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امیر حمزه نژاد

راهزنی و دزدی دریایی انگلیسی ها که بسیاری از کارشناسان 
مط��رح می کنند با حمایت وی��ژه آمریکایی ها صورت گرفته 
اس��ت هر روز وارد فاز جدیدی می ش��ود. اخیرا رسانه ها خبر 
داده اند که ناخدای این نفتکش به همراه چند افس��ر از خدمه 
آن بازداشت شده بودند با قید وثیقه آزاد شده اند. این درحالی 
اس��ت که ای��ن افراد بدون هیچ جرمی روانه زندان ش��دند. با 
ای��ن حال ماج��رای توقیف نفتکش ایرانی با ه��ر بهانه ای که 
باش��د تبعات مختلفی را گریبانگیر انگلیسی ها می کند و باب 
نادرس��تی را باز می کند که حقوق و امنیت در شاهراهه های 
جهانی را به چالش می کش��د. حرکت انگلیسی ها از این باب 
از س��وی کارشناسان به تحریک آمریکایی ها انجام شده است 
که روحیه این کار بیشتر به حرکات غیرعقالنی ترامپ نزدیک 
است. آنارشی که کاخ سفید این روزها در آن زیست می کند 
با این حرکت انگلیس��ی ها به نوعی به خ��ارج از آمریکا صادر 

ش��ده است و این ماجرا باب خطرناکی را در حوزه جهانی باز 
کرده اس��ت.  در ادام��ه به برخی از مواردی ک��ه مترتب این 

دزدی دریایی انگلیسی هاست می پردازیم. 
انگلیس�ی ها دست به گروگانگیری زده اند؟: انگلستان در 
یک حرکت تحری��ک آمیز که امنیت آبراهه های بین المللی را 
به خطر می اندازد دست به توقیف و دزدی نفتکش ایرانی زدند. 
از برخی منابع خبر رس��یده اس��ت که زمزمه یک گروگانگیری 
برای آزادی نازنین زاغری متهم به جاسوس��ی در کشورمان که 
انگلیس��ی ها برای ازادی وی تالش گسترده ای انجام می دهد، 
صورت گرفته است. هرچند این موضوع را وزیر خارجه کشورمان 
نفی کرده اس��ت اما در برخی از محافل خبری و مجازی چنین 
موضوعی با توجه به اینکه ممکن است انگلیسی ها بخواهند بر سر 
نفتکش ایرانی معامله ای انجام بدهند، محتمل فرض شده است.

امنیت آبراهه های بین المللی: نفتکش ایران از تنگه جبل 
الطارق که اسپانیا و انگلیس  بر سر حاکمیت آن نزاع دارند در 
گذر بود که توس��ط انگلیسی ها ربوده شد. این درحالی است 
که ایران نیز با توجه به اینکه در منطقه استراتژیک خاورمیانه 
ق��رار دارد و نیمی از خلیج فارس تحت س��یطره کش��ورمان 
ق��رار دارد و ایران امنیت این فضا تا بخش��ی از اقیانوس هند 
را تامین می کند. قطعا انگلیس��ی ها بیش��تر از ایران با توجه 
به اینکه بایس��تی در این فضا با برخی از کش��ورهای منطقه 

داد و س��تد کنند به امنیت آب ها نیازمندند. بخصوص اینکه 
تنگ��ه هرمز یک��ی از پر رفت و آمدتری��ن آبراهه های جهانی 
اس��ت. با این اوصاف به نظر می رسد انگلیسی ها با این عمل 
غیرعقالنی و منافی امنیت آب های بین المللی بیش��تر خود 
را مح��دود کرده اند تا ایران را. طبق قوانین بین المللی، ایران 

حق دارد که با تعرض انگلیسی ها مقابله به مثل کند.
انگلیس از برجام خارج می ش�ود؟: اروپا در عمل با وجود 
اینکه همواره حمایت خود را از برجام ابراز داشته، نشان داده 
که دنباله رو سیاس��ت های آمریکاست. انگلیسی ها با توقیف 
نفتک��ش ایران��ی به خوبی ای��ن موضوع را ثاب��ت کردند. این 
درحالی است که برجام به نقطه حساسی رسیده و اروپایی ها 
بایستی الاقل حس��ن نیت خود را در حمایت از برجام نشان 
دهند، انگلیس در اقدامی 180 درجه مغایر برجام موضع خود 
در برابر این س��ند توافق را به نمایش گذاش��ت. اروپا همواره 
در این مدت به عنوان پش��تیبان سیاست فشار آمریکایی ها 
عم��ل ک��رده و با بی عملی مح��ض به طور غیر مس��تقیم از 
سیاست های کاخ سفید علیه ایران حمایت کرده است. حاال 
که ایران اولتیماتوم داده و 60 روز به اروپا وقت داده برخی از 
کش��ورهای اروپایی خود واقعی شان را یک به یک نشان می 
دهند. با این حرکت اگر انگلیس��ی ها خروج خود را از برجام 
اعالم کنند، جای تعجب ندارد. هر چند که با این کار انگلیس 

برج��ام را نقض کرد. حتی ای��ن حرکت می تواند زمینه بهانه 
سازی برای خروج انگلیس از برجام را ایجاد کند. 

انگلیس�ی های آقا اجازه: بس��یاری از کارشناسان بیان می 
کنند که این اقدام به دستور آمریکایی ها صورت گرفته است. هر 
چند که این ماجرا بخصوص به نفع کاخ سفید تمام شد و نشان 
داد اروپایی ها چقدر به قول »حسن روحانی« آقا اجازه هستند. 
با این وجود به نظر نمی رسد برجام با اینستکس که یک ماکت 
از تبادل کاال به کاالس��ت با این سطح از گوش به فرمان بودن 

انگلیسی ها از آمریکایی ها به سرانجام درستی برسد. 
دیپلماس�ی فعال دولت کجاس�ت؟: دیپلماسی فعالی که 
همیش��ه در دولت ه��ای روحانی به عنوان نقط��ه قوت از آن 
یاد می ش��ود، کجاس��ت؟ اگرچ��ه وزارت خارج��ه همواره به 
طور صریح ای��ن ماجرا را یک دزدی دریایی عنوان کرده و از 
انگلیس��ی ها خواسته تا به این راهزنی پایان دهند اما آنچنان 
که باید فعالیت دیپلماسی گسترده ای در این خصوص دیده 
نمی ش��ود. در این زمینه بسیاری مطرح می کنند که حق با 
ایران اس��ت و خصوصا در مجامع بین المللی و س��ازمان ملل 
ایران بایس��تی با طرح شکایت از انگلیس حقوق خود را طلب 
کند. با این حال از دیپلماس��ی ظریف بیشتر از این ها انتظار 
می رفت که بیش��تر از یک توئیت و فعالیت در فضای رس��انه 

ای و مجازی عمل کند.  جهان نیوز

یادداشت

گام دوم انقالب عرصه خودکفایی و عدم وابستگی به خارج است
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر لزوم کس��ب تخصص، مهارت و تجربه 
الزم توس��ط س��ربازان وظیفه، گفت: گام دوم انقالب عرص��ه خودکفایی و عدم 

وابستگی به خارج از کشور است.
دریادار حس��ین خانزادی با حضور در منطقه یکم امامت این نیرو در بندرعباس 
با کارکنان وظیفه و خانواده های آنان دیدار و گفتگو کرد و خاطرنش��ان کرد: در 

چهل سال اول انقالب تجارب بسیار ارزنده ای با جوانان با بصیرت در تمام عرصه ها، 
بخصوص دفاع از انقالب که نمونه بارز آن 8س��ال دفاع مقدس بود کسب کردیم؛ تقدیم 

۴8 هزار شهید بزرگوار از سوی ارتش جمهوری اسالمی ایران، گواه این حقیقت است.
وی خودکفایی در ساخت و تعمیر تمام تجهیزات نیروی دریایی ارتش را از برکات انقالب 
اس��المی دانس��ت و با توصیه به جوانانی که خدمت س��ربازی خود را در این نیرو سپری 
می کنند، گفت: با توجه به گام دوم انقالب که عرصه خودکفایی و عدم وابستگی به خارج 
است، نیروی دریایی به عنوان یک نیروی تجهیزات محور می تواند فرصت مناسبی باشد.

با تخلفات انتخاباتی پس از تذکر، برخورد می کنیم
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: استانداری ها با دقت تمام فعالیت های انتخاباتی را 
رصد می کنند و به آ نها اعالم شده که در صورت مشاهده تخلفی ابتدا ف تذکر داده 

شود و اگر توجه نکرد ما در هیئت های اجرایی به آن رسیدگی خواهیم کرد.
جمال عرف گفت: قطعا تبلیغات پیش از موعد تخلف است و مواردی که مصداق 
تبلیغات پیش از زمان انتخابات است را ما اعالم کردیم. استانداری ها هم با دقت 

تم��ام فعالیت های انتخابات��ی را رصد می کنند و به آ نها اعالم ش��ده که در صورت 
مش��اهده چنین تخلفی ابتدا به فرد متخلف تذکر داده شود شاید فرد متوجه نیست که 

این رفتارش مصداق تخلف است اگر توجه نکرد ما به آن رسیدگی خواهیم کرد.
وی در پاس��خ به اینکه برخی پدران معنوی و لیدرهای برخی جناح ها ش��روع به س��فرهای 
استانی و تبلیغات نامحسوس کردند و آیا اینگونه تحرکات مصداق تخلف است یا خیر؟ اظهار 
داشت: قانون می گوید فردی که می خواهد داوطلب شود نباید تبلیغ کند حاال اگر جریان ناظر 

بر فرض بخواهد چنین کاری کند این قابل بررسی است ولی قانون تصریحی ندارد. 

نمی توانیم نسبت به ظلم های استکبار  بی تفاوت باشیم 
تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: ما به عنوان یک مس��لمان و شیعه نمی توانیم 

نسبت به ظلم هایی که نسبت به مظلومین عالم می شود، بی تفاوت باشیم.
حجت االسالم احمد مروی در ویژه برنامه میالد امام علی بن موسی الرضا)ع( این 
اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهم« دانست و اظهار کرد: امام رضا)ع(  اُء َعلَی الُْکَفّ امام را تجلی »أَِشَدّ
در حدیث سلسله الذهب، دست رد به سینه طاغوت زمان می زنند و اعالم می دارند 

که اگر می خواهید مؤمن باش��ید باید با ظلم و ظالمین زمان مبارزه کنید. وی تأکید 
کرد: برخورداری از ایمان با تسلیم و تحت حکومت ظالم و طاغوت بودن سازگار نیست.

مروی عنوان کرد: ما به عنوان یک مسلمان و شیعه نمی توانیم نسبت به ظلم هایی که نسبت 
به مظلومین عالم می ش��ود، نس��بت به ملت مظلوم فلسطین و قبله اول مسلمان بی تفاوت 
باش��یم. وی با اش��اره به ظلم ها علیه شیعیان کشور نیجریه افزود: در یک حمله چند  تن از 
فرزندان شیخ زکزاکی با جنایات مستکبران در نیجریه به شهادت رسیدند، مسلمان حقیقی 

و پیروی مکتب اهل بیت)ع( نمی تواند نسبت به این مظلومیت ها بی تفاوت باشد.

سنا
ای

 اصالح ساختار اقتصاد 
با تفکرات لیبرالیسم خطرناک است

فراکس��یون  مرک��زی  ش��ورای  عض��و  نماین��دگان والی��ی گفت: دول��ت دارای دی�����دگاه
تفکرات لیبرالیسم اس��ت از این رو اصالح اقتصاد کشور فشار 

زیادی را به مردم وارد می کند.
احمد علیرضا بیگی در خصوص جزییات جلس��ه غیرعلنی 
مجل��س برای اصالح س��اختار بودجه گفت: دول��ت با توجه به 
ُفرجه چهار ماهه رهبری برای ارائه طرحی جهت اصالح ساختار 

اقتصاد کشور طرحی را به مجلس در این راستا ارائه کرد.
وی تصریح کرد: دیوان محاس��بات و کمیسیون های برنامه 
و بودجه و اقتصاد نیز نظرات خود را در مورد برنامه های دولت 
ارائه دادند. این برنامه ها شامل دو بخش برنامه های کوتاه مدت 
و بلندمدت بود. نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داش��ت: 
فروش اموال حاصل از قاچاق، فروش اموال مازاد دولت و وصول 
معوق��ات مالیات��ی راهکارهای کوتاه مدت دول��ت برای اصالح 
اقتصاد کشور بود. علیرضا بیگی با بیان اینکه دولت برای انجام 
تغییرات راهب��ردی و اقدامات بلندمدت فاقد اهتمام و آمادگی 
الزم اس��ت، افزود: انقالب اقتصادی نیازمند عزم و اراده جدی 

دولت است که چنین عزمی در دولت مشاهده نمی شود.

وی اظهار داش��ت: اج��رای برنامه های بلندم��دت نیازمند 
زمینه س��ازی اقتصادی و اجتماعی است که باید دولت هر چه 
سریع تر این زمینه سازی را آماده کند. دولت باید منابع کشور 
را به درس��تی مدیریت کند، این اقدام زمانی امکان پذیر است 
که بودجه از س��ندی برای دخل و خرج خارج شده و تبدیل به 
س��ند ملی اقتصاد کشور شود. عضو شورای مرکزی فراکسیون 
نماین��دگان والیی ب��ا بیان اینک��ه در کلیات اصالح س��اختار 
اقتصادی کش��ور میان دولت و مجلس اخت��الف نظری وجود 

ندارد، گفت: اختالف نظر دولت و مجلس در جزییات است.
علیرضا بیگی اضافه کرد: عدالت و توجه به حقوق گروه های 
ضعیف در اصالح س��اختار اقتصادی کش��ور نادیده گرفته شده 

است، ما برای اصالح اقتصاد کشور نیازمند اجماع ملی هستیم و 
به همین دلیل دولت باید حمایت های خود را از اقشار ضعیف را 
افزایش دهد. وی اظهار داشت: دولت به جای کاهش هزینه های 
خود با تحول اقتصاد کش��ور به دنبال جبران هزینه های جاری 

خود است و بر قطع یارانه های پنهان تمرکز کرده است.
این نماینده مجلس اظهار داش��ت: ش��رایط اقتصاد کشور 
فرصت استثنایی برای س��اماندهی اقتصاد بدون نفت را ایجاد 
کرده اس��ت که نیازمند اصالح س��اختار اقتصادی کشور است 
اما دولت دارای تفکرات لیبرالیس��م است اصالح اقتصاد کشور 
فش��ار زیادی را ب��ه مردم وارد می کند ل��ذا نمایندگان در این 

خصوص نگرانی های جدی دارند.

این جور نباشد که مبالغه کنیم، تعمیم 
بدهیم، سیاه نمایی کنیم

ی��ک نکته ی دیگر اینکه انتقاد کار خوبی اس��ت و کار 
الزمی اس��ت، تذّکر کار خوبی و کار الزمی اس��ت، اّما 
تذّک��ر و انتق��اد را به صورت »ی��ک کالغ چهل کالغ« 
مطرح نکنند. ما در قّوه ی مجریّه چند هزار مدیر داریم؛ 
خب از بین این چند هزار مدیر، ممکن اس��ت ِمن باِب 
مثال ده دوازده نفر آدمهای فاسدی باشند. این را ]اگر[ 
ما بزرگ کنیم، درشت کنیم، تعمیم بدهیم به همه ی 
مدیران، آن وقت جوان ما اگرچنانچه این را بش��نود از 
زبان من و ش��ما، حق دارد که دلش آب بشود و بگوید 
»عجب! همه ی مدیران ما دچار این مش��کل هستند«. 
ن��ه آقا! ح��اال بین چند صد یا چند ه��زار مأمور قّوه ی 
مجریّ��ه یا مأمور ق��ّوه ی قضائّیه، چند نف��ر نابابند. در 
قّوه ی قضائّیه ]هم[ همین جور؛ این همه قضات شریف 
و زحمت کش مشغول کارند، خب بله، قطعاً چند قاضی 
ناباب هم وجود دارن��د؛ میدانیم. در همه ی زمانها هم 
بوده، االن هم هس��ت، با اینها برخورد هم میکنند؛ هم 
بنا است با اینها برخورد بشود در قّوه ی مجریّه، هم بنا 
اس��ت با اینها برخورد بش��ود در قّوه ی قضائّیه، هم بنا 
اس��ت با این افراد ناباب برخورد بشود در قّوه ی مقّننه، 
در مجلس. حاال گیرم مثاًل از دویست سیصد نماینده ی 
مجلس، یکی یا دو نماینده به وظایفش��ان عمل نکنند 
یا جور دیگری مش��ی بکنند؛ نمیشود تعمیم داد اینها 
را. پس تذّکر اگر میدهیم، انتقاد اگر میکنیم، منصفانه 
باش��د؛ این جور نباشد که مبالغه کنیم، تعمیم بدهیم، 
س��یاه نمایی کنیم. سیاه نمایی یعنی همین »یک کالغ 

چهل کالغ«؛ این سیاه نمایی است.

بیانات در دیدار مردم قم
19 دی 96

مخاطب شمایید

ایران هیچ مذاکره ای با مقامات آمریکا در 
هیچ سطحی ندارد

س��ید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه در خص��وص ادعای پی��ام آمریکا به 
روس ه��ا ب��رای مذاکره با ایران در س��طح وزرای امور 
خارجه، ضمن تکذیب این خبرس��ازی اظهار داش��ت: 
جمهوری اس��المی ای��ران هیچ مذاک��ره ای با مقامات 

آمریکا در هیچ سطحی ندارد.

پیام سخنگوی دولت خطاب به وزیر 
خارجه بریتانیا

عل��ی ربیع��ی س��خنگوی دولت خط��اب به 
وزیرخارجه بریتانیا نوشت: بریتانیا باید درک 
کند ک��ه اعزام کش��تی جنگی به خلی��ج فارس نمی 
تواند ضامن امنیت باشد. در طول تاریخ امنیت تنها با 
دیپلماسی و احترام دوسویه تضمین شده است. وقت 
آن رس��یده که کش��ورها دس��ت از پیروی از خواسته 

های غیرمنطقی آمریکا بکشند!

سیاست مجازی

دیپلماسی فعال دولت کجاست؟

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

بعد از خواندن آن س��رمقاله  در رس��انه اصالح��ات درباره دست ب�ه نقد
مقصر دانستن مردم برای اوضاع کنونی و خواست 
نویس��نده برای مذمت و حت��ی محاکمه آنها برای 
رای های��ی ک��ه در س��ال 8۴ و 88 دادن��د و رای 
احتمال��ی در س��ال 1۴00، ح��اال اصالح طلبان از 
مح��ور مقاومت به عنوان مقصر حال خراب جامعه 

رونمایی کرده اند!! 
 جامعه نباید به دوقطبی مضر برای امنیت عمومی 
و منافع ملی تبدیل ش��ود، جامعه نباید به سمتی 
ب��رود که قبول یک طیف به معنای قبول حکومت 
و قبول طیف دیگ��ر به معنی رد آرمانهای انقالبی 
باش��د اما متاسفانه برخی هنوز متوجه نیستند که 
در ک��دام حکومت و ک��دام منطقه حزب داری می 
کنن��د و س��خنانی را بر زبان م��ی  آورند که حتی 
اپوزیس��یون نظام هم از گفتنش رودروایسی دارد 
و نم��ی تواند به صراحت چیزی برخالف آرمانهای 
انق��الب و خواس��ت مردم ب��ه زب��ان آورد. گاهی 
متاسف می شویم از خواندن مطالبی سراسر یاس 
و ن��ا امیدی که به جای توضیح درباره چرایی اجرا 
نش��دن وعده های تدبیر و امید و پیگیری وعده ها 
در دو س��ال باقی مانده برای روس��فید ش��دن در 
مقابل مردم هر روز یک چیزی را به عنوان چرایی 

عدم تحقق شعارها بیان می کنند!
در تازه تری��ن اتف��اق »محمد نعیمی پ��ور«، فعال 
اصالح طلب، از نمایندگان مستعفی مجلس ششم 
و کس��ی که می گفت روحانی بخواه��د یا نخواهد 
م��ا از او حمایت می کنی��م! در مصاحبه با روزنامه 
دولتی ایران و در اشاره به صحبت های محمدرضا 
باهنر که بر مس��ئولیت دول��ت و اصالح طلبان در 
قبال مش��کالت فعلی کشور تأکید کرده بود، گفته 
است:»آقای مهندس باهنر جزو معدود افرادی در 
اردوگاه اصولگرایان هس��تند که براساس سابقه ای 
که دارند می ش��ود ایشان را سیاستمدار تلقی کرد. 
منته��ی بعضی اوقات سیاس��تمدارها در ش��رایط 
انتخابات��ی یا درباره بحث هایی ک��ه می تواند برای 
افکار عمومی جذاب باش��د صحبت هایی می کنند 
که آنها را از موقعیت سیاس��تمداری دور می کند. 
واقعیت این اس��ت که اکنون نمی توانیم مشکالت 
را بر س��ر اصولگرای��ان یا اصالح طلبان سرش��کن 

کنیم. آبش��خور آنچه دچارش هستیم یک تصمیم 
استراتژیک اس��ت که به هر حال مسئوالن کشور 

گرفته اند.«
و به نوعی با این سخن با فرافکنی عجیب و غریب 
مش��کالت جامعه را ب��ه سیاس��تهای کالنی ربط 
م��ی دهد که فارغ از درس��ت بودن ی��ا غلط بودن 
تحلیل صورت گرفته بای��د گفت که روحانی قبل 
از پذیرش کاندیداتوری در انتخابات س��ال 92 به 
ص��ورت کامل و واضح از آن خبر داش��ته اس��ت و 
می دانس��ته آرمانهای کش��ور چه چیزهایی است 
و حتی اصالحات ه��م از آرمانهای انقالب بی خبر 

نبوده است.
او می افزای��د: »آن راهب��رد ای��ن بوده ک��ه ما عمق 
اس��تراتژیک خودم��ان را در منطق��ه تعریف کنیم 
و برای دفاع از کش��ور س��نگرهایمان را به پیرامون 
منتق��ل کنی��م. خب طبیعت��اً این خط مش��ی به 
س��متی می رود که بس��یاری از کشورهایی که یا با 
ما دش��منی دارند یا هیچ دوستی ندارند به مقابله 
با آن برخیزند. در نتیجه طبیعتاً کشور دچار تنگنا 
و مش��کالتی ش��ده اس��ت که خود را در بازار ارز و 
کاالهای اساسی نشان می دهد. بنابراین قرار دادن 
این مش��کالت اخیر به عنوان مبن��ای بحث رفتن 
به دنبال معلول ها و رها کردن علت ها اس��ت.« اما 
نعیم��ی پور توضیح نمی دهد ک��ه چطور در زمان 
روس��ای جمهور قبلی با همین استراتژی هایی که 
وجود داشت مشکالت به اندازه کنونی بزرگ نبود!

ای��ن فع��ال اصالح طل��ب در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت های خ��ود نیز پیرامون فرمول اصالح طلبان 
ب��رای ح��ل مش��کالت کش��ور، ب��دون اش��اره به 
کارنام��ه 3 دولت کارگ��زاران، اصالح��ات و اعتدال 
می گوید:»اصالح طلب��ان در دوره ای که توانس��تند 
در قدرت باش��ند استراتژی ش��ان کاماًل روشن بود. 
راهبردش��ان اتکا بر ت��وان و توس��عه داخلی، رونق 
اقتص��ادی و به��ا دادن به ملت بود. چیزی ش��بیه 
اس��تراتژی که چین در گذشته اتخاذ کرد؛ خودش 
را از پیشامدهای سیاسی بین المللی کنار گذاشت و 
توجهش را به توس��عه داخلی معطوف کرد. االن هم 
چین کشور فوق العاده قوی است که می تواند به جای 
جنگ سرد و جنگ موشکی و جنگ های مختلف با 
اقتصادش در برابر جن��گ اقتصادی که می خواهند 
به آن تحمیل کنند، بایس��تد.« اما او نمی گوید اگر 
موضع اصالحات بها دادن به مسایل داخلی و تکیه به 
داخل است چرا برای هر مشکل اقتصادی نسخه ای 

ماند برجام و اف.ای.تی.اف و... می پیچد؟!
اظهارات نعیمی پور در حالیست که عده ای همچنان 
مش��غول رصد تحرکات لشکر سایبری منافقین در 
قبال ایران هس��تند! واقعیت این اس��ت که تعیین 

عمق استراتژیک در فرا مرزها یک سیاست عقالنی 
و مبنای توس��عه اقتصادی با زیرس��اخت های امن 
و پایدار اس��ت که نه فقط از س��وی نظام اسالمی 
ایران که از س��وی تمام حکومت ه��ای مقتدر دنیا 

اجرا می شود.
و فی المثل قبله آمال آقایان یا همان آمریکا حکما 
از عقالنیتی برخوردار بوده است که ناوهای خود را 
به آبهای بین المللی می فرس��تد و مدام برای خلیج 
ف��ارس نیز خط و نش��ان می کش��د! و ایضا حضور 
نظامی روسیه در س��وریه، حضور نظامی چین در 
سوریه و قس علی هذا... به سخن دیگر اینکه ربط 
دادن مش��کالت کشور و گرانی های از سوی دولت 
و اصالح طلب��ان ب��ه فعالیت های ای��ران در محور 
مقاومت و فعالیت ه��ای مدافعان حرم منافع ایران 
در خارج از مرزها؛ رذیالنه ترین دروغی است که در 

توجیه گرانی ها می شود، شنید.
در باب ماجرای دش��منی کش��ورها هم بایس��تی 
اش��اره کرد که آیا یمِن درگیر عزل رئیس جمهور 
نی��ز فعالیت هایی در فرا مرزهای خود داش��ت که 
اینچنین به دشمنی شیخ نشین های خلیج فارس 
گرفتار آمده اس��ت؟ و ی��ا افغانس��تان بی دفاع در 
ابتدای دهه هشتاد شمسی کدام عمق استراتژیک 
را داش��ت که در هجوم لش��کری چن��د ملیتی به 
س��رکردگی آمریکا اش��غال ش��د؟ درب��اره ادعای 
چینی بودن اصالح طلبان نیز بایستی به تلخی این 
نکته را بیان کرد ک��ه ای کاش اصالح طلبان مثل 

چینی ها بودند... .
ن��ه اینکه س��خنگوی وزارت خارج��ه چین بگوید 
تحریم ه��ای آمریکا بر چین تأثیرگذار نیس��ت اما 
در ایران ش��اهد باش��یم که از صدر تا ذیل دولت 
مشترک اصالح طلبان و اعتدالیون مشغول تأکید بر 

تأثیر تحریم های آمریکا بر قاتق نان مردم هستند! 
ای کاش چینی بودند و به آمریکایی ها نامه تسلیم 
موس��وم به نامه 2003 را نمی نوش��تند. ای کاش 
چینی بودند و کاندیدایش��ان ب��ا افتخار لباس های 
تولی��د ملی را می پوش��ید نه لباس های ورزش��ی 
م��ارک خارجی را. و ای کاش چین��ی بودند و در 
میانش��ان امثال جسیون رضائیان و دّری اصفهانی 
و حس��ین موسویان یافت نمی شد! ما همچنین به 
آق��ای نعیمی پور توصیه می کنی��م که تاریخ چین 
جدی��د را مطالع��ه کند تا بداند ک��ه اقتصاد امروز 
چی��ن اتفاقا بر پایه مقاومت نظامی این کش��ور در 
برابر مهاجمان، حضور در پیش��امدهای بین المللی 
و حمایت از تولید ملی است نه بر اساس اطالعات 
غلطی که در ذهن نعیمی پ��ور مبنای تحلیل قرار 
گرفته اس��ت. نعیمی پور باید بداند که چین جدید 
با مقاومت، از تجاوزات ارضی ژاپنی ها جان سالم به 
در ب��رد. در جنگ جهانی علیه آلمان نازی جنگید 
و در بحران س��وریه به طرفداری از نظام س��وریه 
پرداخت. ضمن اینکه نقش مؤثری نیز در سازمان 
ملل دارد و عضو دائم ش��ورای امنیت نیز هست. و 
اکنون مشخص نیست این فعال اصالح طلب چطور 
مدعی کنار رفتن چین از پیش��امدهای بین المللی 
است...؟! قبل از نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی 
در اظهارات��ی از ای��ن گفته بود که ب��رای جبران 
فش��ارهای اقتصادی مردم بایس��تی »فک حصر« 
صورت گیرد. اما این همه ماجرا نیس��ت  »س��عید 
حجاریان« تئورس��ین اصالحات نی��ز به تازگی در 
یادداش��تی ضمن تمجید از دموکراس��ی در کشور 
ترکیه! تأکید کرد که صدای مردم در انتخابات های 
ایران شنیده نمی ش��ود!! و به نوعی با سیاه نمایی 
صرف به مردم س��االری دین��ی در ایران نگاه کرد 

چرا که او انگار فراموش کرده است که ترکیه برای 
2۴ س��اعت کودتای ناموفق بیش از 100 هزار نفر 
به حبس و اخراج و اعدام دچار شدند در حالی که 
در جمهوری اسالمی بعد از انتخابات سال 88 یک 
سال تالش شد تا کودتایی شکل گیرد و نهایتا سه 

نفر از سران حصر شدند.
در یادداشت حجاریان که طی آن به معانی کلمه رأی 
در فارسی و عبری و چند زبان دیگر هم اشاره شده 
اس��ت، همچنین می خوانیم: اکنون نمی توان تغییر 
کلمه »رأی« را به انتظار نشست زیرا اساسا تغییری 
پدید نمی آورد. از این رو، باید به رأی محتوا بخشید و 
آن را به صدا تبدیل کرد. رویه ای که ذیل آن، نگاه به 
نظارت تبدیل می شود و سپس سازمان پیدا می کند 
و این نظارت س��ازمان یافته، از ابتدا تا انتهای پروسه 
انتخاب��ات جاری و س��اری و با سیس��تم های مدرن 
پشتیبانی می شود. هر چند عملی تا این حد بدیهی 
و عقالیی، یک دهه قبل خالف قانون جلوه داده شد 
و بانیان ستاد صیانت از آرای آقایان موسوی و کروبی 
به  میز محاکمه کشانده ش��دند. حجاریان، پیش از 
این نیز در یادداش��تی وصّیتنامه گ��ون تأکید کرده 
بود که ش��عار »رأی من کو؟!« بایستی به مانیفست 

اصالح طلبان تبدیل شود.
به س��خن دیگر اینکه حجاری��ان در حالی مدعی 
بهتر بودن انتخابات ترکیه و شنیده نشدن صدای 
مردم در انتخابات های ایران! اس��ت که ۴0 س��ال 
جزو مس��ئوالن و کنش��گران انتخابات��ی در ایران 
بوده و اقاًل در س��ه مقطع دولت کارگزاران، دولت 
اصالح��ات و دولت اعتدال نظر خود را بر کرس��ی 
نش��انده و در عی��ن حال مث��ال در دولت های نهم 
و دهم نیز ش��اهد شنیده ش��دن صدایی دقیقا در 

جهت مخالف خود بوده است.
وقتی این س��خنان در کنار سرمقاله مذمت مردم 
ب��رای رای را می خوانی که چطور ب��ه مردم برای 
رایی که در س��ال 8۴ دادند بی س��واد و هیجانی 
می گویند می مانی که این اصالحاتی ها دقیقا چه 
چی��زی را هدف گرفته ان��د و چقدر حاضرند برای 

برنده شدن همه چیز را محکوم کنند؟!
همه اینها را که کنار صحبتهای اسحاق جهانگیری 
ب��ه عنوان فعال اصالح طلب و معاون رئیس جمهور 
بگذاری که مدتی اس��ت در قب��ال فضای عمومی 
کش��ور ای��ران از عباراتی مثل »ش��رایط ته دّره«، 
»وج��ود فس��اد گس��ترده در کش��ور و در می��ان 
مس��ئوالن« و »بحران معیشت« استفاده می کند. 
به نتایج خوبی نمی رس��ی و متاس��ف می شوی که 
بنویس��ی برداش��تم از این س��خنان این است که 
انتخاب��ات 1۴00 برای اصالح��ات اینطور تعریف 
شده:»به هر قیمتی باید ببری، حتی به قیمت...«

رفتاری که اصالحات برای توجیه عملکردش در پیش گرفته؛

دشمن سازی برای جامعه این قسمت »محور مقاومت« 

جواب همه گزینه ها "هیچکدام" است
در موضوع آقای "نجفی" از طرف دولت هیچگونه 

اعمال نظر و دخالتی صورت نگرفته است.
عبارت فوق از کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف( مرکز نگهداری پرستوی های اهلی
ب( انجمن حمایت از پرستوهای مهاجر

ج( انتشارات پرستوی های وحشی
د( هیچکدام

سخنگوی دولت:بحث رسیدگی به سیل زدگان 
را ه�ر دو هفته یکبار داریم دنب�ال می کنیم و یک 
مصوبه هم در مورد آن داریم و ۳ هزار میلیاد تومان 
نیز برای جبران آسیب زیرساخت های مناطق سیل 

زده در نظر گرفت شد.
س�ه هزارمیلیارد در خبر فوق یادآور کدام یک 

از گزینه های زیر است؟
الف( کش��تار سی هزار کاهن بودایی توسط ارتش 

سرخ چین
ب( افزایش س��ی هزارتومان��ی حقوق ننجون بعد 

از ده سال
ج( اختالس سه هزار میلیاردتومانی برادر خاوری

د( هیچکدام
 برادر نوبخت: هجده ماه س��ختی داش��تیم، ولی 

بیست و چهار ماه رو به بهبودی خواهیم داشت.
عب��ارت فوق یادآور کدام ی��ک از گزینه های زیر 

است؟
الف( بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار می آد.
ب( تا بیست و چهارماه بعد کی مرده و کی زنده؟

ج( آدم نوبخت یا منجم از آب در می آید یا پیشگو!
د( هیچکدام

ننجون


