
اخبار كشور

۱- » بیستم ماه صفر سال ۶۱ هجری قمری است. چهل روز از شهادت حسین بن علی 
و یاران پاکباخته اش )ع( می گذرد. جابربن عبداهلل انصاری، صحابه بزرگوار رسول خدا )ص( 
که در کهنسالی بینایی از دست داده است همراه با عطیه عوفی، یکی از شیعیان دلباخته 
امیرالمومنین )ع( و از رجال علم حدیث و مفســران قرآن ، در کربال به زیارت تربت پاک 
سیدالشهدا و یاران شهیدش آمده اند. گفته می شود )بنا به روایتی ( ساعاتی بعد، کاروان 
کربالییان که به اسارت رفته بودند نیز از شام باز گردیده و در سوگ شهیدان نینوا با جابر 

و عطیه همنوا شده بودند ...
 سقف زمان تاریک و ظلمانی است ... فرزندان هند جگر خوار، همان که در اُحد از شدت 
خشم و کینه ای که به اسالم داشت، سینه حمزه عموی پیامبر خدا را شکافته و جگر او را به 
دندان کشیده بود، بر منبر رسول خدا )ص( نشسته اند و داعیه خالفت الهی دارند! ... حال و 
هوا چنان است که گویی این آیه از سوره روم وصف آن است »َظَهَر الَْفَساُد ِفی الَْبِرّ َوالَْبْحِر 
بَِما َکَسَبْت أَیِْدی الَنّاس« ... در دورترین افق ذهن هم نوری به چشم نمی خورد! ... انگار ادامه 
عمر روزگار بر همین روال و قرار افتاده اســت! سقف ظلمانی زمان ضخیم تر از آن به نظر 
می رسد که شکافتنی باشد! و شب طوالنی تر از آن که احتمال سحری در میان باشد! ... « 

 به قول مرحوم سلمان هراتی » شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت «!
۲- هزار و چهار صد و چهل و چند ســال از آن تاریخ و آن روز گذشته است، بار دیگر 
اربعین اســت، چرخ زمان چرخیده و گردنه های خطرناک و پیچ های هولناک را پشت سر 
گذاشــته و به عصری رسیده اســت که »عصر خمینی« شایسته ترین نام برای آن است. 
فرزندان هند جگر خوار از منبر رسول خدا پایین کشیده شده اند و ساکنان » کاخ سبز « که 
به ریا، رنگ عوض کرده و در » کاخ سفید«! ساکن شده بودند، به نََفس نََفس افتاده اند. دیگر 
از غربت اسالم و حضور غریبانه آل اهلل در اربعین خبری نیست. چند سالی است که وقتی 
اربعین از راه می رسد، ده ها میلیون تن از شیفتگان موالیمان از سراسر جهان به زیارت تربت 
پاک حسین بن علی )ع( می آیند و فاصله چند ده کیلومتری میان شهرهای مختلف عراق 
تا کربال را با پای پیاده می پیمایند و همه ســاله بر تعداد زائرانش افزوده می شود ... اربعین 
امســال نزدیک به ۳۰ میلیون نفر به میعاد رفته اند و ... جاماندگان نیز حساب جداگانه ای 
دارند. راهپیمایی اربعین بزرگ ترین، پُر شمارترین و بی نظیرترین )و نه کم نظیرترین ( حضور 
مردمی در سراســر تاریخ از آغاز تا کنون است. اگر به راهپیمایی اربعین با احتساب شمار 
شرکت کنندگان رتبه ۱۰۰ )باالترین رتبه ( را بدهیم، رتبه دومین حضور مردمی در جهان و 
در تاریخ، ۹۰ و ۸۰ و ۷۰ و ۶۰ و ... حتی ۱۰ و ۸ و ۷ نیست، بلکه در این مقایسه رتبه دومین 

حضور مردمی نهایتاً از یک و یا دو تجاوز نمی کند... یعنی هیچ!
۳- چند سال قبل، در یکی از یادداشت های کیهان و به مناسبت عاشورای حسینی )ع( 

آورده بودیم:
   » بعد از ظهر آن روز غمزده، ســاعتی قبل از آن که موالی مظلوم ما »ســر« بدهد، 
ندای »هل من ناصر« ســر داده بود و شیطان انگشت حیرت به دندان گزیده بود که فرزند 
رسول خدا)ص( را چه می شود؟ چه کسی را به یاری می طلبد؟ در این سو که یارانش همه به 
خون غلتیده اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای آخته به ریختن خونش ایستاده اند! 
پس حسین روی ســخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و تب دار، کدام لبیک را انتظار 
می کشد؟ شــیطان دیده بود که در صحرای »منا« ماجرای ذبح  اسماعیل با »فدیناه بذبح 
عظیم« خاتمه یافته بود، این جا اما، اسماعیل ها به خون غلتیده اند و از »ذبح عظیم« خبری 
نبوده اســت. این جا، در کربال، سخن از »ان اهلل شاء أن یراک قتیال« در میان است. شیطان 
گیج شده بود، ساعتی بیشتر از حیات این جهانی حسین باقی نمانده است ولی او همچنان 
ندای »هل من ناصر ینصرنی« بر لب دارد! فرزند  زهرا با که سخن می گوید؟ و کدام جماعت 
را به یاری می طلبد؟ این جا که کســی نیست!... شیطان نمی دانست- و حرامیان نیز- که 
کربال سرزمینی است به پهنای همه سرزمین ها و عاشورا، روزی است به درازای همه روزها... 
نمی دانست که کربال آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا... حسین ما،  اما می دانست که 
»عصرخمینی« در راه است و ندای »هل من ناصر« عصر عاشورای او در گوش زمان می پیچد 

و در »عصر خمینی« به گوش کربالیی هایی می رسد که آن روز به کربال نرسیده بودند«.
۴- این روزها، همان روزهاست که فرزند رسول خدا در آن عصر غم گرفته عاشورا می دید 
و دیگران نمی دیدند و به خطا بر این باور بودند که » دارها برچیده و خون ها شسته اند«! ... 
عصر خمینی که از راه رسید یاران این زمانی ابا عبداهلل که رسول خدا )ص( خبر آمدنشان را 
به سلمان داده بود، از راه رسیدند. سقف ظلمانی نظام سلطه را شکافتند و طرحی برگرفته 

از اسالم ناب محمدی )ص( در  انداختند که » از باد و باران نیابد گزند «. 
۵- گفته اند » بهتر آن باشد که سّر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران «. از این روی 
و از زبان و قلم چند خبرنگار آمریکایی به گوشه ای از آنچه در راهپیمایی اربعین می گذرد 

اشاره ای گذرا داریم: 
  خبرنگار روزنامه آمریکایی  هافینگتون پســت می نویسد: »یک بخش از این مراسم 
ســوگواری که هر مشاهده کننده ای را بهت زده می کند دیدن این صحنه است که هزاران 
چادر که آشپزخانه موقت هستند توسط روستاییان منطقه در کنار مسیر زائران برپا شده 
است. گردانندگان موکب ها، جلوی زائران را می گیرند، با آنها راه می روند و از آنها خواهش 
می کنند که دعوت آنها را بپذیرند که اغلب شــامل یک مجموعه کامل از خدمات مناسب 
برای پادشاهان است؛ در ابتدا پاهای شما ماساژ داده می شود، سپس غذای گرم و خوشمزه 
تعارف می کنند و بعد از آن از شما دعوت می شود که استراحت کنید، در حالی که لباس های 
شما شسته و اطو زده می شود و بعد از بیداری به شما بازگردانده می شود و البته همه این 

کارها رایگان و با مهربانی صورت می گیرد«.
  خبرنگار  هافینگتون پست به مدیریت بی بدیل و بی نظیر »انبوه جمعیت« در راهپیمایی 
اربعین اشاره می کند و می نویسد: »پس از زلزله  هائیتی، اتحادیه جهانی غذا با همکاری و 
حمایت جهانی و در بهترین حالت توانســت به ۵۰۰ هزار نفر غذارسانی کند. ارتش ایاالت 
متحده عملیات متحدی را به راه  انداخت و منابع گوناگونی از آژانس های فدرال را به خدمت 
گرفت و در نهایت اعالم کرد که در طی گذشــت پنج ماه از این فاجعه انسانی ۹ میلیون و 
چهارصد هزار پُرس )وعده( غذا به دست زلزله زدگان رسیده است حاال این را مقایسه کنید 
با بیش از ۵۰ میلیون وعده غذایی در هر روز در اربعین، که برابر است با ۷۰۰ میلیون وعده 
غذایی برای زائران در این مدت از زمان، که تماماً نه به وسیله ایاالت متحده و خیریه های 
جهانی بلکه به وســیله کارگران فقیر و کشاورزانی که در طی سال کار می کنند تا بتوانند 

رضایت زائران را جلب کنند فراهم می شود«.
  در گزارش یکی دیگر از خبرنگاران غربی آمده است: » حتی نگاه کردن به این جمعیت 
هم نفس گیر است. آنچه به تماشایی شدن این منظره می افزاید این است که هر چه شرایط 
امنیتی کربال رو به وخامت می رود،  افراد بیشتر تشویق می شوند تهدیدهای تروریستی را 
به چالش بکشند و در مقابلش صف بکشند. بنابراین، این سفر زیارتی تنها آیینی مذهبی 

نیست، بلکه ابراز مقاومتی پررنگ است «.
 » اگر دنیا حسین، پیامش و جان نثاری اش را شناخته بود، همه می توانستند ریشه های 
باســتانی داعش را پیدا کنند و بفهمند که عقیده این گــروه برای مرگ و نابودی از کجا 
سرچشمه می گیرد. قرن ها پیش بود که بشریت در کربال بنیانگذاری وحشیگری و جنایت 
را شاهد بود. وحشیگری و جنایتی که در قتل حسین خالصه شده بود. این اتفاق مواجهه 
ظلمت مطلق با نور درخشان بود. مقابله فساد با فضیلت. از این روست که روح حسین تا 
به امروز زنده مانده است و حضورش با تمام جنبه های زندگی این افراد گره خورده است... 
و هیچ تحریم رسانه ای نمی تواند نور او را خاموش کند. حسین کیست؟ سؤالی با این عمق 
که می تواند باعث شــود افراد، دین خود را تغییر دهند و تنها زمانی می تواند پاسخ داده 

شود که شما در اربعین با پای پیاده به حرم حسین رفته باشید«.
 »آلکساندر دوگین« نظریه پرداز بلندآوازه روس که ماه گذشته دخترش) به خیال آنکه 
اوست ( به دســت صهیونیست ها ترور شد، ۷ سال پیش و بعد از شنیدن اخبار مربوط به 
راهپیمایی اربعین برای مشاهده این راهپیمایی عظیم به عراق و در میان راهپیمایان رفته 
بود ، بخشــی از مشاهدات خود را این گونه شرح می دهد: »حادثه پیاده روی اربعین که هر 
روز ابعاد بین المللی گسترده تری پیدا می کند و از همه ملیت ها و ادیان از جمله مسیحیان 
در آن شرکت می کنند، مقدمه یک تحول اساسی در مقیاس جهانی است. معتقدم دنیای 
مدرن با ایدئولوژی لیبرال و سرمایه ساالرانه اش به پایان رسیده است و جز بحران آفرینی 
دستاورد دیگری برای بشریت ندارد و بشر امروز محتاج یک رستاخیز معنوی و الهی است 

که مایه های آن قویاً در انقالب  اسالمی و نهضت امام خمینی وجود دارد.« 
  این ماجرا نیز گفتنی اســت و لطیف و شنیدنی. در راهپیمایی اربعین امسال جمعی از 
مسیحیان از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند و پیشاپیش آنها، تعدادی از روحانیون 
مســیحی با نشانه های صلیب حرکت می کردند. خبرنگار یک رسانه غربی از کشیشی که 
عصای صلیب به دست داشت و آرام در میان جمعیت راه می پیمود پرسید: شما که مسیحی 
هستید با چه انگیزه ای در این راهپیمایی شرکت کرده اید؟ پاسخ روحانی مسیحی لطیف و 
روحنواز بود، با لبخندی بر لب گفت »  ما پیامبرمان متفاوت است ولی امام حسینمان یکی 

است. او امام حسین ما نیز هست «.
۶- نگاهی به ابعاد چند وجهی راهپیمایی اربعین از معرفتی و دینی و اخالقی گرفته تا 
ظلم ستیزی و فداکاری و همدلی و برادری و انسان دوستی و ... به وضوح حکایت از آن دارد 
که راهپیمایی اربعین به » شناسنامه اسالم ناب محمدی)ص( « تبدیل شده است. به این فراز 

از بیانات حضرت آقا که چند سال قبل ابراز شد نگاهی بیندازید؛
»در زمانه ای که عّده ای خونخوار به دور از انسانّیت، نام اسالم را به یغما برده اند و به اسم 
دین، نفرت و وحشت و هر آنچه که غیرانسانی است را در جهان پراکنده می کنند و مایۀ شرم 
اسالم و مسلمانان گشته اند این خبر در جهان منتشر می شود که ۲۰ میلیون نفر، مسلمان، 
شــیعه و سنی، عاشق، لبریز از عواطف انسانی، در اوج زیبایی و شکوه، صفا و صمیمّیت، 
در کربال و در حرم حســین )ع( حاضر شده اند جهانیان را شوکه می کند. آنگاه این عالمت 
سؤال در ذهن غیرمسلمانان شکل می گیرد که این حسین )ع( کیست که همه را پروانه وار 
به دور خود جمع کرده است و چرا هیچ گاه از این نوع از اسالم برای ما گفته نشده است و 

همیشه اسالم وهابی و سَلفی و دور از انسانّیت در رسانه های غربی منتشر شده است«؟!
... و اما، حساب ما جا ماندگان نیز قصه ای پُر غصه است که بماند:  

کشید از ته دل آه و گفت؛ قسمت نیستشــنیده بود که این بار باز دعوت نیست

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
پنج شنبه 2۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۸ صفر ۱۴۴۴ - شماره 2۳۱2۱

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

۳۳۱۱۰۰۶۵ ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۲۳۲۳

* آمریــکا کــه از تحمیل برجام جدید بــر ایران طرفی نبســت و عماًل خود را 
شکست خورده دید ، دست به کار شد تا با جمع کردن چند کشور وابسته و بی تاثیر 
منطقه به اصطالح به ایران فشار بیاورد تا زیر بار خواسته به ناحق او برود و تن به 
برجام ذلت بار دیگر دهد ولی کور خوانده است که دولت مردمی و انقالبی زیر بار 
زور و قلدرمآبی آنها برود. جنس این دولت مثل برخی ها نیست که با اسم کوچک 
صدا زدن، چند قدم راه رفتن و...جوگیر شود و تن به خواسته نامشروع آنها بدهد 
و بدون مطالعه آن متن را امضا کند. شــیطنت های غربی ها نیز همانند 44 سال 

گذشته راه به جایی نمی برد.
فردوسی
* رســانه های غربی با هدف تاثیرگذاری روی تیــم مذاکره کننده ایران مرتب از 
خطرعدم توافق در آینده صحبت می کنند. تا امروز چه غلطی کرده اند که بخواهند 
در آینده انجام بدهند! غربی ها هرچه از دست شان برآمده علیه ایران انجام داده اند 

و نتیجه نگرفته اند. این روزها هم خواهد گذشت.
دولتی
* از عنــوان گــزارش تحلیلی کیهان »متن عبری با خط عربی« شــورای حکام 
خلیج فارس در ضدیت با جمهوری اسالمی که انتخاب درستی است تشکر می کنم. 
انســان وابسته و گاو شــیرده ای مثل بن سلمان فقط بله قربان گوست. هرچه بر او 
دیکته کنند خواهد نوشت و این از ویژگی های بن سلمان های وابسته و نوکر است 
که براســاس دیکته رژیم جعلی صهیونیستی و یا آمریکا می نویسد و چاره ای هم 

ندارد و اال باید از تاج و تخت دست بکشد.
عربیان
* شبکه های مزدور خارجی برای بسیاری از مردم شناخته شده اند مثل بی بی سی، 
من و تو و...  ای کاش کیهان به معرفی شــبکه های مزدور داخلی نان به نرخ روز 
و افراد و حامیان آنها نیز اقدام می کرد تا شــناخت مردم به این جریان ها و افراد 
بیشــتر شود و در ایام انتخابات با چشم باز به ارزیابی ادعاهای افراد و لیست  های 

مورد حمایت آنها بپردازند.
شهبازی
* بعد از دوره صفویان، خیانت و خباثت استعمار پیر بر ملت های منطقه به ویژه 
ایران و قتل عام ملت  ها و غارت اموالشــان بر کسی پوشیده نیست. جا دارد رسانه 
ملی دو قرن اخیر را با ساخت سریال و... ظلم و جنایت انگلیس در منطقه و ایران را 
برای نسل حاضر و نسل های آینده به نمایش بگذارد تا جوانان بدانند این جنایتکاران 

چه ظلم هایی بر ملت  ما و کشورهای دیگر روا داشته اند.
علیمردانی
* ورزشکاران، ورزش دوستان و قهرمانان ورزشی! فیفا یک شعبه از جریان سلطه 
اســت که در باج خواهی عادت دارد. وقتی که ملت صبور ســخت ترین فشارها را 
تحمل کرده و حاضر به باج دادن نشــدند انتظار از شــما قهرمانان این اســت که 
زیر بار باج خواهی فیفا نروید. خواسته های آنها تمامی ندارد و فردا درخواست  های 
باج خواهانه دیگر از قبیل آزادی خودنمایی هم جنس بازان درمحیط های ورزشــی 

و... از شما خواهند داشت و اال شما را محروم خواهند کرد.
شیخ االسالم
* برخی ها تصور می کنند صرف تحصیل فرزند یک مسئول در خارج چه اشکالی 
دارد که باید به این عزیزان که از شم سیاسی، کم بهره اند گفت، دشمنان با به تور 
 انداختن آنها تالش می کنند فرزند، فکر و  اندیشــه پدر را تغییر دهد و به مطامع 
خودشان برسند همچنان که برخی مسئولین گذشته را به این نحو به تور  انداختند 

و خواسته خود را محقق نمودند.
اصغری
* روزنامه های زنجیره ای که به تحصیل فرزند یک مسئول دولت سیزدهم در خارج 
این گونه واکنش نشان می دهند  ای کاش در دولت گذشته که به وفور هم مسئول و 

هم فرزند در خارج مشغول تحصیل بودند نیز واکنش نشان می دادند. 
نوروزبیگی
* برخی خبرها حکایت از واردات خودرو زیر نظر شرکت های خودرو سازی داخلی 
دارد. اگر این خبر صحت داشــته باشــد، دولت جلوی این واردات را بگیرد به نفع 
مردم است. قرار است با واردات تلنگری بر خودروسازان داخلی وارد شود تا شاید 

به کیفیت خودروهای تولیدی بیفزایند و بازار رقابتی شکل بگیرد.
مسلمی
* در حالی که درگیری های نظامی رژیم تروریست صهیونیستی با نیروهای مقاومت 
طی سال های گذشته بسیاری از شهرک  نشینان را به فکر فرار از سرزمین های اشغالی 
 انداخته ، رژیم کودک  کش اسرائیل با استفاده از فرصت جنگ اوکراین به دنبال انتقال 
یهودیان این کشــور و یهودی  سازی بیشتر مناطق فلسطین است. صهیونیست  ها 
همواره ثابت کرده اند که بویی از انســانیت نبرده اند.آن ها درهای سرزمین اشغالی 
را به روی پناهجویان و جنگ زدگان باز نکرده اند بلکه مرزها تنها به روی یهودیان 

افراطی  باز شده است.
جوکار
* شــهادت یک بســیجی در کازرون در اثر ضربه های چاقوی یک ضارب بسیار 
ناراحت کننده است. قوه قضائیه با شدت عمل نباید بگذارد چنین قتل هایی اتفاق 

بیفتد و چندین خانواده عزادار بشوند.
ارباب
* عدم افزایش ظرفیت پاالیشــی کشور در 8 ســال دولت قبل  مشکالت جدی 
ایجاد کرده و حتی امکان دارد کشور را از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل 
 کند. آیا دســتگاه قضایی نباید با این ترک فعل وزیر نفت ســابق رسیدگی مؤثر 

کند؟
گلشن زاده

* چندی پیش شــاهد رونمایی از تصاویر پهپادهای حزب اهلل لبنان بودیم. بعد از 
آن رســانه های صهیونیستی اعالم کردند بزرگترین نگرانی مقامات اسرائیل توان 
پهپادهای مقاومت اســت. صهیونیســت ها باید بپذیرند 25 سال بعد اسرائیلی در 

کار نخواهد بود.
سعیدی
* معتقدم دولت در کارنامه یک ســاله خود به رغم عملیات رسانه ای گسترده که 
علیــه آن صورت گرفته در منظر افکار عمومی نمره قبولی می گیرد و در مجموع 

موفق بوده است.
احتشامی
* شهید عزیزمان مهدی در بخشی از وصیت نامه خود آورده: جسمم را به خاک، 
روحم را به خدا و راهم را به شما می سپارم. امیدوارم که ما عامل به این وصیت نامه 

شهید باشیم.
رجبی
* ایران، ونزوئال و روســیه هر ســه تحریم نفتی شده اند. ایران و ونزوئال به ترتیب 
24 و 40 درصد کاهش فروش نفت داشــته اند ولی صادرات نفت روسیه افزایش 

پیدا کرده است. دلیلش هم این است که روسیه بازار سازی نفت را جدی گرفت.
زین العابدینی
* با توجه به آمار باالی دختران و پسران مجرد، دولت جهادی و انقالبی تدبیری 
برای ازدواج آسان با کمک صداوسیما از طریق فرهنگ   سازی و بیان ثمرات روحی، 
روانی و اجتماعی ازدواج اتخاذ کنند تا شــاهد حل این معضل بزرگ اجتماعی و 

فرهنگی در کشور باشیم.
میرنظامی
* شرکت های تعاونی به خاطر شرایط کرونایی دو سال مجامع خود را برگزار نکردند 
و حقوق  صدها هزار نفر معطل مانده اســت. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درخواست می شود به طور خودکار یک سال دوره مدیریت تعاونی مسکن ها را تمدید 

کنند تا به اعضای تعاونی ها خسارت وارد نگردد.
قطب زاده- تهران
* مصرف ساالنه 700 میلیارد تومان کاغذ در دستگاه های کارتخوان مبلغ بزرگی 
است و الزم است مسئوالن بانک مرکزی تدبیری برای حذف آن نمایند که البته 

در عین حال مشتری ها هم متضرر نشوند.
شمسایی
* برای وام ودیعه مســکن تشــکیل پرونده داده و سیر مراحل آن را با ضامن طی 
کردم و پس از آن که منتظر واریز وام به حساب خود بودم متاسفانه پس از چند 
ماه دوندگی بانک اعالم کرد اجازه پرداخت نداریم! چرا این همه ناهماهنگی در ارائه 
خدمات وجود دارد؟ چرا از ابتدا به درخواست کننده اعالم نمی شود؟ از وزارت راه و 

شهر سازی درخواست می شود مشکل من و امثال مرا برطرف کنند.
ویسی پور- خانم سرپرست خانواده- گچساران

* با کسانی که با ویال سازی به محیط  زیست لطمه می زنند باید برخورد شود. از ابتدا 
بایستی مانع این کار شد که پس از هزینه و ساخت  وسازها نیاز به تخریب آنها نباشد.
رنجبران

فرمانده صهیونیست: برخالف دو دهه قبل
ایران امروز می تواند اسرائیل را نابود کند

رئیس بخش ایران در ارتش اســرائیل گفت: قلمرو تهدیدهای ایران علیه ما 
به طور بی سابقه ای گسترش یافته است

به گزارش روزنامه رأی الیوم ، سرهنگ »د« رئیس بخش ایران در ارتش اسرائیل، 
به روزنامه »اسرائیل هیوم« گفت: قلمرو تهدیدهای ایران علیه ما به طور بی سابقه ای 
گسترش یافته و سال های متمادی است که امنیت اسرائیل را به چالش کشیده است.

این سرهنگ اسرائیلی گفت: ایران یک قدرت منطقه ای است که در کنار ما برپا 
شده است)!( و یک تهدید اصلی برای اسرائیل به شمار می رود و سال های متمادی 
است که امنیت ما را به چالش کشیده است. بر همین اساس ما باید به طور مناسب 
خود را آماده کنیم و از منابع موجود خود استفاده  نماییم. اگر این موضوع را جدی 
نگیریم در آن صورت ممکن اســت وقتی بیدار شویم که خود را فراروی تحوالتی 

بیابیم که خود را برای مقابله با آنها آماده نکرده ایم.
رئیس بخش ایران در ارتش اســرائیل افزود: ایران چالشی است که طی چند 
دهه آینده با ما همراه خواهد بود و شــدت خواهد یافت. ایران در ســال 2000 یا 
20۱0، با ایران در ســال 2020 کامال متفاوت اســت. الزمه این امر آن است که 
به گونه متفاوتی با موضوع برخورد کنیم و ساختار فکری خاصی برای خود پی ریزی 
کنیم و بر اســاس آن خود را قدرتمند  نماییم و متناســب با چالش فراروی خود، 

بودجه مناسبی در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: ایران در سطوح مختلف ما را به چالش کشیده است. اول، ایرانیان 
درصدد دستیابی به انرژی هسته ای هستند و دوم دارای گروه های نیابتی همچون 
حزب اهلل لبنان هســتند که ســعی دارند در اطراف ما موضع گیری کنند و مایلند 
حضور خود را در سوریه تقویت نمایند. ایران همچنین از گروه های شیعی در عراق 
و یمن و جهاد اسالمی در غزه حمایت می کند. ایران بزرگ ترین و خطرناک ترین 

صادرکننده تسلیحات و فناوری، برای تمامی دشمنان ما به شمار می رود.
این مقام مســئول در ارتش اسرائیل هشدار داد: وقتی همه این ساختارها با 
یکدیگر متحد شوند و بخواهند همان گونه که ایران می خواهد ما را به چالش بکشند، 
در آن صورت ما باید به طور کامال جدی خود را برای این امر آماده کنیم به ویژه با 
توجه به اینکه ایران ما را به رسمیت نمی شناسد و سعی دارد تا ما طی یک یا دو 

و یا سه دهه دیگر در منطقه حضور نداشته باشیم.
وی گفت: ایران همیشــه حضور داشته است اما هیچ گاه چنین قلمرویی پیدا 

نکرده بود. ایران، از نظر نظامی خیز بزرگی به جلو برداشته است.
وی افزود: احتمال اینکه ایران در سال 2000 بتواند به ما آسیب برساند، وجود 
نداشت اما در سال 20۱0 ایران به صدها موشک غیرپیشرفته دست یافت. اما اگر 
امروز به زرادخانه این کشــور و تعداد موشــک های نقطه زن آن بنگریم، مالحظه 
خواهیم کرد که دشمنان ما چگونه توانسته اند خود را مسلح کنند. ایران امروزی، 

یک کشور کامال متفاوت است.
وی خاطرنشــان کرد: برنامه هســته ای ایران، یک تهدید اساسی برای 
اســرائیل به شــمار می رود و این تهدید روزبه روز به طور فزاینده ای در حال 
افزایش است. ما باید خود را برای مقابله با چنین تهدیدی آماده کنیم و با 

آن به گونه متفاوتی برخورد کنیم.
اکونومیست: با رسیدن زمستان
بحران اروپا سخت تر خواهد شد

در حالی که برخی نشــریات مدعــی اصالح طلبی، اصرار دارند بحران اقتصاد 
 گریبانگیر اروپا را بپوشــانند، یک نشــریه همســو اذعان کرد اروپا گرفتار بحران 
گسترده اقتصادی اســت و دولت های بدهکار اروپایی با جیب خالی، به استقبال 

تورم خواهند رفت.
دنیای اقتصاد با اشاره به گزارش نشریه اکونومیست می نویسد: »خانواده های 
ناتــوان از پرداخـت قـبـض«، »کارخانه هـای نیمه تعطیـل«، »تـرس از تورم در 

آینده« و »دولت های بدهکار« گزاره هایی هســتند که مجله اکونومیســت با آنها 
شــرایط کنونی اروپا را تعریف کرده است، شرایطی دشوار که با رسیدن زمستان 

سخت تر خواهد شد.
ایــن نشـــــریه با ابراز این نگرانــی، آینده پیش روی دولت هــا را با عنوان 
»دولت هایی بدهکار« تصویر می کند چرا که اعتبارات حمایتی از محل استقراض 
تامین می شـود. اکونومیست با نگاهی به زیرساخت های تولید انرژی تجدیدپذیر در 
اروپا و افزایش سهم آن در سبد مصرفی، سرمایه گذاری روی این حوزه و بـه دست 

آوردن »منابع تازه انرژی« به هر قیمتی را از ملزومات دانسته است. 
به نوشته اکونومیست در شرایط کنونی اروپا، تنها یک »واکنش اشتباه می تواند 

دولت ها را ورشکسته کند«. اما اروپا از زمستان امسال چگونه عبور می کند؟
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهدید کرده شیرهای گاز را به روی اروپا 
می بندد. این تهدید به واقعیت بدل شده و اروپایی ها »زمستانی ســرد و تاریک« 
خواهند داشـت. مورگان استنلی، )تحلیلگر بانکی(، معتقد اسـت: »هزینه ساالنه 
برق و گاز مصرف کنندگان اتحادیه اروپا می تواند تا رقم خیره کننده ۱/4 تریلیون 
یورو هم برســد که 200 میلیارد یورو بیشــتر از متوسط سال های پیش است.« 
شــوک انرژی در اروپا به یک بحران سیاسی اقتصادی بدل شده است. ۱4 درصد 
از خانواده های بریتانیایی از پرداخت قبض هـــای آب و بـرق بازمانده اند؛ شرکت 
آرسلورمتال یک واحد تولیدی در شهر برمن را تعطیل کرده و رکود اقتصادی در 
حال ظهور اســت، در پشــت صحنه هم بازار انرژی دچار هرج و مرج شده است. 
قیمت برق در اروپا توسط تولیدکننده های کالن و خرد تعیین می شـود و از آنجا که 
روسیه نورد استریم ۱ را بسته، قیمت برق در اروپا صعود چشمگیری داشته است. 
به نوشــته اکونومیست شرکت های تولیدکننده برق »از دوسلدورف تا وین در حال 
تالش برای نجات خود هستند؛ چراکه دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند.« اما آن 
طرف سکه »واحدهای صنعتی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر با انرژی ارزانی که 
تولید می کنند صدها میلیارد یورو به جیب می زنند.« درست مثل زمان شیوع کرونا 
که »دولت ها با انبوهی از اعتبارات و کمک به کسب و کارها« وارد میدان شـدند.
عمق بحران انرژی در اروپا بر کســی پوشیده نیست؛ تا آنجا که یک گزارش 
مبنی بر »هیزم جمع کردن اروپایی ها« مدتی سرتیتر خبرها شده بود. به همین 
سبب حمایت گسترده ای که دولت ها با دخالت در تعرفه های انرژی انجام می دهند 
قابل درک اســت اما اکونومیست تاکتیک »اعمال سقف قیمتی در خرده فروشی 
مثل طرح های فرانسه و بریتانیا« را طرح های »سطحی و وسوسه انگیزی« دانسته 

که معایب زیـادی دارد.
این نشریه برای جلوگیری از »سقوط دومینویی شرکت های تولید کننده برق« 
راهکار دیگری پیشنهاد می کند: »وام هایی که از طریق صندوق های اعتباری دولتی 
تامین می شود می تواند این شرکت ها را نجات دهد. بعضی از کسب و کارها مثل 
اوایل شیوع کرونا ممکن است تعطیل شوند و به همین دلیل وام هـــای حمایتی 
دولــت می تواند آنها را نجات دهد؛ البته به طور موقت.« این مجله تاکید می کند 

که وام های حمایتی باید »محدود به زمان باشند«. 
ســؤال مهم تر این اســت که دولت ها چگونه از پس این هزینه ها برمی آیند؟ 
اســتقراض از بانــک مرکزی. قرضی کــه »هزینه بیشــتری روی دوش دولت ها 
می گذارد«. به نوشته این نشریه »بریتانیا حداقل 450 میلیارد یورو برای مبارزه با 
بحران انـرژی هزینه می کنـد و دولت های آلمان و ایتالیا به ترتیـب 2 و ۳ درصد 
از ارزش تولید ناخالص شــان را برای عبور از شوک انرژی پرداخت می کنند«. این 
نشریه هشدار داده طرح نخست وزیر بریتانیا »کل صورت حساب انرژی بریتانیا را 
2 برابر افزایش می دهد. این اعتبار از طریق استقراض تامین می شود ، استقراضی 
که کسری بودجه بیشتری در زمان تورم نصیب دولت می کند و بانک مرکـزی با 

باال بردن نرخ بهره برای مبارزه با تـورم ، عمال هزینه ای را که بر دوش دولت است 
ســنگین تر می کند. دقیقا به همین دلیل باید روی درآمدهای بادآورده برخی از 

ژنراتورهای انرژی حساب باز کرد.«
اکونومیست شــرایط کنونی انرژی اروپا را ملزم به طراحی سیستم جدیدی 
می داند و می نویسد: » اگرچه برخی از قوانین و اصول واضح هستند؛ حفظ مکانیزم 
عرضه و تقاضای بازار برای تشویق سرمایه گذاری در ظرفیتهای جدید انرژی و نوآوری 
در تولیـد باتریهای مختلف ضروری است.« همچنین پیشنهاد می کند در بازتعریف 
بازار انـرژی اروپا »تغییر لحظه ای قیمتها بـه قراردادهای بلندمدت« تغییر پیدا کند 
به ویژه در زمانی که »انرژی ارزان باد سهم رو به رشدی« در سبد مصرفی انرژی 
اروپا دارد. یافتن منابع انرژی تازه »از گاز در قطر گرفته تا انرژی های تجدیدپذیر« 

یکی دیگر از پیشنهادهای اکونومیست است.
وقتی متهمان انفجار نقدینگی
سنگ پا را هم از رو می برند

روزنامه اعتماد در محاسبه ای قالبی ادعا کرد ضرر هر ثانیه امضا نشدن برجام 
برای ایران، ۱۱00 دالر است)!(

این روزنامه که از بانیان خسارات فاجعه بار برجام به شمار می رود، نوشت: »در 
اتمســفرهای اقتصادی اگر نخواهید یا نتوانید به واقعیت های موجود و روش های 
علمی توجه کنید، مدام در مسیر خلق مشکل برای مردم خواهید بود. در اقتصاد 
ایران براساس آمارهای بانک مرکزی در هر ثانیه ۳4 میلیون تومان نقدینگی خلق 
می شود. روش محاسبه اش هم این گونه است که میزان نقدینگی در یک سال تقسیم 
بر ۱2، تقسیم بر 24، تقسیم بر ۶0 و دوباره تقسیم بر ۶0 که میزان نقدینگی در 

هر ثانیه را شکل می دهد.
در واقــع معادل ۱۱00 دالر در هر ثانیه عدم  النفع صادراتی اســت که ایران 
باید از نفت می داشت اما به دلیل تحریم ها از آن محروم مانده است. یعنی در هر 
ثانیــه ایران حداقل ۱۱00 دالر در اثر تاخیر در امضای برجام ضرر می کند. توجه 
کنید این رقم فقط درخصوص نقدینگی است و سایر زیان های ایران در حوزه های 

دیگر نیز وجود دارد«.
این مغالطه آمیخته با بی سوادی در حالی است که اوالً عدم اجرای برجام، به 
علت کارشکنی آمریکا و اروپا اتفاق افتاده، یعنی همان رژیم هایی که روزنامه اعتماد 
و طیف متبوع شان سال ها مشغول بزک کردن آنها بودند و سر وعده و امضایشان 

قسم می خوردند یا آبرو گرو می گذاشتند!
ثانیاً ســوءمدیریت دولت روحانی، موجب وابســتگی شدید کشور به درآمد 
صادرات نفت خام و تعطیلی تولید در حوزه های متنوع دیگری شد که می توانست 
تحریم ها را از خاصیت بیندازد. نفی دیپلماســی اقتصادی منهای برجام و منهای 
غرب، تمسخر و مخالفت با پاالیشگاه  سازی و نیروگاه  سازی، عدم واکنش قاطع در 
برابر عهدشکنی غرب و بنابراین دو برابر شدن تحریم ها در دولت برجام، از جمله 
عوامل مهم سقوط درآمد کشور در دولت روحانی به حدی بود و کار به قدری بیخ 
 پیدا کرد که رئیس سازمان برنامه روحانی می گفت حتی نمی توانیم یک قطره نفت 

بفروشیم.
ثالثاً دولت روحانی اصرار داشت هزینه های جاری را با وجود صفرشدگی صادرات 
نفت شدیداً افزایش دهد و بنابراین کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی را به 
ارث گذاشت اما با این وجود دولت رئیسی توانست این کسری را به واسطه انضباط 
مالی مهار کند. بنابراین متهم اول افزایش نقدینگی که در دولت روحانی هشــت 
برابر شــد، بی انضباطی مالی این دولت و عدم اهتمام به اصالح سیاست های مالی 

و پولی بوده است.
رابعاً حامیان دولت روحانی، هنگام بزک کردن توافق )برجام( هم ادعا می کردند 
برجام ۱50 میلیارد دالر پول بلوکه شده و 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری به کشور 
می آورد که جملگی دروغ از آب درآمد. اما با این وجود، گویا به آنها ماموریت داده 
شده همچنان به بازار گرمی بی مبنا درباره ضرورت احیای برجام به هر قیمت ادامه 

دهند و شرمندگی را کنار بگذارند.

عصبانیت مدعیان اصالحات از گزارش مستند کیهان 

فرافکنی ممنوع!
از تضییع حقوق زنان و حمایت از اوباش دست بردارید

سرویس سیاسی-
کیهان  مســتند  گــزارش 
درباره کارویژه مشترک مدعیان 
اصالحات و اوباش قمه به دست 
در حمله به امنیت روانی جامعه و 
بازی در نقشه دشمن، عصبانیت 
و آشــفتگی این طیف را در پی 

داشت.
سلســله  ادامــه  در  دیــروز 
درباره  کیهان  گزارش های مســتند 
بــازی مدعیان اصالحات در نقشــه 
دشمن و تکمیل پازل جنگ روانی آنها 
توسط رسانه های زنجیره ای، گزارشی 
را با عنــوان »حمله به امنیت روانی 
جامعه؛ زورگیران بــا قمه، مدعیان 
اصالحــات با قلم« منتشــر و تأکید 
کردیم: »سران رژیم صهیونیستی در 
سال 88 افراطیون مدعی اصالحات 
را »ســرمایه های اسرائیل در ایران« 
و »نماینــدگان اســرائیل در ایران« 
نامیدنــد. اراذل و اوباش اجاره ای نیز 
سرمایه دشمن و چاشنی انفجاری آنها 
برای مواقع فتنه و اغتشاش هستند که 
عناصر معاند متظاهر به اصالح طلبی 
در رسانه های زنجیره ای با سیاه نمایی 
از جامعه به دنبالش هستند و سابقه آن 
را  دارند؛ آنها مرتکب جرم و جنایت و 
خیانت بزرگ در فتنه آشوب های 78 
و 88 و طرفداری و زمینه   سازی آشوب   

در سال های 9۶ و 98 شده اند.
برای مزدوری  اشــتراک  همین 
دشمن اســت که مدعیان اصالحات 
را مدافع همیشــگی اراذل و اوباش 
و اشــرار، قاچاقچیان، رانت خواران و 
تروریست های اقتصادی ساخته است. 
همواره وقتی جنایتکاران در کشــور 
به اعدام و زندان محکوم می شــوند، 
مدعیان اصالحات فریاد نقض حقوق 
بشرشان به هوا می رود. آنها حتی از 
اوباشی که مزدور رسمی دشمن هم 
نباشند، از آن جهت که با زورگیری 
و قمه کشی در جامعه رعب و وحشت 
ایجاد کرده و در راستای پروژه القای 
بن بســت و یأس آفرینی آنها حرکت 
کرده انــد، به حمایــت برمی خیزند. 
نمونــه نزدیک این مســئله حمایت 
مدعیان اصالحــات از زورگیر اتوبان 
نیایش است که به اعدام محکوم شد.«

در بخــش دیگــری از گزارش 
یادشده تصریح شــد: »این نشریات 
روزانه مطالب متعددی شامل تحریف 
و وارونه نمایی واقعیات، تبرئه و توجیه 
سیاست های ضدایرانی آمریکا و اروپا، 
بــا جاسوســان و خائنان  مصاحبه 
فراری، تخطئه مواضع نظام در برابر 
زورگویی غرب، تشــکیک در مبانی 
اســالم و انقــالب، دروغ پراکنی و 
تشویش اذهان و... منتشر می کنند و 
اغلب سوژه های اصلی مورد پردازش، 
با رســانه های بیگانــه و ضدانقالب 
هم پوشانی دارد... مدعیان اصالحات 
با رســانه های زنجیره ای خود مزدور 
دشمن در داخل هستند و به صورت 
روزانه اخبار و گزارش هایی را حاوی 
دروغ، سیاه نمایی، روایت     سازی وارونه، 
مأیوس ســازی، هجمه بــه فرهنگ، 
هویــت و اعتقادات مردم ایران، بزک 
ســازش بــا آمریــکا، کوچک نمایی 

نقاط پیشــرفت و بزرگنمایی نقاط 
ضعف منتشر و مهمات جنگ روانی 
رسانه های معاند را تأمین می کنند... 
بار دیگر باید تأکید کرد که ضرورت 
فوری است که مراکز امنیتی و قضایی 
شبکه های نیابتی دشمن، وطن فروش 
و مخالن امنیت روانی را متالشــی 
کنند.« کیهان پیش از این، در ســه 
گزارش با تیترهای »رسانه داخلی یا 
نیابتی دشمن؟!«، »افراطیون  شبکه 
مدعی اصالحــات از پادویی آمریکا 
به مزدوری اســرائیل رســیدند« و 
»وارونه نمایی و جعل اخبار کار ویژه 
سرمایه های اسرائیل در ایران« به طور 
مستند، پادویی مدعیان اصالحات در 
شــیپورهای زنجیره ای برای تکمیل 
پازل جنگ روانی دشــمن را تشریح 

کرد.
گزارش مستند کیهان، عصبانیت 
و آشــفتگی مدعیــان اصالحات را 
در پی داشــت. آنها از افشای چهره 
بــدون رتوش خود درمانده شــدند 
و مســتندات کیهان دربــاره خود از 
جمله تأمین خــوراک جنگ روانی 
دشمن با سیاه نمایی، القای بن بست، 
وارونه،  روایت     ســازی  دروغ پراکنی، 
مأیوس ســازی، هجمه بــه فرهنگ، 
هویــت و اعتقــادات مــردم ایران و 
نیــز تضییع حقوق زنــان با حمایت 
از زورگیر اتوبان نیایش را بی پاســخ 
گذاشــتند چراکه قریــب به یقین 
در دســت دشــمن آتوهایی دارند و 

مزدورند.
مدعیان اصالحات

 یا قلم نویسان مزدور
نوشــت: »کســی که  عباس.ع 
قمه کشــان را در کنار قلم نویســان 
می آورد به خیال خودش می خواهد 
قلم را سرکوب کند در حالی که این 
کار تطهیر قمه کشان و باالترین دفاع 
از آنان است.« عبارت »قلم نویسان« 
در مطلب فوق، در واقع یک مضاف الیه 
دارد و آن »مزدور« اســت. مدعیان 
یا قلم نویســان مزدور در  اصالحات 
حقیقت همان اوباش قمه  به دســت 
هستند که آلت دست دشمن و مخل 

امنیت روانی جامعه اند.
از  بخش هایی  نیز  اصالحات نیوز 
گزارش کیهان را منتشر کرد و بدون 
اینکه پاسخی داشته باشد، تیتر زد: 
»حمله کیهان به اصالح طلبان: چرا از 
زورگیر اتوبان نیایش دفاع می کنید؟«

همچنین، ســایت امتداد وابسته 
به حزب اتحاد ملت)محکومان فتنه 
و بقایــای حزب منحله مشــارکت( 
نوشــت: »درک اینکه شما در عین 
مخالفــت و انزجار از جنایت، منتقد 
اجرای حکم اعدام باشید برای روزنامه 
کیهان آن قدر سخت است که امروز 
هم خودش را نشان داده. این روزنامه 
اصالح طلبــان را متهم به حمایت از 
زورگیــر اتوبان نیایش کرده اســت: 
»همواره وقتی جنایتکاران در کشور 
به اعدام و زندان محکوم می شــوند، 
مدعیان اصالحات فریاد نقض حقوق 
بشرشان به هوا می رود. آنها حتی از 
اوباشی که مزدور رسمی دشمن هم 

نباشند، از آن جهت که با زورگیری 
و قمه کشی در جامعه رعب و وحشت 
ایجاد کرده و در راستای پروژه القای 
بن بســت و یأس آفرینی آنها حرکت 
کرده اند، به حمایت برمی خیزند. نمونه 
این مسئله حمایت مدعیان  نزدیک 
اصالحات از زورگیــر اتوبان نیایش 
اســت که به اعدام محکوم شد«  ای 
کاش به جای چنین ردگم کنی هایی 
به ریشه بروز این اعمال وحشیانه هم 

بپردازند.«
ریشه کجاست؟

ریشــه چنین اعمال وحشــیانه 
هم طیــف مدعی اصالحات- اعتدال 
است که 8 ســال دولت را در قبضه 
داشــتند و ضمن امیــد و اعتماد به 
آمریکا، دســت بــه بی تدبیری های 
عمدی مانند رها کردن بازارها، صف 
سبد کاال، شــوک بنزینی و... زدند، 
و معیشــت و جان مردم را به بهانه 
برجــام و FATF گــروگان گرفتند 
تا تحریم را بزرگ نمایــی و از ایران 
بیچاره نمایــی کنند و به غرب پالس 
امتیازدهــی و معامله توانمندی ها و 
ســرمایه های ملی را بدهند. از سوی 
دیگر، مدعیان اصالحات بی ایمانی و 
الابالی گری اعتقادی و عملی را ترویج 
می کنند که خروجی آن، مباح بودن 
تعرض به حریم دیگران به هر شکل 
و در هر مقیاس اســت. الزم به ذکر 
اســت، عمدی بودن بی تدبیری های 
مدعیان اصالحات- اعتدال در دولت 
برجام را رســانه ها و افرادی از همین 

طیف تصریح کرده اند.
رسانه اصالح طلب:

 تحقیر مردم در صف سبد کاال 
در دولت روحانی عمدی بود

سایت خبر آنالین وابسته به دو 
مدیر ارشــد رســانه ای و مطبوعاتی 
دولت قبل ۱9 بهمن ۱۳92 چند روز 
پس از ماجرای موهن توزیع سبد کاال 
در تحلیلی با عنوان »جایزه بهترین 
کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه 
چگونگی توزیع کاالهای اساســی« 
نوشت: »توزیع سبد کاال با شیوه ای 
که انجام شــد، نه یک اتفاق بود و نه 
عملــی که تبعات آن برای روحانی و 
مردانش غیرقابل پیش بینی باشــد. 
او دقیقــا همین اتفاق- ازدحام، دعوا 
و مرافعــه و احیانا له شــدن در زیر 
دســت و پا- را پیش بینی می کرد و 
اصال آن را برای پیشــبرد استراتژی 
خارجی خود الزم داشت]![ روحانی 
به یــک نمایش داخلی برای ارائه در 
جشــنواره های خارجی نیازمند بود. 
نگاه کنیم به اظهــارات اخیر وندی 
شرمن که گفته »شما در اخبار دیدید 
ایران اخیرا به طور قابل مشــاهده ای 
غــذا بین مردم فقیــر جامعه توزیع 
کرده تا نشــان دهد کاهش محدود 
 تحریم ها، تاثیر مســتقیم داشــته.« 
این دقیقا همــان نتیجه ای بوده که 
روحانی از توزیع ســبد کاال داشته، 
اینکــه تحریم ها روی مــردم تاثیر 
مســتقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه 
اوضاع اقتصــادی مردم نه تنها رو به 
راه نیســت بلکه حاضرند برای چند 

عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر 
درگیر شــوند. درست است که روش 
توزیع سبد کاال چندان مناسب نبود، 
اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول 
بهترین اثر را در فســتیوال سیاست 
جهانــی به خود اختصــاص داد، به 
تحقیر چند روزه ای که بازیگران آن 

شدند، می ارزید!«
رسانه اصالح طلب: 

شوک بنزینی در دولت روحانی 
برای عصبانی کردن جامعه بود

سردبیر نشریه صدا )ارگان حزب 
اتحــاد ملت( نیــز ۱۶ آذر ۱۳98 به 
انصاف نیوز گفت: »چرا روحانی چهار 
روز قبــل از گرانی بنزیــن، آن گونه 
سخنرانی می کند؟ کدام رئیس جمهور 
اعالم کرده بود که فالن  قدر کسری 
بودجه داریم؟ روحانی در یزد از کسری 
بودجه گفت و یک سری حمالت هم 
به رئیســی انجام داد. همین روش را 
در کرمان به شــکلی دیگر ادامه داد. 
مهم تر از اینها، اعالم کرد به توافقات 
پشــت پرده  پایبند است؛ همه اینها، 
یعنی می خواهد به هر قیمتی شده، 
دوبــاره مذاکره کنــد. اینجا بود که 
قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش 
ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به 
شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ 
فشــار از پایین اتفاق بیفتد تا در باال 
چانه زنی کنند که مذاکره انجام شود. 
می گویند وزیر اطالعات در جلســه 
دولت هشدار داده اگر بنزین را گران 
کنید،  جامعه به هم می ریزد و روحانی 
خندیده است. اینکه می گویند گران 
کردن بنزین، تصمیم غیرکارشناسی 
و اطالع رســانی آن هــم غلط بوده؛ 
اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناسی 
بــوده و هم نحوه اطالع رســانی- در 
واقع اطالع نرســانی- درست بوده، تا 
جامعه بیشتر عصبانی شود. روحانی 
قمار کرد تا ببیند نتیجه  چه می شود. 
اما به نظــر من، مقــام  رهبری هم 
پاسخ رئیس جمهور را دادند. ایشان، 
مســئولیت تصمیم گرانی بنزین را 
پذیرفتند... در ماجرای بنزین، روحانی 

قمار کرد و رهبری هم ایستاد.«
علی مطهری: بی تدبیری دولت 
زمینه ترور سردار سلیمانی را 

فراهم کرد
همچنین، علــی مطهری، نایب  
رئیس  مجلس دهم تصریح کرده بود: 
»حوادث آبان 98 که بیشتر ناشی از 
بی تدبیری دولت بود، این خیال را در 
ســر تندروهای آمریکا پدید آورد که 
پایگاه اجتماعی جمهوری اســالمی 
کاهش یافته و وقت مناســبی برای 
ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، 
جــرأت این کار را به خود نمی دادند. 
البته با تشییع پرشکوه پیکر آن عزیز، 

واقعیت را دریافتند.«
با این اوصاف، مدعیان اصالحات 
باید به دلیل بی تدبیری های عمدی و 
ضررهای هنگفت به کشــور، جامعه 
را هــدف جنگ روانی قــرار دادن و 
خوراک دهی و هم پوشانی با رسانه های 
معاند هرچه ســریع تر تحت تعقیب 

امنیتی و قضایی قرار گیرند.

اسماعیلی: رئیس جمهور به نیویورک 
سفر خواهد كرد

رئیس  دفتر رئیس جمهور از سفر 
آیت اهلل رئیســی به نیویورک برای 
شــرکت در اجالس سالیانه مجمع 

عمومی سازمان ملل خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، 
غالمحســین اســماعیلی رئیس دفتــر 
رئیس جمهور در حاشــیه جلسه دولت 
در جمــع خبرنگاران گفت: ســفر آقای 
رئیس جمهور به ازبکســتان یک ســفر 
چند وجهی است که ابتدا دیدار دوجانبه 
با مقامات ازبکســتان و بر اساس قواعد 
ســفرهای دیپلماتیک، مالقات های دو 
رئیس جمهــور و وزرای محتــرم هیئت 
همراه انجام خواهــد گرفت. وی افزود: 
دو  مشــترک  کمیســیون  جلســات 
کشــور برگزار می شــود و حــدود ۱8 
ســند و تفاهم نامه همکاری بین ایران و 
ازبکستان امضا خواهد شد. رئیس  دفتر 
رئیس جمهور بیان کرد: بُعد دیگر ســفر 
مالقات ها دوجانبه با ســران کشورهای 
حاضر در این اجالس اســت؛ دیدارهایی 
اعم از دیدار با رؤســای جمهور روسیه، 
چین، هند و ســایر کشــورهایی که در 

اجالس شانگهای حضور خواهند داشت. 
اســماعیلی بیان کرد: دیگر بُعد ســفر 
اقتصادی  اجالس سازمان همکاری های 
شانگهای است که به عنوان سازمان مهم 
منطقه ای و بین المللی مطرح است و دایره 
شــمول آن کشورهای بزرگ و متعددی 
هستند و همکاری های منطقه ای می تواند 

نقش مهمی در اقتصاد ما داشته باشد.
وی گفت: عالوه بر این به لحاظ اینکه 
کلیات فرآیند عضویت ایران در شانگهای 
سال قبل به تصویب رسیده بود، امسال 
هم ســند عضویت ایران که به تصویب 
دولت رســیده، مصوبــه هیئت دولت و 
سندهای 49 گانه مربوط به عضویت ما 
به تصویب دولت رسید. سند اصلی توسط 
وزیر خارجــه و وزرای خارجه عضو این 
سازمان به امضا می رسد و این موفقیت 
خوبی برای ایران در این سفر خواهد بود.

وی در پاســخ به سؤالی درباره سفر 
رئیسی به نیویورک و سازمان ملل گفت: 
آقای رئیس جمهور قصد سفر به نیویورک 
را دارند و در زمان مشخص اطالع رسانی 

خواهد شد.

به جای گفت و شنود

اي شوق پابرهنه
در آستانه اربعین حسینی علیه السالم که این سال ها به شناسنامه اسالم ناب 
محمدی )ص( تبدیل شده است و خیل چند ده میلیونی عاشقان پاکباخته اش 
را پای پیاده به سوی حرمش می کشاند، این ستون را به رسم معهود دیگرگونه 
می نگاریم و دو سروده از دو شاعر متعهد کشورمان، آقایان سعید سلیمان پور و 

میثم داوودی را به هدیه عرضه می کنیم؛ 
 چشمه جان بخش اربعین

نشد که پر بزنم عشــق آن حوالی را
ببخش بر من مسکین شکسته  بالی را

نشــد که پای پیاده به درگهت برسم
و تحفه آورم این دســت های خالی را

منی که چّله نشــین غــم توام موال
نشــد که همدل و همره شوم موالی را

نشد عراِق غمت را بگریم از دل و جان
بدل به آه کنم این شکســته حالی را

دوباره چشمه جان بخش اربعین جوشید
نشــد که درک کنم حال آن زاللی را

بگو بگو »به کدامین دعات خواهم یافت«؟
بگو کجا برم این حســرت سؤالی را؟

ببار حضرت باران به شــوره زار دلم
ببر ز ســینه من داغ خشکســالی را

چکید قطره اشکی و از غم تو سرود
قبول کن ز من این شــعر ارتجالی  را
سعید سلیمان پور

شوق پا برهنه 
اي شوق پا برهنه کـه نامت مسافر اسـت

این تاول اسـت در کف پا یا جواهر اسـت
راهی شدي بـه سمت رسیدن بـه اصل خویش

دور از نگاه شهر کـه فکر ظواهر اسـت
دل های شست وشو شده و پاک بی شمار

چشمی کـه  تر نگشته در این جاده نادر اسـت
سیر اسـت اگر چه چشم و دلت از کرامتش

در این مسیر سفره افطار حاضر اسـت
وقتی کـه در نگاه تـو مقصد حرم شود

پاگیر جاده می شود آن دل کـه عابر اسـت
با آب و تاب سینه زنان گرم قل قل اسـت

کتری آب جوش کـه در اصل شاعر اسـت
فنجان لب طال پر و خالی کـه می شود

هربار گفته ام نکند چای آخر اســـت
میثم داوودی

اربعین
شناسنامه اسالم ناب محمدی)ص( است


