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1- نمی توان از  رخدادی عظیم سخن گفت اما در برابر آن سر خم نکرد 
و سر تعظیم در مقابل این عظمت فرود نیاورد. یقینًا اگر هزاران بار در برابر 
حضور بی نظیر دیروز مردم در خیابان ها، سر تعظیم فرود آوریم، حق مطلب را 
نمی توانیم ادا کنیم، چراکه حضور دیروز ملت ایران در خیابان ها اوج همدلی 

و هم زبانی بود ، عزت آفرین بود، اقتدارآفرین بود.
2- این حضور مردم نشات گرفته از ایمان درون زای آنهاست که متکی بر 
اندیشه ای پویا و برون گراست. اندیشه ای متعالی که از یک سو با خلق مقاومتی 
قدرتمند، شکســت ناپذیر، غیرقابل مهار، خالق و حماسی جغرافیای نظام 
سلطه را درنوردیده و ملت های مسلمان و غیرمسلمان را تحت الشعاع خود 
قرار داده و از سوی دیگر محیطی راهبردی جهت حفظ و استمرار روزافزون 

این مقاومت ایجاد کرده است.
3- حضور دیروز مردم در خیابان های ایران، منطقه و جهان را وارد مرحله 
جدیدی کرد و محاسبات و معادالت نظام سلطه را یک بار دیگر بر هم زد و 
ملت های جهان را امیدوارتر از همیشه به عبور از پیچ تاریخی و سرنوشت ساز 
کنونی کرد. حضور با صالبت مردم در راهپیمایی دیروز حقیقتًا پر رمز و راز 
و حاوی پیام های عمیقی در ســطح ملی ، منطقه ای و بین المللی بود. پیام 
امسال راهپیمایی 22 بهمن ملت ایران به مراتب عمیق تر و پرمعناتر از سال 
گذشته بود چرا که ملت ایران امسال در حالی به خیابان ها آمدند که شرایط 
منطقه و جهان در خطیرترین وضعیت خود قرار دارد و ناامنی و تنش سراسر 
منطقه و اکثر مناطق جهان را فراگرفته و هر روز در سطح بین المللی، منطقه 
و متاسفانه در داخل شــاهد توطئه ای علیه ملت ایران هستیم. اما مردم 
نشــان دادند جمهوری اسالمی در کانون پرتنش ترین منطقه دنیا، بعنوان 
با امنیت ترین، مستقل ترین و مقتدرترین کشور دنیا به راه خود با صالبت 

همچنان ادامه می دهد.
4- حضور پرصالبت مردم در صحنه بعنوان اصلی ترین مولفه قدرت و 
بازدارندگی بار دیگر نشان داد هیچ چالشی بدون حضور ایران در منطقه و 
جهان حل نشدنی نیست و این امیدواری را بیشتر کرد که با حضور قدرتمند 
ایران در معادالت منطقه ای و جهانی، منطقه به سوی ثبات بیشتری پیش برود. 
یکی از پیام های امسال ملت ایران این بود که برق امید را در چشمان ملت های 
منطقه بویژه مردم سوریه، یمن، بحرین، لبنان و فلسطین نمایان تر کرد، گویی 
که فریاد ملت ایران را فریاد خود تلقی کردند و جان دوباره ای گرفتند. گرچه 
در 37 سال گذشته فریاد ملت ایران، فریاد تمام ملتهای مظلوم بوده اما فریاد 
امسال نشان داد محور مقاومت بعنوان محوری ضد استکباری و عدالت خواه 
توانسته در میان کشورهای مسلمان و حتی غیراسالمی گسترش پیدا کند. 
5- حضور مردم نشان داد انقالب اسالمي هرگز تمام شدني نیست و این 
انقالب آمده است که بماند. حضورمردم حامل این پیام بود که »کی خسته 
است ، دشمن!«. مردم با فریاد رسا پیام دادند که بعضی ها با تکرار سخنان 
رسانه های بیگانه در داخل، خستگی خود را به مردم تعمیم ندهند. پیام دادند 
افرادي که خسته شده اند و  نمي خواهند در کنار انقالب بمانند، باید کنار بروند 
و قطعًا رویش های انقالب جای آنها را پر خواهد کرد. مردم پیام دادند برخی که 
توانایي تحلیل رفتار ملت را ندارید، و نه می فهمید نفوذ یعنی چه و نه درک 
حق الناس بودن رای مردم را دارند، باید کنار بروند و هي نگویند مردم ایران 
پیش بیني ناپذیرند. مردم ایران که همواره از جمله دیروز با حضور هوشمندانه 
و پایدار خود انقالب را با اصول اسالم ناب محمدي)ص( ماندگار کرده اند. اگر 
چشمان بینایی داشتید، می دیدید که چگونه ملت ایران با حضور میلیونی و 
با صالبت خود در شهرها و حتی روستاهای سراسر کشور در راهپیمایی 22 
بهمن بر ارزش های انقالبی و حمایت از نظامشان و رهبرشان و اندیشه های 
ناب خمینی کبیر به میدان آمدند. مردم ایران با این حضور و ایســتادگی و 
مقاومت خود قابل پیش بینی ترین مردم دنیا هستند. به همین خاطر است 
که رهبری می فرمایند مردم از خواص جلوترند. اگر مردم پیش بینی ناپذیر 
بودند که انقالب ما 37 سال ماندگار نمی شد. لذا پیام دیروز ملت ایران این 
بود که تکلیف داریم این انقالب را با بصیرت و مقاومت و ایســتادگي ادامه 
دهیم و انقالب اسالمي با بصیرت مردم از مأموریت خود هرگز کوتاه نمي آید. 
6- یکی از ویژگی های پیام امســال ملت ایران ایــن بود که در دوره 
پساتحریم  راه نفوذ از طریق مذاکرات هسته ای همچنان بسته است و ملت 
ایران هیچ گاه سرنوشــت خود را به توافق نامه حاصل از این مذاکرات گره 
نزده و نخواهد زد و هیچ امیدی به گشایش اقتصادی ناشی از برجام ندارد و 
چشمشان به دست شرکتها و سرمایه گذاران خارجی برای بهبود سفرهای 
خود نیست بلکه تنها راه درست را درک صحیح مسئوالن کشور از مطالبات 

آنها و تالش برای تحقق اقتصاد مقاومتی می دانند.
این حضور نشان داد ملت ایران در مسیر کسب رضای الهی از تهدیدات 
و خطرات و مشکالت نمی هراسند. تهدید و تحریم باعث نشده ملت ایران از 
اصول و اعتقاداتشان و از والیت و نظام الهی شان دست بردارند. نشان داد که 
مردم بر آرمانهای شهدا مقاوم و استوار ایستاده اند، هرچند برخی مسئوالن 

از درک مطالبات واقعی و حل مشکالت آنها عاجز باشند.
7-  حضور دیروز مردم نشان دادند آمریکا همچنان بعنوان دشمن اصلی 
انقالب اسالمی، شیطان بزرگ است و ملت ایران با مقاومت و ایستادگی در 
برابر سیاست های زورگویانه و نامشروع آمریکا، همچنان ایستاده و براین 
سخن بنیانگذار جمهوری اسالمی تاکید می کند که:»ما تا آخر عمر علیه دولت 
آمریکا مبارزه می کنیم و تا آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه 
نکنیم، از پای نمی نشینیم« )12/20/ 58 (. این حضور به مسئولین سیاست 
خارجی این جرات و شجاعت را می دهد که همچون جوان های عزیز سپاه 
پاسداران که در دریا نیروهای آمریکایی را دستگیر و تحقیر کردند، باید در 
همه  عرصه های جهانی مراقب پشت لبخندهای دشمن و مکر و خدعه دشمن 
باشند. حضور مردم نشان داد کلید حل رابطه با آمریکا نه در واشنگتن و نه 
در پاستور است بلکه در دستان کلید دار اصلی انقالب و رهبری نظام است 
و مردم به مسئوالن یادآور شدند که بجای اینکه هر شب خواب های آشفته 
ببینند و هر روز از شکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا سخن بگویند، باید 

به فکر حل مشکالت اقتصادی مردم باشند. 
8- حضور دیروز مردم در خیابان ها این پیام را داشت که اگر ایستادگی 
بر اصول و ارزش های انقالب و آرمان های امام خمینی)ره( تندروی محسوب 
می شود، تمام ملت ایران تندرو هستند. چراکه تمام مردم در سراسر ایران 
بر اصول و ارزش های انقالب خود همچنان ایستاده اند و برخی با فریب کاری 
و سوء استفاده از نام ملت و مردم، نیروهای انقالبی و مومن به انقالب را متهم 

به تندروی نکنند.
9- این حضور بی نظیر و با شــکوه ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن 
مقدمه حضوری باشکوه و گسترده تر در انتخابات 7 اسفند بود تا با انتخابی 
درست، به فاصله دو هفته ای یکبار دیگر چشم جهان را مبهوت حماسه خود 
کنند. مردم یک بار دیگر پیام 9 دی 88 را با صدایی بلندتر فریاد زدند که 
اجازه فتنه گری مجدد را نخواهند داد و اجازه نخواهند داد آرای آنها باردیگر 
بازیچه قدرت طلبی و دنیاطلبی کانون های قدرت و ثروت قرار گیرد و کشور 
را تا لبه پرتگاه پیش ببرند. ملت ایران تاکید کردند همه باید در مسیر قانون 
حرکت کنند و » همه باید قانون را بپذیرند ولو قانون برخالف نظر آنها باشد«. 
10- مردم دیروز سنگ تمام گذاشتند و اوج همدلی و هم زبانی خود را 
نشان دادند اما این سنگ تمام گذاشتن شان و این همدلی و هم زبانی شان 
حامل این پیام بود که مســئوالن کی می خواهند با ملت همدل و هم زبان 
شوند و به دور از بازی های سیاسی برای مردم سنگ تمام بگذارند؟. هر سال 
مردم نجیب و فهیم ایران در دفاع از کشور و نظام سنگ تمام می گذارند اما 
مسئوالن در شعارهایشان متاسفانه فقط وعده رونق اقتصادی در سال آینده 
را می دهند! همدلی و هم زبانی جاده یکطرفه نیست. متاسفانه عدم وجود عزم 
جدی برای حل مشکالت مردم به این همدلی و هم زبانی و اعتماد مردم خدشه 
وارد می کند. به قول شهید رجایی »مردم ما را برگزیده اند تا مشکالت آنها را 
حل کنیم و اگر مسئوالن دیر بجنبند آتش خشم مردم دامن آنها را خواهد 
گرفت« و قطعا مردم این آتش خشم خود را در پای صندوق های رای نشان 
خواهند داد نه در کف خبابان ها !. مسئوالن و شخص رئیس جمهور محترم با 
وعده بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمده اند و با وعده گشایش اقتصادی 
و چرخیدن چرخ معیشت مردم، توافقنامه هسته ای را امضاء کرده اند. اینکه 
بعد از امضاء توافق نامه هسته ای می گویند »مگر دولت برجام را آورده که توقع 
دارید دولت مشکالت را حل کند« ؟؟؟ برای مردم قابل پذیرش نیست. یکی 
از پیام های روشن راهپیمایی دیروز این بود که مردم برنامه روشن و درستی 
برای حل مشکالت اقتصادی و حفظ حرمت و عزت خود می خواهند و توقع 
دارند دولت از این نابسامانی و آشفتگی و فقر برنامه ریزی اقتصادی خارج شود.

كی خسته است؟
شانه!دشمن!

 دكتر محمد حسین محترم

* کســانی که باور ندارند »ایرانی می تواند« کاش می شد سری به خانه 
موشــکی سپاه در زیرزمین، مرکز هســته ای فردو، فاز 16 و 15 پارس 
جنوبی، ماهواره های ساخته شــده و... بزنند تا بفهمند که ایرانی تحت 
والیــت و زعامت امام راحل)ره( و رهبر معظم انقالب می تواند روی پای 
خود بایستد و پنجه در چهره کریه شیطان بزرگ انداخته و او را مقهور 

و مغلوب خود کند.
0912---1026

* جان   کری اعالم کرد تا 3 ماه دیگر گروه تکفیری داعش نابود می شود. 
با توجه به عملکرد شیطان بزرگ در منطقه طی بیش از سه دهه از هم 
اکنون باید منتظر خلق گروهک دیگری توسط آمریکای جنایتکار برای 
جنایت بیشتر و کشتار مسلمین منطقه را داشت و آن را در نطفه خفه کرد.
شکیبا
* آیا آنچه اخیراً به عنوان برجام مطرح شد به منزله میدان دادن بیشتر 

به طرف مقابل و تحقق بیشتر خواسته های طرف غربی نیست؟
سلیمان بلغار
* با تشکر از روشنگری آقای شریعتمداری در قم که بنده هم موافق نظر 
ایشان هستم چرا مجلس شورای اسالمی، دبیرخانه شورای امنیت ملی 
و متولیان دیگر در قبال قراردادهای جدید نفتی که شــبیه قراردادهای 
قاجاری است و گویا فقط بنا دارد مشکل غربی ها را حل کند هیچ واکنشی 

از خود نشان نمی دهند؟!
طباطبائی- تهران
* ملت نگران آن اســت که تســری محرمانه شدن امور مردم در دولت 

تدبیر به انتخابات پیش رو نیز کشیده شود.
نراقی
* شایسته بود رئیس جمهور و همکارانش به تبعیت از رهبر معظم انقالب 
با تقدیر و تمجید از دالورمردان و دریادالن مقتدر سپاه در اسارت نیروهای 
متجاوز تفنگدار آمریکایی، شیطان بزرگ را بیش از پیش تحقیر و عصبانی 
می کردند. چون با پاســخ مثبت دکتر ظریف به درخواست تلفنی جان 
کری ممکن است این طور تلقی شود که این برخورد سپاه بوده و دولت 

راضی به این کار نبوده است!
محمدرضا فخرالساعه- جانباز
* دولت تدبیر که بارها از تیم مذاکرات هســته ای تجلیل کرده است آیا 
تا به حال شده از خود سؤال کند که چرا برخی از خانواده های شهدای 
هســته ای در این برنامه های دولت حضور نمی یابند؟ و چرا از آنها نباید 

تجلیل شود؟
عربی
* به نظر می رســد جای وزیر بهداشت در اهدای لوح لیاقت و شجاعت 
خالی بود و این نشان داد که این مدال ها مربوط به کارنامه افراد نیست 
بلکه مربوط به کارکردهای محرمانه آنهاست. در ضمن وقتی تمام کارهای 
دولت قبل، از دید رئیس جمهور مورد اشکال است پس چرا اکثر آنها توسط 
ایشان در حال به روزرسانی و اجراست. نمونه اش همین اهدای مدال هاست!
طالعی
* از آقــای رئیس جمهور خواهش می کنم این همه جوان تحصیل کرده 
در سطوح عالی داریم ولی هیئت دولت از کهنسال ترین افراد هستند که 
وقت استراحت شان است و در عین حال 16 شرکت خصوصی را هم اداره 
می کنند چنین کسانی چطور می توانند مشکالت ما مردم را درک کنند.
0937---5164
* 150 میلیارد دالر زبان بسته ما که آقای روحانی می گفت نزد آمریکا 
بلوکه شــده اســت و قرار بود پس از برجام به ما بدهند آب رفته و حاال 
صحبت از 100 میلیارد است که قرار است فقط شش میلیارد آن دست 
ملت را بگیرد و دولت می گوید عمده اش پیش خور شــده است! پس آن 

حرف ها چه بود؟
041---3866
* در دولت نهم و دهم فاصله طبقاتی بین کارمندان از تفاوت دریافت ها 
تا حدودی رفع شد و میانگین نظام پرداخت ها و حقوق تقریبا اجرا شد 
و همه رضایت  نسبی داشتند اما متاسفانه االن این نظام فراموش شده و 
هــر وزارتخانه ای برای خودش یک قانون دارد و فاصله درآمدها از زمین 

تا آسمان شده است.
021---4310

* در حالی که بسیاری از مردم و حتی مسئولین از حقیقت برجام مطلع 
نیستند شنیده ها حاکی اســت که قرار است در مدارس تدریس شود؟ 

مگر رئیس جمهور نگفتند دیگر درباره برجام سخنی به میان نیاید؟!
0919---1992

* اگر خرید این همه هواپیما از کشورهای اروپایی در دولت گذشته انجام 
می گرفت آبرو برای آن نمی گذاشتند ولی چه شده که در این دولت ایران 

را بازار تولیدات خارج کرده اند.
0918---7989
* چرا باید برجام برای اروپایی ها اشتغالزایی کند و ایران را به بازار مصرف 

تولیدات خارجی ها مبدل سازد. واقعاً ما را به کجا می برند؟
0912---1397

* دیوان عدالت اداری در سال جاری دو حکم صادر کرد. حکم اولی کسر 
مابه التفاوت تطبیق از کارمندان استخدامی 1388 به بعد بود و بالفاصله 
اجرا شد. ولی دولت از اجرای حکم دوم یعنی حکم افزایش حقوق براساس 

تورم از سال 89 تا 93 که برایش هزینه داشت سر باز زد.
محمدی
* ســازمان تعزیرات حکومتی اســتان تهران یک پرتال ثبت شکایات 
مردمی دارد که به شکایات مردمی رسیدگی و طی مدت مشخص نتیجه 
را منعکس می کند. بنده مدتی اســت که از گرانفروشی سفره خانه ای در 
خیابان شــریعتی شــکایت کرده ام ولی با گذشت بیش از 40 روز هیچ 
توجهی نشده و پاسخ قانع کننده ای هم نداده اند. انتظار می رود شکایات 

مردم را رسیدگی کنند تا مردم دلسرد نشوند.
021---4119

* دانشجویان کارشناسی ارشدی که در دانشگاه آزاد پیامبر اعظم)ص( 
شــهرک قدس مشغول به تحصیل هستند حق اعتراض به نمره خود را 
ندارند چرا؟ از مسئولین امر درخواست می شود علت آن را اعالم نمایند. 

متأسفانه برخوردهای زننده ای هم با دانشجویان دارند.
021---7790

* اگر برای دولت ممکن است برای شهرهای خوانسار، گلپایگان و شهرهای 
اطراف چند دندان پزشک مخصوص اطفال اعزام بکند. دندان پزشک های 

موجود درمان اطفال را انجام نمی دهند.
0913---2146
* چرا هیچ ارگان و نهادی نیست که به داد حیوانات در جنگل سفیدکوه 
اطراف لرستان برسد. حیوانات این جنگل توسط جوانان شکار می شوند 
و درختان این جنگل ها ســوزانده و قطع می شود. از مسئوالن تقاضای 

رسیدگی داریم.
066---4355
* از مهر دشــت مالرد تماس می گیریم، آب بهای ما دوره های قبلی 2 
تا 5 هزار تومان بــود االن برای اکثر اهالی 200 هزار تومان، 150 هزار 

تومان می آید. لطفاً رسیدگی شود.
0912---2124

* برخی از شرکت های قالیشویی در ابتدا برای جذب مشتری قیمت ها 
را متری 5 هزار تومان تا 10 هزار تومان اعالم می کنند ولی پس از جلب 
رضایت مشــتری قیمت ها را تا ســه برابر به بهانه های مختلف افزایش 

می دهند چراکسی نظارتی بر کار این قالیشویی ها ندارد؟
0912---8798

* با 75 میلیون تومان سپرده گذاری در بانک پارسیان و بعد از گذشت 
چند ماه موفق به دریافت وام 50 میلیونی شــدم ولی باید 180 میلیون 
تومــان به بانک برگردانم. در کجای دنیا چنین معامله پرســودی برای 

بانک ها وجود دارد.
ربیعی از آمل

آلرژی آقای بازرس
به شعار مرگ بر آمریکا

یکی از مسئوالن بازرسی آموزش و پرورش که از فعاالن اصالح طلب و عضو 
انجمن اســالمی معلمان استان خود اســت طی بازرسی از مدارس  این استان 
از مدیران مدارس خواســته است که شعار مرگ بر آمریکا را از روی دیوارهای 

مدارس پاک کنند.
شبکه اطالع رسانی راه دانا ضمن انتشار این خبر افزود: گزارش  ها همچنین 
حاکی از آن اســت که در تعدادی از دبیرســتان های شهرســتان های مختلف 
دانش آموزان از اجرای سرود مرگ برآمریکا برای اجرا در روز 22 بهمن منع شده 

بودند و به آنها گفته شده سرود یار دبستانی را تمرین کنند.
یک حباب پسابرجامی دیگر ترکید

خودرو ارزان نخواهد شد
مدیر یک شــرکت خودروساز دولتی آب پاکی را روی دست مردم ریخت و 
اطمینان داد که به خاطر برجام یا قرارداد با پژو، قیمت خودرو کاهش نخواهد 

یافت.
روزنامه دولتی شهروند در گزارشــی نوشت: پس از ماه ها مذاکره، باالخره 
قرارداد جدید ایران خودرو و پژو امضا شد تا دو شریک قدیمی، پس از 4 سال 
جدایی ناشی از بدعهدی، فعالیت مشترک خود را از سر بگیرند. پژویی ها در اوایل 
ســال 2012 میالدی و همزمان با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، ناگهان 

همکاری خود با ایران خودرو را قطع کردند.
در آن ســال ها خودروســازان برای جبران زیان ناشــی از تحریم ها قیمت 
محصــوالت خود را افزایــش می دادند و بار مالی ناشــی از تحریم را به دوش 

مصرف کنندگان انتقال می دادند.
شهروند با اشاره به گران شدن خودرو به بهانه تحریم ها، به سخنان مدیرعامل 
ایران خودرو استناد کرد و نوشت: یکه زارع در حالی تعدیل قیمت ها را یک باور 
نادرست تلقی می کند که به گفته او آنچه در سال های گذشته بر صنعت خودرو 
گذشــت، تنها 30 درصدش ناشی از تحریم بود. بنابراین لغو تحریم ها کمتر از 
پنج درصد روی قیمت تمام شده خودروها اثر خواهد داشت. وی به »شهروند« 
گفت: انتظار کاهش قیمت اتفاق نخواهد افتاد و ما فقط به دنبال این هستیم که 
محصولی با کیفیت خوب و خدمات مناسب به مصرف کنندگان خود ارایه دهیم.

چرا اصالح طلبان به روحانی
پیغام می دهند که این قدر تند نرو؟!

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه اصالح طلبان تندروی کردند، 
می گوید آنها قدر عافیت پس از مصیبت را می دانند و به همین دلیل به روحانی 

توصیه می کنند مواضع معتدل تری بگیرد.
غالمعلی دهقان- ســخنگوی حزبی که دبیــر کل آن محمد باقر نوبخت 
است- در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره مرز جریان اصالحات با حزب اعتدال 
و توسعه گفت: همه ما باید این نکته را بپذیریم که در زمستان سال 1378 نوعی 
رادیکالیسم چپ یا اصالح طلب بر فضای سیاسی ایران حاکم شده بود... برخی از 
عقالی جریان اصالح طلبی در شــرایط کنونی پذیرفته اند که در گذشته در این 
جریان افراط صورت گرفته اســت. نمونه بارز این افراد محمدرضا خاتمی نایب 
رئیس مجلس ششــم و همچنین علی شکوری راد است که به صراحت عنوان 
کردند ما اصالح طلبان 18 سال پیش نیستیم و قصد نداشتیم افرادی مانند آیت اهلل 
هاشمی در دوران اصالحات مورد هجمه و تخریب قرار بگیرند. این در حالی است 

که اعتدال همواره معیار بوده و براثر گذشت زمان هیچ تغییری نکرده است.
وی دربــاره فاصله گرفتن جریان اصالحات از هــدف اولیه ادامه می دهد: 
یکی از ســؤال های همیشگی و اساسی آقای محمدرضا تاجیک به عنوان یکی 
از تئوریسین های جریان اصالحات این بود که اصالحات چه معنایی دارد و چه 
هدفی را دنبال می کند. البته ایشان در مصاحبه های اخیر خود عنوان کرده اند 
ما اصالح طلبی را به شیوه صحیح تعریف نکردیم و مبانی اصالح طلبی نیازمند 
شفافیت است. شاید برخی اصالح طلبی را به تغییر وضع موجود تعریف کنند. با 
این وجود این سؤال مطرح می شود تغییر وضعیت موجود تا کجا باید ادامه داشته 
باشــد. آیا تغییر وضعیت موجود در نهایت به ساختارشکنی منجر خواهد شد؟ 
این همان اتفاقی بود که برای جریان اصالحات رخ داد و اکبر گنجی به عنوان 
یکی از اصالح طلبان که هم اکنون در خارج از کشــور به سر می برد مانیفست 

جمهوری خواهی را نوشت و از نظام عبور کرد.
دهقان در عین حال خاطرنشــان کرد: در شــرایط کنونی آقای روحانی از 
اصالح طلبان جلوتر حرکت می کند. به همین دلیل برخی از اصالح طلبان به آقای 
روحانی پیغام داده اند که به صورت معتدل تر مواضع خود را بیان کند و از واکنش 
به مخالفان دولت خودداری کند. این مسئله نشان می دهد که اصالح طلبان به 
دلیل تجربه تاریخی خواســتار اعتدال در فضای سیاسی کشور و جلوگیری از 
افراط و تفریط هستند. از قدیم گفته اند »قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی 

دچار آید«. در نتیجه اصالح طلبان به دلیل اینکه آفات تندروی را تجربه کرده اند 
بیشتر از همه خواستار اعتدال و میانه روی هستند.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه 20 دی ماه نیز در مصاحبه با روزنامه آرمان 
گفته بود: اصالح طلبان در جلســات خصوصی بــه ما پیغام می دهند که به آقای 

روحانی بگویید این قدر تند نرود. آنها می گویند دولت تجربه ما را تکرار نکند.
از بازی با نرخ ارز

تا 25 درصد رشد منفی صنعت
یک روزنامه حامی دولت می گوید کاهش نرخ ارز یک »بازی« است و احتماال 

پس از مدتی سیر صعودی به خود خواهد گرفت.
روزنامه شرق نوشت: شایعه ای در بازار ارز چند روزی است که دهان به دهان 
می چرخد و دالر را به زیر می کشد. در بازار کمتر کسی را می توان یافت که شایعه 
تک نرخی کردن ارز بین سه هزار و 150 تا سه هزار و 300 تومان را نشنیده باشد.
گفته می شود حجم فروش در بازار باعث شده اغلب معامله گران ارز از این اتفاق 
بــا عنوان »فــروش دالر با بیل و کلنگ« یاد کنند. برخی از فعاالن بازار معتقدند 
دالر تا پایان ســال با ریزش مواجه می شــود. اما برخی نیز بر این باورند که افت 
اخیر دالر یک »بازی« است و برای تحت فشار قرار دادن دالر در دستور کار قرار 
گرفته است. از این رو این گروه معتقدند به زودی دالر از افت باز می ایستد و راه 

افزایش قیمت را می پیماید.
شرق همچنین از »رفوزگی صنعت در 9 ماه پیاپی« به خاطر »رشد صنعتی 
25 درصد منفی« خبر داد و  نوشت: با آن که سال 94 رو به اتمام است اما نرخ 
رشد اقتصادی کشور کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. بانک مرکزی که همواره 
در نشریات سه ماهه خود نرخ رشد اقتصادی را اعالم می کرد، این نشریات را بدون 
نرخ رشد اقتصادی منتشر می کند و جای آن را خالی می گذارد. ما ه هاست که این، 
رویه بانک مرکزی درباره نرخ رشــد اقتصادی اســت. مرکز آمار ایران اما رویه ای 
دیگر را در پیش گرفته است. عادل آذر، رئیس این مرکز بدون انتشار رسمی آمار 
خود راسا آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی را اعالم می کند. او پیش تر نرخ رشد 
اقتصادی فصل بهار را بدون اعالم جزئیات آن در بخش های مختلف مثبت دانست 
و چندی پیش هم نرخ رشــد اقتصادی در نیمه اول سال 94 را یک درصد اعالم 

کرد، بدون اینکه جزئیات آن را نیز اعالم کند.
در این میان رئیس اتاق تهران در شــانه خالی کردن این دو نهاد اعالم آمار 

پیش دستی کرد و نرخ رشد صنعت را 25 درصد منفی اعالم کرد.
دولت جایگزینی برای مسکن مهر

که 2/5 میلیون نفر را صاحب خانه کرد ندارد
»مسکن مهر 2/5 میلیون نفر را صاحب خانه کرد اما دولت می خواهد پرونده 

آن را ببندد.«
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: پروژه جنجالی مسکن مهر به انتهای راه 
رســید. حاال پرونده حدود 90 درصد واحدهای مســکونی مهر بسته شده است. 
مسکن مهر تاکنون حدود 2/5 میلیون نفر را صاحب خانه کرده است. عددی که 
به گفته احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرســازی تقریبا معادل 

جمعیت یک شهر ایران است.
مهرآبادی به »شهروند« می گوید: طرح مسکن مهر طرح بدی نبود، اما دولت 
یازدهم به شــیوه اجرای آن انتقادات اساســی دارد. با این حال مسکن مهر دیگر 

تکرار نمی شود و پرونده این پروژه برای همیشه بسته خواهد شد.
ایــن موضوع در حالــی اتفاق می افتد که کم کم رکود در بازار مســکن 2/5 
ساله می شود و کارشناســان مهم ترین علت این رکود کم سابقه را کاهش قدرت 

خریداران می دانند.
با این حال به نظر می رســد دولت یازدهم در بخش مسکن برنامه خاصی را 
دنبال نمی کند و برای مسکن دهک های پایین درآمدی نیز در نظر ندارد جایگزینی 
برای مســکن مهر تعریف کند. حاال عمده برنامه های عباس آخوندی، وزیر راه و 
شهرسازی در حوزه مسکن به افزایش مبلغ وام و تسهیالت بانکی محدود می شود 

و طرح مسکن اجتماعی او تاکنون در حد و حرف و برنامه بوده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، با تاکید بر اینکه مسکن مهر 
دیگر تکرار نمی شود، به »شهروند« اعالم کرد: مسکن مهر قسمت اعظم سال های 
عمر دولت یازدهم را نیز درگیر خود کرده است و با تمام تنگدستی ها و تنگناهای 
مالی دولت یازدهم این پروژه زمین گذاشته نشد، اما با این حال نمی شود دولتی 
برنامه خاص خود را در حوزه مســکن نداشته باشد و دنبال نکند. حتی اگر طول 
اجرای این برنامه ها بیشتر از عمر دولت ها باشد، برنامه های خاص هر دولت در هر 

زمینه ای تعریف شــده است اما اینکه جایگزین مسکن مهر چه باشد موضوعی 
است که من نمی دانم اما به قطع و یقین پرونده مسکن مهر برای همیشه بسته 

می شود و دیگر تکرار نمی شود.
مهرآبادی درباره کیفیت ساخت و ساز در مسکن مهر گفت: سازه های مسکن 
مهر هیچ گونه مشکلی ندارد و این واحدها با کیفیت قابل قبول عرضه شده اند. 
اینکه تصاویری منتشــر می شود از تخریب مسکن مهر در شرایط زلزله، نوعی 
سیاه نمایی اســت زیرا باید وضعیت واحدهای مسکونی اطراف مسکن مهر نیز 
نمایش داده شود. با این حال کیفیت سازه های مسکن مهر در حد قابل قبول و 
استاندارد است و مثال در زلزله اهر ما شاهد بودیم که واحدهای مسکونی اطراف 

پروژه مهر به کل تخریب شد اما مسکن مهر کمترین آسیب ممکن را دید.
دولت چرا به لوازم

شناور بودن قیمت ها پایبند نیست؟!
مسئوالن دولتی از قیمت شناور سخن می گویند اما این شناور بودن فقط 

به سمت گران شدن است نه ارزان شدن.
روزنامه جوان در تحلیلی نوشــت: قیمت  در اقتصاد یکی از مولفه های مهم 
است و کشف دقیق آن می تواند بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده اثرگذار باشد 
و در نهایت وضعیت مطلوبی را برای تولید و مصرف به همراه آورد، به طور نمونه 
در بازار امروز که دنیا به شکل آنالین روی کاالها ارزش گذاری می کند به محض 
تغییر بهای نهاده های تولید قیمت نیز تعدیل می شود. در این بین در کشورهای 
توســعه یافته برای آنکه انحصارها نتواند بر تعیین بهای کاال به شکل مصنوعی 
تاثیر بگذارد، ســازمان های قوی برای رصد بازار و شرکت های تولیدکننده کاال 
وجود دارند تا به محض شــکل گیری انحصار این سازمان ها ورود کنند و موانع 
شکل گیری مجدد رقابت  سالم را برای کشف دقیق بهای کاال در بازار فراهم آورند.
نویســنده می افزاید: در ایران نیز مدتی است دولتمردان می گویند قیمت 
کاالها باید شناور شود، اما شناور شدن قیمت کاال به چه معناست. آیا بازارهای 
ایران که اصل رقابت نیز از سوی هیچ مرجعی به شکل واقعی مورد حمایت قرار 
نمی گیرد، امکان شناورسازی و آزادسازی بهای کاال در بازارها وجود دارد؟ همان 
طور که گفته شــد امروزه در دنیا بهای کاال بر حسب قیمت تک تک نهاده های 
تولید تعیین می شــود و اگر به هر دلیلی یکــی از نهاده های تولید تغییر کند، 
بهای کاال نیز دســتخوش تغییر می شود که این تغییر می تواند در جهت منفی 
یا مثبت باشــد. اگرچه دولتمردان معتقد به شناورسازی قیمت ها در بازارهای 
داخلی هســتند، اما رفتار آنها نشان می دهد اعتقادی به شناورسازی قیمت ها 
ندارند و منظورشان از شناورسازی فقط و فقط افزایش بی ضابطه قیمت کاال و 
خدمات در بازارهاست. بررسی ها نشان می دهد طی دو سال اخیر به دلیل رکود 
در اقتصاد جهانی و همچنین افت قابل مالحظه قیمت نفت از بیش از 100 دالر 
به محدوده 28 دالر همه بازارها روند معکوسی را در قیمت ها تجربه کرده اند و در 
این میان کشورهایی که مبنای قیمت گذاری در اقتصادشان قیمت های جهانی 
کاال است به نسبت افت قیمت جهانی کاال، در بازارهایشان قیمت محصوالت را 
تعدیل کرده اند اما به رغم این موضوع در ایران هیچ یک از کاالها با افت قیمت 

مواجه نشده است.
جوان خاطرنشــان کرد: قیمت جهانی نفت طی دو ســال گذشته از حدود 
120 دالر در هر بشــکه به محدوده کمتر از 30 دالر افت داشــته است.  یعنی 
قیمت در این بازار به یک ســوم کاهش پیدا کرده اســت که این افت به دلیل 
ضریب نفوذ انرژی در تولید هر نوع کاالیی، بالطبع بر قیمت تمام شــده کاالها 
اثر داشــته و قیمت کاالها را تعدیل منفی کرده است. تورم در دنیا و بازارهای 
بین المللی طی دو ســال فعالیت دولت یازدهم روند معکوسی را به خود گرفته 
است و چون دنیا روی اصل رقابت فعالیت می کند شرکت ها نیز سعی می کنند 
در زمان رکود اقتصاد، قیمت تمام شده کاال را به رغم حفظ کیفیت به حداقل 
رسانند، اما در ایران در دولت هیچ یک از بازارها از افت تورم در بازارهای جهانی 

تاثیر نپذیرفته اند که جای بسی تعجب دارد.
در حقیقت به نظر می رســد مقوله افت بهای جهانی بســیاری از کاالهای 
وارداتی به ایران اعم از کاالهای اولیه، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی از سمع و 
نظر مردم ایران پنهان نگه داشته شده است. این در حالی است که افت قیمت 
جهانی کاال دقیقا در دولت راستگویان حادث شده و انتظار می رفت این دولت 
تمامی صنایع و تولیدکنندگان را ملزم کند که متناســب با افت قیمت جهانی، 

بهای کاالهای تولیدی خود را کاهش دهند.
به نظر می رسد مقصود دولت از طرح مباحثی چون آزادسازی و شناورسازی 
قیمت ها تنها افزایش بهای کاال و خدمات اســت، زیرا اگر اینگونه نبود، قیمت 
بسیاری از کاالها باید با توجه به افت جهانی بهای بسیاری از کاالها طی دو سال 
گذشته نیز در کشور کاهش می یافت، از این گذشته دولت توفیق رفع تحریم ها 
را نیز داشته که این نیز باید در افت بهای کاالهای داخلی نمود کند، زیرا هزینه 

واردات بین 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.

یادداشت میهمان

در  امور خارجه کشورمان  وزیر 
حاشیه اجالس امنیتی مونیخ گفت: 
از سوریه هستند  کسانی که خارج 
وظیفه شان تســهیل روند صلح در 
سوریه است نه اینکه برای مردم این 

کشور شرط و شروط تعیین کنند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشــورمان، پنجشــنبه هفته گذشته به 
منظور شرکت در نشست بین المللی حل 
بحران سوریه و همچنین شرکت در پنجاه 
و دومین کنفرانس امنیتی مونیخ وارد شهر 
مونیخ شد. ظریف در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیما گفت: کشورهای غربی و برخی 
کشــورهای منطقه ضروری است هر چه 
ســریع تر واقعیات منطقه و خطر داعش 
را درک کننــد. وی افزود: این کشــورها 
باید واقعیات مبارزه مشــترک همه جانبه 
بــا افراط گرایی و فرقه گرایی در منطقه را 
درک کنند و به یک راه حل معقول برای 

پایان دادن به بحران سوریه برسند. وزیر 
خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بحران 
سوریه به علت برخی سیاست های غلط و 
اصرار بر پیش شرط های غیرقابل حصول، 
غیرمنطقی، نامعقول و غیرقانونی رسیدن 
به راه حل در ســوریه عقب افتاده است.
ظریف تصریح کرد: کســانی که خارج از 
سوریه هســتند وظیفه شان تسهیل روند 
صلح در سوریه است نه اینکه برای مردم 

این کشور شرط و شروط تعیین کنند.
وی در ادامه با اشاره به کارشکنی هایی 
که در دور قبلی مذاکرات سوریه که منجر 
به تعلیق ادامه گفت وگوها شد، تاکید کرد: 
اکنون در زمان بسیار مهمی قرار داریم و 
نیاز است مذاکرات با جدیت دنبال شود.
 دیدارهای دوجانبه ظریف در مونیخ

وزیر امــور خارجه ایــران که برای 
حضور در نشست بین المللی کمک به حل 
بحران سوریه و همچنین کنفرانس امنیتی 

مونیخ در آلمان به سر می برد، پنجشنبه 
بــا »ایاد امین مدنی« دبیرکل ســازمان 
همکاری اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. 
ظریــف همچنین در دیدار با »وانگ یی« 
وزیر خارجه چیــن اظهار امیدواری کرد 
دیدار گروه های حامی ســوریه در مونیخ 
بتواند با اجماع برای آتش بس در سوریه 
و ارائه شــرایطی برای ازسرگیری هرچه 
سریعتر گفت وگوهای صلح به پایان برسد. 
وزیر امور خارجه کشــورمان در حاشیه 
کنفرانــس امنیتی مونیــخ با »میخاییل 
جانلیدزه« وزیر امور خارجه گرجســتان 
نیز دیدار و گفت وگو کرد. ظریف در این 
دیدار بر اهمیت اســتفاده از ظرفیت های 
موجود در توســعه گسترش همکاری در 
حوزه های مختلف به ویــژه انرژی، برق، 
حمل ونقل، ترانزیت و گردشگری تأکید 
کرد. همچنین یان الیاسون معاون دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در حاشیه پنجاه و 

امنیتی مونیخ  دومین نشست کنفرانس 
با محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 
کشــورمان دیدار و گفت وگو کرد. ظریف 
همچنین با »اســتفان دی میســتورا« 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور 
ســوریه، »ســرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روسیه، »یوسف بن علوی« وزیر 
خارجــه عمان و »خواجــه آصف« وزیر 
دفاع پاکســتان درباره تحوالت منطقه از 
 جمله بحران ســوریه مذاکراتی داشت.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران را در این 
سفر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و 
 آفریقای وزارت امور خارجه همراهی می کند.

به گزارش ایرنا، پنجاه و دومین کنفرانس 
امنیتی مونیخ از امروز -12 تا 14 فوریه 
)23 تا 24 بهمن(در مونیخ آلمان برگزار 
می شود. 23 تن از سران دولت های جهان 
و دهها وزیر از جمله وزیر امور خارجه ایران 

در آن شرکت کرده اند.

ظریف در حاشیه اجالس امنیتی مونیخ:

آنهایی که خارج از سوریه هستند
برای مردم این کشور شرط و شروط تعیین نکنند

گفت: اولین کالس برجام در یک مدرسه برگزار شد.
گفتم: در حالی که هنوز مســئوالن توافق هسته ای 
خودشان تعریف درســتی از برجام ندارند و نمی توانند 
توضیح بدهند در مقابل امتیازات نقدی که داده اند غیر 
از وعده نسیه چه گرفته اند، چگونه می خواهند آن را برای 

دانش آموزان تدریس کنند؟!
گفت: شاید از آنها بخواهند درباره فواید برجام انشاء بنویسند؟
گفتم: خب! اول باید توضیــح بدهند که برجام چه 
فایده ای داشته است و بعد از آنها بخواهند درباره فواید 

آن انشاء بنویسند!
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: معلم ریاضی از دانش آموزان پرسید؛ یک شانه 
تخم مرغ 30 عدد تخم مرغ دارد، اگر 14 عدد آن را برداریم، 
چند عدد باقی می ماند؟ یکی از دانش آموزان گفت؛ آقا 
اجازه! صورت مسئله غلط است. چون تخم مرغ مو ندارد 

که شانه داشته باشد!

مدیرمسئول کیهان در دماوند:
تالش برای تحریف خط امام)ره(

نشانه حضور پررنگ امام)ره( در باورهای مردم است
دماوند- خبرنگار کیهان:

عصر عاشورا، اندک زمانی قبل 
از آن که موالی مظلوم ما حسین بن 
علی)ع( به شهادت برسد، همچنان 
ندای »هل مــن ناصر ینصرنی« بر 
زبان داشــت و حرامیان در حیرت 
که فرزند رسول خدا)ص( چه کسی 
را به یاری می طلبــد؟ یارانش که 
از سپاه  و  به خون غلتیده اند  همه 
نمانده  باقی  کم شمارش هیچکس 
است. پس او در آن صحرای بی کسی 
از چه کسی انتظار لبیک دارد؟ آنها 
نمی دانســتند که کربال سرزمینی 
است به وسعت همه دنیا و عاشورا 
روزی خواهد شــد به درازای همه 
زمان ها و چنیــن بود که ندای هل 
من ناصر آن روز موالی ما، در گوش 
زمان پیچید و پیچید و 14 قرن را 
درنوردید تا به دوران ما رســید و 
به قول رهبــر معظم انقالب، عصر 
خمینی آغاز شد و بار دیگر اسالم 
ناب محمدی)ص( بر کرسی حاکمیت 
نشست و مسیر تاریخ را به گونه ای 
متفاوت از 14 قرن گذشته، ورق زد.
حسین شریعتمداری که شامگاه 
روز سه شنبه 20 بهمن ماه در مراسم 
»ده شــب، ده ســخنرانی« ویژه دهه 

مبارکه فجر در مســجد جامع دماوند 
و در جمــع مردم این شــهر حضور 
یافته بود، ضمن گرامیداشــت سالروز 
پیروزی انقــالب اســالمی گفت؛ از 
نخســتین روز بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون اگرچــه هیچگاه از 
دشــمنی ها و توطئه های دشــمنان 
بیرونی و دنباله هــای داخلی آنها در 
امان نبوده ایــم و عقبه های فراوانی را 
پشــت سرگذاشــته ایم اما در عبور از 
هر عقبه تند، گام های بلندی به جلو 
برداشــته ایم و این واقعیت با مقایسه 
ایران  جایگاه نظام جمهوری اسالمی 
در آغاز و جایگاه کنونی آن به وضوح 
قابل درک است. مدیر مسئول کیهان 
گفت؛ کسانی که ادعا می کنند جایگاه 
و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در گذر 
زمان به تدریج رنگ باخته است باید 
به این پرســش منطقی پاسخ بدهند 
که اگر اینگونه اســت، چرا دشمنی ها 
و کینه توزی های آمریکا و متحدانش 
علیه ایران اسالمی همه روزه شتاب و 
دامنه بیشتری پیدا کرده است و به قول 
حضرت امام)ره( که خطاب به آمریکا 
می فرمود؛ اگر می گوئید اتفاق مهمی 
نیفتاده اســت، چرا اینهمه سر و صدا 
می کنید و آشفته و سراسیمه شده اید؟

شریعتمداری در ادامه اظهار داشت؛ 
انقالب اسالمی را بدون تردید می توان 
بعثت دوباره نامید چرا که همان اصول 
و مبانی صدر اسالم که رسول خدا)ص( 
بــه میدان آورده بود، بار دیگر و این بار 
در ایران اســالمی به بار نشسته است با 
این تفاوت که مــردم در بعثت دوباره، 
از کژی هــا و پلشــتی ها و تحریف ها و 
بدعت هــای گذشــته درس آموخته و 
عبرت اندوخته انــد و می دانند که اگر 
مانند آنچه در صدر اســالم اتفاق افتاد، 
از رهبری جدا شــده و به خواص آلوده 
روی آورند و یا از توطئه های دشمن در 
بیــرون و درون غفلت کنند و یا از قدر 
و قیمت انقالب غافل شــوند، با همان 
انحراف هــا و ضربه های ســختی روبرو 
خواهند شــد که در صدر اسالم و بعد 
از رحلت رســول خدا)ص(  شــاهد آن 
بوده ایم. مدیر مســئول کیهان در ادامه 
بــه نمونه  هایی از توطئه های دشــمن 
طی 37 ســال گذشته، نظیر طراحی 3 
کودتا، حمله نظامی، جنگ نفت کش ها، 
بمباران شــهرها، جنگ سفارتخانه ها، 
تحریم هــای اقتصــادی و اخیراً چالش 
هســته ای اشاره کرد و با توضیح درباره 
ناکامی آن ترفندها، گفت: ناکامی در به 
کارگیری این اهرم ها به معنای دســت 

کشیدن دشمن از کینه توزی نیست زیرا 
ما و حریف،  هویت یکدیگر را به چالش 
کشیده ایم و امروزه می بینیم که از نقطه 
آغاز تاکنون گام های بلندی برداشته ایم 
و بسیاری از عقبه های استراتژیک دشمن 
را به نفع اسالم و انقالب تسخیر کرده ایم. 
شریعتمداری به بازخوانی نظرات مقامات 
و رسانه های آمریکایی و اروپایی درباره 
ناکامــی ترفندهای آمریکا و متحدانش 
علیه ایران اســالمی پرداخت و از جمله 
به تحلیل 3 سال قبل هفته نامه آمریکایی 
»ویکلی اســتاندارد« اشاره کرد که در 
پایان نتیجه گرفته بود؛ همه رؤســای 
جمهــور آمریکا از کارتر تا اوباما در یک 
نقطه با امام خمینی)ره( به اشتراک نظر 
رســیده اند و آن، این کــه آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند. مدیر مســئول 
کیهــان از نفوذ در مراکز تصمیم ســاز 
و سیاســت پرداز نظام با عنوان یکی از 
اصلی ترین اهداف کنونی دشــمن یاد 
کرد و گفت؛ دشمن برای نفوذ از کسانی 
اســتفاده می کند که از سابقه مثبت در 
نظام برخوردار باشند و این سابقه برای 
مردم نیز شناخته شــده باشد و اظهار 
داشــت؛ این مشخصات، نشان می دهد 
که عامل نفــوذی اوالً باید از »خواص« 
باشــد و ثانیاً؛ از خواصی باشد که به هر 

علــت، از جمله آلودگی، کج فهمی و یا 
قدرت طلبی با اصول و مبانی نظام فاصله 
گرفته باشد. دشــمن در این حالت، از 
سابقه مثبت »خواص آلوده« به عنوان 
اهرم نفوذ استفاده می کند و از این روی 
حضرت امام)ره( به جد هشدار می دادند 
که دشمن خواسته ها و اهداف خود را از 

زبان افراد موجه مطرح می کند.
شریعتمداری با اشــاره به جایگاه 
مجلس شــورای اسالمی به عنوان خانه 
ملــت و یکــی از مراکز تصمیم ســاز و 
سیاست پرداز گفت: نفوذ در خانه ملت 
همواره یکــی از اهداف تعریف شــده 
حریف بوده است و طی 37 سال گذشته 
نمونه های موفقی از این نفوذ را شــاهد 
بوده ایم، و نتیجه گرفت که در انتخابات 
مجلس شورای اســالمی مخصوصاً در 
شــرایط کنونی باید به نامزدهایی رأی 
داد که سالمت و پایبندی آنها به اسالم 
و انقالب ثابت شده باشد. مدیر مسئول 
کیهان به سخن مستند و حکیمانه اخیر 
رهبــر معظم انقالب کــه بیعت با امام 
و انقــالب را بیعت با رســول خدا)ص( 
دانسته بودند اشاره کرد و گفت؛ از آنجا 
که جمهوری اسالمی ایران، برخاسته از 
اصول و مبانی اسالم است، باید تک تک 
آرایی را که به صندوق می اندازیم، امانت 

رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار بدانیم.
شریعتمداری گفت؛ اعتقاد و ارادت 
قلبی مردم به اصول و مبانی خط امام)ره( 
یکــی از اصلی ترین موانــع پیش روی 
دشــمن برای نفوذ بوده اســت و مردم 
با شــناختی که از بینــش و منش امام 
راحل)ره( دارند، خواص فاصله دار با این 
خط مقدس را شناسایی کرده و آنان را 

طرد می کنند.
مدیر مسئول کیهان در ادامه گفت: 
دقیقاً به علت همین اعتقاد راسخ مردم به 
اصول و مبانی خط امام است که امروزه 
دشمنان بیرونی با بهره گیری از برخی 
خواص آلوده در پی تحریف خط امام)ره( 
هستند و با تحلیل های من درآوردی و 
خاطره گویی هایی که با آثار مســتند و 
مکتوب موجود از حضرت امام)ره( متضاد 
و ناهمخوان است به تحریف خط امام)ره( 
روی آورده اند. شریعتمداری توضیح داد 
که؛ تالش برای تحریف خط امام از این 
واقعیت حیات آفرین نیز حکایت می کند 
کــه خط امام و اصــول و مبانی آن در 
میان مردم زنده و پویاست و اگر چنین 
نبود، تالش گسترده برای تحریف خط 
مقدس امام)ره( معنا و مفهومی نداشت 
و به قول حضرت آقا ضرب سکه تقلبی 

نشانه وجود سکه واقعی است.


