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در مسللیر انقللاب در جاده  باسللتی دست بـه نقد هیچ  گللری  انقابی 
هیلللزی به وجود نمی آید. نمللی توان هم انقابی 
بود و هم برای جت اسکی سواری راهی سد لتیان 
شللد آنهم در شللرایطی که مردم نگللران از وقوع 
پیش بینی زلزله ای هستند یا در خرابه های باقی 
مانللده از بمبللاران صللدام دنبللال یللادگاری از 

جگرگوشه شان می گردند.
انقاب مسیر مشخصی دارد، جمهوری اسامی هم 
همینطور نمی توان انقابی بود و مدام مردم را به 
پیروی از آرمانهای امام و شللهدا تشویق کرد و در 
ورطه عمل رفتاری غیللراز آنچه انتظار می رود را 
پیشه کرد. نمی شود ادعای انقابی گری داشت و  
برای دوری از مردمی که باعث پیشللرفتت شللدند 
دیوار باستی هیلزها را روی کشوری که مردم برای 
انقابللی بودنش جان دادن بنللا کنی یا در ذهنت 
بسازی و شیشلله دودی ماشینت را باالبکشی و از 
خط ویژه تردد کنی کلله نکند آه و ناله نیازمندی 

روزت را خراب کند!
انقابی بودن هزینه دارد به حرف نیست بلکه باید 
در عمل با تک تک رفتارت نشان دهی که انقابی 
هسللتی. مسللئولن انقابی هم همینطور، قطعا در 
کشوری انقابی باید مطلبات نقابی مردم زودتر و 
دقیق تر پیگیری شللود، بر همین اساس است که 
قوه قضائیه انقابی باید سللریع بر موارد اینچنینی 
ورود کرده و پاسللخ مطالبه مردمللی را بدهد، هر 
چند که این رود به باسللتی هیلز و تخریب گیتها 
توانسللت حجمی از مطالبات و انتظارات مردمی را 

برطللرف کند اما قوه قضائیه انقابی بعد از این نیز 
باید همین رویه را درباره باسللتی هیلزهای دیر و 
رانتهایی که شللاید زن خوبی پشتشللان باشد پی 

گیری کند.
اوضاع پایتخت اینچنین اسللت که در تهران گران، 
اتومبیل ها هم گللران هسللتند و آالیندگی ندارند، 
خانه های کمی هستند چون مستضعفین آن را ترک 

کرده اند پس ترافیک و آلودگی صوتی هم نیست.
جمعه هللا اگر در تهللران رانندگی کنیللد، نه تنها 
در خیابان هایللی مثللل فرشللته و اندرزگو بلکه در 
همین میللدان انقللاب و حتی میادیللن پایین تر 
هم می شللود دور دور کرد؛ چللون عموما یا مردم، 
تهران را برای مسللافرت آخللر هفته ترک کرده اند 
و یا در خانه هایشان در حال استراحت اند. همیشه 
در چنین وضعیت دلپذیللری تهرانی ها یک جمله 
می گوینللد و آن اینکلله: »کاش همیشلله تهللرون 

همینجوری باشه«.
اگر زمین و مسللکن و عاوه بر آن تردد و حمل و 
نقل در تهران گران شود، دیگر هرکسی نمی تواند 

جرات نفس کشیدن در تهران را به خود بدهد.
»امللکان ایجاد ممنوعیت بللرای مهاجرت به تهران 
سللخت اسللت و باید همچون سللایر کشللورهای 
پیشللرفته، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را باال 
بللرد تللا از ورود جمعیللت کم کللرد«. جماتی که 
خواندید از زبان سیدحسین هاشمی استاندار سابق 
تهران است. او جزو اولین کسانی بود که نسخه گران 

کردن را برای حل مشکات تهران تجویز کرد.
این ایده اما مشللتریان زیادی در بین طیف اصاح 
طلب و نزدیک به دولت دارد و برای مثال محسللن 
صفایی فراهانی فعال سیاسی اصاح طلب هم گفته 
بود»هر شهروندی که در شهر بزرگ زندگی می کند 

باید هزینه زندگی در شهر بزرگ را بپذیرد«.
حسین مرعشی عضو ارشللد حزب کارگزاران و از 
نزدیکان مرحوم هاشللمی رفسللنجانی هم همین 
دیدگاه را با این جمات مطرح کرده بود که »برای 

اینکه تهران محیطی برای زندگی  شللود و هوایی 
برای تنفس باقی بماند، باید شرایط زندگی در این 
شهر به نسبت سایر کانشهرها از جمله اصفهان و 

مشهد گران شود«.
همیللن چند ماه پیش بود که معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران، الیحه ای را به معاونت 
برناملله ریزی، توسللعه شللهری و امور شللوراهای 
شهرداری تهران ارائه کرد که بر اساس آن ۵ تونل 
تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض عبور 

و مرور می شود.
پیللش نویس ایللن الیحه در اداره تدویللن قوانین و 
مقررات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و 
این الیحه از لحاظ کارشناسی و حقوقی بررسی شد 
و در نهایت به تأیید رسید؛ اّما همین که خبر چنین 
تصمیمی بیرون آمد، با واکنش گسترده مردم مواجه 

و باعث شد شهرداری کل قضیه را کتمان کند.
متاسللفیم که اشللاره کنیللم همه ایللن اقدامات و 
رویکردهللا به اضافه رفتارهای اشللرافی که از دهه 
هفتاد شکل گرفت تا مثا آبروداری کند!!! تهران را 
چیزی مثل همین شللهرک »باستی هیلز« لواسان 
می کند که اخیرا خبرساز شد. شهرکی با کاخ هایی 
شللبیه قلعه که تا همین چند روز پیش کسی جز 
مولتی میلیاردرها بللا اتومبیل های میلیاردی اجازه 
ورود به آن نداشللت که البته با دسللتور قضایی و 
برچیللدن گیللت ورودی اکنون ورود بللرای عموم 
آزاد اسللت و مردم می توانند میوه شکاف طبقاتی 

حاصل از اشرافیت را ببینند.
اما باسللتی هیلز کجاست؟ شهرک »باستی هیلز« 
معروف به بورلی هیلز لواسان که در دامنه کوه های 
شمال شهر لواسان واقع شده، با منظره ای بی نظیر 
از شللهر لواسان و سللد لتیان، به یکی از زیباترین 

مناطق کشور تبدیل شده است.
ماجرا از جایی شروع شد که جمعی از نمازگزاران 
شهر لواسللان بعد از اقامه نماز جمعه طی نامه ای 
از حجت االسللام رئیسی خواسللتند تا به صورت 

سللرزده و بدون اطاع قبلی برای بازدید از ساخت 
و سللازهای غیرقانونللی و زمیللن خواری ها در این 
منطقلله حضور یابللد. این درخواسللت بافاصله با 
اسللتقبال قوه قضائیلله مواجه و دسللتور پیگیری 
پرونده داده می شود که در نتیجه آن، روز گذشته 
با دسللتور حللوزه قضایی لواسللانات، گیت ورودی 
شهرک باسللتی هیلزجمع آوری شللد. انتشار این 
خبر برخی ابهامات و سواالت درباره این شهرک را 

بر سر زبان ها آورد.
شللهرک »باسللتی هیلز« معروف بلله بورلی هیلز 
لواسللان که در دامنه کوه های شمال شهر لواسان 
واقع شللده، با منظره ای بی نظیر از شللهر لواسان و 
سد لتیان، به یکی از زیباترین مناطق کشور تبدیل 
شده است. قیمت ویا در این شهرک خصوصی، از 

۳۰ میلیارد تومان شروع می شود به باال.
قیمت ویا در شللهرک الکچری باستی هیلز هیچ 
محدودیتی ندارد. یکللی از الکچری ترین ویاهای 
این شللهرک تقریبا دو هزار و ۵۰۰ متر زیربنا دارد 
که شللامل پارکینگ، انباری، بالکن، سونا، استخر، 

جکوزی، سالن ورزشی و ... می باشد.
با توجه به دیوارکشللی دور شهرک، این منطقه به 
یک منطقه الکچری برای ثروتمندان تبدیل شده 
است که بدون توجه به قوانین کشور در آنجا انواع 

هنجارشکنی ها دیده می شود.
 این رویه یعنی جللدا کردن مردم از ثروتمندان و 
انباشت ثروتی که نشان از ضایع شدن حقی دارد، 
نشان از بخور بخور و رانت است و حتما پشت این 
رانت و انباشت ثروت ژن خوبی مخفی شده است. 
درسللت است که باستی هیلز بعد از برما شدن تا 
ورطه نابودی در حال پیشللری اسللت اما این رویه 
باید در مصداقههای انقابی گری مسئوالن و همه 
افرادی که باید خدمتگزار مردم باشند بررسی شه 
و شللاید یکی از راه حلهای ممانعت از ایجاد رانت 
جدید اجرای قانون از کجا آورده ای برای مسئوالن 
اسللت که به تازگی در تحوالت قوه قضائیه دوباره 
پررنگ شده و بر سللر زبانها افتاده تا بیت المال و 
اموال مردم حفظ شده و به دست نا اهل و منفعت 

طلب نیافتد.
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مهدی جهان تیغی

رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور  
تاکیللد کردند عناصر مؤمللن در جمهوری اسللامی راهزنی 
دریایی انگلیس را بی جواب نمی گذارند و در فرصت و جای 

مناسب پاسخ خواهند داد.
اما عناصر مومن در جمهوری اسللامی کیستند که قرار است 
پاسللخ دزدی دریایی انگلیس را بدهند و چلله فرقی با دیگر 

افراد و جریانات درون انقاب دارند؟!

الف( اساسللا پاسللخ های بزرگ بلله زورگویللی ابرقدرت های 
همانند انگلیس و آمریللکا، تنها از عهده عناصر مومن انقاب 
قللرار برمی آید. زیرا الزمه پاسللخ های بزرگ به امثال انگلیس 
خبیللث، مومن بودن به انقاب و سللنت هللا و قواعد انقابی 
اسللت. اگر کسللانی مومن حقیقی به قواعد انقاب اسامی – 
تللوکل و اعتماد به خدا و سللنت های الهی، بزرگ نشللمردن 
دشللمن از حدواقعللی اش، اعتماد به نفللس و اعتقاد قلبی به 
قدرت درونی و تکیه به مردم، شللجاعت و  اعتقاد به دکترین 
مقاومللت امام خمینی)ره(، باور بلله عقانیت و تدبیر انقابی، 
صراحت و ترسللیم خطوط قرمز پررنگ در برابر دشمن و... – 
نباشد، نمی توانند تصمیمات سخت و عکس العمل واقعی در 

برابر  کشورهای خبیثی همچون انگلیس داشته باشند.
ب( تاکنون نیز بسللیاری از پاسللخ های بللزرگ و دردناک به 
کشللورهای زورگوی همچون آمریکا و انگلیس توسط عناصر 
مومن انقابی داده شللده اسللت. از ابتدای ابتللدای انقاب تا 
االن می توان موارد متعددی را در اینباره برشللمرد که البته 

منهدم کللردن پهپاد فوق پیشللرفته آمریکایی گلوبال هاوک 
آخرین نمونه آن است. از این منظر  افرادی از جنس و مشابه 
منهدم کننللدگان پهپاد آمریکایی کاندیدا اول برای پاسللخ به 

دزدی دریایی انگلیس هستند.
ج( البتلله پاسللخ عناصللر مومللن انقابللی بلله دزدی هللا یا 
زورگویی هللای کشللورهای متکبللر غربی تنها پاسللخ نظامی 
نیسللت؛ بلکه شامل هر نوع پاسللخی غیر سخت – فرهنگی، 
سیاسللی، علمی، اقتصادی و ...- اسللت کلله در آن چارچوب 
قواعد انقابی رعایت شده باشد. همچنانکه یک دیپلمات نیز 
می تواند با قواعد انقابی، پاسللخ های دردناک و اتفاقا موثری 

به اقدامات اخیر آمریکا و انگلیس بدهد.
د( اما تمام بحث چند سللال اخیر درباره عناصر تصمیم گیر یا 
تصمیم ساز درون نظام در مواجه با کشورهای زورگو غربی به 
نوعی تقابل مومنین به انقاب و  اسام آوردندگان به انقاب 
است! البته می توان افراد و جریاناتی را نام برد که واقعا اینک 
در زمللره کافللران به قواعد انقابی هسللتند ولی تقابل عمده 

درون نظام به تقابل عناصر مومن و غیرمومن به انقاب است. 
برخللی از افراد درون نظام تنها مسلللمان به انقاب هسللتند 
ولی در بزنگاه های سللخت چون مومن – ایمان و باور قلبی- 
به انقاب و قواعد آن نیسللتند، نمی توانند تصمیمات بزرگ 

بگیرند و در مواجه با زورگویان دنیا کم می آورند.
ه( امللا فرق مومن بودن به انقاب با مسلللمان بودن به انقاب 
چیست؟ این دو تفاوت های بزرگی با هم دارند. ولی به صورت 
خاصه اوال در باور و یقین قلبی با یکدیگر فرق دارند و دوما 
مومن به انقاب در مرحله آرمان و گفتمان، همه آن آرمان ها 
و ابعاد گفتمانی انقاب اسامی را باورد دارد و نه بخشی را و 
مهمتر اینکه در شعار، حرف و ظاهر باقی نمی ماند و دست به 

عمل و پاسخ انقابی هم می زند.
پی نوشللت: عناصر مسلللمان به انقاب از چارچوب انقاب و 
نظام بیرون نیستند ولی هیچگاه  به اندازه  مومنین به انقاب 
هم به جمهوری اسامی نمی توانند کمک واقعی کنند و  چه 

بسا گاها مانع تکامل آن نیز می شوند.   جهان نيوز

یادداشت

امضای نامه لغو مجازات خاتمی دخالت در امور قواست
عضللو مجمع تشللخیص مصلحت نظام با اشللاره به اقدام تعللدادی از نمایندگان 
مجلللس برای جمع آوری امضا با هدف فشللار به قللوه قضاییه جهت لغو مجازات 
محمدرضللا خاتمی گفت: این اقدام از روی غلبه احساسللات و طرفداری حزبی 

صورت گرفته است و به همین جهت از جایگاهی برخوردار نیست.
حسللین مظفر اظهار داشللت: من با محتوای حکم صادر شده برای آقای خاتمی 

کاری ندارم اما همه ما باید بدانیم که یکی از افتخارات کشور ما استقال قواست و 
وظیفه قوه قضاییه، فریادرسی و دادرسی است. قطعا امضای این نامه کار دستی نبوده و 
به منزله دخالت در امور قوا تلقی می شود. این اقدام از روی غلبه احساسات و طرفداری 

حزبی صورت گرفته است و به همین جهت از جایگاهی برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه حق دارد هر نوع جرمی را مورد بررسللی قرار دهد و برای 
آنها متناسب با قانون حکم صادر کند، خاطرنشان کرد: با نوشتن و امضای نامه و طومار 

تحت یک شرایط جوی خاص، حکم دستگاه قضایی نباید تغییر کند.  فارس

پیگیری موضوع قطع بودجه صداوسیما به خاطر پخش »گاندو« 
عضو شللورای نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: موضوع قطع بودجه صداوسیما 
به خاطر پخش سللریال گاندو از سللوی دولت را در شللورای صداوسللیما به جد 

پیگیری می کنم.
سیداحسان قاضی زاده گفت: مطلع شدم دولت به دلیل پخش سریال گاندو  کل 
بودجه سه ماهه دوم صداوسیما را صفر کرده است. من این موضوع را به طور جد 

در شللورای نظارت بر صداوسللیما تا حصول نتیجه پیگیری می کنم و در این رابطه 
از حقوق رسانه ملی به طور جد دفاع خواهم کرد. وی با انتقاد از رویکرد رئیس جمهور، 
اظهار داشت: بنده پیشتر هم گفته و هم نوشته ام که آیا رئیس جمهور هنوز هم می تواند 

بگوید »پناه می برم به خدا از بستن دهان منتقدین؟« 
قاضی زاده خاطرنشللان کرد: نباید رسللانه ملی را به خاطر انتقادات و طرح مسائل تحت 
فشللار قرار داد و با اقداماتی نظیر قطع بودجه و امثال این موارد جلوی انتقاد را گرفت. 

رسانه ملی هم نباید تحت تاثیر اینگونه فشارها قرار گیرد.  فارس

پاسخ قاطع به دزدی دریایی انگلیسی ها در قبال نفتکش 
رئیس کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس گفت: دزدی دریایی 
انگلیس در قبال نفت کش ایرانی در راستای نوکری این کشور برای آمریکا بود و 
انگلیسللی ها بدانند که به هر حال کشتی های شان باید از تنگه هرمز عبور کنند 

و این اقدام آنها بی پاسخ نخواهد ماند.
حجت االسللام                                                                                                                                                                                       مجتبی ذوالنوری گفت: انگلیسی ها اگر در جبل الطارق نفتکش ما 

را بلله بهانه های غلللط و دروغ توقیف کردند، باید بدانند که ما در پهنه دریاها به ویژه 
اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس حضور جدی داریم. کسانی که به خاطر نوکری 
آمریکا به خودشان اجازه می دهند دست به این دزدی دریایی بزنند، به طور قطع تخلفات 
دیگری هم مرتکب خواهند شللد. وی اظهار داشللت: باالخره باید نفتکش ها و کشتی های 
تجاری انگلیسللی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور کنند و این گونه نیسللت که ما کار 
انگلیسی ها را بخواهیم بی جواب گذاریم.                                                                                                        االن هم شناورهای متعددی از انگلیس در دریای 

عمان و اقیانوس هند سرگردان هستند و جرات ورود به خلیج فارس را ندارند.  فارس

کمتر از 8 ماه تللا انتخابات دهمین دوره  مجلس شللورای اسامی باقی مانده است در حــاشـيه
و احزاب و جریانات سیاسللی کم کم خود را برای پیروزی در 

انتخابات پارلمان و راه یابی به بهارستان آماده می کنند. 
جریان اصاحللات کلله در انتخابات سللال 94 کاندیداهایش  
توانستند پیروزی نسبی کسب کنند، این روزها بار دیگر حول 
محور »شللورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان« به ریاست 
محمدرضللا عارف گللرد هم آمده اند و در حللال تعیین رابطان 
اسللتانی و شللوراهای اسللتانی این تشللکیات برای انتخابات 
هسللتند با این حال اختاف بر سللر نحوه حضور در انتخابات 
در این جریان به حدی اسللت که خود آنهللا نیز چندبار به آن 

اعتراف کرده اند. 
مصطفی تاجزاده فعال سیاسللی اصاح طلب در نشست حزب 
اتحللاد ملللت، گفت: در هیللچ دوره ای به اندازه امسللال میان 
اصاح طلبان درباره انتخابات اختاف نظر وجود نداشته است. 
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه کسللی چیزی 
نگوید و دیگر آنکه پا به پای جامعه پیش برویم به شللکلی که 
هرکللس نظرات خود را مطرح و از آن دفاع کند و دیگران هم 
آن را نقد کنند تا کم کم به اجماع رسللیده و در مورد نامزدها 
هم به سازوکاری برسیم که مردم در انتخاب نامزد نهایی نظر 

بدهند تا اصاحات با جامعه پیوند بخورد.
یکی از موارد اختافی میللان اصاح طلبان را می توان موضوع 
شللرکت یا عللدم حضور آنهللا در انتخابات دانسللت. مصطفی 
تاج زاده و سللعید حجاریللان از جمله افرادی هسللتند که در 
ماه های گذشللته سللاِز عدم ارائه لیست توسللط اصاح طلبان 
بلله بهانه ردصاحیت ها را کوک کرده اند. تاج زاده در نشسللت 
اخیللر حزب اتحاد ملت بار دیگر بللر همین موضع خود تاکید 
کرده و گفته اسللت: “با اسللتراتژی حضور بی قید و شرط در 

قدرت تأثیرگذاری نخواهیم داشللت و اصاحات را بی هویت و 
بی خاصیت و جامعه را منفعل می کنیم.«

ایللن اظهارنظرهللا کلله چندماهللی هسللت از زبللان برخللی 
اصاح طلبان شللنیده می شللود، واکنش چهره هللای دیگر این 
جریان را به دنبال داشللت. صادق خرازی دبیرکل حزب ندای 
ایرانیان در مصاحبه ای با تسنیم می گوید: از همان روز اولی که 
بحث نظارت اسللتصوابی در قانون اساسی مطرح شد، عده ای 
این سللخنان را مطرح می کردند و غللزل مخالفت  می خوانند. 
گاهی شللرط می گذارند، سپس از شرط خود کوتاه می آیند و 
بعد مردم را تحریک می کنند و وقتی که این حربه  جواب نداد 
بار دیگر از شرط خود کوتاه می آیند. به طور کلی بجای اینکه 

مسائل را ایجابی ببینند نگاه مردم را سلبی می کنند.
بهللزاد نبوی از اعضای سللازمان منحللله مجاهدین انقاب نیز 
معتقد اسللت، در چنین شرایطی باید فشارهای داخلی را کم و 
شللرایط را برای مردم قابل تحمل تر کرد. هرچه فشار بیشتری 
بر مردم وارد شللود آنها مایوس تر می شوند. مسئله ما انتخابات 
نیست؛ مسئله این است که انتخابات کم رونق شرایط ما را بدتر 

می کند و زمینه برای تکرار حوادث دی ماه 96 مهیا می شود.
اسللماعیل گرامی مقدم سللخنگوی حزب اعتماد ملی نیز ایده 
حجاریللان را مبنی بر شللرکت مشللروط در انتخابات بسللیار 
کهنه دانسللت و معتقد است: “تجویز تحریم انتخابات و شرط 
گذاشتن بر آن، به میزانی ورشکسته است که دیگر محل بحث 
اصاح طلبان نیسللت زیرا به وضوح نتیجه ایللن رویکرد را در 

انتخابات مجلس هفتم و شورای شهر دوم دیدیم.«
رفتارهللای انتخاباتی اصاح طلبان نیز نشللان می دهد آنها با 
وجود مخالفت  شللخصیت هایی مانند حجاریللان و تاجزاده با 
شللرکت بدون قید و شللرط، عزم شللان برای حضور در عرصه 
جزم اسللت و شللورای سیاسللت گذاری)که اخیرا نامش را به 
جبهه اصاح طلبان ایران تغییر داده( کار خود را برای مجلس 

یازدهم آغاز کرده است.
مسللئله دیگری که اصاح طلبان نسللبت به آن نگران هستند، 
عدم تمکین برخی احزاب به سللازوکار شورای سیاست گذاری 
است. این شورا که در آسللتانه انتخابات مجلس دهم در سال 
94 شللکل گرفت، توانست لیسللتی واحد برای انتخابات ارائه 

دهد.
با آغاز به کار مجدد این شورا در سال 9۵، برخی احزاب مانند 
حزب مردمسللاالری به دبیرکلی مصطفللی کواکبیان، مجمع 
نیروهای خط امللام به دبیرکلی هادی خامنه ای، اراده ملت به 
دبیرکلی احمد حکیمی پور و اعتماد ملی)زمانی که منتجب نیا 
قائللم مقام این حزب بود( از جمله مخالفان سللفت و سللخت 
این شللورا بودند که در نهایت منجر به ارائه دو لیسللت توسط 

اصاح طلبان برای انتخابات شورای شهر شد.
با پایان انتخابات 96، این شللورا مخالفان بیشتری پیدا کرد و 
حسین کمالی دبیرکل حزب اسامی کار نیز به صف منتقدان 
آن پیوست. صادق خرازی دبیرکل حزب ندا در مصاحبه اخیر 
خود با تسللنیم گفته است، “معتقدیم شللورای عالی سیاست 

گذاری باید دموکرات باشللد، پاسخگو و شفاف باشد، تحزب را 
به رسمیت بشمارد و نماینده های غیرحزبی و به اصطاح ملی 
به حداقل برسللد. کسللانی که قصد ورود به عرصه انتخابات را 

دارند، باید برنامه هایشان را ارائه داده و احراز هویت شوند.«
هرچنللد هنوز اظهارنظللر چندانی دربللاره انتخابات مجلس از 
سللوی احزاب منتقد نشللده، اما بنظر می رسد تجربه انتخابات 
شللورای شللهر با توجه به افزایللش انتقللادات از عملکرد این 
شللورا ادامه یابد و شللاهد ارائه دو لیست در انتخابات از سوی 

اصاح طلبان باشیم. 
مسللئله اختافی دیگری که می توان در ماه های آینده شللاهد 
آن بود، بحث درباره سرلیسللت این جریان در انتخابات تهران 
اسللت. محمدرضا عارف سللال 94 به دلیل آنکه چهره چندان 
شاخصی در بین اعضای لیست امید حضور نداشت و همچنین 
در انتخابات 92 با کناره گیری به نفع حسللن روحانی تاحدی 

زمینه پیروزی او را فراهم کرد، سرلیست این جریان شد. 
بللا این حال عللارف به دلیل انتقاد به عملکرد فراکسللیون امید 
کلله هرازگاهی از زبللان چهره های شللاخص اصاح طلب بیان 
می شود، شاید نتواند این بار به راحتی خود را در راس فهرست 

اصاح طلبان قرار دهد. 
حزب کارگللزاران از جمله منتقدان اصلللی عملکرد عارف در 
انتخابات مجلس اسللت. غامحسین کرباسچی دبیرکل حزب 
کارگللزاران پس از کاندیداتوری دوباره عارف در سللال چهارم 
مجلس برای کرسللی ریاسللت و عدم پیروزی علی مطهری در 
انتخابات هیئت رئیسلله، با کنایه به عارف گفت: “برخی که در 
میکروفن خود فوت هم نکرده بودند پیشللتازی مطهری را به 
ضرر خود می دیدند... از همان اول هم که این مجلس تشکیل 
شللد مشخص بود حدود 1۰۵ تا 1۰6 نفر عضو این فراکسیون 

]امید[ هستند که با آن کار می کنند.«   تسنيم

ز شوخی دستی تا شوخی تفنگی
وکيل نجفی: شـخصا از آقای نجفی خواستم که من 
را عزل کننداما این توافق بين ما بود و من به آقای 
نجفی قـول داده ام صحبتی نکنم. اميدوارم پرونده 

پایانی خوش داشته باشد.
به نظر شـما منظور از "پایان خـوش" کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( یک راننده اسکانیا به جای ایشان اعدام شود.

ب( یک خلبان توپولوف به جای ایشان مجازات شود.
ج( یک شللکارچی غیرمجاز پرسللتو به جای ایشللان 

محاکمه شود.
د( با رسانه های شایعه پراکن به شدت برخورد شود.

رئيـس اتحادیه آریشـگران مردانـه همکاران 
ما به خوبـی می دانند که بر اسـاس قوانين صنفی، 
مجاز به خالکوبی و تتوزنی نيسـتند و انجام چنين 
مـواردی در آرایشـگاه های مردانـه دارای مجـوز، 

غيرقانونی است.
با توجـه به ازدیاد نسـل پلنگ هـای ایرانی و 
تتوکاران حرفه ای کشـور،ما از این انشا نتيجه می 

گيریم که ...
الف( این تتوها به طور خودجوش می رویند.

ب( دفترچه خاطرات خالکوبی شده روی تن ملت در 
واقع عکس برگردان است.

ج( این تتوها را در آرایشگاه های زنانه می کوبند.
د( ما هم که خوابیم و تفنگ هم که فشنگ ندارد.

شهردار سابق تهران: مرحومه روزی به شوخی 
گفت یک روز اسـلحه را بياور تا خودمان را بکشيم 
که من هم به شـوخی گفتـم تو اول مرا بکش و بعد 

اگر دلت آمد خودت را هم بکش.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که...

الف( مرحومه شوخی شوخی خودش را کشته است.
ب( شهردار سابق شوخی شوخی مرحومه را کشته است.

ج( مسللئوالن در دادگاه هللم که باشللند باز شللوخی 
شوخی یادشان نمی رود.

د( ماشاهلل اساتید در سن باالی شصت هفتاد سال تازه 
شوخی شوخی شان گل می کند.

ننجون

اشرافی گری بالی کشور است
امروز متأّسفانه همچنان نشانه های اشرافی گری و 
تجّمات و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعه ی ما 
کم نیسللت اّما وقتی نسبت به قبل از انقاب ماحظه 
بکنیم -حاال شما جوانها که قبل از انقاب را ندیدید؛ 
ما و آنهایی که دیدیم قبل از انقاب را- پیشرفت ملّت 
ایران و کشللور اسللامی نسللبت به آن وقت، پیشرفت 

بسیار برجسته ای است.
جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود؛ اشرافی گری 
بای کشور است. وقتی اشرافی گری در قلّه های جامعه 
به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه؛ ]آن وقت [ شما 
می بینید فان خانواده ای که وضع معیشتی خوبی هم 
ندارد، وقتی میخواهد پسرش را داماد کند یا دخترش 
را عللروس کند یا فرض کنید مهمانللی بگیرد، مجبور 
است به سبک اشرافی حرکت بکند. وقتی اشرافی گری 
فرهنگ شللد، میشللود این. جلوی اشللرافی گری باید 
گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی 
که میدهند، باید ضّد این جهت اشللرافی گری باشللد؛ 

کمااینکه اسام این جوری است.
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مخاطب شمایید

گفت وگوهای بیشتری با رسانه ها در راه است
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار لینک 
گفت وگوی خود با برنامه هارد تاک بی بی سللی 
در حسللاب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفت وگوهای 
بیشللتری در راه است. وی افزود: گفت وگوی من با زینب 
بداوی برای برنامه هاردتاک بی بی سللی در جریان سفر به 
نیویورک برای شللرکت در اجاس اکوسللوک )شللورای 
اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد( در اقامتگاه سفیر 

ایران ضبط شد. گفت وگوهای بیشتر در راه است 

موضع ایران و ظریف درباره توانمندی های 
موشکی مشخص است

سیدعباس موسللوی سللخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان نوشللت: پاسخ  دکتر ظریف 
بلله مجری ان بی سللی دقیق، هوشللمندانه و به قول 

اهل فن “ تعلیق به محال” بود. 
هم توپ را در زمین آمریکا انداخت و هم بجای موضع 
تدافعی، موضوع فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای 
منطقه را به چالش کشید. موضع ایران و دکتر ظریف 

درباره توانمندی های موشکی کشور مشخص است.

سیاست مجازی

 چرا عناصر مومن نظام 
قرار است جواب دزدی دریایی 

انگليس را بدهند؟!

»باستی هيلز«ها را نابود کنيد؛

انقالبی گری و اشرافی گری با هم جمع نمی شود

 اعتراِف اصالح طلبان به اختالف انتخاباتی؛ از »حضور مشروط« 
تا سرليسِت نامشخص


