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درمکتب امام

شکایت آری؛ هیاهو هرگز!
شام بخواهید برای اینکه شام وکیل نشده اید در کجا، هیاهو کنید که انتخابات، 

انتخابات کذا بوده؛ این حرف خالف اسالم است. شکایت اگر هست، شکایت پذیرفته 

اســت. و مقاماتی که باید شکایتها را بپذیرند، می پذیرند. اما هیاهو کردن و فریاد 

زدن و انتقاد بی جا کردن، این برخالف دستورات اسالم است.
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لولهنگ و ایرباس
علی اکبری
برابر سخنان برخی دولتمردان و مدافعان برجام، قرار بود که برجام 
مسیری برای پیشرفت ایران اسالمی و برقراری تعامل منطقی با جهان و 
دیگر کشورها باشد؛ لیکن اخراج دانشجویان کشورمان از برخی کشورهای 
غربی - درحالی که در رشــته هایی خاص و در بخش فناوری های سطح 
باال )های تک( مشــغول تحصیل بودند- نشان داد که غرب تمایلی به 
پیشــرفت ایران و تبدیل شــدن آن به یک الگو برای دیگران در عرصه 
امتزاج دین و دانش نداشته و نخواهد داشت. بلکه برعکس ظاهراً برجام 
مسیری برای تقویت امید در دشمن به توانایی برای عقده گشایی از ملت 
ایران به واسطه مقاومت و اقدامات بعد از انقالب تاکنون شده است. چند 
روز قبل شاهد رفتار تحقیرآمیزی از سوی غرب زدگان بودیم. افتخار به 
گرفتن عکس یادگاری با یک هواپیمای ایرباس در فرودگاه تهران. یکی 
از نتایج برجام، توقف چندســاعته یکی از هواپیماهای ساخت شرکت 
ایربــاس در ایران و اجازه یافتن مســئوالن محترم دولتی برای گرفتن 
عکس یادگاری با این هواپیما بوده اســت. دولتمرد ایران اســالمی که 
دانشمندان و متخصصان آن، ماهواره به فضا فرستاده و در مسیر طراحی 
و برنامه ریزی برای ارسال انسان به فضا بوده است، کارش به جایی رسیده 
است که به گرفتن عکس یادگاری با هواپیمای دیگران افتخار می کند 
و در مقابل اعتراض به این عمل، روحانیون این دولت، تفســیرهایی از 
قرآن بیان می کنند که با عرض پوزش از محضر این علما، امثال عالمه 
طباطبایی نیز از این تفاسیر، متحیر و متعجب خواهند شد. البته چنین 
اقداماتی نه از دولتمردان محترم باعث تعجب اســت که یکی از ایشان 
حداکثر توانایی ایرانیان را در تولید آبگوشت بزباش و خورش قورمه سبزی 
می داند )ایشــان همان طرفداران ایده ای هستند که حتی در زمانی که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارش های رسمی، اذعان به موفقیت 
دانشمندان ایرانی می کرد، در دانشگاه ها و دیگر مراکز این حقیقت مسلم 
و آشــکار را انکار می نمودند( و نه چنین تفاسیری از قرآن مجید باعث 
تعجب چرا که این آقایان عاشورا را درس مذاکره می دانند و با برداشت 
ناصحیح خود از تاریخ باعث می شوند که بزرگان حوزه به ایشان اعتراض 
نمایند و یا در جایی دیگر با استناد به اقدام حضرت امیر علیه السالم در 
انتســاب یک فرد مشخص به حکومت، سعی در توجیه اقدامات اشتباه 

خود در منصب ریاست و مسئولیت کنونی می نمایند.
حکایت دور دور کردن بچه پولدارانی که با ولخرجی و اســراف و 
زندگی اشرافی، چیزی جز ترویج مصرف گرایی و ایجاد ناامنی روانی 
برای جامعه ندارند مشابه حکومت داری برخی آقایان است. نکته ای که 
مورد اشاره و تذکر مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای نیز قرار 
گرفت و ایشان به صراحت اداره کشور به سبک بچه پولداری را مورد 
شماتت و سرزنش قراردادند. البته این مشکلی بوده که همواره کشور 
ما درگیر آن بوده و در مقاطعی تشدید یا تضعیف شده، لیکن هیچ گاه 
برطرف نشده است. برخی از آقایان در این دولت رفتاری مشابه برخی 
شیخ نشــینان همسایه را در پیش گرفته اند و تصور می کنند با خرید 
آخرین مدل ماشــین و هواپیما و... که به کشوری پیشرفته، تبدیل  
می شــویم و این اصل را به فراموشی می سپارند که سواِر اسِب مردم، 
در آخر مســیر، پیاده خواهد بود. اخیراً مصاحبه ای از ســوی یکی از 
افراد مطلع در موضوع فعالیت های فضایی کشورمان منتشرشده که 
باعث نگرانی است. در این گزارش با اشاره به رفتارهایی که از سوی 
دولت با این بخش از فضای دانشی و فناوری کشورمان روا داشته شده، 
اعالم گردیده که برخی دانشمندان کشورمان در حال خروج از کشور 
هستند. آقایانی که در هنگام انتخابات با اشاره به موضوع به اصطالح 
دانشجویان ستاره دار، فریاد خروج و فرار مغزها سر می دهند، اکنون 
خفقان گرفته و الم تا کام سخنی نمی گویند و این حقیقت را آشکار 
می ســازند که مطلوب ایشان، رسیدن به مقام و منصب است و بقیه 
موارد، بهانه هایی که ایشــان را در این مســیر یاری می رساند. خرید 
هواپیما از فرانسه که البته هنوز مشخص نیست آیا آمریکا -این کعبه 
آمال برخی از آقایان- اجازه نهایی شدن آن را صادر خواهد کرد یا خیر، 
بهانه ای برای تحقیر ملت ایران از سوی دولت های غربی با همکاری 
یا نادانی برخی از آقایان بوده است. آن هایی که سخن از ناتوانی ملت 
می گویند، ابلیس هایی هستند که باید ایشان را کنار زد.حضرت امام 
می فرمایند »شما متوقع نباشید که همین امروز بتوانید طّیاره درست 
کنید. میگ درســت کنید. البته اآلن نمی شود، اما مأیوس نباشید از 
اینکه می توانیم درست کنیم. باید بیدار بشوید، بروید دنبال اینکه آن 
صنایع پیشرفته را خودتان درست بکنید. وقتی این فکر در یک ملتی 
پیدا شد و این اراده در یک ملتی پیدا شد، کوشش می کند و دنبال 
کوشش این مطلب حاصل می شود. یأس از جنود ابلیس است، یعنی 
شیطان ها انسان را به یأس وامی دارند. همین ابلیس هایی که می بینید 
در طول تاریخ ملت های ضعیف را مأیوس کرده اند. همین هایی که به 
ملت های ضعیف تزریق کردند که ما هیچ نمی دانیم و هیچ نمی توانیم. 
همین هایی که به ملت های ضعیف به واسطه وابستگی شان به خارج 
گفتند که ما باید غربی باشــیم. ما ارتشمان هم باید از غرب برایش 
یک کسی بیاید. کارخانه هایمان هم باید از غرب بیاید راهش بیندازد. 
ما باید این جنود ابلیس را کنار بزنیم؛ و امید، که از جنود الَلّ اســت 
در خودمــان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار باشــیم. تکیه به اراده 
خودمان بکنیم« از زمانی که این ســخن از امام راحل عظیم الشان 
شنیده شد بیش از 35 ســال می گذرد. فرزندان ملت نشان داده اند 
هرجایی که کشور و نظام به ایشان اعتماد کرده به خوبی توانسته اند 
بر جنود شیطان غلبه کنند و به باالترین سطح دانش و فناوری دست 
یابند. رتبه علمی ایران در دانش های نوین ازجمله نانو و ســلول های 
بنیادین بخشــی از این حقیقت مسلم است. نگرانی غرب از توانایی 
علمی و اقدامات عملی ایران در عرصه هوا فضا ازجمله موشــک های 
دوربرد و ســفینه برهای پیشرفته از دیگر نشانه های این توانایی ملت 
است. آنجایی که موفق نبوده ایم، مواردی بوده که چنین شیاطینی با 
چنین نگرش هایی بر سرکار بوده اند. این که چگونه آقایانی که اعتقاد 
دارند ملت ایران حتی توانایی ساخت لولهنگ )آفتابه( را ندارد، همچنان 
در مناصب حکومتی قرارگرفته و به ملت توهین می کنند، سؤالی است 

که دولتمردان محترم باید به آن پاسخ دهند.

در اولین جلسه بهارستان پس از انتخابات مطرح شد

اولویت اصلی مجلس دهم
باید حل مشکالت اقتصادی و مبارزه با بیکاری باشد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
اولین جلسه خود پس از برگزاری انتخابات 
تاکید کردند حل مشکالت اقتصادی و مبارزه 
با بیکاری اولویت اصلی مجلس آینده خواهد 

بود. 
مجلس پس از سه هفته تعطیلی دیروز جلسه 
علنی داشــت و نمایندگان ملت در این جلســه 
در نطق های میان دســتور و تذکرات خود تاکید 
کردند مجلس آینده نیز مجلسی والیتمدار بوده 
و در جهت حل مشکالت اقتصادی مردم حرکت 

خواهد کرد. 
عزیز اکبریان نماینده کنونی و منتخب مردم 
کرج در نطق میان دســتور خود در جلسه علنی 
دیروز گفت: مجلس آینده باید مجلسی والیت مدار 
و مجلس استکبارســتیز باشد و اقتصاد مقاومتی، 
رونق تولید و صنعت و کشــاورزی و گردشگری 
و خدمــات و توجه به صادرات باید در اولویت کار 

این مجلس باشد.
وی ادامــه داد: همچنیــن نتیجه تالش ها در 
عرصــه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در مجلس 
آینده باید باعث حل مشــکالت بیکاری در کشور 

باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: امروز خانه ای نیست که بیکار نداشته 
باشد، جوانان تحصیل کرده در کنج خانه ها افسرده 
شده اند، لذا رسالت بزرگ مجلس آینده با همکاری 

دولت حل مشکل بیکاری است.
اکبریان خاطرنشــان کــرد: از وزیر آموزش و 
پــرورش می خواهم به قول هایــی که در رابطه با 
فرهنگیــان داده اند هرچه زودتر عمل کنند و در 
خصوص حل مشکل معلمان، اقدامات مثبت تری 

را به عمل آورند.
وی در پایان از دولت خواست نسبت به افزایش 

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقدام کند.
3/5 میلیون بیکار، 11 میلیون

 حاشیه نشین برازنده ملت نیست 
مهرداد الهوتی نماینده کنونی و منتخب مردم 
لنگرود برای مجلس دهم نیز  در نطق میان دستور 
خود در جلسه علنی دیروز گفت: مجلس آینده باید 
مشکالت اقتصادی مردم را حل کند. 3/5 میلیون 
بیکار و 11 میلیون حاشیه نشین را در کشور داریم 
و از هر 5 ازدواج 2 ازدواج به طالق منتهی می شود، 

حاشیه نشینی برازنده ملت ایران نیست.
وی افزود: ما باید نگاه به واردات را در کشــور 

کاهش و نگاه به صادرات را افزایش دهیم، قاچاق 
میوه که در روزهای اخیر ما شاهد آن هستیم نیز 
جزء عجایب است. وزیر کشاورزی چه کاره است؟
منتخب مردم لنگرود در مجلس دهم در پایان 
با اشاره به مشکالت حوزه انتخابیه خود از مسئوالن 
خواستار رسیدگی به این مشکالت و حل آنها شد.

نباید از تعبیر دولت ساخته
 استفاده کرد 

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان نیز پس 
از پایان نشســت علنی با بیان اینکه نسلی در این 
کشور وجود دارد که دوست دارد دیده شود، تصریح 
کرد:  این نسل دوست دارد دغدغه ها و مطالباتش 
را پیگیری کند و آینده اش مورد توجه قرار گیرد؛ 
نمایندگان مجلس باید به این نکات توجه داشته 
باشند تا بتوانیم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
تابش در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه 
با توجه به رأی آوردن برخی گزینه های نزدیک به 
دولت آیا امکان این وجود دارد که برخی بخواهند 
مجلس دولتی شکل دهند،  اظهار داشت: مجلس 
جزئی از حاکمیت اســت کــه مدافع منافع ملت 
محسوب می شــود، در این مسیر تعامل با دولت 
می تواند مســائل را بهتر به پیش ببرد و به کشور 
کمک کند اما این بحث ها به معنای کوتاه آمدن 

از وظایف و مسئولیت ها نیست.
نماینده اصالح طلب مجلــس در پایان اظهار 
داشت: مجلس با هیچ کسی عقد اخوت نبسته به 
جز خداوند متعال که ناظر اعمال ماست، اما در کل 

هم اقشار و گروه ها مورد توجه هستند.

تابش خواســت که از تعابیری همچون دولت 
ساخته استفاده نشــود و در همین زمینه گفت: 
همانطوری که مقام معظم رهبری حضور مردم را 
روزی ملت دانســتند بهتر است از تعابیری مانند 
مجلس دولت ســاخته یا مجلس دولتی استفاده 
نکنیم زیرا همه بایــد به هم کمک کنیم تا پس 

از تشکیل مجلس مشکالت و مسائل حل شود.
مجلس دهم مجلس وکیل الدوله ها 

نخواهد بود
شهباز حسن پور بیگلری منتخب مردم سیرجان 
برای مجلس دهم نیز در نطق میان دستور خود در 
جلسه علنی دیروز گفت: ما در عین حال که همراه 
دولت هستیم، دولت را به حاشیه نخواهیم برد، با 
انتقادات و ســؤاالت بجا و کارشناسی شده به دور 
از انتقــام و رانت، وزرا را برای کمک و عملکردی 
خــوب به مجلس فراخواهیم خواند که بگوییم ما 

مجلس وکیل الدوله ها نیستیم، ما مجلس کاریم.
حمید رسایی نماینده تهران نیز گفت: پیروز 
واقعی انتخابات، مردم و مقام معظم رهبری بودند 
که مدعیان عدم سالمت ساختار انتخابات را پای 

صندوق رأی کشانده و آنها رأی دادند.
تلقی جدید از جایگاه ایران

 با حضور پرشور مردم در انتخابات
علی الریجانی رئیس مجلس نیز در نطق پیش 
از دســتور خود در جلسه علنی دیروز مجلس  با 
اشــاره به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، 
گفــت: حضور چشــمگیر ملت ایــران در عرصه 

انتخابات صفحه جدیدی برای کشور گشود که از 
جهات مختلف حائز اهمیت است.

وی افزود: این حضور پرشور در صحنه بین الملل 
و نــوع مواجهه مردم ایران بــا موضوع انتخابات 
سنجش جدیدی برای مراودات با ایران ایجاد کرد 
و از آن جهت که ایران از معدود کشورهای منطقه 
است که از مردم ســاالری برخوردار است میزان 
مشــارکت نقطه تعیین کننده معادالت بین الملل 

با ایران است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
مخصوصاً دسایس برخی کشورهای بزرگ و بعضی 
از کشــورهای منطقه ای باید در میدان انتخابات 
تعیین تکلیف می شد، لذا حضور یکپارچه ملت در 
انتخابات وزن ایران را در صحنه بین الملل باال برد 

و تلقی جدیدی در جایگاه ایران ایجاد کرد.
مصوبات نمایندگان

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز ارکان 
چهارگانه نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای 

و مهارتی را تعیین کردند.
ارکان این نظام در این مصوبه بدین شرح است: 
نهاد ملی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی، 
مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، 
انجمن های علمی - حرفه ای و اتحادیه ها و صنوف 

حرفه ای و شغلی.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف 
کردند چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی را تهیه 

کند.
مجلسی ها همچنین مصوب کردند که به منظور 
سنجش و تشخیص شایستگی ها و صالحیت های 
حرفه ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیرنظر نهاد 
ملی و با مشارکت نظام های حرفه ای تشکیل شود.

مخالفت با اصالح آئین نامه داخلی
نماینــدگان مجلس در نشســت علنی دیروز 
کلیــات طرح اصالح مــوادی از آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اســالمی را مورد بحث و بررسی 

قرار داده و به تصویب نرساندند.
وکالی ملــت با 128 رأی موافــق، 45 رأی 
مخالفت و 11 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر 

در جلسه، کلیات این طرح را تصویب نکردند.
طبــق آیین نامه داخلی مجلس، تغییر کلیات 
آیین نامه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان حاضر 

در جلسه است.
با توجــه به عدم تصویب کلیــات این طرح، 
رسیدگی به آن کاًل از دستور کار مجلس خارج شد.
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معاون اول رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: 
همکاری های  توسعه  برای  فراوانی  زمینه های 

صنعتی میان تهران و سئول وجود دارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر 
دیروز )دوشنبه( در دیدار وزیر تجارت، صنعت و انرژی 
کره جنوبی اظهار داشت: ایران و کره جنوبی همواره از 
روابط خوبی در دوران های مختلف برخوردار بوده اند 
اما در دوران تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، سطح 
روابط اقتصادی میان تهران و سئول با کاهش مواجه 
شــد که امیدوارم با لغو تحریم ها و در شرایط جدید 

بتوانیم این کاهش روابط را جبران کنیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به نشست کمیسیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشور که قرار 
است به زودی برگزار شود، اظهار امیدواری کرد این 
کمیسیون بتواند به نتایج مثبت و سازنده ای در جهت 

توسعه مناسبات فی مابین دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایران از توانمندی صنعتی خوبی 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: ایران دستاوردهای 
خوبی در حوزه صنعت داشته است و با توجه به برنامه 
وســیعی که دولت برای توسعه کشور در بخش های 
مختلــف دارد، زمینه هــای فراوانی برای توســعه 
همکاری های صنعتی میان تهران و سئول وجود دارد.
معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به رویکرد 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 
همکاری ها با کشــورهای شــرقی تصریح کرد: کره 
جنوبی از جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران برخوردار است و دو کشور می توانند 

شرکای اقتصادی مطمئنی برای یکدیگر باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهور 

جهانگیری در دیدار با وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی:

زمینه های فراوانی برای توسعه همکاری های صنعتی
 میان تهران و سئول وجود دارد

عضو کمیســیون تلفیق برنامه ششم 
توسعه گفت: طبق مذاکرات و توافقات انجام 
شده، برنامه پنجم به مدت یک سال تمدید 
شده و بررسی برنامه ششم به مجلس دهم 

موکول خواهد شد.
حمیدرضــا فوالدگر نماینده مردم اصفهان و 
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار 
داشــت: به احتمال زیاد بررسی برنامه پنج ساله 
ششم توسعه به مجلس دهم موکول شود چراکه 
اگر هم بخواهیم آن را در مجلس نهم بررســی 

کنیم فرصت رسیدگی فراهم نمی شود.
فوالدگر همچنین تصریح کرد: آنچه از سوی 
دولت ارائه شــده، احکام دائمی مورد نیاز برای 
اجرای برنامه است لذا با مذاکرات و توافقات انجام 
شــده در این زمینه مقرر شد که همین احکام 

ضمن شروطی تبدیل به برنامه شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از آنجایی که 
این کار عمال طول خواهد کشید در قانون بودجه ، 
بندی خواهد آمد که برنامه پنجم توسعه تمدید 
شــود تا فرصت کافی برای بررسی برنامه ششم 

فراهم شود.
به گزارش فارس، عضو کمیسیون تلفیق برنامه 
ششم توسعه در خاتمه عنوان کرد: از آنجایی که 
در جلسات قبل از انتخابات نیز این بحث مطرح 
شــد اولویت اصلی برای بررســی الیحه بودجه 
ســال 95 قرار گرفته و به علت زمان زیادی که 
برنامه ششم توسعه نیاز دارد بررسی این برنامه 

به مجلس دهم موکول شود.

کره جنوبی به ایران که قرار است در آینده ای نزدیک 
انجام شود، گفت: ســفر رئیس جمهور کره می تواند 
نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد و الزمه آن این 
است که مقدمات همکاری و پیش نیازهای توافقات 
میان دو کشور در کمیسیون مشترک همکاری های 

اقتصادی بطور جدی پیگیری شود.
به گزارش تسنیم، وزیر تجارت، صنعت و انرژی 
کره جنوبی نیز در این دیدار هدف اصلی سفر خود را 
شرکت در کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشــور عنوان کرد و گفت: در این سفر همچنین 
مقدمات و برنامه ریزی الزم برای سفر رئیس  جمهور 

کره به ایران انجام خواهد شد.
ایــن مقام کره جنوبی همچنین با تاکید براینکه 

ســئول به دنبال مشارکت در تکمیل زیرساخت ها و 
توسعه صنایع مختلف در ایران است، خاطرنشان کرد: 
کره جنوبی می تواند کمک های سازنده ای برای توسعه 
صنایع باالدستی و پیشرفته و نیز فناوری های پیشرفته 

با ایران داشته باشد.
وی از آمادگی کشورش برای همکاری با جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه های مختلف از جمله احداث 
نیروگاه، خطــوط انتقال برق و شــبکه های توزیع، 
تاسیس بنادر، توسعه راه آهن و ساخت تاسیسات و 
تجهیزات تصفیه و بازیافت منابع آن و بهره برداری از 
انرژی های تجدید پذیر خبر داد و افزود: کره جنوبی 
آمادگی دارد در زمینه های مختلف از جمله در حوزه 

نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری کند.

فوالدگر:

بررسی برنامه
 ۵ ساله ششم توسعه

 به مجلس دهم موکول شد

بوستون گلوب: موضع آمریکا شرم آور است
ایران کنار مردم سوریه ایستاده است

یک روزنامه آمریکایی اعتراف کرد رسانه های غربی، 
افکارعمومی را درباره سوریه گمراه می کنند.

روزنامه بوستون گلوب خاطر نشان کرد: پوشش خبری جنگ 
سوریه، به عنوان شــرم آورترین فصل  تاریخ رسانه ای آمریکا به 
خاطر خواهد ماند. گزارشــگری درباره قتل عام در شهر باستانی 
حلب آخرین دلیل این امر اســت. شبه نظامیان خشن سه سال 
کنترل حلب را در دست داشتند. حکمرانی آنها با موجی از سرکوب 
آغاز شد. آنها اعالن هایی نصب کردند که به ساکنین شهر هشدار 
می داد »بچه های تان را به مدرســه نفرستید. اگر چنین کنید، ما 
کوله پشتی شــان را می گیریم و شما تابوت شــان را.« آنها بعدتر 
کارخانه های شهر را نابود کردند تا شاید مردم بیکار شهر ناچار به 
پیوســتن به جنگجویان شوند. آنها ماشین آالت غارت شده را به 

ترکیه فرستاده و به فروش رساندند.
ساکنان حلب سرانجام این ماه کور سوی امیدی یافتند. ارتش 
سوریه و متحدانش برای بیرون راندن شبه نظامیان از شهر فشار 
می آورنــد. جریان عادی برق امکان دارد به زودی در حلب برقرار 
شود و تسلط شبه نظامیان بر شهر هم به پایان برسد. شورشیان 
زیرفشار نیروهای روســی و سوری برای ترک حلب، ویرانه ای از 

شهر به جای گذاشته اند.
مروا عثمان، تحلیلگر ســاکن بیروت، می پرسد: »ارتش عرب 
ســوریه، تحت رهبری بشاراســد و دیگر متحدانش، تنها نیروی 
میدان جنگ علیه داعش است. شما می خواهید تنها نظام طرف 
جنگ با داعش را تضعیف کنید؟« این روایت از جنگ با نســخه 
مورد نظر واشنگتن همخوانی ندارد. در نتیجه، بخش عمده ای از 
رسانه های آمریکایی خالف آن چه واقعا اتفاق می افتد را گزارش 
می دهند. بســیاری از گزارش های خبری از این حکایت دارد که 
حلب  برای ســه ســال منطقه ای آزاد بوده اما اینک بار دیگر به 

مصیبت گرفتار شده است.
استیون کینرز در این تحلیل خاطر نشان می کند:  رسانه ها 
به مردم آمریکا می گویند کار اخالقی در سوریه مبارزه با رژیم 
اسد و شرکایش روسیه و ایران است. ما هم باید امیدوار باشیم 
که ترکیب به سامانی از آمریکایی ها، ترک ها، سعودی ها، کردها، 
و اپوزیسیون میانه رو پیروز خواهند شد. این مهملی بی سر و ته 
است. اما آمریکایی ها برای قبول آن گناهی ندارند. ما تقریبا هیچ 
اطالعات واقعی درباره ستیزه جویان و اهداف یا تاکتیک هایشان 
نداریم. بخش عمده ای از گناه این مســاله بر گردن رسانه های 

ما است.
بوستون گلوب می افزاید:  بخش عمده روزنامه ها، مجالت 
و شــبکه های خبری آمریکایی زیرفشارهای مالی سنگین به 
شکلی چشــمگیر از خبرنگاران امور خارجی شان کاسته اند. 
اکنون خبرهای مهم تر درباره جهان از دست گزارشگران ساکن 
واشنگتن بیرون می آید. در چنین فضایی، دسترسی به منابع 
خبری و اعتبار رســانه ای به پذیرش پارادایم رسمی بستگی 
دارد. گزارشــگرانی که اخبار سوریه را پوشش می دهند اخبار 
را با پنتاگون، وزارت خارجه آمریکا، کاخ ســفید و متخصصان 

اندیشکده ها تطبیق می دهند.
گزارشگران ساکن واشنگتن به ما می گویند که النصره، یکی 
از نیروهای قدرتمند در ســوریه از شورشیان و میانه روها تشکیل 
شده است نه افراد محلی مرتبط با القاعده، عربستان سعودی به 
عنوان حامی مبارزان آزادی معرفی می شود در حالی که پشتیبان 
اصلی داعش است. ترکیه سال ها راه ورود جنگجویان خارجی به 
سوریه برای پیوستن به گروه های تروریستی را هموارکرده، اما چون 
آمریکا به ترکیه نیاز دارد، درباره این مسئله کمتر می شنویم. ما 
دراین بــاره هم کمتر صحبت می کنیم که هر چند می خواهیم از 
کردهای سکوالر و سختکوش در صحنه نبرد حمایت کنیم ولی 
ترکیه خواهان کشــتن آنها است. هر کاری که روسیه و ایران در 
سوریه انجام می دهند منفی و برهم زننده ثبات توصیف می شود، 
فقط به این خاطر که آنها انجام اش داده اند؛ زیرا این خط رسمی 

در واشنگتن است.
سیاستمداران یا دولت ها ممکن است برای اقدامات ناخوشایندی 
که درگذشته انجام دادند بخشیده شوند، اما ژورنالیسم قرار است 
از نفوذ قدرت و دروغگویی ذاتی دور بماند. ولی در این بحران به 

شکل تاسف آوری شکست خورد.
روزنامه آمریکایی در پایان نوشت: گفته می شود که آمریکایی ها 
به جهان بی اعتنا هستند. این چنین است، اما مردم دیگر کشورها 
هم همین طور هستند. اگر مردم بوتان یا بولیوی مسائل سوریه 
را درست نفهمند پیامد جدی ندارد. اما بی توجهی ما خطرناک تر 
اســت زیرا ما بر مبنای آن دســت به عمل می زنیم. آمریکا این 
قدرت را دارد که حکم به مرگ کشــورها بدهد. در مورد سوریه 
روایت رســمی این است؛ »با اسد، روسیه، و ایران بجنگید! برای 
حمایت از صلح به دوســتان ترک، سعودی و کرد ما بپیوندید.« 
این نگاه فاصله ای هولناک از واقعیت دارد. این رویکرد همچنین 
به طوالنی تر شــدن جنگ می انجامد و سوری های بیشتری را با 

رنج و مرگ روبرو می کند.
نگرانی مشاور نتانیاهو

از بازسازی روابط ایران با حماس
در  رژیم صهیونیستی  نخســت وزیر  مشاور سیاسی 
گفت وگو با شبکه صهیونیســتی »آی-24« تاکید کرد 
اختالف های مذهبی میان شــیعه و سنی سبب نشده تا 

ایران از ائتالف با حماس چشم پوشی کند.
»کایان شاییل« گفت: ایران کشور پیشگام مذهب شیعه است 
اما این امر مانع از آن نشده که تهران روابط خود در ائتالف سنی 
خود را با حماس احیا نکند. ایران سرگرم بازسازی روابط خود با 
شاخه نظامی حماس است که یک گروه اسالم گرای سنی حاکم 

بر غزه است.
این مقام صهیونیست افزود: سپاه پاسداران ایران در چند ماه 
گذشته به گردان های عزالدین قسام که زیر نظر حماس می باشد، 

کمک کرده است.
وی یادآور شــد: احیای روابط سپاه پاســداران با گردان های 
قســام در غزه، تازه ترین نمونه از تعمیق نفــوذ نظامی ایران در 
خاورمیانه است، که تاکنون به شکل حمایت نیروهای قدس این 
کشور از ماموریت های  نظامی در عراق، سوریه و به تازگی یمن، 

نمود داشته است.
به گفته مشاور سیاسی نتانیاهو، وقتی زمان تعامل با حماس 
می رســد، ایرانی ها آمادگی دارند اختالف مذهبی خود را به نفع 

این گروه شبه نظامی سنی کنار بگذارند.

گزارش خبری کیهان                               پایان مرحله اول انتخابات             آمارها و ادعاها

بقیه از صفحه 2
دهن کجی مردم به بی بی سی

رســانه های بیگانه و برخی از رسانه های همسو با آنها و برخی 
از شخصیت ها که سابقه بداخالقی های سیاسی داشتند تمام توان 
خود را مصروف این کردند تا بلکه بتوانند چینش مجلس خبرگان 
رهبری را نیز به هم بریزند اما نتایج انتخابات این مجلس حاکی از 
انقالبی بودن این مجلس است. بی بی سی از آغازین ساعات تبلیغات 
مجلس خبرگان در تالش بود تا کاندیداهایی همچون آیت الل جنتی 

به این مجلس راه نیابند ولی این اتفاق نیفتاد.
آیت الل سیداحمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
به نتایج انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: 
بنده در رابطه با ترکیب خبرگان قاطعانه می گویم که خبرگان دوره 
پنجم ارزشی تر از چهار دوره قبلی خبرگان است و معنای تفصیل 
این موضوع این اســت که تمام این ادوار مجلس خبرگان ارزشی 
بوده اما این دوره علیرغم میل بدخواهان مجلس خبرگان والیی تر 

شکل خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بنده قبل از انتخابات می گفتم و االن نیز به ضرس 
قاطع می گویم که ملت عزیز ما بدانند مجلس خبرگان ارزشی  است؛ 
کســانی ممکن است جنجال به پا کنند که خبرگان حزبی نیست 
من هم می گویم خبرگان حزبی نیست اما جریان ارزش گرایی یک 
حزب و جناح نبوده بلکه یک جریان خالص و وفادار به انقالب است.
آیت الل خاتمی با بیان اینکه با ترکیبی که تاکنون اعالم شده این 

وفاداری به انقالب در ترکیب خبرگان دیده می شود در عین حال 
یادآور شد: نیامدن آیت الل یزدی و آیت الل مصباح دو فقیه وارسته 
والیی مایه تأسف است ولی آنچه که مایه سپاس از خداوند است 

اینکه خبرگانی که تقویت رهبری است، شکل گرفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشــان کرد: با این ترکیب 
می گویم که بدخواهان از اینکه کمترین ضربه به عمود خیمه انقالب 

یعنی والیت فقیه وارد کنند،  ناکام هستند.
حجت االسالم نصرالل پژمانفر نیز در این خصوص اظهار کرد: رأی 
باالیی که آیت الل علم الهدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
آورد این پیام را دارد که علی رغم اینکه اصالح طلبان با ارائه لیست 
سلبی شکافی ایجاد کرده بودند اما مردم با حضور خود نشان دادند 
که آیت الل علم الهدی را به عنوان یک فرد والیتمدار قبول دارند و 
در حقیقت این حضور مردم یک نه بزرگ به جریان اصالحات است.

پژمانفر ادامه داد: همانطور که مشاهده کردیم آیت الل علم الهدی 
ســتادی برای انتخابات نداشتند و شیطنت هایی برای حضور وی 
انجام شد اما در نهایت مردم به هیچکدام از این شیطنت ها اهمیت 
نداده و لیست جامعتین را برگزیدند که این امر نشان می دهد مردم 

ما قدرشناس و متوجه جریان های سیاسی هستند.
ناکامی دولت در چینش مجلس 

موضوع دیگری که نیازمند بحث و بررسی است این مطلب است 
که دولت تدبیر و امید که »اعتدال« را به عنوان یک گفتمان سراسری 
در کشور معرفی می کرد و پس از ماجرای اجرای برجام بر فرض این 

تخیل تصمیم گیری می کرد که مردم دیگر حامی بی چون و چرای 
گفتمان اعتدال خواهند بود، در چینش مجلس دچار مشکل شد.

پیش از این رئیس جمهوری در البالی صحبت های خود اعتراف 
کرده بود که مایل به ورود » معتدلین« به مجلس دهم است ولی 
خواست وی با اقبال عمومی مواجه نشد و به گفته کارشناسان پس 
از 28 ســال، دولت یازدهم تنها دولتی است که مجلسی همسو با 
خود در اختیار ندارد و این نشان از شکست این گفتمان دارد چرا 
که دولت یازدهم نتوانســت به مشکالتی همچون بیکاری، تورم و 
دغدغه های معیشتی مردم پاسخ مناسبی بدهد و از  برجام هم آبی 
برای مردم گرم نشد و افکار عمومی شاهد رونق توسعه در کشور نبود.

به رغم تبلیغات و آمــد و رفت گروه های بازرگانان خارجی به 
کشــور،برجام نتوانست وارد زندگی مردم بشود و مردم نتیجه این 
مذاکرات را به صورت عملی در زندگی خود ندیدند و نهایتاً همین 
موضوع باعث شــد بعد از 28 ســال برای اولین بار مجلسی شکل 

بگیرد که با دولت وقت خود همسو نیست.
دلیل اصلی شکســت اصالح طلبان در کل کشــور در جریان 
انتخابــات مجلس دهم نیز همین موضوع بود، به این معنا که این 
جناح سیاســی همواره دعواهای سیاسی را نسبت به دغدغه های 

معیشتی مردم اولویت داده است.
غالمرضا خواجه ســروی عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی  با اشــاره به حضور گسترده مردم در پای صندوق های 
رای، اظهار داشــت: وقتی به ترکیب مجلس آینده نگاه می کنیم، 

ناکارآمدی غربی ها در رسیدن به اهدافشان را مشاهده می کنیم.
اســتاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه از 
نظر طیف بندی، اکثریت مجلس از آِن اصولگرایان اســت، گفت: 
اصولگرایانــی که امتحان خود را در مقابله با زورگویی های غرب و 

حمایت از محور مقاومت نشان داده اند.
وی با اشــاره به اینکه دولت نتوانسته در 2 سال و نیم گذشته 
کارآمــدی الزم را از خــود نشــان دهد، گفــت: کارآمدی دولت 
خصوصا در حل مشکالت اقتصادی زیر سوال است. تنها گفتارهای 
پرطمطراق درباره اقتصاد مقاومتی و وصل شدن بانک ها به سوئیفت 

نمی تواند مشکالت این حوزه را رفع کند.
خواجه ســروی در پایان خاطرنشــان کرد: دولــت به  خاطر 
ناکارآمدی اش در حوزه اقتصادی نتوانســت مجلســی همسو با 
خود را تشــکیل دهد و مردم با رأی به وکیل المله ها این واقعیت 

را نشان دادند.
باید به اصالح طلبان یک نکته را گوشــزد کرد که »چشمها را 
باید شست، جور دیگر باید دید« چرا که  همه کشور تهران نیست 
اما برخی سعی می کنند پیروزی در تهران را به کل کشور تعمیم 
دهند و طوری تلقین می کنند که پیروز انتخابات هستند اما موفقیت 
اصالح طلبان در تهران چیزی به وزن رای آنها یعنی حدود 29درصد 
اضافه نمی کند، بنابراین، این را نباید یک پیروزی تلقی کرد بلکه 
باید گفت اصالح طلبان در تهران پیروز و در کشور شکست خوردند 

و اصول گرایان در تهران شکست و در کل کشور پیروز شدند.

نگاه


