
آمده بود تحریم ها را برچیند و چرخ کارخانجات را بچرخاند و 
جیب مردم را آنقدر پر از پول کند که از یارانه، بی نیاز شوند. اما 
اکنون 2 سال و نیم از دولتش گذشته ولی نتیجه عملکردش 
آن اســت که  فقط جیب مردم خالی تر شده است. صحبت 
از حســن روحانی است که با ادعاهای پرشمار اقتصادی رای 

مردم را به دست آورد و اینک در میانه دولتش، اوضاع اقتصادی مردم به 
شدت ناامیدکننده تر شده است و این مسئله در آمارهای نهادهای دولتی 

نیز بروز یافته است.
ÁÁمردمÁسفرهÁشدنÁکوچک

آمارهای بانک مرکزی از ســبد مصرفی مواد خوراکی مردم شامل 15 
ماده خوراکی اصلی نشان میدهد که خانوارهای شهری در 8 ساله دولت 
قبل به طور میانگین هر سال 82.4 کیلوگرم از این 15 نوع ماده غذایی 
مصرف می کردند که در 2 سال اخیر به 64 کیلوگرم کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از متوسط مقدار مصرف ساالنه مواد 
خوراکی خانوارهای شهری طی سال های 1384 تا 1393، در 2 سال 
اخیر میزان مصرف مواد خوراکی به پایین ترین سطح خود در یک دهه 

اخیر رسیده است.
با وجود تالش دولت بــرای کاهش نرخ تورم، آمارهای بانک مرکزی 
نشــان می دهد به علت افت قدرت خرید مردم در 2 سال اخیر، توان 
مردم برای خرید مواد خوراکی نســبت به دولت قبل به شدت کاهش 

یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در دوره 8 ساله 1384 تا 1391، هر خانوار 
شهری به طور میانگین ساالنه 156.8 کیلوگرم برنج مصرف می کرد که 

این رقم در 2 سال اخیر به 120 کیلوگرم کاهش یافته است.
در 8 ساله دولت قبل میانگین ساالنه مصرف نان خانوارهای کشور 424 
کیلوگرم بود که در 2 سال گذشته به 347 کیلوگرم کاهش یافته که نشانه 

اثرگذاری گران شدن نان بر بودجه مردم است.
مطابق آمار بانک مرکزی، میانگین ساالنه مصرف گوشت قرمز از 52.5 
کیلوگرم در دولت قبل به 41 کیلو در دولت فعلی، گوشت پرندگان از 
91.5 کیلوگرم به 87 کیلوگرم، ماهی از 17 کیلوگرم به 13 کیلوگرم و 

تخم مرغ از 38 کیلوگرم به 36 کیلوگرم کاهش یافته است.
مصرف اقالمی چون مواد لبنی در این 2 دوره تقریبا تغییری نکرده یا 

کاهش اندکی داشته است.
در مجموع، بر اساس آمار بانک مرکزی از سبد مصرفی مواد خوراکی 
مردم شــامل 15 ماده خوراکی اصلی برنج، نان، گوشت دام، گوشت 
پرندگان، فرآورده های گوشتی، ماهی، فرآورده های حیوانات دریایی، شیر، 
ماست، پنیر، تخم مرغ، روغن، قند، شکر و چای، خانوارهای شهری در 8 
ساله دولت قبل به طور میانگین هر سال 82.4 کیلوگرم از این 15 نوع 
ماده غذایی مصرف می کردند که در 2 سال اخیر به 64 کیلوگرم کاهش 
یافته است که به معنای کوچک شدن 22 درصدی سفره خانوارها در 2 

سال اخیر است.
ÁÁخانوارهاÁبودجهÁکسریÁدرصدیÁ۷۰Áرشد

بر اساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایرانی در دو 
سال گذشته 70 درصد بدتر شده است. براساس آخرین آمارهای منتشر 
شده توسط بانک مرکزی، کسری بودجه خانوارهای ایرانی در دو و نیم 
سال اخیر افزایش یافته و در حال نزدیک شدن به ارقام باالی سالهای 

80 تا 84 است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین کسری بودجه خانوار که به 
معنی نسبت تفاوت هزینه و درآمد خانوارها است، در چهار سال پایانی 
دولت اصالحات از سال 1380 تا 1383، برابر 8.8 درصد بوده است، که 

این رقم در چهار سال دولت دهم از سال 88 تا سال 91 به 3.4 درصد 
رسید و از نصف کمتر شد.

تغییرات در کســری بودجه خانوار از سال 93 و با تدوین اولین بودجه 
ساالنه در دولت تدبیر و امید، رو به وخامت گذاشته و از 2.7درصد در سال 
92 به 4.7 درصد در سال 93 افزایش یافته است. این آمار نشان می دهد 
گه کسری بودجه خانوار در دولت تدبیر و امید 70 درصد بدتر شده و امید 

خانوارها برای رسیدن به بودجه متعادل کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند که افزایش کسری بودجه خانوار باعث افزایش فاصله 
طبقاتی می شود و ضریب جینی را افزایش می دهد. مرکز آمار ایران در 

دو سال گذشته از اعالم رسمی ضریب جینی خودداری کرده است.
ÁÁشدÁبدترÁکارگرانÁاوضاع

از سوی دیگر، نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه 
های معیشــت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت 
رشد قیمت ها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش 
است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون ها نیروی کار کشور 

وجود دارد.
کارگران می گویند دستکم 25 درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک 
خانوار برای خوراک است و اقالمی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، 
آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. 
آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در 
شهرهای بزرگ و کالنشــهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از 
این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های 

متفاوت دیگری هم دارند.
ÁÁکارگرانÁخرجÁباÁدخلÁمیلیونیÁ۲Áفاصله

مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سال های گذشته به بن 
بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی 
می گویند توان اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره تعیین دستمزدهای 
منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت ها هم در 
دوره های مختلف تالش کرده اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی 
کار نپذیرند. کارگران عنوان می کنند با وجود اینکه دولت ها تاثیرگذارترین 
نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشموالن قانون 
کار بازی می کنند اما همواره تالش می کنند این نقش را مخفی کرده و 

بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!
براساس آخرین گزارش های معیشــتی ارائه شده از سوی نمایندگان 
کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره در ماه 3 میلیون و 200 
هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم 2 میلیون تومان با 

هزینه های خانوار فاصله دارد.
در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از 
افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به 600 هزارتومان 
در ماه خبر دادنــد. هزینه 600 هزار تومانی ماهیانه خوراک 
خانوارهای کارگری بر مبنای 2500 کالری برای بزرگساالن 
در روز و 2000 کالری برای خردساالن محاسبه شده و در آن هیچگونه 
تجمالت و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش 
مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم 

ماهیانه 500 هزارتومان هزینه در بر دارد.
ÁÁنیستÁدرستÁاولÁمعاونÁنظر

در همین حال، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاست های 
دولت در اقتصاد گفت: هر چند سیاست های اقتصادی دولت از ابتدا 
با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا 
حدودی از شتاب افزایش قیمت ها کاست اما این اقدام به شکلی 
بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با 
اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی 
بیشتر تن داد که مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شکننده ای 

به سر می بردند.
عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط 
جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد کاال، قشر عظیم جامعه حقوق 
بگیر اعم از کارگر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی 
شدیدتری قرار داد تا جایی که برخالف نظر معاون اول رئیس جمهور که 
اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان 
می داد؛ کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که 

تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.
توفیقی ادامه داد: مشکالت اقتصادی تحمیلی به مردم که این روزها 
با حذف یارانه ســوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره 
جدیدی را آغاز کرده، می تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر 
نگرانی مردم بیفزاید، مردمی که با پوست و استخوان نتایج سیاست های 
اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می کنند، نیازی به توجیه و ارائه 

آمار مخدوش ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملکردهای اخیر دولت 
مبنی بر عدم افزایش قیمت های حامل های انرژی، نحوه و چگونگی 
حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانه های 
مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد 
داشــت، مردمی که این روزها با سیاست های اعمال شده اقتصادی، 
وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا کرده اند. اینکه 
ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای کاهش، افزایش یابد، از منظر 

اقتصادی نشانه خوبی نیست.
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از 
جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی 
نظام مالیاتی قوی، کنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گســترده و 
مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصالح 
ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین 

کسری بودجه خود اقدام نماید.
توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این کار هم می 
تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه 
اقتصادی و تولیدی کشور گشــته و موجبات رونق کسب و کار، ایجاد 

اشتغال و خروج از رکود را در پی آورد.

ُسفـره پاره  پاره !
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دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

شهرستان مبارکه ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم...

اگر تاریخ را مطابق با خواسته های خود 
تفسیر کنیم گناه بزرگی مرتکب شده ایم !

خدایدریاهمانخدایشنهاست...!!! دولت روحانی یک پنجم جیب مردم را خالی کرد

ُسفـره پاره  پاره !

»بهمن« را دوست دارم با متام آن سروده های خدایی: »اهلل اهلل، اهلل 
اهلل، ال اله اال اهلل…«. باید هم نام آن ابرمرد بت شکن، آن خار چشم 
شیطان و آن انقالبی سازش ناپذیر »روح اهلل« می بود که انقالب نکرد 
اال به نام خدا و برای خدا. مخینی یعنی »خدا بود و دیگر هیچ نبود« و 
خامنه ای هم که در هر حادثه ای، در هر محاسه ای، دست قدرت اهلی را 
به ما نشان می دهد یعنی »خدا هست و دیگر هیچ نیست«. احلمدهلل که 
رهربانی خداباور، رهرب این انقالب بوده و هستند. منیت یعنی خود را 

دیدن اما دعوت ولی فقیه، دعوت به سوی خداست. 

دعوت انقالب اسالمی هم دعوت به سوی خداست. سیاستمداران که 
هیچ بدیشان امیدی نیست مگر از سوی دمشن، عمدتا خاطرات خود 
را بر حمور »من« می نویسند لیکن مردان اهلی، جز خدا، نه حرفی دارند 
و نه خاطره ای . بعضی بر این گمانند که »وحدت وجود« تنها به درد 
پر کردن صفحات سفید کتب فلسفی یا عرفانی می خورد اما یکی مثل 
مخینی هم بود که از قضا در وسط کارزار، بهرتین متثال این وحدت خود 
با خدا -توافق خود با خدا- می شود و ناگهان می گوید: »خرمشهر را 

خدا آزاد کرد«. 
را  خود  صاحل،  عبد  آنکه  اال  منی شود  ممکن  اما  خدا  با  خود  وحدت 
از صرفا حرکت  باالتر  بسیار  چیزی  این  و  ببیند  فی اهلل  فنای  و  فدا 

»فی سبیل اهلل« است که حتی »سبیل اهلل« هم از آن خداست. 

این چند خط را نوشتم تا بگومی باید هم خدا هوای این انقالب را داشته 
باشد، هوای آبروی انقالب روح اهلل را داشته باشد. ۲ سال متام و ناظر 
بر دست فرمان غلط تیم دیپلماسی دولت رکود، مهه سعی دمشن بر این 
مهم استوار شده بود که تصویری وارونه یعنی ذلیالنه از انقالب اسالمی 

ارائه دهد که عاقبت، جمبور شد دست خود را در برابر شیطان بزرگ، 
به نشان تسلیم باال آورد! که عاقبت، پذیرفت کدخدا بودن آمریکا را! 

خدا… مهان خدای »اهلل اهلل، اهلل اهلل، ال اله اال اهلل« مهان خدای 
»فتح خرمشهر« و مهان خدای »۹ دی« اما این را خنواست برای آبرو 
و حیثیت انقالب اسالمی. خدا… مهان خدای »صحرای طبس« این 
بار و در عرض چند دقیقه، به دست فرزندان غیور سپاه، زد و مهه آن 
تصاویر را به زباله دانی انداخت بلکه هم پرزیدنت بی ادب و بی هوش 
آمریکا آدم شود، هم دیگرانی که فکر می کنند با دو تا لقب، اوبامای 

جالد حترمی بزک می شود! 
آری! خدا اگر خداست برایش هیچ کاری ندارد که در عرض چند دقیقه، 

ابلیس را دود کند و به هوا  با  حمصول ۲ سال دست دادن بعضی ها 
بفرستد تا تنها تصویر واقعی به جا مانده از مصاف انقالب اسالمی و 
شیطان بزرگ، مهنی تسلیم شدن سربازان کدخدا نزد سربازان خداباور 
سپاه باشد. در برابر خدا، سرباز سوپرجمهز کدخدا هم که باشی، دریا و 
خشکی ندارد؛ عاقبت از تو مهنی تصویر تسلیم شدن یعنی مهنی تصویر 

ترس و ذلت خمابره می شود. 
بعضی ها البته باز هم می توانند با بهانه و بی بهانه به جناب آقای کری 
کاری  دقیقه  در عرض چند  اسالمی  انقالب  اما خدای  بدهند  دست 
 کرد که مصاف مجهوری اسالمی و شیطان بزرگ، حتی نزد رسانه های 
غربی، هیچ تصویری نداشته باشد، اال زانو زدن سربازان ابلیس در برابر 

سربازان اسالم. 
دمشن  است.  احدیت  حضرت  اسالمی،  انقالب  حامی  اول  پس 
می خواست با آتش دیپلماسی، مهه آبروی انقالب و مهه برند مخینی را 
بسوزاند اما این اولنی بار نبود که خدا آتش را بر ابراهیم گلستان کرد! 
خدا هست و به کوری چشم کدخدا و کدخدادوستان مهچنان خواهد 
بود، مهچنان »خدا« خواهد بود و مهچنان هوای آبروی این انقالب را 

خواهد داشت.                                               حسنی قدیانی 

روحانی : امیرالمومنین)ع( پدر » عبید اهلل  ابن  زیاد« را هم استاندار فارس 
کرد، چون سیاست می دانست.

رجبی دوانی : اگر تنها معیار امیرالمؤمنین)ع( توان مدیریتی بود، معاویه 
را عزل نمی کردند ! اگر این طور بود که امیرالمؤمنین )ع( هرکسی را که 
توان مدیریت داشت و سیاستمدار بود حاکم والیاتی از حکومت اسالمی 
می کرد . معاویه را که بر تخت حکومت شام تکیه زده بود عزل نمی کردند 
و به دنبال آن جنگ صفین که حدود ۷۰ هزار نفر از مسلمانان در آن جان 

باختند، اتفاق نمی افتاد.
اما چون امیرالمؤمنین )ع( معاویه را فردی فاسد می دانست که حاکمیت 
حق را قبول نداشت و به هیچ وجه به ایشان وفاردار نبود علی رغم توان 

مدیریتی اش او را عزل کردند. 
زیاد ابن ابیه در دوره خالفت امیرالمومنین )ع( سابقه هیچ خیانتی نداشت .
فتنه ای که عوامل معاویه بر بصره ایجاد کرده بودند و می خواستند بصره را 

از قلمرو حکومت حضرت خارج کنند، این ابن  زیاد بود که محکم در برابر 
فتنه گران ایستاد و مقاومت کرد و از حضرت هم درخواست کمک کرد 
که امیرالمؤمنین علی)ع( جاریه ابن قدامه سعدی یکی از سرداران خود را 
با سپاهی به سوی بصره فرستاد که این سپاه و از طرفی هم زیاد ابن ابیه 

موفق شدند فتنه گران شورشی برانداز را در بصره سرکوب کنند.
رجبی دوانی با تأکید بر مواردی که امیرالمؤمنین علی )ع( در دادن مناصب 
حکومتی و مسئولیت، آنها را لحاظ می کردند افزود : ایمان، توان مدیریتی 
و وفاداری و باور به اعتقاد حق خود امیرالمؤمنین مهم  ترین مواردی بود 

که امیرالمؤمنین )ع( در انتصاب افراد لحاظ می کردند. 
قطعاً اگر امیرالمؤمنین)ع( فردی را به توانمندی و وفاداری زیاد ابن ابیه 
داشت که از نظر اصل و نسب ناپاک نباشد، در آن شرایط از آن فرد 
استفاده می کرد، ولی با توجه به کمی انسان  های الیق و توانمند که وفادار 
هم به حاکمیت حق باشند به ناچار امیرالمؤمنین )ع( از او استفاده می کند.

زیاد هم عملکردی کاماًل مناسب از خودش بروز می دهد و قادر نیست 
به امیرالمؤمنین )ع( خیانت کند و با توجه به اینکه دشمن به او رشوه هم 
پیشنهاد می دهد و تالش دارد او را به خود جذب کند اما زیاد حاضر به 
خیانت به امیرالمؤمنین )ع( نیست و حتی اقدام دشمن را افشا می کند و به 
معاویه هم دشنام می دهد که از این حیث به خاطر برخورد مناسبی که با 

دشمن کرده است مورد تقدیر امیرالمؤمنین )ع( قرار می گیرد.
وقتی حضرت امیرالمؤمنین )ع( به خالفت می رسد، چون در نظام اداری 
بازمانده از خلیفه پیشین افراد صالح وجود نداشت و کمتر هم فردی مثل 
زیاد ابن ابیه بودند که حاال با امیرالمؤمنین علی)ع( هم بیعت کردند و 
سابقه فساد و خیانت به اسالم هم نداشتند، امیرالمؤمنین از او کمک 

می گیرد. 
وی با تأکید بر وفاداری زیاد ابن  ابیه به حاکمیت اهل بیت )ع( تصریح 
کرد : زیاد به قدری به حاکمیت اهل بیت )ع( وفادار بود که بعد از شهادت 
امیرالمؤمنین )ع( با امام مجتبی )ع( همراه می شود و امام حسن )ع( هم او 

را در پست فرمانروایی فارس تثبیت می کند.
وقتی امام مجتبی )ع( به خاطر خیانت خواص و سرشناسان عراق مجبور 
به پذیرش صلح با معاویه لعنه اهلل می شود، زیاد ابن  ابیه که حاضر نبود با 
دشمن سازش کند در قلعه شهر استخر فارس پناه گرفت و تحصن کرد و 

حاضر نبود با معاویه بیعت کند.
معاویه فرزندان او را گروگان گرفت تا او خود را تسلیم کند که حاضر به 
تسلیم نبود تا اینکه مغیرة ابن شعبه ثقفی دوست مشترک او و معاویه آمد 
و او را به قدری با سخنان خود تحت تأثیر قرار داد که بعدها از مخالفت با 
معاویه دست کشید و معاویه او را دعوت به کار کرد و به معاویه پیوست 

و از این به بعد وضعیت فاسد و خرابی دارد که موضوع بحث ما نیست.
رجبی دوانی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که کسانی باید عهده دار 
امور باشند که حاضر به فروختن کشور به دشمن نباشند تأکید کرد : زیاد 
ابن ابیه حتی بعد از شهادت امیرالمؤمنین )ع( و صلح امام حسن مجتبی 
)ع( حاضر به همکاری با معاویه نبود و او را به رسمیت نمی شناخت و اینها 
دلیل است برای اینکه حضرت امیرالمؤمنین )ع( بر وفاداری، قبول داشتن 
حاکمیت حق، پایبندی به آن و دفاع از حاکمیت و مقابله و عدم همکاری 

با دشمن تأکید داشته اند.
بیان بخشی از تاریخ و نادیده گرفتن بخش دیگری از آن جایز نیست 
. اینکه به تاریخ تا حدی علم پیدا کنیم و بخشی از حقیقت را بگوییم 
بیت  اهل  پاک  سیره  به  اگر  بخصوص  بگیریم  نادیده  را  بخشی  و 
حرمت  موجب  بسا  چه  بلکه  نیست  جایز  تنها  نه  کنیم  استناد  )ع( 

هم هست.
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چند روز پیش بیت رهبری مهمان های ویژه ای داشت؛ از جنوبی ترین 
نقطه کشور. مرزدارانی سبز پوش که خط مرزی شان آب است و خط 
قرمزشان  هم! همانهایی که صدای ضرب شستشان هنوز در گوش قدرتها 
و رسانه های دنیاست و رهبرشان اینگونه آنها را می ستاید: »این حرکتی 
که جوانهای عزیز سپاه پاسداران ما در دریا کردند و در مقابل تجاوز دشمن 
از خودشان هوّیت و قدرت نشان دادند -که تا حاال فرصت نشده که از 
اینها تشّکر بکنم؛ و واقعاً هم تشّکر میکنم از اینها- کار بسیار درستی 
کردند؛ دشمن تجاوز کرد به آبهای ما، اینها رفتند دشمن را محصور 
کردند. کسانی که مسئولین سیاست هستند، در همه ی عرصه های جهانی 
همین جور عمل کنند؛ مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند کجا تجاوز 
میکند، کجا دارد از خطوط تجاوز میکند، و با قدرت جلویش را بگیرند. 

)30/دی/94(« حاال فرصتی شده برای تشکر حضوری.

دست و صورت شان سرخ است؛ سرخ نگه داشته اند با آفتاب خلیج همیشه 
فارس، تا در لحظه »بهنگام«، دست و صورت هر متجاوزی را داغ کنند. 
نماز که تمام می شود، یکی یکی به آقا معرفی می شوند؛ یکی از سرداران، 
با لحن آرام و مطمئنش، از گزینه های روی میز ما می گوید: » تمام ناوها، 
شناورها و هواپیماهای شان به صورت نقطه ای در تیررس ما هستند و ما 

منتظریم تا دست از پا خطا کنند و آن وقت ! «

آن یکی که لبخند شیرنش از ابّهت چهره اش کم نکرده، با افتخار و اقتدار 
توضیح می دهد: »با بالگرد تا 500 متری ناوهای  آمریکایی ها رفتیم. ُکپ 
کرده بودند و هیچ کاری هم نمی توانستند بکنند.« لبخند رضایت آقا، 

حسابی راضیش می کند.

پاسدار بعدی با حرارت از ترس و ضعف سربازان آمریکایی می گوید: »من 
31 سال سابقه خدمت دارم؛ ]خارجی ها[ همواره نیروهای آمریکایی را 

برای ما گنده کرده اند! اما با 
چشم خودم دیدم با وجود 
اینکه بهترین قدرت بدنی 
آموزش های  و  داشته  را 
الزم را دیده بودند اما در 
بدل  ما  پاسداران  مقابل 
به ترسوترین و بزدل ترین 
برایش  آقا  شدند«  آدم ها 
رمزگشایی می کنند: »باید 
خدا  شما  بترسند!  هم 
ندارند.«  خدا  آنها  و  دارید 
قدرت  سپاه،  دریادالن 
کماندوهای  هالیوودی 
امریکایی را با اتصالشان به 

خدا، کاریکاتوری کرده اند.
پاسداری  معرفی  به  نوبت 
عکس  در  که  می رسد 
محل  از  شده  منتشر 

نگهداری متجاوزان هم دیده شده و چهره جهانی شده بود؛ همان عکسی 
که سربازان امریکایی را نشسته در اتاقی نشان می داد و یک پاسدار را نیز 
در جمع آنان. سردار فدوی می گوید او به چهار زبان دنیا مسلط است و در 
این ماجرا با لحن محکم و مقتدرانه با امریکاییها صحبت کرد که حساب 
کار دستشان آمد؛ آقا با لبخند می گویند: »اگر خود ایشان را هم می دیدند 
بیشتر می ترسیدند.« صدای خنده همه بلند می شود و عکس ماندگاری از 

لبخند دلنشین آقا ثبت می شود.
نوبت به جوان ترها رسیده. فرمانده جوان ناوچه تندر از برگهای برنده ای 
که در این حادثه رو کردند، می گوید: »آمریکایی ها را مجبور کردیم 20 
دقیقه با ما فارسی صحبت کنند و به آنها گفتیم که به هیچ کدام از 
درخواست های تان پاسخ نمی دهیم تا آنچه را گفتیم انجام دهید. آنها هم 

مجبور به اطاعت شدند« خلیج فارس است دیگر!

جوانی ترکه ای با چهره ای آفتاب سوخته، اولین پاسداری است که در 
روز حادثه به شناور آمریکایی ها می رسد؛ و حاال توضیح می دهد که تا به 

شناورهایشان رسیدیم، 
را  دست های شان 
و  گرفتند  سر  باالی 
مقاومتی،  هیچ  بدون 

تسلیم شدند.
میز  روی  گزینه های 
زیر پای سربازان خدا!/ 
که  مؤمنی  شجاعان 

مَثل شدند
پاسداران جوان بیش از 
آنکه از رشادتهای خود 
خواسته هایی  بگویند، 
زرنگی  یکی  دارند! 
می کند و خارج از قول 
و قرارهای قبلی، چفیه 
آقا  می خواهد؛  را  آقا 

می گویند: 
»عجالتاً این چفیه را به 
ایشان بدهید.« یکی دیگر تسبیح آقا را می گیرد. دیگری فقط از آقا دعا 
می خواهد برای دو مشکلی که دارد؛ این هم از خواسته های رنگارنگ 

مرزداران حریم دریایی کشور!

حاال دیگر همه از نزدیک آقا را دیده اند؛ و همانطور که ایستاده ادند، فرمانده 
کل چند جمله ای در ستایش شجاعت فرزندان خود می گوید: » بچه ها 
شجاعت به خرج دادند، فقط هم شجاعت نبود. شجاعت همراه با ایمان 
و همراه با درک بهنگام. یعنی در وقت عمل کردن. خیلی از کارهای ما 
انجام می گیرد منتها نه در وقت خودش. وقتی در کاری تأخیر افتاد آن 
وقت دیگر فایده ای ندارد. شما به لحظه عمل کردید، بسیار کارتان عالی و 
جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت. خدای متعال 
پشت گردن آنها زد و آنها را به آبهای ما کشاند که شما را به جان شان 
بیندازد و آن طور دست های شان را روی سرشان بگذارند. این حادثه کار 
خدا بود و در وقت خوبی انجام گرفت و شما هم عالی عمل کردید. زنده 
باشید.« رزمنده های قدیمی و سرداران، یاد آن روزی افتاده اند که امام)ره( 

فرمود: »خرمشهر را خدا آزاد کرد.«
پاسداران جوان هم مزد شجاعت، ایمان و موقع شناسی شان را گرفته اند و با 
انرژی و نشاطی چند برابر به مرزهای آبی باز می گردند؛ کاِر کارستانشان، 
آنقدر عالی بوده که حاال شده مَثل؛ آقا برای مسئوالن، مثالشان می زند 
که جلوی دشمن باید اینگونه بود؛ و هر جا تجاوز کرد، با قدرت جلویش 

را گرفت.

به  اشــاره  با  ســردار ســالمی 
دســتگیری تفنگداران آمریکایی 
در خلیج فارس خاطرنشــان کرد: 
بعــد از جنگ جهانــی دوم هیچ 
کشــوری در جهان نتوانسته بود 
یک نظامی آمریکایی را دستگیر 
کند اما وقتــی این نظامیان وارد 
ما شــدند شــناورهای  آب های 

کوچک ایرانــی با تعداد نیروی کمتر ماننــد عقاب آن ها را 
محاصره و دستگیر کردند و این ده تفنگدار در مقابل 6-5 

جوان پاسدار سر تسلیم فرود آوردند.
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه 
داد: آمریکایی ها در ناو هواپیمابرشان که دارای 60 هواپیمای 
جنگی و پنج هزار نفر خدمه اســت دچار دستپاچگی شده و 
هول کرده بودند و پی درپی هواپیماهای خود را به پرواز در 

می آوردند و ما صدای لرزان این ابرقدرت را می شنیدیم.
وی افزود: در ادامه واحدهای شــناور مــا بالفاصله جزیره 
فارســی را پوشــش دادند و تهدید کردند کــه اگر حرکت 
کوچکی از شما سر بزند پاســخ کوبنده ای از ایران دریافت 

خواهید کرد.

سردار ســالمی ادامه داد: بعد از آن صدای عجز و التماس 
مقامات سیاسی شان شنیده شد که طی تماس هایی تقاضای 
آزادی این تفنگداران را می کردند؛ ما نیز طی بررســی هایی 
که انجام شد فهمیدیم این ملوانان بدون قصد وارد آب های 

ایران شده اند.
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار 
داشــت: این ملوانان پس از دســتگیری گریه می کردند اما 

مهربانی پاسداران ما باعث احساس آرامش آنان شد.

وی با اشــاره به عذرخواهــی مقامــات آمریکایی تصریح 
کــرد: آمریکایی ها متواضعانه به اقتدار مــا اقرار کردند و ما 
نیز به دلیل اینکه تشــخیص دادیم ایــن ملوانان غیر عمد 
وارد آب های ایران شــده بودند آن ها را آزاد کردیم و حتی 

سالح هایشان را هم به آن ها بازگرداندیم.

شهرستان مبارکه
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شما را به جان مقدساتتان جدی بگیرید تبریکات دولت رکود را....!!!
50 روز مانده به عید، در شــرایطی که ماه هاست نه چرخ سانتریفیوژها می چرخد، نه چرخ 
بعضــی کارخانه های بزرگ و نه چرخ اکثــر کارگاه های تولیدی کوچک و در روزگاری که 
حتی مغازه داران نیز به علت کسادی بازار مجبورند اجناس خود را تا پاسی از شب، در فالن 
خیابــان و بهمان پیاده رو به حراج بگذارند، بلکه الاقــل کاالی خود را ولو به قیمت ضرر 
بفروشند، زنده  باد »دولت رکود« که در عیدی دادن زودهنگام به ملت رکورد زد؛ »سیاست 

و حرف« باورم هست عیدی زودهنگام دولت اعتدال به ملت است!
 نیسِت ملت از نظر »اقتصاد« تکمیل است، آقایان مدام »سیاست« به خورد ملت می دهند! 

و آنچنان غلیظ که می توان از آن به عیدی زودهنگام دولت رکود به ملت یاد کرد! 
منتهای مراتب و به عبارتی، حتی این را هم می توان گفت سلمنا! جمهوری اسالمی اصال 
برای چه انتخابات برگزار می کند اگر قرار است اصل بدیهی تفکیک قوا به هیچ گرفته شود 
و بعضی ها توهم بزنند که مجلس و دســتگاه قضا و شــورای نگهبان و نیروهای مسلح و 
حتی کمیته جســت وجوی ابدان مطهر شهدا و ملت شهیدپرور آماده برای ادای احترام به 

وفادارترین سربازان امام، طفیلی قوه مجریه هستند؟! 
واقعاً جمهوری اســالمی برای چه انتخابات برگزار می کند اگر قرار اســت فتنه گران علیه 
همین انتخابات، با تأیید شــورای نگهبان مواجه شوند و بشوند نامزد انتخاباتی که بارها و 
بارها لگد به ســاز و کار آن زده اند؟! اگر قرار بود مجلس، نه باب دل قانون و نه باب دل 
رأی ملت، که باب دل بعضی ها تشکیل شود، چرا دیگر جمهوری اسالمی، این همه هزینه 
مادی و معنوی کند برای برگزاری انتخابات؟! عالیجنابان بفرمایند دوست دارند چه کسانی 
وارد مجلس شوند، همان ها را هم بفرستند بهارستان! دیگر چرا انتخابات؟! واقعا اگر قرار بود 
بررسی صالحیت نامزدها، بنا به دل فالن قوه باشد، چرا شورای نگهبان؟! چرا انتخابات؟! 

الحمدلله خوب موقعی ماه بهمن فرا رسید! 
اگر بنا بود انتخابات، در بســتری غیر از قانون برگزار شود و مرجعی جز رأی مردم باشد و 
اگر قرار بود آن طور باشد که خودشان نزدیک 30 سال پیش گفته اند، یعنی طوری باشد که 
در نبود شورای نگهبان، قوه مجریه بخواهد دیکتاتوری کند، اصاًل امام چرا انقالب کرد؟! 
»جمهوری اسالمی اصاًل برای چه انتخابات برگزار می کند اگر قرار است... « سئوال خوبی 
اســت اما بهتر هم می شود اگر این سئوال هم بدان اضافه شود؛ »جمهوری اسالمی اساسًا 
برای چه تشکیل شد اگر قرار است مجری انتخابات، تکرارکننده همان حرف های دشمن 
انقالب و حرافی های ضد انقالب علیه ناظر انتخابات باشــد و به شورای نگهبان بد و بیراه 

بگوید که چرا فتنه گران علیه رأی جمهور را رد صالحیت می کند؟!« 
واقعاً اگر قرار بود شورای نگهبان، قانون اساسی را همان طور تفسیر کند که مرضی رضای 
اصحاب فتنه و ضد انقالب باشد و در این تفسیر، خدا را به نفع دوستان بی کفایت کدخدا 

بپیچاند، اصال چرا روح اهلل آن هم به نام »اهلل« انقالب کرد؟!
واقعــاً اگر قرار بود قوه مجریه در مقام عمل -بخوانید مقام حرف!- بدل به »قوه حرفیه« 
شــود و علی الدوام اقتصاد را قربانی سیاســت -این را هم بخوانید سیاست بازی، که کاش 
سیاست!- کند، جمهوری اسالمی آیا بهتر نبود به جای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
خودش یک سخنران انتصاب می کرد؟! مگر آقایان مدعی نیستند تحریم ها بالکل لغو شده؟! 

خب! چرا باز سیاســت را صدر اقتصاد می نشانند و این همه معیشت ملت را می پیچانند؟! 
به راســتی از چه می ترسند؟! و از چه فرار می کنند؟! ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم 
نوشتیم سلمنا، اما زیبنده نیست آقایان از فرط جایگزینی حرف به جای عمل، کاری کنند 

که ملت، این  همه بی ارتباط با تبریکات دولت باشد! 
متأسفانه آقایان حتی سیاست و حرف زدن را هم از اینی که هست، بدنام تر کرده اند! حرف 
می زنند  ای کاش حرف حســاب، نه تکرار همان حرافی های 30 ســال پیش دشمن علیه 
شورای نگهبان! حرف می زنند  ای کاش حرف درست، نه علیه حرف درست 30 سال پیش 
خود در دفاع از نهادهای قانونی! درون قلب صنعت هسته ای کشور، سیمان ریختید، آن را 
گفتیم از مفاد برجام است؛ آیا این هم از مفاد برجام است که سیمان روی مواضع اصولی تان 

در اول انقالب بریزید؟! 
الاقل باکالس باشــید و شبهات جدیدی علیه شورای نگهبان اقامه کنید، نه همان شبهات 
کهنه پاسخ داده شده! نه همان شبهات دشمن بی حیا! و صدالبته، ناخن نو انداختن بر چهره 
نهادهای قانونی کشور هم وظیفه دستگاه اجرا نیست که اگر بود، جمهوری اسالمی به جای 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مشتی ضد انقالب را به سمت چنگ جدید انداختن بر 

چهره نهادهای قانونی کشور منصوب می کرد!
چند خط قبل نوشتم: »ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا« اما دولت اگر 
مرد یارانه دادن به ملت نیست و آنقدر برایش سخت است که آن شب را به عزا می نشیند، 
خب یک کالم بگوید یارانه بی یارانه! و بعد در ادامه بیفزاید: »دولت رکود، جز سیاســت، 
هیچ یارانه دیگری قرار نیســت به ملت بدهد و جز حرف، هیچ عیدی دیگری بنا نیســت 
به ملت بدهد!« اصال کاش می شــد از ابنای ملت تمنا کرد که شما را به جان مقدساتتان، 
جدی بگیرید تبریکات دولت رکود را! شــما جدــی نمی گیرید، آقایان، بد و بیراهش را نثار 

نهادهای قانونی می کنند! 
وقتی سیاست، صدر اقتصاد می نشیند و حرف، میدان را از عمل می رباید، در تحریم دشمن 

هم که نباشــیم، بی کفایتی دوســت، کار دوصدتحریم را قادر است انجام دهد! در چنین 
شــرایطی، ملت چرا باید تبریک دولت را جدی بگیرد؟! اوال به شهادت تحریم های جدید، 
چرا باید باور کند افه لغو تحریم ها را؟! و ثانیا به شهادت این همه سیاست بازی و این همه 
حرافــی، چرا باید باور کند با لغو فرضی همه تحریم ها و عدم فرضی هیچ تحریم جدیدی، 
می توانــد از دولت، به جای »حرف و سیاســت«، »کار و خدمت« یعنی »اقتصاد« عیدی 
بگیرد؟! ملت با خود می پرسد؛ »آیا این هم تقصیر تحریم است که ما فی الواقع »قوه حرفیه« 

داریم، نه قوه ای که باید؟!« 
بعضی ها ســنگ بر فرق نهادهای قانونی کشور نکوبند؛ اجرا کردن مدل برجام در داخل، 
پیشــکش! بگذریم که برجام خارجی اگر خیلی تحفه بود، این همه ســرد نمی شد واکنش 
ملــت! تعلیق همین تعداد از تحریم ها را هم البته بهتــر بود به جای ملت، تبریک عرض 
کنند به »کاســبان برجام«! به کســانی که با ورود و خــروج هیأت های اقتصادی غربی، 
شــکم باره تر می شوند! به کســانی که اگر تحریم باشــد، با تحریم کاسبی می کنند و در 
انتخابات، دوگانه های صوری می آفرینند تا از نردبان زخم ملت، باال و باالتر روند و فربه تر از 
قبل شوند و اگر هم تحریم فرضاً نباشد، باز کاسبی کسب و کارشان است، این بار با برجام! 
و این بار هم روی زخم ملت! آنچه مخل چرخیدن چرخ کارخانه ها بود، چرخش سانتریفیوژها 

نبود! صنعت هسته ای نبود! خون شهید شهریاری نبود! شعار »مرگ بر آمریکا« نبود! 
من با افتخار اعالم می کنم که این نظام را تا حد جان قبول دارم اما شورای محترم نگهبان 
اگر بخواهد قانون اساســی را به نفع کاســبان دروغ و دغل تفسیر کند و لگدپرانان به 40 

میلیون رأی ملت را اذن نامزدی دهد، واقعاً چرا باید در انتخابات شرکت کنم؟!
 شــورای مظلوم اما مقتدر نگهبان، اگر بنا داشت قانون را به نفع طاغوت فتنه تفسیر کند، 
همان رژیم طاغوت بود و هیچ الزم نبود بهمن خمینی بر ســرش آوار شود! حتی این هم 
الزم نبود که در جوار مزار شــهدا، آن ابرمرد بت شــکن بانگ برآورد: »من توی دهن این 

دولت می زنم«! 
شــورای نگهبان، یکــی از وزارتخانه های دولت نیســت! دولتی نیســت! عهد این نهاد 
دشمن شــکن قانونی، با خمینی و خامنه ای، با ملت، با خون شــهدا و با خدای احد و واحد 
است، نه با آن دولتی که امروز هست و فردا نیست! انتخابات اگر دل بخواهی بود، مجلس 
اصولگرا هرگز دوست نداشت یک پیروزی ناچیز هفت دهم درصدی برنده انتخابات را معین 

کند اما اصولگرایان از همه زودتر نتیجه انتخابات 92 را به نامزد مذکور تبریک گفتند! 
و با همه نقدهای سفت و سختی که داشتند، در موضوع برجام هم همه رقم همکاری را با 
دولت کردند! یعنی از این هم بیشتر می خواهند بعضی ها؟! حتی آنقدر بیشتر که مجلس را 
رسماً بدل به »خانه دولت« کنند؟! لذا باید هم جلوی دیکتاتوری را بگیرد شورای نگهبان، 
همانطور که 30 سال پیش نظر درست بعضی ها بود! رئیس قوه مجریه، رئیس همان قوه 
است فقط! رئیس بیژن زنگنه و چند وزیر دیگر! »پاستور« نام همه خیابان ها نیست! تندروی 
ارابه سیاســت در خیابان اقتصاد، معیشت ملت را زیر گرفته! با سرعت مجاز حرکت کنید! 
اینجا محل آمد و شد ملت است! اینجا دارد آدم زندگی می کند! حاال 50 روز مانده به عید! 

زود بود، خیلی زود حک شدن خط الستیک زمخت سیاست روی دنده  نحیف اقتصاد!

امام خمینــی )ره(:  آن مردک 
خودش از عمــال آمریکا بود و 

نقشه آنها را اجرایی می کرد
قضیه اصالحات ارضی هیچ نبود اال 
این که بازاری برای آمریکا درســت 
کند و نگذارند ما زراعت داشته باشیم. 
همانطوری که خود آن مردک از عمال 
آمریکا بود و برای بازار درست کردن 

آمریکا این کار را کرد و نقشه از آنها بود و او اجرا می کرد.)1(
این مصیبت ها که ما مبتالی به آن هستیم از آمریکا و اذناب آن است برخورداری 
شاه از پشتیبانی رئیس جمهور آمریکا این کشتارهای بیرحمانه را به بار آورد و ملّت 
مسلمین را سوگوار کرد، برخورداری از )پشتیبانی( آمریکا تبریز را به خاک و خون 

کشید. که خجالت هم نمی کشیدند)2(
واقعیت این است که دول استکباری شرق و غرب و خصوصا آمریکا و شوروی 
عمال جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی تقسیم کرده اند در بخش آزاد 
جهان، این ابرقدرت ها هستند که هیچ مرز و حد و قانونی نمی شناسند و تجاوز به 
منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگی ملّت ها را امری ضروری و کامال توجیه 
شده و منطقی و منطبق با همه اصول و موازین خودساخته و بین المللی می دانند.

 اما در بخش قرنطینه سیاسی که متاءسفانه اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصًا 
مسلمانان در آن محصور و زندانی شده اند، هیچ حق حیات و اظهارنظری وجود 
ندارد، همه قوانین و مقررات و فرمول ها همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظام 
های دست نشاندگان و دربرگیرنده منافع مستکبران خواهد بود و متاءسفانه اکثر 
عوامل اجرایی این بخش همان حاکمان تحمیل شده یا پیروان خطوط کلی 
استکبارند که حتی فریاد زدن از درد را نیز در درون این حصارها و زنجیرها جرم 
و گناهی نابخشودنی می دانند، و منافع جهانخواران ایجاب می کند که هیچ کس 
حق گفتن کلمه ای که بوی تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته 
کند ندارد و از آن جا که مسلمانان جهان به علت فشار و حبس و اعدام، قدرت 
بیان مصیبت هایی را که حاکمان کشورشان بر آنها تحمیل کرده اند را ندارند، باید 
بتوانند در حرم امن الهی مصایب و دردهایشان را با کمال آزادی بیان کنند تا سایر 

مسلمانان برای رهایی آنان چاره ای بیندیشند.)3(
پی نوشت ها:

)1(: صحیفه نور، جلد: 8، ص : 188، در جمع اعضای انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در اروپا، 
تاریخ سخنرانی: 58/4/30

)2(: صحیفه نور، جلد: 2، ص : 41، پیام به مناسبت چهلم شهدای تبریز، تاریخ سخنرانی : 57/1/4
)3(: صحیفه نور، جلد: 20، ص : 230، پیام حج و قبول قطعنامه، تاریخ سخنرانی : 60/4/29

توهینسخنگویدولتروحانیبهملت!
محمد باقر نوبخت د ر تکرار طعنه ها و توهین های گذشته با اهانت به کرامت 

انسانی مرد م د ر گفت وگوی زند ه تلویزیونی گفت :
یارانه کسانی که از چند  ساعت قبل از واریز یارانه، کارت به د ست د ر صف بانک 

هستند قطع نمی شود ، خیالشان راحت باشد!!

بلومبرگ : اصرار مسئوالن نفتی ایران د ایر برافزایش فوری صاد رات 
، د لیل اصلی سقوط بیشتر قیمت نفت د راین اواخر بود ه است .

برخــی از دست اندرکاران امر، وزیرنفت ایران را به مماشات د ر برخورد با 
عربستان سعود ی د ر اوپک متهم کرد ه واین عامل را یکی از عوامل مهم 

افت قیمت نفت ارزیابی کرد ه   اند .
از نگاه آنها راه حل به پایان رسیدن جنگ نفتکشها د ر سازمان اوپک 
رعایت  به  عقبنشینی  به  ا و  ساختن  واد ار  و  د رمقابلعربستان  ایستاد ن 
سهمیه کلی است که براین اساس تولید وعرضه نفت بدون سروصدا از 

ناحیه ایران است .
پرسش اساسی این است که مسئوالن نفتی کشور چرا اصرار د ارند با بیان 

سخنانی عجیب ، روان بازار نفت را پریشان تر سازند ؟؟
اگر وزارت نفت توان افزایش یک میلیون بشکهای نفت را د ارد، همانند 
عربستان آن را اجرایی کرد ه و نیازی هم به رسانهای کرد ن این ماجرا 

نیست!!
راه حل دیگر هم تمرکز ایران بر اساسنامه اوپک بود ه ؛ چون عربستان با 

انجام برخی اقدامات اساسنامه را از بین برد ه است .
ازنگاه د ست اندرکاران امر، ایران نباید د رمقابل اقدامات ناد رست عربستان 
سعود ی سکوت کند ، موضوعی که الاقل د ر د و سال اخیر هیچ انگیزه 
ای از ناحیه زنگنه برای مقابله با گسترش نفوذ بیشتر آل سعود د ر اوپک 

دیده نشده است .

دولتمردان یاد بگیرند ...!!!

ای بابا؛ یکشنبه که تعطیل بود!
روزنامه کیهان درستون گفت و شنود خود نوشت:

ال سی  که 1000  اعالم شد  برجام،  اجرای  روز  اولین  در  گفت: 
گشایش یافته است!

تمام  که  بود  یکشنبه  روز  برجام  اجرای  روز  اولین  ولی  گفتم: 
بانک های خارجی طرف معامله تعطیل بودند.

به  را  ادعای گزاف و غیرواقعی  این  گفت: پس چرا می خواستند 
خورد ملت بدهند؟!

اعالم کرد که گشایش 1000 ال سی  اقتصاد  گفتم: دیروز وزیر 
»نمادین«! بوده است نه این که واقعا گشایش یافته باشد.

اعتراف  بوده،  بیجا  ادعا  آن  فهمیده اند  همه  که  حاال  گفت: 
می کنند؟!

گفتم: شاعری نزد یکی از خان ها رفت و شعری را که در مدح او 
سروده بود، خواند.

خان گفت هنگام برداشت محصول بیا تا صله بدهم و از خجالتت 
برای  و شاعر  رسید  و هنگامی که وعده سرخرمن  بیایم  بیرون 
دریافت صله مراجعه کرد، خان گفت کشک چی، پشم چی؟ تو 
یک شعر خواندی که من خوشم آمد و من هم یک وعده دادم که 

تو خوشت بیاید! و همان موقع بی حساب شدیم!

گزینه های روی میز زیر پای سربازان خدا !

ملوانان پس از دستگیری گریه می کردند ...!!!



شاید برای نوشتن درباره روز اجرای برجام کمی دیر باشد اما واقعیت 
این است که در این روز اساساً اتفاق جدیدی بوقوع نپیوست که نیاز 
به نوشتن و یا تحلیل داشته باشد، زیرا همانطور که از قبل نیز بارها 
منتقدان برجام اعالم کرده بودند، به معنای واقعی کلمه زیرساخت 
تحریم ها سر جای خود باقی مانده است و در مقابل آن چیزی که از 

بین رفته، زیرساخت تاسیسات هسته ای ایران است.
اما واقعیت مهم تری از روز اجرای برجام وجود دارد و آن این است 
علیرغم اینکه طی دو سال گذشته و بعد از اعالم خبر توافق ژنو در 
آذر 92، لوزان در فروردین 94 و وین در تیر 94 بخشهایی از حامیان 
دولت و طبقات مرفه در نقاط شــمالی تهران به بهانه توافق هسته 
ای و لغو تحریم ها به خیابان آمده و ابراز شــادمانی کردند، این بار 
پس از آنکه حتی بارها اعالم شده بود قرار است در روز اجرای برجام 
رسماً تمام تحریم ها برداشته شود، هیچ واکنش اجتماعی مثبتی در 
این باره از ســوی همان طیف خاص نیز صورت نگرفت و از همین 
گزاره می توان به خوبی فهمید امروز ادعای  لغو همه تحریم ها در 

دل توده های مردم چقدر باور شده است.
تاکید می کنم که از ابتدا نیــز واکنش های متوهمانه اقلیت مرفه 
ساکن شمال تهران نمادی از خوشحالی توده های مردم نسبت به 

توافق هســته ای نبود اما نکته مهم اینجاست که این بار حتی این 
بخش از جامعه نیز نتوانستند روز اجرای برجام را بهانه ای برای یک 
واکنش اجتماعی مثبت نسبت به توافق هسته ای قلمداد کنند چرا 
که طی دو ســال و نیم اخیر، گذر زمان و افزایش تجربه و ظرفیت 
فکری مردم، یک آدرس غلط را بیش از همیشــه ابطال کرد و آن  
جمله معروف حســن روحانی بود: »چرخ زندگی مردم  زمانی بهتر 

می چرخد که چرخ سانتریفیوژها کمتر بچرخد.«
همه واقعیت برجام و پســا برجام دــر همین رویداد مهم اجتماعی 
نهفته  است. چرا که اساس شکل گیری برجام هم در همین مساله 
ریشه داشــت. برجام  تابستان 94 منعقد نشــد، خرداد 92 به ثمر 
نشست، همان زمانی که آدرس غلط ارتباط دادن چرخ زندگی مردم 
با چرخ ســانتریفیوژها توسط مردم باور شد و حاال دقیقاً این گزاره 
اشتباه به سرعت در شیب ابطال افتاده است چرا که مردم به جای 
آرزوها، واقعیات را مشاهده می کنند که امریکا چطور در همان روز 

اجرای برجام تحریمهای جدید علیه ایران را اعمال می کند!
واقعیات برجام امروز  به خوبی به مردم نشــان داده که در ازای از 
بین بردن ده تن اورانیوم غنی شده، بتن ریختن در راکتور اراک، از 
بین بردن چند هزار سانتریفیوژ، صدور مجوز بازرسی های بی سابقه 

برای آژانــس و ... قیمت دالر حتی 200 تومان هم ریزش ندارد و 
سقوط بورس ادامه دار است و دقیقاً درس گرفتن از همین واقعیات 
اجتماعی تلخ و تحقیر کننده است که می تواند باعث جهش تاریخی 
یک ملت شــود. اساساً اگر باور داشــته باشیم که رشد اجتماعی و 
سیاسی مردم برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقالب چقدر مهم 
است، قطعاً اذعان می کنیم که این مساله آنقدر ارزش دارد که حتی 
بیش از این نیز برای آن هزینه شود چرا که واالترین اهداف انسانی 
و آرمانی با وجود بهترین رهبر تاریخ نیز بدون آمادگی و رشــد امت 
امکان تحقق ندارد! لذا امروز دیگر هر چقدر این بخش از ســخنان 

حکیمانه رهبر انقالب در 12 آبان 92 را مرور کنیم، کم است:
 »این تجربــه )مذاکره با آمریکا در موضوع هســته ای( ظرفّیت 
فکــری ملّت ما را باال خواهد برد؛ مثل تجربه ای که در ســال 82 
و 83 در زمینه ی تعلیق غنی سازی انجام گرفت، که آن وقت تعلیق 
غنی ســازی را در مذاکرات با همین اروپایی ها، جمهوری اسالمی 
بــرای یک مّدتی پذیرفت. خب ما دو ســال عقب افتادیم، لکن به 
نفع ما تمام شــد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی سازی، امید 
همکاری از طرف شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق 
اختیــاری را - که البّته به نحوی تحمیل شــده بود، لکن ما قبول 

کردیم، مســئولین ما قبول کردنــد - آن روز قبول نکرده بودیم، 
ممکن بود کسانی بگویند خب یک ذّره شما عقب نشینی میکردید، 
همه ی مشکالت حل میشد، پرونده ی هسته ای ایران عادی میشد. 
آن تعلیق غنی ســازی این فایده را برای ما داشــت که معلوم شد 
با عقب نشــینی، با تعلیق غنی سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل 
کردن بسیاری از کارها مشــکل حل نمیشود؛ طرف مقابل دنبال 

مطلب دیگری است ... 
البّته بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم ]از[ 
این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به دســت 
بیاید، لکن تجربه ای است و پشتوانه ی تجربی ملّت ایران را افزایش 
خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد اّما الزم اســت ملّت 
بیدار باشد.«                                 نویسنده : امیرحسین ثابتی

آقــای ظریف اعالم کرده که نه خودش و نه وزارت خارجه در 
انتخابات دخالتی نخواهند داشت: »بنده و وزارت امور خارجه به 
عنوان دستگاه حاکمیتی فراجناحی که مسئول پیگیری اهداف 
ملی در صحنه بین المللی است، طبق مقررات و اساسنامه خود 
به هیچ وجه در مسائل داخلی دخالت نکرده و مجاز به همراهی 
یا مخالفت با افراد و احزاب و گروههای سیاســی در انتخابات 
نیست.« تاکید ایشان بر عدم دخالت بر وضعیت انتخابات آینده، 
یک موضع اصولی و دقیق است اما متاسفانه با عملکرد ایشان 

تناسبی ندارد.
افکار عمومی آن قدر هم فراموشــکار نیست که سخنان آقای 
ظریف در جمع اعضای شــورای روابط خارجی آمریکا در مهر 
ماه 93 را فراموش کند، بویژه جایی که وی در پاســخ به سوال 
هاله اسفندیاری گفت: »اگر با وجود تالش های ما برای تعامل، 
این تالش ها بی نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند 
داشــت تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار 

می شود، به این عملکرد ما )با آرای خود( پاسخ دهند. 
وقتی قباًل در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته ای با جامعه 
بین المللی در ســال های 2004 و 2005، توافق هایی کردیم و 

تالش های ما بــرای عملکرد 
اتحادیــه  از جانــب  شــفاف 
اروپایی رد شــد، مردم جواب 
ما را با انتخاب رئیس جمهوری 
متفاوت دادند که مرا هم زود 

بازنشسته کرد!«
این سخنان وزیر خارجه ایران 
در جمع اعضای شورای روابط 
خارجی آمریکا به خوبی نشان 
می داد که برای دولت یازدهم 
نه یــک توافق خــوب، بلکه 
توافــق به هر قیمــت اولویت 

دارد چراکه اساســًا دورنمای سیاست خارجی دولت روحانی بر 
مبنای گســترش رابطه با امریکا به هر بهانه و قیمت و به تبع 

آن بهره وری از آن در عرصه سیاست داخلی است.
 لذا آقای ظریف به جای ژســت عدم دخالت در انتخابات، باید 
صادقانه  تر ســخن بگوید و رسمًا اعالم کند که روند دخالت 
دســتگاه دیپلماســی در انتخابات آینده و به طور کالن تر در 

عرصه سیاســت داخلی، از همان 
روز اول روی کار آمدن این دولت 

آغاز شده است.
فرامــوش نکنیم این گــزاره را نه 
فقط ســخنان مورد اشاره ظریف، 
که اظهارات گری ســیمور مشاور 
ســابق اوباما و مدیر اجرایی مرکز 
بلفر اسفند 92 در سخنرانی خود در 
مرکــز مطالعات راهبردی لندن نیز 

تایید می کند:
»برخــی از ایرانــی هایی که من 
با آنها صحبت کردــه ام و مدعی 
هســتند از جانب حکومت ایران سخن می گویند بی سر و صدا 
به من گفتند که آمریکا باید در حوزه مســائل هسته ای نرمش 
داشــته باشد تا اینکه دست حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
تقویت شود و به پیروزی در عرصه سیاست خارجی دست پیدا 
کند و تحریمهای اقتصادی ایران برداشته شود و او درموقعیتی 
قوی قرار داشته باشــد تا بتواند تندروها را در انتخابات بزرگ 

پیش روی ایران یعنی انتخابات مجلس شکســت بدهد و وقتی 
او دــر چنین موقعیتی قرار بگیرد می تواند ایران را به ســمت 
سیاســتهای معتدل تر هم در عرصه داخلــی و هم درعرصه 

سیاست خارجی هدایت کند.«
 و مهم تر از همه اینها ســخنان جان کری در مرداد ماه سال 

جاری در جمع اعضای شورای روابط خارجی آمریکا: 
»اگر ما به این توافق پشــت کنیم، یک پیام به افراط گرایان در 
ایران می فرستیم و آنان احســاس خوبی خواهند کرد و کسی 
نمی داند که در انتخابات بعدی چه بر سر روحانی می آید. توان 
بالقــوه روحانی و ظریــف برای مذاکره با غرب و رســیدن به 

جمع بندی از قضاوت من با دشواری های زیادی روبه رو بود.«
الزم به ذکر اســت پیش از این در دوره مذاکرات هسته ای در 
دولت اصالحات نیز دکتر ظریف خطاب به البرادعی هشدار داده 
بود که در صورت از دســت رفتن توافق هســته ای سه کشور 
اروپایی در ایران، معادالت سیاســی داخــل ایران با انتخابات 
ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد و عماًل طی این صحبت ها، 
از لزوم توافق به هر قیمت با غرب در ازای حفظ قدرت توسط 

جریان غربگرا در داخل کشور سخن گفته بود .

ســایت جماران یکی از دو پرتال وابسته به این موسسه است 
که عملکرد آن در موضع گیــری ها و خصوصًا در مواقع بروز 
اختالفات رایج سیاســی درباره اتفاقات عمومی کشور نه تنها 
برخالف مصرحات امام راحل بلکه همواره نشانگر وابستگی به 
جناح خاص و در راســتای تبدیل شدن به تریبون یک طرفه و 

خانوادگی بوده است.
حمایت از فتنه گران و تالش برای بازســازی چهره رسانه ای 
آنها، حمایت یکجانبه از دولت، طرفداری آشکار از کاندیداتوری 
حسن خمینی در خبرگان رهبری و استفاده از اعتبار این رسانه 
برای مطرح کردن شــخصیت حقیقی حســن خمینی، عالمه 
ســازی و تدارک اخبار در جهت معرفی وی به عنوان مجتهدی 
نواندیش و طراز اول شــیعی،    حمایت از طیف همسو با هاشمی 
رفســنجانی و پوشــش رسانه ای مســتمر فتنه گران با هدف 
تخریب های جناحی، عملکردی اســت که این ســایت از خود 

به ثبت رسانده است.
اتهام زنی های مکرر به شورای نگهبان در قالب نشر گفتگوها 

و ســخنرانی ها، نشانگر عدم اســتقالل این سایت و موسسه 
اســت. چرا که حمایت قاطع از جایگاه شــورای نگهبان و نه 
تضعیف این بزرگترین دســتاورد انقالب اسالمی، از بدیهیات 

رفتار سیاسی حضرت امام بوده است.

اگر امروز اتهام جناحی شــدن و عمل مبتنی بر ســلیقه گرائی 

شــورای نگهبان تیتر بی تغییر اخبار ســایت جماران است، آیا 
تحریف اندیشــه های امام)ره(، تفســیر به رأی بیانات و سیره 
سیاسی ایشــان و تضعیف شورای نگهبان کاری خالف حق و  

حق الناس انتخابات، خواست مردم،و جفا به امام نیست؟
تیتر های تهاجمی،نتیجه مشی جناحی و قبیله گرایی سیاسی

طرح اتهامات علیه شــورای نگهبان بــا تیترهایی چون »این 
دوازده نفــر با نظام چه خواهند کــرد؟!«، »خطر تک صدایی 
در مجلس« و تلقین دوگانه علما-شــورای نگهبان و همچنین 
طرفداری بی حساب از حسن خمینی با اخباری چون »بزرگان 
قم در مورد یادگار امام چه میگویند؟« و انتشــار عکســهای 
کودکی او در ســایتی که با پول بیت المال به عنوان رســانه 
مستقل و به اسم امام خمینی)ره( فعالیت میکند قطعًا برخالف 

مشی اعتدال و استقالل سیاسی است. 
نشر پیوسته مطالبی در جهت اتهام زنی های به ناحق و تضعیف 
شــورای نگهبان  چه سنخیتی با امامی دارد که زیرسوال برنده 
رأی شــورای نگهبان را مفســد فی االرض میدانســت؟ اگر 

امام)ره( جایگاه شــورای نگهبان را جایگاه حافظ مصالح اسالم 
و مســلمین میداند، نشــر نقادی های تخریبی و غیر سازنده به 
اســم امام و از رسانه منتسب به نام ایشان چطور توجیه خواهد 
شد؟ زیر سوال بردن غیرمستقیم حق نظارت استصوابی و اصل 
شورای نگهبان و کنایه به عدالت فقها به نام امام راحل، منافع 

چه کسانی را تامین میکند؟
گفتنی است بودجه دو سال پیش این موسسه 11 میلیارد تومان 
بوده اســت )معادل 1.2 درصد بودجه وقت صدا و ســیما(  اما 
بودجه پیشــنهادی دولت تدبیر برای این موسسه در سال 95 
معادل 59.5 میلیارد در نظر گرفته شده است که این معادل 4.5 

درصد کل بودجه صداوسیمای جمهوری اسالمی است!

شهرستان مبارکه
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امام خامنه ای )مدظله( : عقل و فهم و تحلیل جوانان 
حزب اللهی از برخی بزرگترها بهتر است

مهم ترین شــرط یک رقابت سالم، 
شــرکت همه ی واجدان شرایط رأی 
دادن و حتی آن کسانی است که نسبت 

به نظام مسئله دارند.
ممکن اســت افرادی نسبت به نظام 
مسئله داشته باشند اما این افراد قاعدتًا 
نسبت به امنیت، پیشــرفت و عزت 
کشور مســئله ای ندارند و بر همین 

اساس اگر خواهان استمرار امنیت ملی، افزایش عزت ملی و تضمین پیشرفت و 
حرکت روبه رشد کشور هستند، باید در انتخابات شرکت کنند.

عده ای کمین کرده اند که با حضور نیافتن مردم در انتخابات، با تحریم یا سست 
کردن انتخابات، از نظام جمهوری اسالمی مچ گیری کنند، اما ملت در مقابل 
این کمین کرده هاِی نابکار، کارآمدی خود را نشان داده و در این انتخابات هم 

نشان خواهد داد.
حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند ، این سخن 
به معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس 

بفرستند.
در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصل نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز 
تصمیم گیری راه نمی دهند و حتی در کشوری همچون آمریکا که خود را نماد 
آزادی معرفی می کند و عده ای ساده لوح هم آن را قبول و ترویج می کنند، در 
دوران رقابت بلوک شرق و غرب، افراد را با اندک اتهاِم گرایش سوسیالیستی، 

کنار می گذاشتند.
برخی دائماً کلمه ی »تندروها« را تکرار می کنند که منظور آنها جریان مؤمن 
و حزب اللهی است، در حالی که نباید جوانان انقالبی و حزب اللهی را متهم به 
تندروی کرد زیرا این جوانان با اخالِص تمام و با همه ی وجود در میدان حاضرند 
و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی الزم باشد، وسط میدان هستند.

نباید به صرف یک اتفاق بسیار بد و غلط همچون حمله به سفارت عربستان، 
پای حزب اللهی ها و جوانان مؤمن و انقالبی را وسط بکشند.

عقل و فهم همین جوانان انقالبی و حزب اللهی و تحلیل آنان در مورد مسائل 
در موارد زیادی، از برخی بزرگ ترها بهتر است و نباید این جوانانی که سینه چاک 
انقالب و اسالم هستند به بهانه ی حمله به سفارت عربستان و یا قبل تر، حمله 
به سفارت انگلیس که هر دو به ضرر کشور و اسالم است و بنده هم بدم آمد، 

تضعیف شوند و مورد تهاجم قرار گیرند.
حضرت امام خامنه ای با انتقاد از کسانی که همین حد از نتایج اجرای برجام را 
نیز ناشی از لطف آمریکا، وانمود می کنند افزودند: عده ای می خواهند در این 
فرصت، چهره ی منحوس استکبار را بزک کنند! که این حرکت، خیلی زشت 

و خطرناک است.
اگر قلدِر محله، خانه و اموال شما را به زور غصب کند و شما نهایتاً با تالش و 
زحمت او را مجبور کنید از بخش هایی از خانه تان بیرون برود، آیا این، نتیجه ی 

لطف آن زورگو بوده یا ثمره ی قدرت و تالش شما؟
دستاوردهای هسته ای، حاصل تالش و نبوغ دانشمندان ایران، از جمله چهار 
شهید ارزشمند هسته ای و حمایت و ایستادگی ملت بوده و این واقعیات همراه 
با تالش مسئوالن، دشمن را وادار به برخی عقب نشینی ها کرده است، بنابراین 
کمال بی انصافی است که برخی، این نتایج را »لطف آمریکایی ها« تبلیغ کنند!

البته معتقدم از این بهتر هم می شد کار را انجام داد اما به هر حال توانایی، فرصت 
و امکانات، همین نتایج را به همراه آورد که کار مهم و قابل توجهی هم هست.

ظریف 93 یا ظریف 94 !!؟

تبدیل شدن سایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( به تریبون تخریب شورای نگهبان

پیشنهادی جالب به رئیس جمهورجهت استحضار رئیس دولت فتح الفتوح
با » فرمول برجام« با شورای نگهبان مذاکره کنید!اوباما مجوز اعمال تحریم های جدید علیه ایران را صادر کرد!

جشن دولت، بدون ملت
مردم لغو تحریم ها را باور نکردند، »هزینه های سنگین« را احساس کردند؛ جشن برجام را تحریم کردند

امام خامنه ای: نادیده گرفتن هزینه های سنگین برجام، بی صداقتی با ملت است

هفته  گذشــته و پس از اعالم اجرایی شدن برجام "باراک اوباما" 
رئیس مجهور آمریکا دستور اجرایی لغو حترمی های اعمال شده علیه 

برنامه هسته ای ایران را صادر و کنگره را از این اقدام مطلع کرد.
جیکــوب لو، وزیر خزانــه داری آمریکا، هم گفت که کشــورش 
حترمی های ضدایرانی خارج از چارچوب برنامه جامع اقدام مشرتک 

را ادامه خواهد داد.
لو در بیانیه ای اعالم کرد آمریکا حترمی  ها درباره اقدامات قابل حترمی  
ایــران را در خارج از چارچوب برنامه جامع اقدام مشــرتک ادامه 

خواهد داد.
وی گفت: "مهان گونه که مهیشه گفته امی، برجام به مسائل هسته ای 
پرداخته و سایر حوزه هایی را که رفتار ایران غریقابل پذیرش مانده 
شامل منی شــود. ما به هدف قرار دادن اقدامات قابل حترمی ها در 
خارج از برجام ادامه می دهیم، اقداماتی که شــامل محایت ایران 
از تروریســم، بی ثباتی منطقه ای، نقض حقوق بشر و نیز توسعه 

موشک های بالستیک می شود".
اما اوباما در خبشی از فرمان اجرایی لغو حترمی ها به وزیر خزانه داری 
اجازه داده است تا با رایزنی با وزیر امور خارجه آمریکا حترمی هایی را 
علیه اشخاص مشمول خبش 1244 قانون آزادی ایران و مقابله با 
گسرتش هسته ای ایران مصوب 2012 میالدی یکی از حترمی های 

ذیل را اعمال کند:

الف( ممنوعیت مؤسســات مالی آمریکا از ارائه وام یا اعتبار به این 
اشخاص

ب( ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال ارزی این اشخاص با آمریکا
ج( ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اعتبار یا پول بنی مؤسسات مالی یا 
از طریق آنها یا به هریک از مؤسسات مالی آمریکا با این اشخاص

د(  انسداد مهه دارایی ها و منافع این اشخاص در آمریکا
ه( ممنوعیت مهکاری سرمایه گذاری در خرید مبالغ قابل توجهی از 

اوراق سهام یا اوراق قرضه این اشخاص
ی( ممنوعیت یا حمدودیت واردات کاال، فناوری و خدمات، مستقیم و 

غریمستقیم از این اشخاص به آمریکا
و( اعمــال حترمی های خاص علیه مدیر یــا مدیران اجرایی که با 

اشخاص حتت حترمی مهکاری کنند.

هفته گذشته پس از اظهار نظر روحانی مبنی بر الگو گرفتن از مدل 
برجام در مسئله تائید صالحیت ها خبرگزاری بسیج در یادداشتی 

نوشت:
ریاست محترم جمهوری که عادت به نیش و طعن و کنایه دارند، 
اخیراً برای نشان دادن نارضایتی خود از رسیدگی به صالحیت ها 
خواستار اجرای مدل برجام )شوخی یا جدی( برای مذاکره در این 
رابطه شــده اند. فارغ از اینکه این کنایه روحانی اهانت غیر قابل 
گذشــتی به یکی از ارکان قانونی انقالب و نظام اســت، به نظر 
می رســد اتفاقاً خیلی هم بیجا و بیراه نباشد که آقای روحانی سر 
حرفشان بایستند و همین مدل را اجرا کنند! تا شاید دولتی ها به 
قدر سوزنی از جوالدوزی که با آن زیرساختهای هسته ای را دریده 
اند )و داغ تحقیر یک ملت را در کارنامه ی خود ثبت کرده اند( را 

خودشان هم بچشند. مثاًل دولت بپذیرد:
مقدمتاً 30 ماه با شورای نگهبان مذاکره کند و در این 30 ماه بدون 

آنکه کسی تأیید شود؛ 5 بار جشن پیروزی بگیرد!
چند هــزار نفر از اصالح طلب ها، لیبرالها، تکنوکراتها، اعتدالیون 
و... را جمع آوری کند و )مثل سانتریفوژ های اوراق شده( به انبار   

بفرستد!
دفتر مرکزی احزابی مثل اعتدال و توســعه ، کارگزاران و ... را به 

انضمام دهان کثیف سران فتنه؛ با سیمان پرکند!

نشــریات زنجیره ای جریان برانداز را با دفتر و دستک و عوامل 
خائنشــان، از کشور خارج کرده و به جای آنها، به اندازه چند برابِر 
اوراق سیاهشــان کاغذ مفت فرنگی بگیرد و تحویل نشــریات 

انقالبی دهد!
دولــت محترم بپذیرد که ایران بدون فتنــه گران و نفوذی های 
دشــمن، کشــوری امن تر خواهد بود و سایه فتنه و جنگ از سر 

مملکت رخت خواهد بست.
در مقابل هم مثال قول بگیرد کسانی را که خواستار تأیید صالحیت 
آنهاست، تأیید صالحیتشان مثل یک صدقه تحت فرمان شورای 
نگهبان فقط برای مدت 120 روز تأیید موقت شــود و طی یک 
پروسه 15 ســاله )و بلکه 25 ساله( بعد از راستی آزمایی و نصب 
دوربین در محل کار و منــزل آنها و حصول اطمینان از برطرف 
شــدن دالیل خطرزا بودنشان، احتمااًل )و فقط »احتمااًل«( تأیید 
صالحیــت بگیرند! این را هم بپذیرند کــه نظام، هیچ تضمینی 
نخواهد داد که پس از 25 سال راستی آزمایی، برچسب صالحیت 
را روی پیشانی آنها بچسباند! جناب روحانی اگر برای چشیدن طعم 
تلخ تحقیر و ذلت آمادگی دارند لطفاً اعالم بفرمایند، البته ایشان 
مجازند در سراسر دوره دو ساله مذاکرات مانند یک بازی برد برد 
تمام عیار، بارها و بارها برای هیچ و پوچ جشن بگیرند و این فتح 

الفتوح را با فتح خرمشهر قیاس کنند!

ظریف 93 در جمع آمریکایی ها :
 اگر در مذاکرات شکست بخوریم ، مردم در انتخابات جواب ما 

را می دهند ، پس نباید فرصت توافق از بین برود

ظریف 94 در بین خبرنگاران : 
بنده و وزارت امور خارجه در مسائل داخلی و در انتخابات 

دخالت نمی کنیم !!!

هدف از هجمه به شورای نگهبان، خدشه در اعتماد مردم 
به نظام است

آیت ا... محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به هجمه های گسترده علیه شورای 
نگهبان گفت: این که برخی همواره تالش می کنند در سالمت انتخابات 
تشکیک کنند، بدون شک توطئه دشمنان و استکبار جهانی بوده و از خارج 

هدایت می شود.
وی افزود: تشکیک در انتخابات در حقیقت با هدف شکستن اقتدار ملی 

و ایجاد بی اعتمادی در بین آحاد مردم نسبت به نظام صورت می گیرد.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با بیان این که هر کس در گود 
تشکیک در انتخابات وارد شود آگاهانه یا نا آگاهانه در حال پیاده کردن 
اهداف دشمن است، اظهار داشت: این گونه افراد در زمین دشمن بازی 
می کنند، شــورای نگهبان که از نعمت های الهی است ضامن برگزاری 

انتخابات سالم به شمار می رود.
وی با بیان این که اعضای شورای نگهبان به ویژه فقهای آن افرادی متقی 
و عادل هستند، ابراز داشت: فقهای بزرگوار حاضر نیستند ذره ای از مسأله 
انتخابات که حق مسلم مردم است کوتاه بیایند و همچنین مماشات نکرده 

و تحت تأثیر جو و فشارهای داخلی و خارجی قرار نمی گیرند.

وقتی دیپلماسی غلط ژنرال های نفتی، قیمت نفت ایران را 
تا ۲۲ دالر کاهش می دهد

رد درخواســت ونزوئال از سوی ایران همراه با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس که در راستای ضربه زدن به اقتصادی ایران با اقداماتی همچون 
افزایش تولید نفت، قیمت آن را کاهش دادند در حالی صورت می گیرد 
که ونزوئال جایگاه مهمی را در تولید نفت جهان داشته و اخیراً توانسته طی 
رایزنی هایی با روسیه، این کشور را برای در پیش گرفتن سیاست هایی 
که منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد با خود همراه سازد و این دو 
کشور روسیه مجموعا بیش از 13 میلیون بشکه نفت در روز تولید می 
کنند و هر دو از همپیمانان استراتژیک ایران محسوب می شوند و اگر 
عراق با تولید بیش از 4 میلیون بشکه نفتی را نیز به کشورهای همسو با 
خود اضافه کنیم به جایگاه مهم ایران در معاهدات بین المللی انرژی پی 
خواهیم برد، بطوریکه رایزنی گسترده ایران در آخرین جلسه فوق العاده 
اوپک برای بررسی کاهش قیمت نفت، در سال 2008 به قطع تولید بی 
سابقه نفت اوپک منجر شد. پس از این قطع تولید، قیمت نفت در یک 

سال دو برابر شد.
از جمله سوابق منفی زنگنه در دیپلماسی نفتی که منجر به کاهش شدید 
قیمت شد امضاء کردن بیانیه آخرین نشست اوپک از سوی  ژنرال های 
نفتی دولت یازدهم است که عمال این سازمان کنترل کننده قیمت و تولید 
نفت را به نهادی بی تفاوت نسبت به قیمت گذاری نفت مبدل کرده و 
اجازه تولید نفت بدون محدودیت به اعضاء را اعطا کرده است، این طرح 
امریکایی که با همکاری عربستان در بیانیه پایانی اجالس اخیر اوپک 
گنجانده شده بود، بدون اقدامی خاص از سوی تیم ایرانی، زنگنه و ژنرال 

های همراه وی، پذیرفته و مورد قبول ایران قرار گرفته است .

چرا سایت موسسه منسوب به امام نظرات امام را بیان نمی کند؟



رأی به اصلح یا صالح مقبول  یکی از مباحثی است که در انتخابات دهم 
مجلس شورای اسالمی مبنای اختالف بین اصولگرایان قرار گرفته 
است . اینکه این الفاظ  و این تئوری از کی و کجا وارد عرصه  ادبیات 
سیاسی شد را شاید بتوان با یک بازگشت کوتاه به  تاریخ سیاسی دهه 

گذشته براحتی بدست آورد . 
اردیبهشت و خرداد سال 84 اصولگرایان  با 4 کاندیدا در عرصه ی 
انتخابا ت وارد شدند و این در حالی بود که اختالف درون گفتمانی بین 
اصولگران به اوج خود رسیده بود و عده ای معتقد بودند باید فردی را در 
انتخابات معرفی کرد که مقبولیت  باالیی داشته باشد . حتی اگر اصلح  
نباشد . همان روز ها بود که احمد توکلی شهر به شهر برای تبلیغات 
قالیباف سخنرانی می کرد و معتقد بود : ما به دنبال انتخاب اصلح 

نیستیم ، به دنبال صالح مقبول هستیم  . 
کاندیدایی   ، اصولگرا  کاندیدای  این 4  برابر  در  که  بود  حالی  در  این 
ناشناس در سمت شهرداری تهران  به عرصه آمده بود که نه شهرتی 
داشت که برای وی رأی آور باشد و نه تبلیغاتی که بتواند در نظر سنجی 

ها ی قبل از انتخابات وی را دارای مقبولیت  نشان دهد . 
با این حال ، نتیجه چیز دیگری شد . رأی  کاندیداهای به اصطالح رأی 
آور در نظر سنجی ها  ثابت بود و رأی آقای شهرداری که با شعاراحیای 
ارزش های  انقالب پا به میدان رقابت گذاشته بود  روز به روز در حاشیه 
استان ها افزایش پیدا می کرد . رأی آوری احمدی نژاد در سال 84 
اولین جایی بود که  تئوری  صالح مقبول  به جای اصلح با شکست 

مواجه شد . 
اما قائالن به این ادبیات و تئوری سیاسی بار دیگر در انتخابات مجلس 

نهم جایگزینی صالح مقبول  به جای اصلح را مطرح کردند .
منوچهر متکی مسئول اجرایی جبهه متحد اصول گرایان  در انتخابات 
مجلس نهم  در بهمن ماه سال  90 در جمع  جامعه اسالمی دانشجویان 
انتخاب  هشتم  مجلس  انتخابات  خالف  بر  امسال   : گفت  مشهد 
کاندیدای مورد حمایت جبهه  متحد را به مردم سپاریم و با نظر سنجی 
و کسب نظر مردم ، هرکس را که اقبال بیشتری از سوی مردم داشت 

در لیست قرار دادیم و معتقد بودیم که نظر سنجی به عنوان یک روش 
علمی در گام آخر برای تهیه لیست مورد استفاده قرار گیرد .  

اما این صحبت همانجا از طرف یکی از دانشجویان  با این  انتقاد مواجه 
شد که : » شما  مسأله ی نظر سنجی را امتیاز جبهه متحد می دانید 
در حالیکه این یک نقطه ضعف است و آن هم بحث مقبولیت در نظر 
سنجی است . در حالیکه بعضی از معتقدین به نظام , جبهه متحد را به 
عنوان حجت شرعی می شناسند و انتظار دارند که جبهه متحد طبق 

فرمان حضرت امام )ره( اصلح را بر صالح ترجیح دهد .« 
در حال حاضر روز شمار گفتمان دهم در حالی به  انتخابات مجلس 
شورای اسالمی نزدیک می شود که گفتمان های مدعی اصولگرایی  
با پیشینه ی ذکر شده باز تئوری صالح مقبول را مطرح کرده اند و اینبار 
این مساله را  شاید بتوان به عنوان یکی از علت های اصلی افتراق بین 
اصولگرایان و معرفی نامزدهای متعدد بر شمرد . بعضی از دوستان 
بصورت قطعی و صریح  مبنای خود را  معرفی نامزد اصلح قرار داده 
و عنوان کرده اند که اصلح باید معرفی شود . در این میان بعضی دیگر 
می گویند خدا کند اصلحی وجود داشته باشد که مورد قبول همه باشد 
. اما اگر یک اصلحی بود که رأی نداشت، چه کار کنیم ؟ نکند هیچ 

اصولگرایی درهیچ سطحی از اصولگرایی موفق نشود؟  
سؤال این آقایان را شاید بتوان سبب خیری گرفت برای ارائه ی پاسخ 

هایی که توجه به آن ها خالی از لطف نیست . 
سؤال اینست اگر اصلحی بود که رأی نداشت آن وقت چه کنیم ؟ نکند 

غیر صالح رأی بیاورد؟ پس چه بهتر که صالح مقبول رأی بیاورد.
اگر قدمی در تاریخ اسالم بزنیم رد پای انتخاب اصلح  در وقایع مهم  
براحتی قابل رصد است  که  اولین و مهم ترین آن ، انتخاب حضرت 
علی )علیه السالم ( برای جانشینی  و خالفت در واقعه ی بزرگ غدیر 
بود . انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان جانشین رسول توسط پیامبر 
اکرم )ص( در حالی صورت  گرفت که پیامبر )ص( به مخالفت منافقین  
با حضرت علی )ع( و کارشکنی آنان علم داشتند و همچین صحابه ی 
صالحی هم وجود داشتند که  پیامبر می توانستند آن ها را به عنوان 
»صالحان  مقبول« ی که  کمتر مورد عناد  منافقین  هستند به خالفت 
و جانشینی برگزینند . اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که علی رغم تمام 
این شرایط پیامبر اکرم )ص( برترین مردم و نزدیکترین مردم از لحاظ 
سیره و اخالق و عمل به خو د را جانشین خود کرده و  من کنت مواله 

فهذا علی موال را اتمام حجتی بر مردم قرار دادند . 

هرچند بعد از فوت پیامبر )ص( تمام این واقعه به فراموشی سپرده شد 
و بحث سر خالفت باال گرفت . سقیفه ای شکل گرفت که  معترف به 
افضلیت علی )ع( و اصلحیت وی بود اما وی را برای خالفت جوان می 

دانست و ریش سفیدان را شایسته ی ردای خالفت معرفی می کرد . 
شاید حسن ختام این شرح تاریخی همین بس باشد که یاد آور شویم در 
سال 68 برخی افراد به آقای بهجت ) ره ( گفتند آقای خامنه ای برای 
رهبر شدن جوان است !!! ایشان در پاسخ این افراد ، فرمودند: همان 
یک بار که گفتند علی )علیه السالم( جوان است، برای هفت پشتمان 

کافیست. 
بنابر این اگر تئوری صالح مقبول موجه و مورد نظر رسول و ائمه اطهار 
بود ، قطعا ایشان هم در مواقعی که گزینه ی اصلح  ، موفق به کسب 
مقبولیت در بین  عموم نمی شد صالحان مقبولی را که طبق نظر 
و سلیقه ی شخصی مردم  ، بیشتر مقبولیت داشتند ، برای پیشوایی 
مسلمانان  معرفی میکردند . پس این ادعای آقایان که می گویند برای 
اینکه نظام اسالمی بدست نا اهالن نیفتد باید صالح مقبول را مطرح 
کرد  نه اصلح نامقبول را! در معارف و عقاید اسالمی جایگاهی ندارد و 
در غیر این صورت نبی مکرم اسالم و ائمه اطهار بر انجام آن شایسته تر 
بودند .  در همین زمینه در روایتی از پیامبر اکرم )ص( تصریح شده است 
که هرکس جلو دار عده ای از مسلمانان گردد در حالیکه می داند در بین 
مسلمین فردی بهتر از او وجود دارد، خائن به خدا و رسولش و مسلمانان 

خواهد بود .
حاال سؤال اینست :  آیا در حال حاضر آقایانی که با احساس تکلیف پا 
به عرصه ی رقابت گذاشته اند و خود را صالح رأی آور معرفی کرده اند 
، به این امر ایمان دارند که افرادی بهتر از آنان یعنی اصلح وجود ندارد؟ 
یا وجود دارد ولی نا مقبول است؟ اگر اصلح هستند و صالح تر از آن ها 
وجود ندارد پس چرا یک نامزد به عنوان اصلح معرفی نکرده و تئوری 
چند صالح مقبول را مطرح می کنند؟ و اگر نامزد اصلح وجود دارد به 
کدام  دلیل و حجت شرعی، تنها به تصور نامقبول بودن، اصلح  را کنار 
زده و مردم را ترغیب به انتخاب صالح رأی آور می کنند؟  و آیا این همان 

خیانتی نیست که رسول الله به آن انذار دادند؟
با توجه به صحبت های پیشین و آیه قرآن که می فرماید : إن الله یأمرکم 
أن تؤدوا األمانات إلی أهلها و روایت صریح پیامبر که کتمان کننده اصلح 
را خائن به اسالم و مسلمین می داند می توان به راحتی به این تیجه 
رسید که تحقیق در مورد اصلح و رأی به اصلح واجب شرعی است و 

عقل هم به همین امر حکم می کند . چرا که اگر صالحی بر سر کار بیاید 
و از عهده ی کار بر نیاید ضرر به خود و جامعه و امت اسالم زده است 

. واین در حالیست که اصلحی بوده که باید بر سر کار می آمده است.
این نکته نیز قابل ذکر است که بر فرض اصلح نا مقبول باشد ،  اگر 
صالح مقبول به نفع اصلح کنار رود و بر اصلح بودن وی اقرار کند 
نگرانی  این  بنابر   . ایجاد می شود  فرد اصلح مقبولیت  برای  قطعا 
آقایان مبنی بر رأی نیاوردن اصلح ،  با کناره گیری آنان به نفع  وی 

، براحتی قابل رفع است . 
و نکته ی آخر اینکه پایه و مبنای انجام هر عملی ، ادای تکلیف 
است . چنانکه امام خمینی ) ره  ( می فرمایند : ما مأمور به انجام 
وظیفه ایم نه حصول نتیجه . در حالیکه نظریه رأی به صالح مقبول ، 
برخالف این راهبرد مسلم، ، دستیابی به نتیجة مطلوب را  به قیمت 
چشم پوشی – ولو جزئی- از اصول ، مدنظر قرارمی دهد . اما امام 
می فرمایند : وصول به نتیجه مطلوب، فرع بر انجام وظیفه است 
بنابر این رأی به اصلح ،  واجب است ومشروط به مقبولیت اصلح و 

رأی آوری وی نیست .
اما در مورد انتخاب اصلح امام خمینی ) ره ( می فرمایند : اگر اصلح 
را انتخاب می کنید کاری  اسالمی می کنید و این یک محک است 
برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسالم است یا برای 
صالح خودتان . اگر انتخاب اصلح برای خودتان باشد  شیطانی ست اما 
اگر انتخاب اصلح برای مسلمان هاست ، » چه کسی و از کجاست ؟ « 
مطرح نیست ، از هر گروهی باشد ، حزب باشد یا غیرحزب ، نه حزب 
اسباب این می شود که غیر آن فاسد ، و نه صددرصد حزبی بودن باعث 

صالح آنهاست.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که تئوری صالح مقبول بر خالف 
ظاهر بسیط ، بدعتی بزرگ در عقاید سیاسی شیعه به حساب می آید و  
با کمی دقت نطر می توان فهمید بر اساس این تئوری ، بحث ولی فقیه 
که نظریه ی امام خمینی ) ره ( است بطور کلی زیر سؤال می رود . چرا 
که  نظریه ولی فقیه از مبنا و اساس بر پایه انتخاب اصلح است و انتخاب 

اصلح  در آن مهم ترین بعد تکلیفی مکلفین به شمار می رود . 
و الزم است افراد با بینش وسیع و توجه به دستورات الهی  قرآن و ائمه 
اطهار  و همچنین رهنمود های امام خمینی ) ره ( و امام خامنه ای )مد 
ظله العالی ( مبنی برتحقیق و  انتخاب اصلح  ، تکلیف الهی خود را به 
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4ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

چندی پیش در جلسه استانداران و فرمانداران سراسرکشور ، 
رئیس جمهور صحبتهایی مطرح کردند که باعث تعجب اقشار 
مختلف جامعه گردید که جا دارد به چند نکته از آن اشاره ای 

کنیم .
الف - ایشان به چند نکته از بندهای قانون اساسی اشاره 
کردند که این مسئله وقتی جالب می شود که آقای روحانی 
بندهایی که با تفکرات ومنافع دولتشان همخوانی ندارد را زیر 
سئوال می برند و در قسمتی دیگر صحبتهای خود برای تأیید 
یکسری رفتارها و فعالیتهای دولتمردان وهمفکرانشان استناد 
به قانون اساسی می کنند . رئیس جمهور محترم حتما مطلع 
هستند که قانون اساسی برای باب میل بودن دولت ایشان 
و هیچ دولت دیگری نوشته نشده که ایشان بخواهند آن را 
تفسیر به رأی کنند . قانون اساسی یک قانون کلی برای حفظ 
اصل نظام جمهوری اسالمی است که با تالش متخصصین 
حقوقی و اجتماع حقوقدانان وعالمان دینی و فقهی نوشته شده 
است وکارشناسان حقوقی و فقیهانی که وابسته به بدنه دولت 
نیستند باید معایب آن را بررسی و تصمیم گیری نمایند ، نه 
دولتمردانی که در رأس امور اجرای کشور هستند که تخصص 
الزم را در این زمینه ندارند . اگر پیشنهاداتی هم دولتمردان در 
مورد قانون اساسی دارند باید با مکاتبات اداری صورت پذیرد 
نه با درست کردن یک فضای تبلیغاتی به نفع همفکران خود 
آنهم از تریبون دولت . یادمان نرفته که در انتخابات سال 88 
خانواده آقای هاشمی که از حامیان اصلی آقای روحانی هستند 
دموکراسی و قانون را تا جایی قبول داشتند که نتیجه انتخابات 
به نفع خودشان باشد و دیدیم که وقتی عکس این قضیه اتفاق 
افتاد چگونه اصل نظام و انتخابات را زیر سئوال بردند و باعث 
آسیبهای فردی ، اجتماعی و بین المللی برای کشورمان شدند 
. پس باید از گذشته عبرت گرفت تا یک خطا دو مرتبه تکرار 

نشود که باعث خوشحالی دشمنان این ملت شود .
ب - ایشان در مورد صالحیت افراد برای انتخابات مجلس 
سخن گفتند که از ایشان به عنوان یک روحانی و سیاست مدار 
انتظار می رود که مسائل را ریز بینانه تر دنبال کنند و از سطحی 

نگری بپر هیزند . 
جناب رئیس جمهور می گوید مال ک تأیید صالحیت افراد 
فقط  باید تخصص آنها باشد نه چیز دیگر و باید گفت که مطمئنا 
داشتن تخصص یکی از الزمه های یک نماینده است ولی به 
تنهایی کفایت نمی کند چون خیلی از افراد بودند که متخصص 
بوده و حتی بعضی هم ادعای تدین هم داشته اند ولی بعد از 
رسیدن به پست و مقام ، چون تعهد دینی جزئی ازاعتقادات و 
باورهای قلبی آنها نبوده و فقط ظاهر سازی بوده ، در سرمستی 
قدرت  چه خیانتهایی که به این کشور و ملت نکرده اند ، که 
به این راحتی آسیبهای آن قابل جبران نیست . اگر از لحاظ 
قانونی بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم  در هیچ جای دنیا 

برای  نامزدهایی  که  کنید  پیدا  توانید  نمی  را  هیچ کشوری 
کسب کرسی های حکومتی تأیید شده باشند که مخالف قانون 
اساسی آن کشور بوده اند . یکی از اصلی ترین موارد برای تأیید 
شدن در همه جای دنیا متعهد بودن نسبت به قانون تعیین شده 
آن کشور است و این یعنی اینکه یک نامزد باید مبانی دینی و 
اعتقادی و مبانی فرهنگی و اجتماعی و مبانی قانونی و اخالقی 
آن کشور را محترم شمارد و به آن متعهد باشد . پس داشتن 
تعهد در کنار تخصص الزم و واجب است . حال سؤاالت ما از 

رئیس جمهور به این شرح است :
1- اگر فقط تخصص مالک باشد پس تکلیف نامزدین حامی 
فتنه وکاندیداهایی که اعالم برائت از فتنه گران نکرده اند چه 
می شود ؟ 2- آیا فتنه گران به تقدسات این مردم ، با آتش زدن 
قرآن و بیرق سیدالشهدا وآتش زدن مساجد و عکس امام و 
رهبری توهین نکرده اند و آیا به آتش کشیدن تقدسات جزئی 
از تعهد به قانون اساسی است ؟ 3- آیا آتش زدن فروشگاه ها 
، بانکها ، ادارات ، خیابانها واموال بیت المال جزئی از تعهد به 
قانون اساسی است ؟ 4- آیا ناامن کردن رفت وآمد مردم و 
مختل کردن زندگی عادی مردم جزئی از تعهد به قانون اساسی 
است؟ 5 – آیا بعد از رأی نیاوردن ، ابالغ پیام برای ریختن به 
خیابانها جزئی از تعهد به قانون اساسی است ؟ 6- آیا اعالم 
دروغ کسب بیشترین آراء آنهم قبل از پایان شمارش آراء جزئی 
از تعهد به قانون اساسی است؟ 7- آیا هم صداشدن با دشمنان و 
یاری خواستن از آنها برای براندازی نظام جزئی از تعهد به قانون 
اساسی است؟ 8- آیا اعالم برائت نکردن از دشمنان ) با اطالع 
از دخالت داشتن آمریکا ، صهیونیسم وکشورهای غربی و عربی 
( از سوی این افراد جزئی از تعهد به قانون اساسی است؟9- آیا 
درخواست لغو حصر خانگی خائنین به کشور و مردم که چهره 
بین المللی کشور را خدشه دار کردند و امنیت و اتحاد مردم 
ایران را زیر سؤال بردند و راه نفوذ را برای ناامن کردن کشور 
باز کردند جزئی از تعهد به قانون اساسی است؟10- آیا سوت 
وکف و رقاصی در روز عاشورا مطابق با قانون اساسی است؟ 
پس کامال طبیعی و معقول است که شورای نگهبان مالک 
تأیید نامزدها را موضع گیری این افراد در قبال آزمون بزرگ 
فتنه درانتخابات سال88 قرار دهد . چون حفظ انقالب از حفظ 
و تأمین منافع احزابی که تأمین کننده غربی ها هستند واجب تر 
است . جناب رئیس جمهور ای کاش بجای صحبتهای دوپهلو 
و رفتارهای دوگانه و شعارهای متفاوت با عمل ، موضعتان 
را شفاف برای مردم مشخص می کردید . بطور مثال مانند 
حمایت از آن احزابی که شما تعداد طرفدارانش را 10 میلیون 
می نامید اما خوب می دانید این غرب زدگان خود فروخته 
اندک افرادی بیش نیستند ، چون مردم عزیز کشورمان بعد 
ازروشن شدن خیانت این فتنه گران درسال 88 آنها را رها کرده 
و حتی در مقابل آنها ایستادند ، برخالف یکسری آقایان که اآلن 

یا مسئولند و یا بدنبال مسئولیت در مجلس شورای اسالمی 
وخبرگان در همین نظامی هستند که قانون اساسی آن را 
زیر پای گذاشتند . جناب رئیس جمهور شما فرمودید که چرا 
مسیحیان و یهودیان می توانند نماینده داشته باشند ولی این 
احزاب نمی توانند !!؟ علتش این است که نمایندگان مسیحیان 
و یهودیان کشورمان هیچگاه قانون اساسی کشور را زیر سئوال 
نبرده و به باورها و اعتقادات مردممان توهین نکرده  و امنیت 
مردم را به خطر نینداخته و رأی مردم را زیر سئوال نبرده اند 
. و اگر هم انتقادی نسبت به آن داشته اند درچارچوب قانون 
آ ن را مطرح و پیگیری کرده اند ، نه با اردو کشی و درگیری 
خیابانی . به نظر شما اگر این وطن فروشان در مجلس نباشند 
دیگر مجلس خانه ملت نیست؟ جناب رئیس جمهور ، کسانی 
که استاد قانون شکنی هستند چگونه می توانند برای این ملت 
قانون وضع کنند؟ با کدام دلیل عقلی و منطقی شورای نگهبان 
باید سکان این مملکت را به دست این افراد بسپارد و بعد بنشیند 
و شاهد آن باشد که این غرب زدگان مملکت را دو دستی تقدیم 
آمریکاییها کنند . آقای روحانی با مطالعه دقیق تاریخ به جای 
تحریف به نفع همفکران خود مشاهده خواهید کرد که زیاد 
ابن ابیه که به عنوان مسئول در حکومت امیرالمؤمنین ) ع ( 
درصحبتهایتان مثال زده اید ، آن زمانی که این مسئولیت را 
برعهده داشت از اصحاب و یاران امیر مومنان ) ع (  بود و هیچ 
گاه در زمان مخالفتش با حکومت علی )ع( هیچ مسئولیتی 

برعهده نداشت .
ج - رئیس جمهور محترم شما در سخنرانی هایتان از اخالق 
در انتخابات و احترام به رقبا سخن گفتید ، انصافا شما خود 
در زمان انتخابات ریاست جمهوری و چه بعد از موفق شدن 
درکسب آراء و دوره ریاستتان این اخالق مداری را نسبت به 
رئیس جمهور قبلی رعایت کرده اید ؟  اگر اینگونه هست می 

توانید نمونه ای را یاد کنید؟ 
و در نهایت آقای روحانی اگر یک نگاهی به شاهکار وزارت 
کشور و یکسری از هیئت های اجرائیتان درکالن شهرها 
بیندازید خوب می فهمید که دوستان شما بجای افراد با سابقه 
وخوشنام ، افراد سابقه دار و دارای انواع پروندهای قضایی را 
تأیید نموده اند و انتظار دارند که شورای نگهبان همانند آنان 
عمل کند و اگر هم قبول ندارید اسامی این نامزدین تأیید شده 
متخلف ، درشورای نگهبان و دفاتر هیأت نظارت سراسر کشور 
موجود است و برعکس دوستان شما در هیئت های اجرایی 
نسبت به منتقدین  ، آن هم به جرم نقد سیاست های غلط 
دولت ، کمال لطف را داشته و آنها را از دم تیغ رد کرده اند . 
و عجیب تر اینکه شما شورای نگهبان را به سلیقه ای برخورد 

کردن متهم می کنید !!!
جناب آقای رئیس جمهور لطفا کمی انصاف داشته باشید . 

  س . ک  مبارکه

حجت االسالم والمسلمین محمدی ، امام جمعه مبارکه : 
برجام با همه کش و قوس ها تمام شد ، به 
آن  وقت  اآلن  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
به حال معیشت مردم شود  است که فکری 
تالش  بیکاری  به  نسبت   ، رکود  به  .نسبت 
شود. امروز قدرت دفاعی ما فوق العاده است 
است  زبانزد  منطقه  در  ما  نظیر  بی  امنیت   ،
اما متأسفانه مشکل معیشت مردم ، بیکاری 
باالخره  است.  زیاد  اعتیاد   ، گرانی  رکود،   ،
پرداختن به مسأله برجام تا روزی نتیجه برد 

دارد . مردم می خواهند بدانند نتیجه اش چه خواهد شد ؟ امروز هزینه های دولت در 
مقایسه با سال٩١ دوبرابر شده . وقتی بودجه کشور افزایش می یابد معلوم است روند 
روند خوبی نیست و غلط است . هرگاه بودجه عمرانی و ساخت و ساز کشورو تحول 
به یک سوم  نفت  امروز   . پویاست  اقتصاد  نشان دهنده  را داشتیم  این عرصه ها  در 
قیمت خودش رسیده یعنی اقتصاد ورشکسته غرب با کاهش نفت رونق بخشیده شده 
ما نمی گوییم ایران مقصر است ، همه کشور های صادر کننده نفت مقصرند اما باید 
فکری کرد . اگر دیپلماسی فعالی داشتیم ، اگر جدی امروز التماس عربستان را نمی 
کردیم و با ضعفی که حکام صعودی نشان می دهند قدرتمندانه برخورد می کردیم 

امروز اوضاع این نبود .
نامه چهار وزیر به رییس جمهور را که می خوانیم متوجه می شویم آنهایی  که درگیر 
مسایل اقتصادی هستند این موضوع را حس می کنند که وضع اقتصاد اصال خوب 

نیست . اآلن بعد از دوسال و نیم این حرف ها را از بعضی سیاسیون می شنویم :
» رفع تحریم ها اثر تعیین کننده ای در اقتصاد کشور ندارد »

» منتظر معجزه نباشید »
» نباید ساده انگارانه فکر کنیم که رفع تحریم ها مشکل کشور را حل میکنند »

» نباید سطح انتظارات مردم را باال ببریم »
آیا مردم توقع شنیدن این جمالت را داشتند؟ شما که همیشه میگفتید مشکالت ما با 
رفع تحریم ها حل خواهد شد !!! پس برسیم به اینکه وقتی مقام معظم رهبری بحث 

اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد این روز را می دید.
اگر صحبت از کاهش نرخ تورم می شود ما باید در زندگی حس کنیم یعنی اآلن قابل 

احساس نیست و با آمار سازی نمی توان مشکل اقتصاد کشور را حل کرد.
وظیفه مسؤوالن و ادارات ما رفع حاجات و گرفتاری های مردم است  حتی اگر بودجه 
یا ارجاع  یا مشکل مردم را حل کنید  نداری می توانید جواب مردم را درست بدهید 
بدهید به کسی که بتواند مشکل آنها را حل کند اگر باز هم نمی توانید با مردم خوش 

برخورد باشید و از آنها دلجویی کنید.
این نشانه فساد اداری است که ما از اول که وارد اداره ای می شویم دنبال یک پارتی 
باشیم این نشان می دهد سیستم اداری ما بیمار است . این چه مدل کار کردنی است 

که بعضی ادارات ما انجام می دهند.
تبعیضی که گاهی اوقات روا داشته می شود صدای مردم را در می آورد و مردم را 
توقعی  شیعه  غیر  و  مسلمان  غیر  جامعه  از   . کند  می  اعتماد  بی  حاکمیت  به  نسبت 
ما   . است  قبول  قابل  غیر  رفتار  این  هستند  شیعه  همه  که  ما  جامعه  از  ولی  نیست 
مسلمانیم و اگر مشکلی از مسلمانی رفع کنیم ثوابش از همه چیز بیشتر است . این 
سستی  و افسردگی در سیستم اداری ما قابل قبول نیست . بساط انقالب اسالمی 
ما و حاکمیت شیعه بر خون صدها هزار نفر شهید بنا شده پس باید روحیه کارمندان 

ادارات هم جهادی باشد.

آقای رئیس جمهور ، لطفاً کمی انصاف داشته باشید ...!!!
نقد سخنرانی رئیس جمهور توسط یک جوان فعال سیاسی شهرستان مبارکه

صالح مقبول ، بدعتی در عقاید سیاسی شیعه

تبعیض و فساد در ادارات ما ...
پوتینومترجمجدید!!!

در پی دستور پوتین رئیس جمهور روسیه برای جذب 
مترجم ، اعضای دفتر کاخ کرملین پرســیدند که 

مترجم را برای چه می خواهید؟؟؟
پوتین می گوید که می خواهم صحبت های رهبر 
کبیر ایران را در لحظه اول و با ترجمه درســت و با 

لهجه ایرانی برایم تنظیم کند .
اعضای دفتر می گویند که می شــود این سخنان 

را از طریق ســایت های خبری و خبرگزاری های معتبر و رسانه های بین المللی 
دریافت کرد .

پوتین می گوید من این سخنان را بالدرنگ و لحظه ای و دقیق می خواهم .
اعضا دفتر می گویند دلیل تاکید شما بر این تنظیم سخنرانی ها برای چیست؟؟؟!!!!

پوتین می گوید که رهبر ایران 4 شاخصه خیلی منحصر به فرد دارد :
1-  دروغ نمی گوید .

2- حرف تکراری نمی زند .
3- صحبت های ایشان کاماًل علمی و آینده نگرانه است و قطعاً به وقوع می پیوندد .

4- سخنان ایشان برای سیاستمداران دنیا مهم و روی معادالت جهانی تاثیر سریع 
و مستقیم دارد.

من می خواهم اولین سیاست مداری باشم که از تحوالت منطقه و پیش بینی های 
ایشان از جهان مطلع شوم. 

نکندمانندمردمکوفهپشترهبریراخالیبگذارید
شــهید مدافع حرم محمد کامران صبح جمعه 25 
دی ماه تشییع شد. شهید محمد کامران، متولد سال 
1367 و ســاکن تهران، در دفاع از حریم اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( و طی عملیات مستشاری در 
حلب سوریه به دســت تروریست های تکفیری به 

شهادت رسید.
قسمتی از وصیت نامه این شهید بزرگوار :

پدر و مادرم؛ همسر عزیزم؛ برادران و خواهرم؛ هرچه از خداوند می خواهید فقط از 
باب نماز اول وقت وارد شوید. همیشه برای همدیگر طلب دعای خیر کنید، زیرا دعا 

در حق برادر و خواهر دینی زودتر به اجابت می رسد ...
از تمامی همکاران و برادران و خواهران دینی خود درخواست دارم که نکند مانند 
مردم کوفه پشت رهبری را خالی بگذارید و او را تنها بگذارید که گرگ های درنده 

آماده این چنین موقعیت هایی هستند .
از تمامی کسانی که بنده را می شناسند درخواست حاللیت عاجزانه دارم و امیدوارم 
برایم دعا کنند. از خواهرانم می خواهم که با حیا و خود سرخی خونم را را هدر ندهند 
و از برادرانم نیز خواهانم که غیرت علوی خود را حفظ کنند و به دنیا نفروشند. بنده 
خونم و شاهرگم را می دهم که تا مردم ایران و تمامی شیعیان و مسلمانان جهان 
در آرامش و آسایش زندگی کنند و جانم را فدا امر و دستور امام خامنه ای و سردار و 

سرلشگرم حاج قاسم سلیمانی می کنم، ان شاء اله خداوند حافظ مملکتم باشد.
والسالم علیکم و رحمه اله و برکاته                 حقیر محمد کامران 1394/9/15

کشکولعاشورائیان

انتخابات یا امتحانات ، امتحانی که سرنوشت نه فقط خودامتحان دهنده بلکه 
سرنوشت یک ملت درآن مشخص می شود ، آیا مشا بصریتتان را باال برده اید که از 
این امتحان موفق وسربلند بریون آیید؟ یااینکه اسری وگرفتار ظواهر کار شده اید؟

اخریا دیده وشنیده شده فالن کاندیدا در جلسات خمتلفی حضور پیدا کرده وافراد 
دعوت شده به آن جلسه بدون اطالع از موضوع جلسه واینکه چه کسی قرار است 
به این جلسه بیاید ، دراین جلسه حاضر شده ودرآخر پس از سخنرانی و وعده های 
وسوسه انگیز کاندیدای حمرتم ، ازحضار امضا گرفته شده و یا بعضی از کاندیداهای 
حمرتم دست به دامن افراد با نفوذ شهر وحمالت شده واز طریق این آقایان ، هم 
پیمان مجع می کنند ، آیا این افراد با نفوذ می توانند به جای مشا در جملس به 

صورت نوبتی حضور یابند؟
ولی خب یه مسائل مثبتی هم می بینیم ، مثال اینکه چقدر این افراد به مناز اول 
وقت آن هم به مجاعت ، درمساجد شلوغ شهر شهر امهیت می دهند یا اینکه چقدر 
میخواهند خود را مهدرد با مردم نشان دهند ومشکالت مردم را از طریق مهان 
افراد با نفوذ حل کنند ، مرامسات سوم و هفته و چهلم درگذشتگان را یادمان نرود 
که بگوییم چقدر این روزها با حضور این حضرات شلوغ می شود ، ممنون از این 

مهه توجه!!
آقا وخامنی که اعالم کرده ای من میتوامن ، مواظب باش – مواظب باش اسری 
توطئه سودجویان اطرافت نشوی ، اگرشخصی برای مشا میلیون ها تومان پول خرج 
می کند و می خواهد برای مشا به این طریق رای مجع کند بدان ضعفت رافهمیده 
که به خودش اجازه چننی کاری داده است ، آیا این شخص برای رضای خدا این 

کار رااجنام می دهد؟
درجلسات یکی از کاندیدا های حمرتم ایشان صحبت از این می کرد که من فالن 
جاده را احداث می کنم ، فالن بیمارستان را جتهیز می کنم ، فالن زمنی ها را 
تغیری کاربری می دهم وجوانان بیکار راسرکار میگذارم و .... کاندیدای حمرتم باید 
عرض کنم که احداث جاده وظیفه اداره راه ووزارختانه مربوطه است ، احداث و 
جتهیز بیمارستان هم که با وزارت بهداشت است ، تغیری کاربری هم ظوابط خاص 
خودش را دارد وبا سازمان مربوطه است ، جوانان بیکار هم که که یکی دوتا نیستند 
که به این راحتی که مشا می فرمایید بروند سرکار که آن هم وظیفه وزارت کار 
ودولت است برایشان فکری بکند ، مشا به عنوان شخصی که می خواهید وارد 
جملس بشوید بروید وقانون هایی را پیشنهاد و رای بدهید که برای رشد وشکوفایی 
کشور عزیزمان تاثری گذار باشد ، آیا در وجود خودتان دیده اید چننی بار سنگینی 

را به دوش بکشید؟
این فرصت برای مشا مانند یک کلید است که در پایان این کلید یا درب دوزخ را 

باز می کند ویا درب بهشت را  و وای بر کسانیکه مقصد خود را دوزخ گزیده اند
اما ای مردم عزیز ، مواظب تزویر باشید وبصریتتان را باالبربید که اگر تک تک 
مردم آگاهانه وهوشیارانه عمل کنیم و انشااهلل با حضور پرشور در انتخابات شرکت 

کنیم دیگر این ظاهر سازی ها و وعده های پوچ راه به جایی منی برد
فیلم خمتارنامه  زیبای  دیالوگ های  از  از یکی  تزویر  به مطلبی درمورد  درپایان 

اشاره می کنم .
خمتار: امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است . تزویر با 
لباس دیانت و تقوی به میدان می آید ، تزویر سکه ایست دورو که بر یک رویش 
نام خدا وبر روی دیگرش نقش ابلیس است عوام خدایش را می بینند واهل معرفت 
ابلیسش. وچه خون دل ها خورد علی از دست این مجاعت سر به سجود آیه خوان 

وبه ظاهر متدین . چه خوش گفته است جناب شیخ بهایی :
تا نیست نگردی ره هستت ندهند          این مرتبه با مهت پستت ندهند
چون مشع قرار سوخنت گر ندهی           سر رشته روشنی بدستت ندهند

                                                      مرتضی حقانی مبارکه

انتخابات یا امتحانات ؟؟؟

از مردم شهیدپرور و والیتمدار شهرستان مبارکه خواستاریم جهت نشر حقایق ، پس از مطالعه 
، نشریه را در اختیار دیگران قرار داده و یا در مکان های مناسب قرار دهید . با توجه به توزیع 
این نشریه در سراسر استان و نماز جمعه های  شهرستان ، جهت استمرار و امتداد مسیر روشنگری  
در صورت تمایل کمک های مالی خود را به شماره کارت 1451 - 8666 - 9971 - 6037   به 

نام هیأت متوسلین به حضرت فاطمه الزهرا ) س ( مبارکه واریز فرمایید .

سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات شهرسـتان مبارکه ، 
آماده دریافـت نذورات نقدی عاشـقان اهل بیت 
عصمـت و طهـارت ، جهـت بازسـازی حرمهـای 
مطهـر آن بزرگـواران در کربـا ، نجـف و سـامرا  
به شـماره حسـاب 120011129  نزد قرض الحسنه 

شـهدای احمدپـور مبارکه می باشـد .

امام خامنه ای : 
هر کس که در راه روشنگری فکر مردم تاش بکند ، از یک انحرافی جلوگیری بکند ، از یک 

سوء تفاهمی مانع شود ، چون در مقابله با دشمن است ، جهاد است . 

یادداشت
سـردبیر


