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آمریکا از طریق لهستان به دنبال ایجاد اتحاد علیه ایران است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: آمریکا 
در تالش اس��ت تا از طریق لهس��تان بتواند اتحاد بین المللی علیه ایران را ایجاد 
کند، اما مس��ئوالن ما باید با کش��ورهایی که قصد شرکت در کنفرانس ورشو را 

دارند گفت وگو کرده و مواضع ایران را برای آن ها بیان کنند.
عباس��علی منصوری آرانی اظهار کرد: سیاس��ت آمریکا ب��رای مقابله با ایران 

آن ه��م با ایجاد اتحاد بین المللی با شکس��ت مواجه ش��د، در حالی که در دوره های 
قبل همواره آمریکا این امکان را داش��ت که با ایجاد جنگ روانی بس��یار وسیع در دنیا،  
کش��ورهای اروپایی،  آفریقایی، عربی و ... اتحاد بین المللی را در یک بستر و فضای روانی 

علیه ما ایجاد کند چه در سازمان ملل و یا در کنفرانس هایی که برگزار می شد. 
منص��وری آرانی افزود: در چنین ش��رایطی دولت جمهوری اس��المی ایران، وزارت 

خارجه و گروه های پارلمانی مجلس باید دست به کار شوند.

نظرگاه
مسئوالن برای رفع مشکالت اقتصادی به جوانان میدان دهند

یکی از مراجع تقیلد شیعه گفت: جوانان توانمندی های زیادی در عرصه های 
مختلف دارند؛ مسئوالن برای رفع مشکالت اقتصادی به آن ها میدان بدهند.

آیت اهلل حسین نوری همدانی در دیدار محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و اعضای هیئت  رئیسه عنوان کرد: مردم والیت مدار 

در طول انقالب اس��المی همواره ایثار و جان فش��انی کرده اند. با توجه به مش��کالت 
اقتصادی در کشور باید برای معیشت مردم برنامه ریزی کرد و هر چه زودتر گرفتاری های 
اقتصادی جامعه را از بین برد؛ چراکه ارائه آمار به تنهایی برای حل مشکالت کافی نیست.

وی تصریح کرد: مردم دوس��ت دارند در کشور رونق و ارزانی باشد و وضعیت اقتصادی 
شان بهبود پیدا کند اما در شرایط دشوار اقتصادی به سر می برند و ارزش پول کشور نیز پایین 
آمده است. باید در اقتصاد فعلی، مهم ترین اولویت را تامین نیازهای مردم در نظر بگیریم و 

دولت قبل از پرداختن به مسائل دیگر اقتصادی، در فکر تامین نیازهای اولیه مردم باشد.

در حاشیه
تهدیدات پوچ نتانیاهو برای تطهیر چهره خود است

کارشناس مس��ائل غرب آس��یا گفت: ادعا ها و تهدیدات واهی نتانیاهو اصال 
ارزش عملیاتی ندارد. نتانیاهو با این تهدیدات قصد دارد چهره خود را نوس��ازی 

کرده و تبلیغات انتخاباتی برای خود داشته باشد.
محمدصادق کوش��کی بیان کرد: تهدیدات پ��وچ و بی اهمیت نتانیاهو اصال 

قاب��ل اعتنا نیس��ت و صرفا جنگ روانی اس��ت. وی ادامه داد: نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی به خاطر گسل های شدید سیاسی که در ساختار دولت خود دارد به هیچ 

عنوان آمادگی انجام نبرد حتی یک هفته ای، هم ندارد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران بیان کرد: کابینه نتانیاهو چند صباحی است که 
در معرض فروپاش��ی قرار دارد به خاطر اینکه حزب تحت رهبری لیبرمن کنار کش��یده 
و دولت فعلی دچار ش��کاف های جدی حزبی شده است.ادعا های بی اساس نتانیاهو فقط 

مصرف داخلی دارد برای اینکه در انتخابات آتی جایگاه حزب خود را حفظ کند.

دیدگاه

همه این صحبت هایی که 
روحانی قبال انجام داده بود 
در کنار صحبت های اخیر او 
درباره چرایی نباریدن باران! 

یا اجرایی نشدن برجام و 
امثالهم می تواند تلنگری 
برای کار هیات دولت باشد

دادس��تان ته��ران درخص��وص آخرین  ن ا وضعیت پرونده معاون سابق ارزی بانک ميـــــز
مرکزی گفت: دادگاه شعبه ویژه نقص هایی را در این پرونده 
گرفته است و پس از رفع نقص پرونده به دادگاه برمی گردد.

عب��اس جعف��ری دولت آب��ادی در ارتب��اط ب��ا اب��الغ 
آیین نام��ه ای مرتبط با احیای حق��وق عامه گفت: به عنوان 
مثال کسی که در منطقه ای زمین خواری می کند، دادستان 
وظیفه دارد که منتظر دستگاه ها نباشد و در راستای احیای 

حقوق عامه ورود کند. 
وی ادامه داد: هر جا که جرمی رخ دهد بدون دخالت در 
حیطه دولت، دادس��تان ها ورود می کند. در تهران دادسرای 

انفال و حقوق عامه فعالیت های خود را آغاز کرده است.
دادستان تهران درخصوص پرونده های لواسان و حمله 
س��گ به دختری در پارکی از لواسان توضیح داد: از رئیس 
دادگاه لواسان سوال کردم و ایشان اعالم کردند پرونده برای 

چند ماه پیش است و پیگیری دیه در حال انجام است.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه مطبوعات آدرس غلط 
ندهند، گفت: فس��اد در لواسان آدرس صحیحی نیست بلکه 
فساد جای دیگری است. فساد در باز بودن منافذ ورود است.

دادس��تان تهران در پاسخ به سوالی که در صورت حمله 
س��گ به فردی آیا صرف پرداخت دیه، کافی است؟ گفت: در 
قانون ایران از بحث آسیب رساندن که ضمانت نامه آن دیه است 
اما اگر صاحب سگ ایجاد مزاحمت کند و مراقبت نکند بحث 
دیگری است. متاسفانه در تهران این مشکل را داریم  صاحب 

س��گ حتما باید در نگهداری کوشش کند و در رابطه با 
کیفری باید عنوانی برایش پیدا کرد و اگر صاحب سگ 
مراقبت الزم را نداش��ته باش��د باید پاسخگو باشد اما 
اگر صاحب س��گ ایجاد مزاحمت کند این موضوع 

متفاوت از پرداخت دیه اس��ت. مزاحمت را 
باید دادستان احراز کند.

وی در ارتباط ب��ا آخرین وضعیت 
پرون��ده خاتم��ی )مدع��ی تقل��ب در 

انتخاب��ات( گفت: م��وارد دیگری به جز این ف��رد هم بوده 
اس��ت. یکی از مش��اوران دولت را تحت تعقیب قرار داده و 
پرونده وی دادگاهی می ش��ود. انتقاد در کشور آزاد است اما 
آنچه آسیب می رساند شکستن مرزهای اعتماد کردم است. 
پخش ش��ایعات، اخبار خالف واقع و دروغ ضرر است. دیروز 
دیدیم کس��ی که تازه به دادس��را احضار شده، خبر زندانی 
شدن وی مطرح می شود. در آستانه چهل سالگی انقالب به 

جای ناامید کردن مردم باید آنها را به آینده امیدوار کرد.
جعفری دولت آبادی درخصوص ممنوع الخروجی رئیس 
سازمان خصوصی گفت: اصل پرونده در حال بررسی است.

دادس��تان تهران درخص��وص پرونده ش��هرام جزایری 
نیز گفت: ایش��ان پس از آزادی از زن��دان وارد فعالیت های 

اقتصادی شد. پرونده این فرد در دادگاه تجدید نظر است.
دولت آبادی همچنین در رابطه ب��ا پرونده میثم رضایی 
گفت: این فرد قصد خروج از کش��ور را داشت و حتی عوامل 
داخلی این فرد، مهر خروج از کش��ور را هم برایش زده بودند 
که با هوشیاری دستگاه های اطالعاتی این فرد دستگیر شد.

وی درخص��وص آخرین وضعیت پرونده معاون س��ابق 
ارزی بان��ک مرکزی گفت: دادگاه ش��عبه ویژه نقص هایی را 
در این پرونده گرفته اس��ت و پس از رف��ع نقص پرونده به 
دادگاه بر می گردد. دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه س��که های سلطان سکه چه ش��د؟ گفت: در حین 
بازداش��ت سکه ای نداش��ت اما پس از اعدام اموال زیادی از 
وی در کیش و تهران شناسایی شد و به محض نهایی شدن 

اموال وی ضبط می شود.
جعفری دولت آبادی در رابطه با بازداش��ت مرضیه 
هاش��می هم توضی��ح داد: وقتی خبرن��گاری در ایران 
احضار می شود، کل دنیا را پر می کنند اما می بینیم در 
مورد خانم هاشمی چه اتفاقی افتاده است، آنها 
که مدعی پرچمداری حقوق بشر هستند چه 
تناقضی در رفتار دارند. اگر شاهد بوده است 

که شاهد قابل بازداشت نیست.

دادستان تهران:
پرونده عراقچی پس از رفع نقص به دادگاه بر می گردد

وزیر کش��ور در س��یزدهمین جلس��ه  ن يبــــو ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی تر
کشور، بر ضرورت هنجارمند و قاعده مند کردن گفتارهای 
اب��راز ش��ده از تریبون مختل��ف در هر ی��ک از بخش های 

جامعه، در راستای همبستگی اجتماعی تاکید کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در س��یزدهمین نشس��ت ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، با اشاره به سوگیری 
مثبتی که در نتیجه هدایت های رهبری و تالش های س��تاد، 
در روندهای اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کش��ور واقع 
ش��ده است، بر تداوم تالش ها برای توجه به اقتضائات شرایط 
جاری کش��ور و تحقق رویکرد مسئوالنه و زمان شناسانه، در 
گفتارها و تحلیل های سیاسی اقتصادی رسانه ای تاکید کرد.

وی با مرور برخی از تحرکات وحدت شکن و یأس آفرین 
در کش��ور، این پدی��ده نامبارک را ناش��ی از تنگ نظری ها، 
زمان ناشناس��ی ها و فقدان چارچوب جامع تحلیلی و درک 
صحیح از منافع وامنیت ملی دانست و با ابراز تأسف از عدم 
توانایی برخی چهره ها و شبه جریان ها برای تفکیک بین حب 
و بغض های ش��خصی و جریانی نس��بت به مس��ئوالن فعلی 
دولت با اصول پایه و برس��ازنده منافع مل��ی و امنیت ملی، 
لزوم اصالح اینگونه نگاه ها و تحلیل های یک جانبه سیاس��ی 

اقتصادی و اقدامات رسانه ای مترتب بر آن را خواستار شد.
رحمانی فضلی با اش��اره به برخ��ی زمینه های پیش رو؛ 
مانن��د ورود به س��ال انتخابات که به ط��ور طبیعی، میل به 
فعالیت های سیاسی را تشدید می کند، با یادآوری واقعیت های 

ش��رایط جاری کشور ازجمله برخی دشواری های حادث 
در وضعیت معیشتی جامعه، تحقق موفق امر سیاسی 
در این شرایط را در گرو فعالیت های موفق و مؤثر در 
جهت اصالح شرایط اقتصادی و خیر عمومی حاصل 

از این فعالیت ها ارزیابی کرد.
وی به برخی تحلیل ها و اظهارنظرهای 

غیرمنصفان��ه و ن��اروا علی��ه بخش های 
مختلف کش��ور و به طور خاص دولت 

اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان کشور در نتیجه 
مقاومت مردم و اقدامات شبانه روزی بخش های مختلف به 
طور ویژه دولت، از به نتیجه رس��یدن فشارها و توطئه های 
خود ناامید ش��ده و پی درپ��ی در صدد یافتن راه های جدید 
برای جبران ناکامی های خود هس��تند، بموازات و همزمان 
با فش��ار دش��من، برخی سیاس��یون و تحلیلگران، با انگیزه 
رقابت های سیاس��ی و یا به تصور غلط ضربه به دولت برای 
دف��اع از نظام، دولت را آم��اج حمالت خود قرار داده اند؛ در 
حالیکه همه ما در یک کشتی هستیم و همه باید باهم برای 
منافع ملی و امنیت ملی کشور تالش کنیم و در این مسیر 

دولت مجری سیاست ها و اهداف نظام است.
رحمانی فضل��ی با اش��اره ب��ه اینکه در ط��ول چند ماه 
فعالیت س��تاد، همواره بر مواجهه اصالحی، تذکر، راهنمایی 
و ارش��ادگویندگان و ترویج کنندگان گفتارهای یأس آفرین 
و وحدت ش��کنانه تأکید شده است، اس��تمرار یأس آفرینی و 
وحدت ش��کنی علی رغم همه تذکرات قبلی را غیرقابل قبول 
برشمرد و کمیته حقوقی قضائی ستاد را موظف به پیگیری 
اجرای قانون در این عرصه کرد و از قوه قضاییه خواس��ت در 
چارچوب اصول قانونی و از جمله برابر مصوبات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، به طور جدی و مؤثر از اعمال 

قانون در این خصوص حمایت کند.
وی با اشاره به اهمیت انسجام داخلی و ضرورت پایبندی 
به لوازم تقویِت وحدت و همبستگی داخلی برای خنثی سازی 
توطئه های دش��من، از همه جریان ها و دستگاه های مختلف 
در قوا و بخش های مختلف کشور و همچنین جریان های 
سیاس��ی خواس��ت اقدام عملی رهبری فرزانه انقالب 
اس��المی در تشکیل ش��ورای هماهنگی قوا و تنفیذ 
بهنگام مصوبات این شورا از سوی ایشان را به عنوان 
یک الگوی راهبردی و کاربردی در این عرصه دنبال 
کرده و همین رویکرد را در همه عرصه ها و 
همچنین در همه بخش ها و مناطق کشور 

از جمله استان ها اجرایی کنند.

وزير کشور:
دولت مجری سياست ها و اهداف نظام است

 حل مشکالت اقتصادی مردم
در راس اولویت های فوری

مس��ئله ی اقتصاد، مسئله ی اولویّت دار کشور است؛ 
نه  فقط امس��ال، که چند س��ال اس��ت این مس��ئله در 
رأس اولویّتهای فوری کش��ور قرار دارد و نیاز به تحّرک 
اقتصادی به ش��کل صحیح و با برنامه ریزی صحیح، در 
این چند س��ال محس��وس بوده اس��ت و کارهایی هم 
ش��ده اس��ت که من اش��اره خواهم کرد. اولویّت امروز 
ملّت ایران، مس��ئله ی اقتصادی است و توّجه کنید که 
اولویّت دشمن هم مسئله ی اقتصادی است؛ یعنی امروز 
دشمنان جمهوری اس��المی برای اینکه بتوانند اهداف 
خودش��ان را در مورد ایران و ایرانی و جمهوری اسالمی 
محّق��ق کنند، دنبال راهکارهای اقتصادی، و یا به تعبیر 
درس��ت تر، دنبال ضربه زدن اقتصادی ب��ه ملّت ایرانند. 
هدف دش��من این اس��ت که بتواند با فش��ار اقتصادی، 
ملّت ایران را نسبت به نظام اسالمی و جمهوری اسالمی 
دلس��رد و دلزده کند و بین ملّت ایران و نظام اس��المی 
فاصله بین��دازد و هدفهای خ��ودش را از این راه دنبال 
کند. البّته من به شما عرض کنم دشمِن ناداِن بی ایمان 
ما س��الها است که این تالش را میکند برای جدا کردن 
ملّت از نظام ]ولی[ موّفق نش��ده اس��ت؛ بعد از این هم 
به حول و قّوه ی الهی موّفق نخواهد ش��د. خب، دشمن 
توفی��ق پیدا نمیکند اّما ما موّظفی��م این بحث را طرح 
کنیم؛ ب��رای اهّمّیت آن، برای توّجه مس��ئوالن به آن، 
برای ایجاد پیونده��ا و ارتباطات همکاری میان مردم و 
مس��ئوالن در زمینه ی اقتصاد؛ چون مسئله ی اقتصاد، 
مسئله ی معیشت .... امام سّجاد )علیه الّصالةوالّسالم( در 
دعا به خدای متعال عرض میکنند: َو نَعوُذ بَِک ِمن تَناُوِل 
االِسراِف َو ِمن فِقداِن الَکفاف؛ این نشان دهنده ی اهّمّیت 
مسئله ی اقتصادی است که امام سّجاد از خدای متعال 
درخواست میکند و به خدای متعال پناه میبرد. از اسراف 
و از اینکه منابع معیشتی، به قدر کافی در اختیار مردم 
وجود نداشته باشد، این نشان دهنده ی اهّمّیت مسئله ی 

اقتصاد است. پس باید در این زمینه بحث کنیم.

بيانات در اجتماع زائران حرم مطهر رضوی
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مخاطب شمایید

رد فعالیت مجدد کانال های منتسب به 
رهبر انقالب در پیام رسان تلگرام

یک مقام مس��ئول در دفتر حفظ و نش��ر آثار 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به فعالیت برخی 
کانال های فعال درپیام رس��ان تلگرام با عناوینی مانند 
»رهبر انقالب« و...، انتس��اب ای��ن کانال ها را به دفتر 

حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای رد کرد.
وی افزود: همانطور که قبال اعالم شده، این دفتر در 
تاریخ 29 فروردین سال جاری با صدور اطالعیه ای کلیه 
فعالیت های خود را در پیام رسان تلگرام خاتمه داده و از 

آن تاریخ هیچگونه فعالیتی در این پیام رسان ندارد.

واکنش زارعی به اظهارات رحیمی
مجتبی زارعی رئیس بس��یج اساتید کشور به 
اظه��ارات علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اس��المی درباره نامه نگاری برخی از 
وزرا ب��ه رهب��ر انقالب پیرام��ون س��ی.اف.تی و پالرمو 
واکنش نش��ان داد و نوشت: اگر این حرف راست باشد؛ 
تردی��د نمی کنیم ش��ب نامه وزیران، هم��ان زهرنامه و 
ناخواسته، عملی ضد انقالبی است و می کوشد ناامیدی 
از غرب دوس��تی، بدعمل��ی دول��ت محترم و س��قوط 
مقبولی��ِت ائتالف تکنوک��رات اصالح طلب در س��پهر 

عمومی ایران را به رهبر دوراندیش منتسب کند!

امام جمعه  ای که در استخر به منبر رفت! 
حجت االس��الم و المس��لمین 
اصغ��ر جدایی نماین��ده ولی 
فقیه و امام جمعه ش��هر بیله س��وار که مدتی اس��ت با 
اقدام��ات تحس��ین برانگیز خود نامش در ش��بکه های 
اجتماعی بس��یار دیده می ش��ود، این بار نیز با حرکت 

جالبش توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.
امام جمعه مذکور به تازگی همراه جوانان شهر خود 
به اس��تخر رفته و پس از شنا آنها را به صرف ساندویچ 
میهمان کرد و به گپ زدن با آنها پرداخت که تصاویری 

از این موضوع در فضای مجازی منتشر شده است. 

 آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان
و مردان سیاه پوست را نقض می کند

محمدجواد ظری��ف وزیر خارجه کش��ورمان 
نوشت: الزم اس��ت دولت آمریکا توضیح دهد 
چط��ور درباره مرضیه هاش��می - به عنوان خبرنگار و 
مادرب��زرگ - آنقدر خطر ترک کش��ور وجود دارد که 
ایش��ان بایس��تی تا زمان اتمام فرایند ادای ش��هادت 
مقابل هیئت منصفه دادگاه، بازداش��ت شود. ۵۰ سال 
بع��د از ترور مارتین لوتر کین��گ، آمریکا هنوز حقوق 
شهروندی زنان و مردان سیاه پوست را نقض می کند.

سیاست مجازی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
انجمن محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه

به شماره ثبت 36547 و شناسه ملی 14005142989

تاریخ  در  چرتکه  از  استفاده  با  ذهنی  محاسبات  انجمن  عادی  عمومی  مجمع 
1397/11/16 راس ساعت 10 صبح به آدرس: تهران - خیابان ستارخان - خیابان 
نیایش - خیابان امام منتظر - کوچه 17 - پالک 1 واحد 3 واقع در اتاق جلسات موسسه 
کودکان هوشمند برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها جهت 

شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:

1- عزل اعضا، هیات مدیره و بازرسان 
2- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان 

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه ها
4- بررسی و تصویب یا ردپیشنهادات هیات مدیره

5- تعیین عضو جانشین هیات مدیره

)همراه داشتن اصل کارت ملی جهت دريافت برگه ورود به جلسه الزامی می باشد(

آگهي مناقصه مرحله اول نوبت دوم 
شهرداري عجب شير در نظر دارد باستناد مجوز شماره 100 – 97/9/11 شوراي اسالمي شهر، عمليات پروژه هاي زير را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه و شركت در آن، حداكثر تا آخر وقت اداري تاريخ 97/11/13 به 

شهرداري مراجعه نمايند.
الف) نگهداري فضاي سبز مبلغ اعتبار 7 ميليارد ريال – سپرده 350 ميليون ريال.

ب) انجام خدمات شهري با اعتبار 5/8 ميليارد ريال - سپرده  290 ميليون ريال.
- تاريخ قرائت پيشنهادات :  97/11/14 ساعت 16 ظهر.

- هزينه هاي مربوط به چاپ و انتشار آگهي بعهده برنده مي باشد.
- شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار است.

  معيني فر-سرپرست شهرداري عجب شير

11907/11
97/10/24

سوشیانت آسمانی

انح��راف جدیدی در آس��تانه  حل��ول اس��ت، انحراف��ی که دست بـه نقد
می تواند مس��یر اصلی را که چهل سال ریشه دوانده 
آس��یب پذیر کن��د. انحرافی که حت��ی از آن جریان 
انحرافی که به »چش��م اس��فندیار« دولت خدمت 
معروف ش��د هم می تواند بدتر باش��د، انحرافی که 
حتی از طومارنویسی برای تصویب اف.ای.تی.اف هم 
بدتر اس��ت! انحرافی به نام ندیدن خواس��ت ملت و 
صحبت درباره هر چیزی جز معیشت مردم که این 

روزها باید بحث نخست جلسات دولتمردان باشد!
ماجرا از جایی ش��روع شد که رئیس جمهوری 
در نشس��تی که با مدیران وزارت ارتباطات داشت 
از هر چه خواس��ت گفت به جز معیش��ت مردم و 
راه ح��ل آنه��ا! از فیلترینگ گالیه ک��رد، در بحثی 
مبارزه با بدحجابی قش��ر زنان را مورد نقد قرار داد 
و درخواس��ت حجاب مردان را مطرح کرد، از آمار 
بیکاری گفت و »باید«ی که برای اش��تغال آفرینی 
ب��ه وزرایش گفته!! اما نه از مش��کالت معیش��تی 
مردم در این جلسه خبری شد و نه حتی از راه حل 
اش��تغال زایی که خودش بحثش را باز کرده بود!!! 
همین نکات س��اده و ش��اید معمول��ی بتواند یک 
مس��یر انحرافی را ایجاد کند و به مسئوالن آدرس 
غلط اولویت بندی بدهد تا با ندیدن خواسته مردم 

انرژی و وقتی در مسیری صرف شود که نباید.
درست اس��ت که حجاب و فیلترینگ هم جزو 
مواردی اس��ت که باید درباره آن صحبت ش��ود اما 
اگر برگردیم به گذش��ته و نگاهی بیندازیم به همه 
آنچه روحانی تاکنون با مردم حتی در صورت ارتباط 
مستقیم گفته است می بینیم کمتر توانسته خواسته 
م��ردم را ب��رآورده و در مس��یری که م��ردم انتظار 
دارند صحبت کند. در این مس��یر او حتی نتوانسته 
نظر موافقان��ش را جلب کند به ط��وری که بعد از 

آخرین باری که با مردم صحب��ت کرد روزنامه های 
هم حزب��ی او نیز صحبت های روحانی را به بوته نقد 
گرفته و درباره آنچه باید می گفت و نگفت نوشتند.

همی��ن اولیت بن��دی اش��تباه و صحبت کردن 
درب��اره آنچه مردم انتظ��ارش را ندارند و در عوض 
اش��اره نکردن به خواس��ته های مردم که این روزها 
اغلب اقتصادی و معیش��تی است می تواند مجوزی 
برای حلول یک مسیر انحرافی جدید باشد، مسیری 
که باعث خواهد شد مسئوالن از مردم فاصله گرفته 
و ش��کافی بین خواسته های مردم با آنچه مسئوالن 
دنبال می کند ایجاد ش��ود. ش��کافی ک��ه می تواند 
دریچه ای برای نفوذ بیگانگان بوده و دش��من را در 
مس��یری قرار دهد که بتوان��د از نفوذی که صورت 

می دهد، بین مردم و مسئوالن انشقاق ایجاد کند.

نمی خواهیم بگوییم این اتفاقات عمدی است و 
از روی اقدامات حزبی و خوش بینی و اطمینان دولت 
به خودش رخ می دهد، می خواهیم بنویسیم که این 
اتفاق  جا به جا دیدن خواس��ته مردم و درک نکردن 
آنچه مردم از مسئولش��ان و باالترین سطح اجرایی 

کشور انتظار دارند، است که می تواند مقدمه ای باشد 
برای ش��روع جدایی از مسیری که مردم در آن قرار 
دارند، شروعی که اگر ادامه یابد و به افتراق و انشقاق 
ختم ش��ود تا به دلیل نداش��تن اصلی ترین پشتوانه 
برای مسئوالن خطرات عدیده ای را ایجاد کرده و در 
عین حال پاس گلی به دشمنان می دهد که بتوانند 
مس��یر چهل ساله ای را که برای انحراف انقالب و یا 

حتی تغییر رژیم داشته اند احیا کنند!!! 
درست است که مسئوالن درست سر بزنگاه ها و 
نقاط عطف در کنار مردم قرار می گیرند اما ما انتهای 
آنچه در صورت ادامه غفلت از خواست مردم ممکن 
است ایجاد شود را یادآور می شویم تا تلنگری بر قوه 
مجریه داشته و به آنها یادآور شویم که فاصله گرفتن 

از خواست مردم عاقبتی جز رفتن به قهقرا ندارد.

نوش��تیم تا بگوییم کوچکترین شین انحرافی 
از مردم می تواند در مدت طوالنی میلیون ها س��ال 
ن��وری بین مردم و مسئوالنش��ان فاصله انداخته و 
باعث شود که به آسانی دشمن از این فاصله برای 

انشقاق و راندن خواسته هایش بهره ببرد.
یادم��ان نرفت��ه حت��ی فع��االن اصالح طلب در 
صحبت ه��ای روحانی با م��ردم از او انتق��اد کرده و 
می خواس��ت مطالباتی که باعث شده حامی تدبیر و 
امید باشند را پیگیری کنند، یادمان مانده که شرق از 
قول عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: 
»رئیس جمهور در گفت وگوی زنده خود نتوانست به 
دغدغه های جدی مردم پاسخ دهد. این اولین حضور 
او بعد از ناآرامی های اخیر در تلویزیون بود؛ شاید من 
اگر جای او بودم، سعی می کردم ریشه یابی اعتراضات 
اخیر را که به  نوعی از سوی همه به رسمیت شناخته 
شد، مدخل بحث خود قرار دهم. اگرچه این پذیرش 
نارس��ایی هایی هم داش��ت؛ اما بهترین مدخل برای 
ورود به بحث بود. بسیاری از مسائلی که مردم دنبال 
می کردند، می ش��د ب��ه این صورت مط��رح کرد. اما 

خواسته مردم در گفت وگوی مغفول واقع شد.«.
همه ای��ن صحبت هایی که روحانی قبال انجام 
داده بود در کنار صحبت های اخیر او درباره چرایی 
نباری��دن باران! یا اجرایی نش��دن برجام و امثالهم 
می توان��د تلنگری ب��رای کار هیات دولت باش��د، 
تلنگری برای اینکه بررس��ی کنن��د که این روزها 
در آس��تانه چهل س��الگی انقالب بای��د درباره چه 
چیزی و چه خواسته هایی از مردم حرف زده شود 
که نمی ش��ود؟! کاش روحان��ی بگوید، اوضاع بیمه 
س��المت چطور است؟! برجام چه شده؟ ساز و کار 
مالی چطور با اروپا احیا می ش��ود؟ چرا وعده هایی 
که داده اجرایی نمی ش��ود؟! کاش بگوید چرا قفل 
تحریم ها شکسته نمی ش��ود و چرا نتوانسته همه 
تحریم ه��ا را با مذاکره بردارد! چرا نتوانس��ته برای 
م��ردم آنطور که وعده داده ب��ود رفاه آورد، او باید 

مطالبات مردم را پاسخ دهد و بس!

پيدا کنيد ارتباط معيشت مردم به فيلترينگ و حجاب را؛

انحرافیهایجدیدوحلولحربههاینخنما
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