770
* آمریکا مزد پلیس بد یعنی فرانســه را از جیب ایران و با انعقاد دو قرارداد 
خرید هواپیما و اتومبیل پژو به این کشور اروپایی داد. بنویسید نیاز این کشور 
تولید است نه خرید اجناس خارجی بی ارتباط با مسائل حیاتی اقتصادی مردم.
0911---3893
* آقای رئیس  جمهور پاسخ بدهند چرخیدن چرخ زندگی اقشار حقوق بگیر 
جامعه چه ارتباطی به هواپیمای ایرباسA 380 خریداری شده از فرانسه دارد 
که قابلیت نشستن و برخاستن تنها در فرودگاه امام خمینی تهران را دارد. 
0912---8826

* یکی از مشکات ما کشاورزان بذر، کود و سم نامرغوب است. اگر دولتمردان 
می خواهند اقتصاد را درست کنند باید مواد اولیه تولیدات حیاتی را وارد کنند 

نه پژو و ایرباس. این آقایان به فکر ایرانی ها هستند یا به فکر فرانسوی ها؟
021---9424

* کلید آقای رئیس جمهور اگر در داخل کشــور قفلی از مشــکات بیکاری 
جامعه را باز نکرد ولی در مقابل چندین ده هزار شغل در اروپا به وجود آورد.
0912---1813
* خداوکیلی اشــتغالزایی اولویت این کشور است یا خرید چندین دستگاه 
هواپیمای ایرباس از کشــور فرانسه که مرفهین جامعه راحت تر به سفرهای 

تفریحی خارجی خود بروند؟
0937---6226

مخالفت 94/3 درصد مردم
با اولویت خرید هواپیما

کمتر از 6 درصد مردم اولویت اقتصادی کشور را خرید هواپیما می دانند و بیش 
از 94 درصد مخالف چنین اولویتی هستند.

نتایج  نظرسنجی از مردم در برنامه پایش نشان داد فقط 5/72 درصد مردم اولویت 
تخصیص دالرهای آزاد شده را در خرید هواپیما می دانند. در این نظرسنجی 30 درصد 
تجهیز بیمارستان ها، 17/09 درصد تجهیز مدارس و 6/98 درصد گسترش راه آهن را 
اولویت مدنظر خود معرفی کرده اند و 40/21 درصد هم به سایر نیازها رأی داده اند.

فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی در این برنامه تلویزیونی 
برخــورد دولت را کوته نظرانه توصیف کرد و گفت: االن که دولت با عجله اقدام به 
خرید هواپیما کرده، هیچ برنامه ای ندیدیم که در آن اولویت ســنجی علمی انجام 
شده و براساس آن خرید هواپیما نسبت به ایجاد شغل یا مثا ارتقای بنیه تولیدی 

یا مهار بحران آب و از این قبیل اولویت دارد.
وی گفت: خطرناک  تر این اســت که این بی احتیاطی را از طریق ایجاد تعهد 
ارزی برای کشور دنبال کرده باشیم. یعنی تخصیص های بدون برنامه در مورد ارز به 
صورت وام گیری و عدم توجه به اینکه وقتی می خواهیم اصل و فرع  آنها را برگردانیم 
باید به دالر برگردانیم و در شرایطی که درآمد نفتی رو به سراشیبی دارد خدا نکند 
دچار اضطرارهایی بشویم که آن وقت امتیازهایی بدهیم برای دالرهای این ماجرا.

مومنی افزود: بزرگ ترین ظلم این اســت که دولت مردم را تشویق به مصرف 
کند. بر احوال افرادی که به جای تاش، بالندگی و تقویت تولید اقدام به تشــویق 
برای بهره مند شــدن کنند، باید گریست. این کشور با چنین اندیشه هایی، عاقبت 
خیری نخواهد داشــت. بزرگ ترین ظلم این اســت که در شرایط فعلی، تشویق به 

مصرف را اولویت قرار بدهیم.
مومنی گفت: برخی از مقامات اقتصادی کشور تا به آنها می گویی اقتصاد باید 
ســمت نرخ رشد هشت درصدی برود، اعام می کنند که ساالنه 200 میلیارد دالر 
به ما بدهید تا این کار را انجام بدهیم در حالی که الفبای بیماری هلندی و نفرین 
منابع به ما می گوید که تنگنای اصلی ما ارز و ریال نیست یک نظام تصمیم گیری 

ناکارآمد و یک ساختار نهادی و نظام پاداش دهی کژ کارکرد وجود دارد.
مومنی درباره شــروع برنامه ششم توسعه گفت: با این طرز برنامه ریزی که ما 
داریم انجام می دهیم برای رسیدن به یک کشور توسعه یافته حاال حاالها باید بدویم.

مومنی تصریح کرد: ما خوشبختانه ذخیره دانایی موجودمان در اندازه ای است 
که بتوانیم یک برنامه راهگشا برای کشور بریزیم ولی ناهنجاری هایی در سازه های 
ذهنی، نظام قاعده گذاری و نظام توزیع منافع هست که باعث می شود تا آن چیزی 
که به عنوان برنامه هویت جمعی پیدا می کند به یک موجود بی یال و دم شبیه شود. 
هنوز چیزی به نام برنامه ششــم عرضه نشده و فقط رجزخوانی در این زمینه زیاد 
شنیده ایم. این سند که به تصریح خود مسئوالن دولتی برنامه توسعه نیست هرچه 
زودتر پس گرفته شده و در حد توان دولت یک برنامه توسعه به مجلس ارائه شود.

سورپرایز دولت روحانی
برای نجات ایرباس!

دولت در حالی 11 میلیارد دالر برای نجات ایرباس فرانسه اختصاص داده که 
ایرباس A380 فقط می تواند در یک فرودگاه فرود آید.

ســفارش 12 فروند هواپیمای پهن پیکر A380 از ســوی ایران به شــرکت 
هواپیمایی ایرباس فرانسه در حالی صورت گرفت که این شرکت هواپیمایی بعلت 
گزارش هایی که از نقص فنی این هواپیما منتشر شده و مصرف بسیار زیاد سوخت آن 
با کمبود سفارش این مدل هواپیما مواجه شده بطوری که تا نیمه سال 2015 هیچ 
سفارشی از این هواپیما نداشته است و در ماه های نیمه دوم سال تنها یک مدل از سه 
مدل آن فقط 3 فروند سفارش داشته است در صورتی که در سال گذشته میادی 
ایرباس 1036 سفارش جدید برای ساخت انواع مدل های هواپیما داشت و از سال 
2008 تاکنون تنها 179 فروند هواپیمای پهن پیکر A380 تحویل گردیده است.

به گزارش رجانیوز؛ این سفارش خرید موجب تعجب کارشناسان صنعت هوایی 
دنیا شده بطوری که بلومبرگ آن را سورپرایز ایران به فرانسه برای نجات این مدل 
هواپیمای ایرباس دانسته است که هزینه 2/5 میلیارد دالری را برای ایران در شرایط 

سخت اقتصادی فعلی در بر خواهد داشت.
A350- از سوی دیگر در سفارشات داده شده از سوی ایران هواپیمای پهن پیکر

1000 دیده می شود که ایران خواهان 16 فروند از آن است. این هواپیما برای رقابت 
با هواپیماهای بوئینگ 777 و بوئینگ 787 طراحی شده که کاربرد اصلی این هواپیما 
همانند ایرباس A380 جابجایی تعداد زیادی مسافر در مسافت های طوالنی است.

با این وصف ایران 28 هواپیما برای مسافت های طوالنی سفارش داده است. البته 
آنچه به عنوان مســافت های طوالنی از مقصد ایران برای این دو مدل هواپیما قابل 
تصور است قاره آمریکا و استرالیا می باشد. این خرید هواپیماهای پهن پیکر از چند 
منظر قابل نقد اســت. اولین نقدی که می توان بر این قرارداد متصور بود این است 
که مبتنی بر کدام نیازسنجی این تعداد هواپیمای پهن پیکر که مأموریت قاره پیمایی 
دارند از سوی ایران سفارش داده شده است. سفارشی که این 28 فروند هواپیما 11 
میلیارد دالر برای ما آب خورده است. تعداد واقعی مسافر فعلی به قاره های آمریکای 
شمالی و جنوبی و استرالیا از مقصد ایران نشان از فاصله جدی بین نیاز موجود و 
ســفارش اعام شــده دارد. نقد دیگری که می توان بر این سفارش خرید داشت بر 
مقایســه قیمتی این دو مدل هواپیما با مأموریت مشابه است بطوری که اگر ایران 
بجای سفارش 12 فروند مدل هواپیمای A380، 28 فروند A350-1000 سفارش 
داده می شــد، بیش از 900 میلیون دالر صرفه جویی در هزینه خرید می شد و این 
هزینه جدا از آماده سازی فرودگاه های کشور برای میزبانی A380 است که آن خود 
هزینه بســیار سرســام آوری را بر ما تحمیل خواهد کرد چرا که تنها فرودگاه امام 

خمینی تهران است که قابلیت نشست و برخاست این هواپیما را دارد.
نقد سومی که می توان به این اقدام دولت داشت در استراتژی دولت برای خرج 
کردن پولی است که با مشقت بسیار بدست آمده و می تواند در زیر ساخت صنایع 
دانش بنیان ما تحول آفرین باشد، است. دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس 
مســائل بین الملل در این خصوص در مصاحبه ای اظهار داشــت: اکنون ایران در 
شــرایطی است که می تواند برای اولین بار بعد از 37 سال به صورت آزادانه خرید 
کند و تکنولوژی مورد نیاز خود را از کشــورهای مختلف وارد نماید و قراردادهای 
صنعتی ببندد، اما به نظر می رسد در کشور خیلی متوجه این موضوع نیستند و فکر 
می کنند یک مدت پول های ایران بلوکه شــده بود و اکنون باید تا می توانند خرید 
کنند. در حالی که همه مسئولین باید به دقت مواظب عبور از این نقطه عطف باشند 

زیرا هر گونه برنامه ریزی برای آینده از همین نقطه آغاز می گردد.
صرف خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی، روش خرید عربی محسوب می شود 
و کشورهای عربی نفتی این کار را می کنند و ما که صاحب فن و تکنولوژی هستیم 

باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کنیم.
نقد بعدی در خصوص وضعیت مالی ای خواهد بود که این قرارداد برای کشــور 
ایجاد خواهد کرد. براســاس 118 هواپیمایی کــه دولت برای خرید آن اعام کرده 
است، کشور در بازه زمانی 5-4 ساله می بایست بیش از 25 میلیارد دالر هزینه کند 
که بخش عمده آن بنا به اعام پرورش مدیرعامل شــرکت هواپیمایی دولتی هما، 
از طریق فاینانس خواهد بود. تحلیل محمدرضا بیگلری که 9 ریاســت کمیســیون 
سرمایه گذاری اتاق ایران و ایتالیا را عهده دار بود در گفتگو با نسیم در خصوص این 
خرید این اســت که دولت یازدهم کشور را با این وضع، بدهکار خارجی ها کرد. وی 
در این خصوص اظهار داشت: آنچه در اروپا مشاهده شد صرفاً نمایش بی هدفی بود 
که فقط دالرها را خرج کردیم و چیزی به دســت نیاوردیم. با قراردادهای مذکوری 
که در اروپا بسته شد باید به فکر بازپرداخت آن باشید و کشور را با این وضع، بدهکار 
خارجی ها کردید. کشــور امروز در شرایط بد رکودی به سر می برد و پرداخت منابع 
دالری و موج خریدهای غیر ضروری با پول های آزاد شــده در این شــرایط به سود 

اقتصاد ایران نبوده و نیست.
با این وصف با توجه به وضعیت رکود شــدید حاکم بر وضعیت اقتصاد کشور و 
وضعیت اســفناک صنایع، بورس و بازار؛ دولت با چه استداللی به ولخرجی در سفر 
اروپایی خود روی آورده است و به جای بهره گیری از ظرفیت های معطل مانده داخلی 
و انجام اقدامات اساسی برای بهبود شاخص فضای کسب و کار کشور و کاهش ریسک 

اقتصادی؛ به اقدامات تزئینی و سیاسی کاری در فضای اقتصاد کشور می پردازد.
رشد بورس

حبابی و دستوری است
یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: »افزایش شاخص بورس تا حدود 71 هزار 

واحد در روزهای گذشته حبابی است.«
محسن کدیور در گفت وگو با یک خبرگزاری حامی دولت درباره روند افزایشی 
شــاخص بورس اظهار داشت: »شاخص بورس از نیمه دی ماه امسال تاکنون ظرف 

16 روز کاری نزدیک به 16 درصد افزایش داشته است؛ یعنی روزی یک درصد.«
وی در مصاحبه با خبر آن الین افزود: »نکته ای که وجود دارد، این است که طی 
این مدت بخش عمده این رشــد هم به لحاظ عددی و هم به لحاظ روانی مرهون 
شرکت های خودرویی بوده است. یعنی شرکت های خودرویی بین 50 تا 70 درصد 
طی همین مدت قیمت هایشــان رشد کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ 
اتفاق بنیادی خاصی در هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو نیفتاده اســت؛ ضمن 
این که شرکت های خودرویی هم گزارش های 9 ماهه خود را که دادند، بسیار گزارش 
ضعیفی بوده است.« کدیور عنوان کرد: »خودرویی ها بعضاً نامه نگاری هایی با سازمان 
بورس داشــتند که این نامه نگاری ها روی سایت کدال هم منتشر شد. آنها صراحتاً 
اعام می کنند مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دارند و حتی برآوردهایی که از 

سه ماهه پایان امسال دارند، باز هم تداوم زیان است.«
وی متذکر شــد: »براین اســاس، عمًا به لحاظ بنیادی وضعیت این شرکت ها 
بســیار بد است، اما با وجود این وضعیت، واکنش بازار دقیقاً معکوس است. در واقع 
هر روز برای این شــرکت ها صف های خرید تشکیل می شود و هیجان خرید به طور 
وحشتناکی در مورد این شرکت ها وجود دارد. این هیجان خرید به بقیه بازار نیز سرایت 
کرده و باعث شده که بقیه صنایع مانند سنگ آهن، پتروشیمی، دارو و... رشد کنند.

کدیور در ادامه اظهار داشت: »نکته  مهمی که در این جا وجود دارد، این است 
که متأســفانه این هیجان ها در بورس ما سابقه طوالنی دارد و آخرین مورد به زمان 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برمی گردد که به دلیل خوش بینی هایی که ایجاد 
شد، ظرف 6 ماه شاخص بورس 100 درصد رشد کرد، ولی بعد از این تاریخ، یعنی 
از ســال 92 تا دی ماه امســال، شاخص نزدیک به 30 درصد افت کرد. این، یکی از 

عمیق ترین رکودهایی بود که ما داشتیم.«
وی افزود: »مطمئناً هر اتفاقی که در اقتصاد ما بیفتد و هر قرارداد و هر توافق نامه ای 
که امضا شــود، بدون شــک قیمت های فعلی در بورس حبابی است و بازار ما رکود 
عمیقی را مثل همان رکودی که پیش از این تجربه کرده بود، تجربه خواهد کرد.«

این کارشــناس بازار سرمایه تصریح کرد: »نکته ای که وجود دارد، این است که 
هر چقدر این شاخص بیشتر باال رود، آن رکود شدیدتر و عمیق تر خواهد بود.«

کدیور عنوان کرد: »متأسفانه عاملی که در بازار ما شروع کننده این هیجان بود، 
یک مقدار به دلیل توصیه های مدیران و مســئوالن بورس طی روزهای گذشــته به 
سهامداران حقوقی در خصوص عدم عرضه سهام بود. یعنی طی روزهای گذشته بعضاً 
با این وضعیت مواجه شدیم که به طرف عرضه سهام اجازه خودنمایی داده نشود و 

این باعث شد که عطش تقاضا بیشتر ایجاد شود.«
بازیچه های سازمان منافقین

یک به یک برای تحریم انتخابات فعال می شوند
نامزد گروهک تروریستی منافقین برای دریافت جایزه نوبل، دومین چراغ تحریم 
انتخابات را روشن کرد. پیش از شیرین عبادی، ابوالحسن فراری دیگر بازیچه گروهک 

منافقین خواستار تحریم انتخابات شده بود.
عبادی که بنابر اذعان الهه هیکس از ســوی کریم الهیجی )حقوقدان( همکار 
ســازمان منافقین نامزد دریافت نوبل صلح شد در مصاحبه با بی بی سی گفته است: 
انتخابات اســفند ماه را تحریم کنید و شرکت نکنید. وی می گوید: باتوجه به قلع و 
قمع بی سابقه داوطلبان انتخابات که این بار بیشتر از همیشه بود شرکت در انتخابات 

مفهوم و معنایی ندارد چون حداقل رقابت وجود ندارد.
وی همچنین به سایت سحام نیوز گفت: عدم شرکت در انتخابات و صندوق های 
خالی رأی مشروعیت را از حکومت می گیرد به ویژه در شرایط فعلی که سال انتخاب 

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل است.
وی می افزاید: معتقدم نباید در تئاتر انتخابات شــرکت کنم زیرا بر فرض محال 
اگر مجلس مردمی تشکیل شود یعنی نظارت استصوابی نباشد باز هم حکم حکومتی 
وجود دارد که نتیجه آن را در مجلس ششم با اکثریت اصولگرا دیدیم. مجلس ششم 
بهترین مجلس بعد از انقاب بود اما با حکم حکومتی مانع کار آن شدند، با چنین 

ساختار و قانون اساسی ای، مجلس آینده هم معجزه نخواهد کرد.
عبادی گفت: حکومت به صف های طوالنی مردم پای صندوق های رأی نیاز دارد 
و عدم شرکت در واقع مشروعیت را از آن می گیرد. شرکت در انتخابات در حقیقت 

کمک به این مقصود است که ایران گزارشگر ویژه نداشته باشد.
یادآور می شود عبادی پیش از انقاب در خدمت رژیم سلطنتی پهلوی قرار داشت 
که انتخابات در آن تعطیل شــده بود. او صراحتاً خواســتار سرکوب مردم انقابی با 

عنوان اراذل و اوباش شده بود.

نکته

خبر بازداشــت 10 کماندوی 
آب های جزیره  در  آمریکایــی 
فارسی در خلیج فارس، به شدت 
از سوی رسانه های غربی بازنشر 
می شــد تا اینکه با اقدام دیروز 
دل  داغ  انقــاب،  معظم  رهبر 
و طی 24  تازه شد  آمریکایی ها 
ساعت گذشته رسانه ها در موج 
ارتش  تحقیر  بــه  دوباره  دوم، 

آمریکا پرداختند.
بــه گــزارش مشــرق، ســردار 
فدوی فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی و چهار 
تــن از فرماندهان این نیــرو که در 
جریان توقیف شناورهای آمریکایی و 
بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکا در 
محدوده جزیره فارسی، اقدام شجاعانه 
و بهنگام کرده بودند، به افتخار دریافت 
»نشان فتح« از دست حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای رهبر انقاب اسامی 

و فرمانده معظم کل قوا نائل شدند.
ایــن خبــر بازتــاب فراوانی در 
رســانه های غربی داشت. پیش از این 
نیز اصل خبر بازداشت 10 کماندوی 
نیروی دریایی ارتش آمریکا و انتشار 
تصاویر آنان در حالی که دست هایشان 
را روی سرشــان گرفته بودند بازتاب 
شــدیدی در این رســانه ها داشــت. 
بســیاری از این رســانه ها این اقدام 
ایران و انتشــار تصاویــر آن را تحقیر 

یک ابرقدرت نام نهادند.
پــس از فروکــش کــردن موج 

رســانه ای این اقدام شــجاعانه سپاه 
در داخل کشــور، رســانه های غربی 
همچنان با شدت و ِحَدت آن را دنبال 
کردند به طوری که این موج رسانه ای 
تا روز یکشــنبه نیــز کمابیش ادامه 
داشت؛ از سوی دیگر اما با انتشار خبر 
اعطای نشان فتح به فرماندهان نیروی 
دریایی ســپاه به خاطر این اقدام، این 
موج رسانه ای دوباره جان گرفت و داغ 

آمریکایی ها را تازه کرد.
وال استریت ژورنال جریان اعطای 
مدال بــه فرمانده و افســران نیروی 
دریایی سپاه که تنفگداران آمریکایی را 
در قلمرو آبی کشورمان دستگیر کردند 
با ایــن تیتر منعکس کرد: مدال هایی 

برای تحقیر ایاالت متحده.
شبکه فاکس نیوز نیز این مطلب 
را با این عنوان منتشر کرد که » رهبر 
معظم ایران به سربازانی که کماندوهای 
آمریکایی را بازداشــت کــرده بودند، 

مدال داد«
روزنامه گاردین هم در بیانی مشابه 
با فاکس نیوز عنوان کرد: رهبر معظم 
ایــران به فرماندهانی کــه قایق های 
نیروی دریایی ارتش آمریکا را توقیف 

کرده بودند مدال افتخار داد.
خبرگزاری صهیونیست:  ) آیت اهلل( 
خامنــه ای بــه بازداشــت کنندگان 

کماندوهای آمریکایی مدال داد.
خبرگزاری رویترز نیز این تیتر را 
برای انتشار خبر اعطای مدال به نیروی 
دریایی ســپاه به دســت رهبر معظم 

انقاب برگزید: ایران به خاطر بازداشت 
کماندوهای آمریکایی مدال اعطا کرد.
نیز  هاآرتص  صهیونیستی  رسانه 
اینگونــه تیتر زد: رهبر ایران به خاطر 
بازداشت کماندوهای آمریکایی مدال 

اعطا کرد.
یاهــو در صفحــه خود نوشــت: 
ایران به خاطر بازداشــت کماندوهای 

آمریکایی مدال اعطا کرد.
روزنامه انگلیسی دیلی میل با این 
مطلب این خبر را منتشر کرد: ایران به 
فرماندهانی که در بازداشت کماندوهای 
آمریکایی در ماه گذشته دست داشتند 
نشان فتح داد و به کشورها اخطار کرد 

که در رابطه آمریکا محتاط باشند.
تایمز اســرائیل هم با تیتر »رهبر 
ایران به خاطر بازداشــت کماندوهای 
آمریکایی مــدال اعطا کرد« این خبر 

را انعکاس داد.
ســی ان ان نیز همصــدا با دیگر 
رسانه های بزرگ غربی اظهار داشت: 
ایران به فرماندهانی که در بازداشــت 
داشتند  آمریکایی دست  کماندوهای 

مدال داد
تقریبا تمام رسانه های فارسی زبان 
ضــد انقاب نیز این خبر را پوشــش 
دادند. هر چند که این اقدام سپاه در 
ایران کام عده ای را تلخ کرد اما پردازش 
بیش از حد رسانه های غربی طی یک 
ماه گذشته به این ماجرا نشان می دهد 
که انجام چنین مأموریتی از ســوی 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران تا چه 

حد برای رسانه های غربی مهم بوده و 
تا چه اندازه موجب تحقیر ارتش آمریکا 

در نزد مردم جهان شده است.
به گزارش جام نیوز، اینترنشنال 
بیزنــس تایمز هــم در این خصوص 
ای،  خامنــه  آیــت اهلل  می نویســد: 
دستگیری ملوانان آمریکایی را »اقدام 
شــجاعانه مرزبانان ایران« دانسته و 
اعطای این مدال ها در حقیقت جشن 

شجاعت برای ایرانی ها بوده است.
این رســانه غربی ادامه می دهد: 
براساس این گزارش، رهبر عالی ایران 
خطاب به دستگیر کنندگان ملوانان 
آمریکایی گفته است » کار شما بسیار 
عالی، جالــب و بهنگام بود و در واقع 
باید این حادثه را کار خدا دانست که 
آمریکایی ها را به آب های ما کشــاند 
تا با اقــدام بهنگام شــما، آن گونه با 
دست هایی که بر سر گذاشته بودند، 

بازداشت شوند«.
پایــگاه خبری دیلی بیســت نیز 
آورده است: نشان فتح توسط آیت اهلل 
خامنه ای به علــت توقیف قایق های 
آمریکایی و دســتگیری ملوانان این 
کشــور که به آب های ایران وارد شده 
بودند به فرماندهان سپاه داده شد. این 
نشان در ایران از سال 1989 تاکنون 
به قهرمانان جنگی اعطا می شود. نشان 
فتح که در ســه رده فتــح 1، 2 و 3 
طبقه بندی شده در ازای پیروزی های 
چشــمگیر به نیروهای مســلح ایران 

داده می شود.

بازتاب گسترده خبر اعطای مدال به فرماندهان نیروی دریایی سپاه

مدال هایی برای تحقیر ایاالت متحده

کنگره آمریکا در حال تهیه 
طرحی برای جلوگیری از ارسال 
ازسوی  شــده  بلوکه  پول های 
آمریکا به ایران است. این اقدام 
در ادامه سریال نقض تعهدات از 

سوی واشنگتن صورت گرفت.
ایران تمام تعهدات  درحالی که 
خود را در برجام عملی کرده اســت. 
مسئولین آمریکایی به فکر دورزدن 
توافقات و مانع تراشی برای پرداخت 

قسط اول مبلغ مورد توافق هستند.
کنگــره آمریکا در حــال تهیه 
طرحــی برای جلوگیری از ارســال 
پول های بلوکه شــده ازسوی آمریکا 
به ایران است. این اقدام زمانی صورت 
گرفت که دولت اوباما با پرداخت 1/7 

میلیارد دالر به ایران موافقت کرد.
واشــنگتن پیش از این با تاکید 
بر باقــی ماندن تحریم هــا و وضع 
تحریم های غیر هسته ای در پسابرجام، 

توافق هسته ای را نقض کرد.
نمایندگان کنگره مدعی شده اند 
که قبل از دریافت هر پولی از سمت 
 آمریــکا باید قانونی بــرای پرداخت 

جرائم تروریستی ایران وضع شود.
پیش از این، منتقدان روند توافق 
هسته ای نسبت به تشدید عهدشکنی 
آمریــکا پس از پایــان یافتن انجام 

تعهدات ایران هشدار داده بودند.
بر همین اســاس، تنها یک روز 
پس از اعام عملیاتی شدن تعهدات 

ایران، تحریم های جدید شروع شد.
رهبــر معظم انقــاب در تاریخ 
29 مهر ماه ســال جاری، نسبت به 
عهدشکنی طرف غربی هشدار داده 
و آن را از شــروط اجرای برجام قرار 

داده بودند.
به گــزارش جام نیوز، ســناتور 
»جری موران« با اشــاره به موضوع 
پرداخت پول های بلوکه شــده ایران 
مدعی شد: آیا ما نباید قبل از انتقال 
دالرها به ایرانی ها طلب آمریکایی ها 
را از آنهــا بگیریــم؟ آیا مــا باید به 
ایران به عنوان یک کشــور که حامی 

تروریست ها است، پول بدهیم؟
موران همچنین مدعی شــد: بر 
ایرانی ها  ما  اساس حکم دادگاه های 
حدود 10 میلیارد دالر به آمریکایی ها 

بدهکار هستند.
پیــش از ایــن »جــان کری« 
وزیر امور خارجــه آمریکا در جمع 
خبرنگاران مدعی شــد: به نظر من 
مقداری از این پول به دســت سپاه 
پاسداران یا دیگر نهادهای تروریستی 

می رسد.
 تردید فعالین اقتصادی 
اروپایی برای ورود به 

بازار ایران
پایــگاه خبــری بلومبــرگ در 
گزارشــی نوشــت: به دور از دفاتر 
و هتل هایــی که مقامــات ایرانی از 
مدیران خارجی اســتقبال می کنند، 
پیاده روی های پیچ در پیچ بازار تهران 
واقعیت دیگر را در خود نهفته دارد.

در ادامــه گزارش آمده اســت: 
دو هفتــه از لغو تحریم هــای ایران 
در 16 ژانویه گذشــته اســت اما در 
زیر خوشحالی تاجران برای افزایش 
مشتریانشان، نگرانی ها و احتیاط هایی 
در مــورد آینده اقتصــادی ایران به 

گوش می رسد.
در مقایسه با سال گذشته که پس 

از توافق هسته ای صدای ممتد بوق 
خودروها در تهران به گوش می رسید، 

امسال جشنی دیده نشد.
بلومبرگ تاکیــد کرد: همتایان 
اروپایــی هنــوز در حال بررســی 
ریسک های همکاری با ایران هستند.

 برگزاری اولین مدرسه 
شتاب دهنده ها

با  شتاب دهنده ها  مدرسه  اولین 
حضور و اســتقبال 67 تن از اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها، موسسات 
علمی و فارغ التحصیان و دانشجویان 
دوره های دکترا و کارشناسی ارشد از 
روز شــنبه 10 بهمن ماه جاری آغاز 

شده و تا 20 بهمن ادامه دارد.
رئیس  صالحــی«  »علی اکبــر 
ســازمان انرژی اتمی بــا حضور در 
این مدرسه گفت: اعتقاد دارم بحث 
شتاب دهنده بحث اولویت دار و مبنایی 

است.
پژوهشــگاه  افــزود:  صالحــی 
علوم و فنون هســته ای و مجموعه 
دانشگاه های کشور این موضوع را با 

جدیت دنبال کنند.

در ادامه سریال نقض عهدها صورت گرفت

مانع  تراشی آمریکا در پرداخت پول های بلوکه شده ایران

اظهارات دیروز آقای هاشمی رفسنجانی اگرچه  در اعتراض 
به عدم احراز صاحیت آقای سیدحسن خمینی برای مجلس 
خبرگان ایراد شده بود ولی شــواهد موجود که به آن اشاره 
خواهیم کرد، عدم احراز صاحیت فرزند یادگار امام، موضوع 
اصلی سخنان دیروز ایشان نبود چرا که آقای رفسنجانی پیش 
از این هم به موضوع یاد شــده پرداخته و با این پاسخ منطقی 
و قانونی روبرو شــده بود که نوه محترم حضرت امام)ره( تنها 
به علت خودداری از حضور در آزمون خبرگان موفق به کسب 
احراز صاحیت نشده است. بنابراین اظهارات دیروز ایشان را 
باید در نقطه ای دیگر و بیرون از ماجرای عدم احراز صاحیت 

آقای سیدحسن خمینی، ریشه یابی کرد. اما در کدام نقطه؟!
اخبار موثقی در دست است و برخی از مدعیان اصاحات 
نزدیک به جناب هاشمی نیز بر آن مهر تائید زده اند که فرزند 
محترم یــادگار امام)ره( قصد نامزدی برای مجلس خبرگان را 
نداشته اند و ثبت نام ایشان با اصرار فراوان جناب رفسنجانی 
صورت پذیرفته بود. آقای سیدحسن خمینی برای شرکت در 
آزمون خبرگان نیز آماده بود ولی برخی از خبرها حاکی از آن است 
که جناب هاشمی رفسنجانی مانع حضور ایشان در آزمون شده بود 
که خبر دوم یعنی ممانعت آقای هاشمی از شرکت آقای سیدحسن 
خمینی در آزمون اگر هم صحت نداشته باشد - که دارد - تغییری 
در صورت مسئله نمی دهد و می توان حدس زد - و طبیعی نیز 
هست - که نوه محترم حضرت امام)ره( آقای رفسنجانی را در 
ماجرای ترغیب ایشان به ثبت نام برای خبرگان و در نتیجه عدم 
احراز صاحیت به دلیل عدم حضور در آزمون، مقصر تلقی کرده 
و از جناب هاشمی تکدر خاطر داشته باشد. از این روی می توان 
نتیجه گرفت که آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر پروژه ای که 
در این ماجرا طراحی کرده بود، خود را به بیت شریف حضرت 
امام)ره( بدهکار! بداند که صد البته بدهکار نیز هست. با این 
حساب، اظهارات دیروز آقای هاشمی رفسنجانی، تغییر جایگاه 
طلبکار و بدهکار است و ایشان به جای آن که خود را بدهکار 
بیت شریف امام راحل)ره( بداند و از بیت معظم له پوزش بخواهد، 
شورای نگهبان را بدهکار بیت حضرت امام معرفی کرده است 
و حال آن که شورای محترم نگهبان دقیقا مطابق قانون و نظر 
مبارک و بارها اعام شده حضرت امام)ره( عمل کرده و از این 
جهت نه فقط بدهکار بیت معظم له نیست بلکه به دلیل اجرای 
قانون و پیروی از رهنمودهای صریح حضرت امام)ره( می تواند 
و باید مورد تقدیر بیت شــریف امام راحل)ره( نیز باشد چرا 
که اتهام ناخشــنودی بیت حضرت امام)ره( از حرکت شورای 
نگهبان در مسیر تعریف شده آن حضرت، اهانت به بیت محترم 
حضرت امام)ره( است و اکنون باید از جناب هاشمی رفسنجانی 
پرسید، شــما به بیت امام)ره( بدهکارید یا شورای نگهبان؟! 
و صدالبته پرســش های دیگری نیز از جناب ایشان در میان 
است، از جمله آن که؛ چرا در فتنه 88 هنگامی که فتنه گران 
تصویر مبارک حضرت امام)ره( را پاره و لگدمال کردند، شعار 
»انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است«! سر دادند، کلمه 
اسامی را از نام جمهوری اســامی ایران حذف کرده و خط 
زدند و دهها جنایت مشمئزکننده دیگری که مرتکب شدند، 
جناب هاشمی رفسنجانی نسبت به حفظ حرمت امام راحل)ره( 
احساس مسئولیت نکرده و الم تا کام در محکومیت آن اقدامات 

نفرت انگیز سخن نگفتند؟! و...
درباره بخشــهای دیگر اظهارات دیروز آقای هاشــمی 
رفسنجانی نیز گفتنی های دیگری هست که در گزارش امروز 

کیهان به مواردی از آن اشاره شده است.

گفت: یکی از شاهزادگان سعودی گفته است؛ مردم عربستان 
آماده جانفشانی برای مقابله با انصاراهلل یمن هستند!

گفتم: پس چرا از نظامیان مزدور پاکستانی و سودانی 
و سایر کشــورهای فقیر و از گروه  آدمکشان حرفه ای 
بلک واتر برای جنگ با انصاراهلل یمن استفاده می کنند 

و خودشان جرأت حضور در میدان نبرد را ندارند!
گفت: این شاهزاده سعودی گفته است؛ حضور نظامیان سایر 
کشورها مثل پاکستان و سودان و یا گروه بلک واتر نشانه عاقه 

شخصی آنها به حکومت آل سعود است!
گفتم: یک ظرف کریســتال از دست بچه ای افتاد و 
شکست، پدرش گفت عیبی نداره! فدای سرت! و مادرش 
با عصبانیت گفت؛ مرد حسابی! این ظرف کریستال ُکلی 
قیمتش بود، چرا میگی فدای سرت؟! و پدر بچه گفت؛ 
تو چه می فهمی؟ این فدای ســرت از هزار تا خاک بر 

سرت بدتره!


