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هرگز نخورد آب زمینی که بلند است!

امروز دانس��تن زبان رس��انه ای کلیدواژه نجات از بحران های اجتماعی و سیاسی 
به حساب می آید که به نظر می رسد از نان شب واجب تر باشد. اما الزمه آموختن 
آن دانستن زبان انگلیسی است که اگر در کنار آن فراگیری دیگر زبان های زنده 
دنیا نیز توصیه شود بهتر از آن است که نوجوانان و جوانان و حتی میانساالن ما 
بیشترین اوقات عمر خود را صرف فالوور بازی در شبکه های اجتماعی کنند تا با 
این این سالح سرد قزن بیست و یکم بهتر بتوانند خوب را از بد و سره را از ناسره 
تمیز دهند! آموختن سواد رسانه ای که مستلزم دانستن زبانه بیگانه است به نوعی 
برای جوامع در حال ترقی که می خواهند روی پای خودش��ان بایستند ناگزیر به 
نظر می رسد زیرا در قدم اول جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را بهتر می شناسند 
و درک می کنند که ثانیه های عمر پرارزش تر از آن است که اینگونه هدر رود! و 
ندانستن آن نیز عواقب جمعی خود را دارد و در دراز مدت می تواند جامعه ای را 
بر اثر کوچکترین نوسانات اقتصادی و اجتماعی به قبل نزول دهد! فارغ از اینکه 
برای رس��یدن به شکوفایی ها هزینه های کالنی پرداخت شده است! تالش دولت 
در چند ماه گذشته به منظور تحمیل نظر خود برای ایجاد وزارت جدید بازرگانی 
تحت عنوان بازار اگرچه به ظاهر نیاز فوری به نظر می رسد اما در باطن مشکلی را 
از سر راه اقتصاد بر نخواهد داشت زیرا موقعیت آنگونه نیست که بتوان هزینه ها را 
افزایش داد بلکه وقت آن فرارسیده تا آستین ها را واقعا و حقیقتا باال زده و بدون 
توجه به میزان حقوق و درآمد و مزایای متعدد وارد کارزار شد زیرا آن سوی مرزها 
همه دشمنان دیرینه این کشور و انقالب اسالمی در اطاق های فکر نشسته اند و 
چنین کرده اند و مهیا شده اند تا با همه توان به جنگ سرد فرهنگی به پشتوانه 
سواد رسانه ای بپردازند تا با تحریم ها مردم کشوری را که بیش از یک قرن پای 
سفره نفت در رفاه نسبی اما ناکامل بوده اند از پای درآورند! آنچه که در چهل سال 
گذشته توانسته است این مردم را تا حدودی از گزند ها مصون بدارد تنها اتکا به 

آئین مقدس اس��الم و فلسفه رش��ادت ها و شهادت هاست که اگر توام با دانستن 
علوم پایه همچون سواد رسانه ای باشد تمامی دنیا نمی توانند گزندی به آن وارد 
کنند. اما زهی تاسف از اینکه هنوز هم نتوانسته ایم خود را از نفت و درآمد صوری 
آن جدا سازیم که نبودنش می تواند امید و انگیزه را از وجود ما حذف نماید تا همه 
چیز را در معادله مادیات جای دهیم! البته از آحاد جامعه انتظار چندانی نیست اما 
برعکس مقامات و مسئوالن متعهد و موظف اند در برابر پذیرش سمت ها و دریافت 
حقوق و مزایای قابل توجه و همچنین امتیازات خاص از بیت المال مجدانه تالش 
نمایند تا هرروز جامعه و کشور بهتر از روز قبل باشد و آن ها نیز بیدهایی نباشند 
که با نس��یمی می لرزند تا بجای اینکه خدمت را مضاعف کنند به ضخامت نان 
خ��ود افزوده و انجام وظیفه و ایثار را از مو باریک تر و ش��انه خالی نمایند! وزارت 
صمت، استاندارد، بهداشت، بیمه های درمانی، نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی 
و دارویی، تعزیرات و الی ماشاء اهلل کدام یک به اجرای مسئولیت های واقعی خود 
اش��راف کامل داشته و پایبند هستند که پزش��ک متخصص شاغل در درمانگاه 
تامین اجتماعی به بیماران در صف بگوید: من در مقابل حقوقی که می گیرم تنها 
5 نفر بیمار را در روز ویزیت خواهم کرد و بقیه می توانند به مطبم مراجعه کنند! و 
استاندارد که وقعی به تغییرات اوزان، حجم و کیفیت کاال و خدماتی که به مهر آن 
مزین شده اند نمی گذارد! و حضور مواد مختلف و بخصوص غذایی تاریخ مصرف 
گذش��ته در سطح فروشگاه ها فراوان اس��ت که اگر هم برچیده شوند با تعویض 

بسته بندی دوباره به قفسه ها باز می گردند!
 و دیگر از بروش��ور دارو در جعبه ه��ای آن به بهانه گرانی یا کمبود کاغذ خبری 
نیست و بیمار باید به سلیقه خود آن را مصرف نماید که اگر اندکی تعهد باشد در 
قس��مت درونی بسته های مقوایی که به آسانی قابل رویت نیستند فارماکوپه دارو 
درج خواهد شد! قوانین راهنمایی و رانندگی به میل مرکب سواران به اجرا درآمده 
و کاری ب��ه حق تقدم ها بخص��وص برای عابران پیاده ندارند زیرا موتورس��واران، 
پیاده روها و خطوط یک طرفه را ملک تلک خود می دانند و همه این ها و صدها 
م��ورد اضافه بر آن در حالی جای قوانین مصوب را غصب کرده اند که هیچ گونه 
افت و تعدیل نیرویی در دستگاه های عریض و طویل قوه مجریه انجام  نشده است 
بلکه مدیران میانی در پی انجام خرده فرمایش��ی کالنها هستند و زیردستان نیز 
فرصت را غنیمت ش��مرده و پشت میزهای اداری و در زیر ایرکاندیشن ها لمیده 
اند تا دوم اس��فندماه هم به نحوی س��پری شود و گروهی پا به مجلس بگذارند و 
چون گذشته سنگ تدبیر و امید به سینه بزنند و چهار سال در آن سکنی نمایند 
و کاری به رای دهندگان لیستی نداشته باشند که این نیز بگذرد زیرا هرگز نخورد 

آب زمینی که بلند است؟!

سیاه  کار خودمانیم
»1- ابتدا از تمام همکاران س��ینمایی و موس��یقی ام عذرخواهی می کنم. عکس هم تزئینی است و هیچ 

مناسبتی ندارد!
2- بیانیه آبان را امضا نکردم. برای اعتراض نیازی برای البه الی جمع قاطی شدن ندارم. از این بیانیه ها 

هزار تا دیده ام مخصوصاً دم انتخابات.
3- الحمدهلل مس��ائل مالیاتی حل ش��د و بده بستان و زور آزمایی فرهنگ و قدرت به سرانجام رسید، خدا 
را ش��کر. ما که درآمدی نداش��تیم حاضر بودیم مالیات هم بدهیم در س��ال مگر چقدر درآمد داریم کل 
در آمد یک س��ال من اندازه  یک ش��ب دورهمی تان نمی شود. خوش به حال دوس��تانی که برای هر کار 

دستمزدشان چند میلیارد است، خدا بیشتر کند، ان شاءاهلل!
4- البته که روزگار س��یاه اس��ت و همه غمگین، فقط س��ؤال این اس��ت تمام این مدت که پس��ت ها و 
اس��توری ها به تبلیغات و جش��ن تولد و آلودگی هوا گذش��ت حاال که خود تلویزیون و همه ش��روع به 
اعتراض کردند ناگهان آبان س��یاه ایران مد ش��د؟ چرا ایران را سیاه می کنیم؟ سیاه خود ماییم، سیاه کار 
خود ماییم. دولت ها می روند و می آیند چیزی که عوض نمی ش��ود حال مردم اس��ت. خدا را شکر شخصاً 
تا به حال به کسی رأی ندادم. آنها که دادند و خود را هم جر دادند اآلن بیانیه می نویسند؟! عجبا. عزیز، 

سیاه کار خود ماییم.
5- در صفح��ه ات اعت��راض می کنی اما یک و نیم میلیارد دس��تمزد ب��رای ده روز می گیری و اآلن هم 
از دس��ت ش��وخی زشت ش��هروند البرزی با کودکی که در س��طل زباله انداختند گله می کنی؟ اآلن آن 
ش��هروند را دس��تگیر کردند احتماالً کارش با کرام الکاتبین اس��ت، نمی خواهید کمپین برای آزادی اش 

ترتیب دهید؟
هموطن عزیزم، سیاه خود ماییم، سیاه  کار خود ماییم که در زندگی روزمره در رفتار اجتماعی، در حفظ 

حق شهروندی دیگران یک لحظه هم با خودمان روراست نیستیم. 
ای��ن اعتراضات و بیانیه های ظاهری و عوام فریب لیاقت خودمان اس��ت. اعت��راض مدنی مختص جوامع 

مدنی  است.
 اعت��راض مدن��ی در توتالیتاریزم یعنی بده بس��تان که در غیر این صورت اصاًل اج��ازه نخواهند داد نفس 
بکش��ی. دوس��ت عزیزی که همزمان هم با ایران اینترنشنال و »من و تو« مصاحبه می کنی بعدش هم با 
تلویزیون داخل، دوازده میلیارد با ش��هرداری ق��رارداد می بندی، حق نداری بیانیه در مورد مردم بدهی. 

ایران اگر سیاه است تو سپیدش کن.
 ش��ما که عاش��ق کلید بودی احتماالً اکنون فهمیده ای س��وراخ کلید کجا بود. دقیقاً کجا بود؟ ایران اگر 
سراسر سیاه و ویران شود باز مردم اینجا هستند شما که پاسپورتت آماده  است برو. اینجا هوا هم نباشد 
من خفگی را با جان می پذیرم. جداگانه می نویسم بی هیچ همراهی که اگر گناهی، جرمی مرتکب شده ام 

خدای نکرده شخص دیگری با من مجازات نشود.«

صفحه 6

صفحه 3

روزنامه سیاست روز بر اساس 
گزارش رسمی سال 1397 مرکز 

پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی پرسشگری )10( می کند:

ابعاد جدیدی از دستاوردهای 
مقاومت فلسطین در جنگ 2018 

منتشر شد 

صفحه 2

صفحه 8

در جلسه مسئوالن قضایی مطرح شد

تأکید رئیس قوه قضاییه بر جبران 
خسارت مردم در اغتشاشات

2

دولتی که ادعا می کند با کسر بودجه روبرو است 
و می گوید با این شرایط نمی توان کشور را اداره 
کرد و بنزین را گران می کند، چگونه اس��ت که 
هنرمن��دان و آنانی که خود را هنرمند می نامند 

را از پرداخت مالیات معاف می کند؟
در صنف هنر و فرهنگ کش��ور همه گونه قشر 
دیده می شود، از پولدار و معروف و مشهور گرفته 
تا آنهایی که زندگی درویشی دارند و از قِبل هنر 
خود کیس��ه ندوخته اند تا دیگران را سرکیس��ه 
کنن��د، از فض��ای بلبش��وی فرهنگی هم س��وء 
اس��تفاده نکرده اند ت��ا از آن راه به آالف و الوف 

خود برسند و پولی به جیب بزنند.
اما در این قش��ر هس��تند آدمهایی که به خاطر 
اوضاع نابس��امان فرهنگی کش��ور به این عرصه 
وارد ش��ده و عالوه بر مشهور شدن که اکنون با 
نام س��لبریتی شناخته می شوند، پول های گزاف 
و ب��ادآورده ای را ب��ه جیب زده ان��د که همه آن 
درآمدها از صدقه سر کشور، مردم و نظام است. 
اگر ادعا می کنند دس��ت رنج زحمات خودشان 
اس��ت، گزاف��ی بی��ش نیس��ت، اگ��ر فیلم های 
سینمایی روی پرده نقره ای و حتی سریال های 
آبکی تلویزیون را زحمت و تالش خود می دانند 
و ب��ه فیلم هایی که ن��ام نمی بریم می نازند، پس 
هنرمندان و هنرپیشگانی که دود چراغ خورده اند 

و سینه سوخته هستند، چه بگویند؟!
و البت��ه این طیف س��لبریتی که خ��ود را از ما 
بهت��ران هم می دانن��د، اجازه دارن��د درباره هر 
اتفاق��ی واکنش نش��ان دهند و ب��رای مردم هم 
راه نش��ان دهند، که اگر اندک��ی به زندگی آنها 
بنگری��م، آش��فته بازاری اس��ت دیدن��ی، برای 
خودشان برو بیایی راه انداخته اند و برخی از آنها 
پس از چپاول هایی که کرده اند به دیار ینگه دنیا 
می روند و فارغ از دغدغه ها و مشکالت کشور که 
خود در آن نقش داش��ته اند، با خیالی آس��وده 
به زندگی مرفه خود می پردازند. همین جماعت 
به ظاهر هنرمند که بازیگ��ران خوبی در عرصه 
بازی گری هستند، در نقش تبلیغ کننده نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شدند و در این 
س��ناریو به خوبی توانس��تند نقش خود را بازی 
کنند. گزاف نگفته ایم اگر بگوییم در دو انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته همین بازیگران، همه 
ت��وان بازیگری خود را خرج کردن��د تا به مردم 
بقبوالنند ک��ه اگر فالن نام��زد انتخابات رئیس 
جمهور ش��ود واویالیی در کشور درست خواهد 
شد و از مزایای نامزدی که خود حامی آن بودند 
چه ه��ا نگفتند. از او در اذهان مردم ش��خصیتی 
س��اختند که گویی ناجی ایران است و غیر از او 
اگر بیاید روزگاری سیاه در انتظار کشور خواهد 
ب��ود! اما همان ها که حمای��ت مطلق و بی چون 
چ��را از نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری خود 
می کردند، اکن��ون منتقد تند و تیز او و دولتش 
ش��ده اند، اعالم برائت می کنند و از رفتار و کردار 
دولت فاصله می گیرند، گویی آنها هیچ نقشی در 
روی کار آوردن دول��ت محبوب خود نداش��تند، 
آیا تخریب های شدید و سیاه نمایی های گسترده 
آنها علیه نامزدهای رقیب را می توان از یاد برد؟!

اوض��اع اقتص��ادی کش��ور به س��امان نیس��ت، 
کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران اعتقاد دارند 
که ضعف دولت در زمینه اقتصاد کش��ور، دلیل 
چنین وضعیتی است. دولت به خاطر تحریم های 
اقتصادی، نفت به اندازه نیاز نمی تواند بفروش��د، 
وضعی��ت تولید نیز با بی رونقی روبرو اس��ت که 
این نیز دستاورد دولت اس��ت، اما رونق واردات 

کاالهای خارجی همچنان پابرجاست. 

خودتان سیاهید!

ادامه صفحه 2

امیر موسوی خبر داد 

ساختار مقابله با فتنه های دشمن 
در نیروهای مسلح تعیین شد
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یادداشت گ���زارش

سرمقاله

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

مسئولیت نپذیرفتن مسئولیت!
نگاهی به توصیه  مقام معظم رهبری در مورد نامزدی افراد در انتخابات مجلس

ِ
m.director80@yahoo.com

محمد صفری

سیاه  کار 
خودمانیم

در همین صفحه

آهنگس��از سینمای کش��ور در واکنش به بیانیه  برخی از سلبریتی ها نوشت: از این 
بیانیه ها هزار تا دیده ام مخصوصاً دم انتخابات... روزگار س��یاه است، فقط سؤال این 
اس��ت تمام این مدت که پست ها و اس��توری ها به تبلیغات و جشن تولد و آلودگی 
هوا گذشت حاال که خود تلویزیون و همه شروع به اعتراض کردند ناگهان آبان سیاه 
ایران مد ش��د؟ چرا ایران را س��یاه می کنیم؟ سیاه خود ماییم، سیاه کار خود ماییم. 

اآلن بیانیه می نویسید؟! عجبا.
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