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وژه پایان دولت تدبیر و امید  پر
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جریان سیاسی اصالح طلب بدش هم نمی آید 
که دولت تدبیر و امید به گونه ای کار خود را نیمه 

تمام بگذارد، چرا؟ بخوانید.
اصالح طلبان ثاب��ت کرده اند که منافع ملی و 
منافع انقالب اس��المی برای آنه��ا ارججیت ندارد 
بلکه تنها چیزی که برای این طیف سیاسی خاص 
مهم است، اهداف جناحی آنها است. اصالح طلبان 
هر جا که منافع خود را در خطر دیده اند دست به 
اقداماتی با پس زمینه اغتش��اش و آش��وب زده اند 
تا ش��اید بتوانند با سیاست فش��ار از پایین و چانه 
زنی از باال به اهداف سیاسی و جناحی خود دست 

یابند.
آش��وب ها و اغتشاشات س��ال 78 که به فتنه 
اول معروف و مشهور است، چه کسی و چه جریان 
سیاس��ی ایجاد ک��رد؟ تاریخ ثبت کرده اس��ت که 
رفتارهای ساختارشکنانه و بر خالف قوانین کشور، 
زی��اده خواهی و قدرت طلبی های طیف سیاس��ی 
اصالح طلب در سال 78 باعث شد تا فتنه ای شکل 
بگیرد ک��ه با آگاهی و بصیرت م��ردم انقالبی، آن 
فتن��ه خام��وش اما از تب و تاب نیفتاد، 10 س��ال 
پس از آن بود که س��ال 88 همزم��ان با انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بار دیگر فتنه ای به پا ش��د که 
ب��از هم اصالح طلبان نقش اول را در این س��ناریو 
بازی می کردند. فتنه 88 ابعاد گسترده تری از فتنه 
78 داش��ت، دسترس��ی فتنه گران به رس��انه های 
فراوان و البت��ه فضای مجازی امکان دروغ پردازی 
و قل��ب حقیق��ت و واقعیت را فراه��م کرده بود به 
همی��ن خاطر تبعات بیش��تری داش��ت. همچنین 
حمایت های کش��ورهایی که در فهرست دشمنان 
ایران اس��المی هستند، تأثیر زیادی بر شعله ور تر 

شدن فتنه 88 داشت.
ب��ا وجود آن که اصالح طلبان مقصر اصلی آن 
اتفاقات ناخوشایند هس��تند، اما همچنان بر اسب 
لجبازی خود س��وارند و نه تنها قصد جبران ندارند 
بلکه تالش های پش��ت پرده آنها که گوشه هایی از 
آن بیرون زده است، بوی فتنه ای دیگر را به مشام 

می رساند.
انتق��ادات تندی که اصالح طلب��ان و حامیان 
دیروز روحانی، از دولت می کنند از طیف سیاس��ی 
اصولگرا که جریان مخالف سیاس��ی دولت اس��ت، 
ش��دیدتر و تندتر است. این که دولت تدبیر و امید 
از اه��داف و برنامه های اصالح طلبان فاصله گرفته 
ی��ا نه، بحث مقاله ما نیس��ت، موض��وع اصلی برپا 
کردن فتنه ای دیگر در کش��ور اس��ت که تدارکات 

الزم آن به ظاهر انجام شده است.
تح��رکات سیاس��ی و واکنش ه��ای این طیف 
سیاس��ی خ��اص در کش��ور علی��ه دول��ت و ارائه 
پیش��نهادهای مخ��رب، از آغاز فراین��د فتنه خبر 

می دهد.
اص��الح طلب��ان در این پروژه س��عی دارند تا 
مقصر را طی��ف مقابل معرفی کنند، به این مفهوم 
که از زبان خود بی��ان می کنند که اصولگرایان در 
پی س��رنگون کردن دولت تدبیر و امید هس��تند، 
حال این اتفاق می تواند بر اثر فش��ارهای سیاس��ی 
ب��ه دولت و آنگاه اس��تعفاء بیفتد ی��ا این که اقدام 
مجلس ش��ورای اس��المی به عدم کفایت ریاست 
جمهوری انجام شود. اما این خواسته قلبی اصالح 

طلبان است.
اصالح طلبان به گم��ان خود اعتقاد دارند که 
اگر یکی از این گزینه ه��ای پایان کار دولت تدبیر 
و امی��د، بیش از موعد قانونی اتفاق بیفتد، کش��ور 
ب��ا هرج و م��رج روبرو خواهد ش��د و ای��ن همان 
خواسته  ای است که طیف سیاسی اصالح طلب در 
پی آن است. اصالح طلبان همواره سعی داشته اند 
تا با ایجاد فضای اختالف و اغتشاش قدرت مطلق 
را در دست گیرند، حتی این طیف سیاسی معتقد 
به روند دموکراسی و انتخابات نیست چرا که رفتار 
آنها در فتنه 88 پش��ت پا زدن به مردم س��االری 
و دموکراس��ی بود. آنها در انتخاب��ات 88 نتایج را 

نپذیرفتند و بر سر آن فتنه به پا کردند.
انتقادات شدید و تند اصالح طلبان در حالی از 
دولت آقای روحانی می شود که این طیف سیاسی 
خ��ود را حامی اصل��ی دول��ت و از عوامل پیروزی 
دول��ت تدبیر و امید در انتخابات س��ال های 92 و 

96 می داند.
یک��ی دیگر از دالیل��ی که اص��الح طلبان به 
انتق��ادات تند از دول��ت رو آورده اند، تبرئه خود از 
اوضاع اقتصادی کش��ور اس��ت. در حال��ی که آنها 
بیش��ترین سهم را در وضعیت موجود دارند و یکی 
از مقصران اصلی ناکارآمدی و شرایط بد اقتصادی 

هستند.
در هر ص��ورت ترفند جدید آنه��ا برای ایجاد 
اختالف ش��دید و اغتش��اش و فتنه، آشکار است و 
قطعاً تدابیر الزم نیز برای مقابله با آن تدارک دیده 
ش��ده است و مردم همچون گذش��ته فتنه را خفه 

خواهند کرد.
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رئیساتاقاصنافایران:نانگراننمیشود
مقرر ش��ده بود دولت برای قیمت نان، بعد از م��اه رمضان تصمیم گیری کند که 
رئی��س ات��اق اصناف ایران از احتم��ال افزایش نیافتن قیمت نان خب��ر داد و گفت: به 
نظر می رس��د که دولت جبران عوامل موثر در قیمت نان را به افزایش نرخ آن ترجیح 

می دهد.
از سال 1۳9۳ که قیمت نان تغییری نکرده بود، نانوایی ها و اتحادیه های صنفی شان 
نسبت به این مسئله انتقاد کرده بودند؛ چرا که به نظر آن ها عوامل مختلفی در هزینه 
تمام ش��ده و قیمت نهایی نان تاثیرگذار اس��ت و تنها آرد و نان در این زمینه تعیین 
کننده نیست. لذا در آذرماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار، نرخ نان را افزایش داد اما 
با دس��تور رئیس جمهور این مصوبه لغو و به نانوایی ها اعالم ش��د که قیمت ها به قبل 
برگردد. البته برخی نانوایی ها به بهانه های کنجد و دیگر افزودنی ها، قیمت های جدید 

را به حالت سابق برنگرداندند.
پیش از ماه رمضان دوباره مس��ئله افزایش قیمت نان مطرح ش��د و در این زمینه 
برخی از مسئوالن از جمله رئیس اتاق اصناف ایران و مدیرعامل شرکت بازرگانی ایران 
اع��الم کردند که تصمیم گیری برای افزایش قیمت ن��ان به بعد از ماه رمضان موکول 
ش��ده است. اما طی روزهای گذشته، هیات دولت مصوبه ای برای تعیین قیمت فروش 
گندم به نانوایی ها و صنف و صنعت گذراند که توسط اسحاق جهانگیری - معاون اول 

رئیس جمهور - ابالغ شد.
بر اساس مصوبه نهم خردادماه امسال به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت و به اس��تناد اصل 1۳8 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و م��اده ۳6 الح��اق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت "قیمت 
ف��روش گندم موض��وع یکی از بندهای تصویب نامه 26 آبان ماه س��ال 1۳9۳ کماکان 
برای نانوایی های یارانه ای به ازای هر کیلوگرم 66۵0 ریال و برای س��ایر متقاضیان از 

قرار هر کیلوگرم 9000 ریال )قیمت پایه عرضه در بورس کاال( تعیین می گردد. "
در ای��ن زمینه علی فاضلی گفت: هنوز هیچ گونه تصمیم و برنامه ای برای افزایش 
قیمت نان در هیات دولت و دس��تگاه های تصمیم گیر وجود ندارد و پیش از این مقرر 

شده بود که تصمیم گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شود.
وی همچنین در پاس��خ به این س��وال که با توجه به مصوب��ه اخیر دولت که نرخ 
ف��روش گن��دم به نانوایی ها و صنف و صنعت افزایش نیافته اس��ت، آیا دولت برنامه ای 
ب��رای افزایش قیمت ن��ان دارد یا آنکه می خواهد نرخ قوت غال��ب مردم ثابت بماند و 
افزایش هزینه واحدهای صنفی تولیدکننده نان را از طریق دیگری مانند یارانه جبران 
کند؟ این گونه پاسخ داد که یقینا هزینه تولید نان فقط گندم نیست و عوامل دیگری 
مانند نرخ دس��تمزد، نرخ خدمات، حامل های ان��رژی و ... در قیمت نهایی نان اثرگذار 
است. به نظر می رسد دولت مایل نیست قیمت این محصول استراتژیک افزایش یابد و 
تمایل بیشتری به جبران کردن قیمت عوامل موثر در افزایش قیمت نان دارد که البته 
از س��وی اتاق اصناف ایران و اتحادیه های صنفی مربوط به نان، پیشنهادهای بسیاری 

در این زمینه به دولت داده شده است که باید منتظر آن بمانیم.
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چه کسانی به دنبال برکناری یا عدم کفایت رئیس جمهور هستند!؟

قربانی جدید اصالحات

ارتش به شهادت و زخمی شدن 35 هزار شهروند یمنی واکنش نشان داد

انهدام کشتی سعودی با موشک های یمن

با دستور دادستان کل رقم خورد؛

ورود دادستانی 
به داستان »اشکی« 

ماه عسل
دادس��تان کل کش��ور دادس��تان عمومی و  شــــهر ر انقالب تهران را موظف کرد ادعاهای مطرح د
ش��ده در یک برنام��ه تلویزیونی مربوط به نوع��ی بیماری کمتر 

شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را گزارش کند.

نشست گروهک تروریستی منافقین 
درباره محوریت مقابله با ایران برگزار می شود   

توجه به برخوردهای 
دوگانه در گفتگو با اروپا

گروه رویداد  عملک��رد اروپایی ها در  س��الهای اخیر نش��ان داده است که این گـــزارش دو
اتحادیه در مقابله  با تروریس��م رویکردی دوگانه داشته و آنها 
از این مقوله برای رس��یدن به اهداف خود اس��تفاده می کنند، 
موضوع��ی ک��ه الزم اس��ت در گفتگوه��ای آین��ده ای��ران با 

کشورهایی اروپایی  مورد دقت و توجه قرار گیرد. 
قراراست تا گروهک تروریستی منافقین در ادامه اقدامات 
مجرمانه خود علیه ملت ایران در ۳0 ژوئن 2018 با محوریت 

تقابل با جمهوری اسالمی نشستی در فرانسه داشته باشد.
برگ��زاری این نشس��ت درحالی انجام می ش��ود که ایران 
یکی از بزرگترین قربانیان تروریس��م در دهه های اخیر بشمار 
می رود، به نوعی که 17 هزار شهید تروردر این راه داده است. 
بیش��ترین تعداد ترورها در ایران توس��ط گروهک تروریستی 
منافقین به انجام رسیده است و عناصر این گروهک دستشان 

به خون هزاران نفر از شهروندان عادی...

رئیسستاداستهالل:جمعهعیدسعیدفطراست
رئیس س��تاد اس��تهالل دفتر مقام معظم رهبری گفت: جمعه 2۵ خرداد ماه، عید س��عید فطر، 

مطابق با اول ماه شوال است.
حجت االس��الم احمد مروی، گفت: 120 گروه روز پنج شنبه مصادف با روز 29 ماه مبارک رمضان 
برای دیدن ماه هالل ماه شوال اقدام می کنند. وی افزود: پیش بینی ها این است که اگر شرایط مساعد 
باش��د و نتیجه ای به دس��ت آید، طبیعتاً جمعه 2۵ خرداد ماه جاری اول ماه ش��وال خواهد بود و اگر 

نتیجه ای بر خالف این به دست آید، توسط ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری اعالم خواهد شد.
معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: احتمال رویت در مناطق جنوبی بیشتر است 

و چون حساسیت رویت این ماه زیاد است، گروه های قوی و تخصصی به مناطق جنوبی اعزام می شوند.
مروی اظهار داشت: بارها سوال شده است که چرا اعالم رویت هالل ماه شوال در ساعات پایانی 
ش��ب انجام می ش��ود، در پاسخ باید گفت از آنجا که زمان و توقف ماه در آسمان خیلی کوتاه است، 
اعالم فرآیند طوالنی اس��ت. زیرا در برخی مناطق امکان ارتباط تلفنی نیس��ت و گروه استهالل باید 
به جایی برس��د که امکان تماس داش��ته باشد. وی اظهار داش��ت: کسانی که ادعای رویت می کنند 
کارشناسان مرکز با آن ها صحبت می کنند و سواالت متعددی می پرسند و از آنجایی که به یکی دو 
تا نقل اکتفا نمی ش��ود، همه این موارد جمع آوری و خدمت رهبر انقالب ارایه می شود و وقتی برای 

معظم له محرز شد، اعالم می شود، برای همین این فرآیند طوالنی است.


