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جوانان، نبض بیدار جامعه:
همــواره درون هرجامعه ، جمعیتی 
خودجوش ، پویا ، سرچشمه گرفته 

از بطن ملت ، و طالب احقاق 
حقوق به حق مردم ، جوانانی هستند 
که ســکانداران و قائالن به فضیلت 

خدمت اند. جمعی که 
بالشــک تبلور عینی پیشــگامان 
وادی خدمت رسانی و آشنا به تمام 

ظرفیتهای بالقوه موجود در آحاد 
مردم بوده و همواره تمام مشکالت 
جامعــه را از نزدیک لمــس کرده و 
برای رفع آنها عطش سیری ناپذیری 

دارند .
گروه دلسوزی که فارغ از جانبداریها 
و تعلقات جناحهای سیاسی مختلف 
و بی واســطه و از نزدیک باشرایط 
معیشتی مردم گره خورده و انقالبی 
مآبانه خودرا موظف به کمک رسانی 
درجهت بهبودشرایط معیشتی مردم 

جانهای بیدار و دیندار ملت اند که تعلق 
خاطری ریشــه دار به آمــال و آرمانهای 
مردم این سرزمین داشته و دارند و برای 
فتح قله آرمانهای کشــور از هیچ کاری 
فروگذار نخواهند کرد. جوانانی از همین 
مرز وبوم که به پشــتوانه حمایت بی کم 
وکاست ملت ، اراده مصمم آنها و درایت و 
پتانسیل انقالبی مردم کشور ، نه تنها قادر 

به برطرف کردن تمامی 
ســدهای پیش رو و مشــکالت 
جامعه اســت، بلکه موجب برهم 
زدن تمام معادالت دشمنان برای 

منطقه و کل جهان می شود.
که آیینه تمام نمای غرور ملت اند 
و تمام تالش خودرا برای ر ساندن 

مردم به آرمانهای 
انقالبی شان بکار خواهند بست.

  بررسی راهکارهایی برای تشکیل 
دولت جوان انقالبی:

- احساس تکلیف جوانان مبتکر 
و دیندار جامعه برای ورود آنها به 

عرصه سیاست.
- احســاس نیاز عمیق مردم به 
حضور دولتــی جــوان و فعال و 

دلسوز برای حل اساسی مشکالت کشور.
- تشــکیل گروههایی منسجم از جوانان 
متدین و نخبگان متعهــد نظام به همراه 

همگرایی نیروهای  وفادار و خودی.
- وفــاق ملــی و ضــرورت همصدایی 
کارگزاران نظام برای بها دادن به جوانان 

خالق.
- هم اندیشــی عقــال و معتدلین جوان 
در جریانات سیاســی مختلف برای حل 

مشکالت جامعه بعنوان  هدفی واحد.
- تعمیم و بسط اعتماد 
از دســت رفته مردم 
نســبت به دولتمردان 

توسط جوانان .
- تشکیل ائتالفهاییی 
از جوانان و بررســی 
و بیــان راهبردهــای 
آینــده بــرای بیرون 
بردن کشور از شرایط 

سردرگم فعلی .
-  بــاور ملی بــه اتکا 
بــه نیروهــای جوان 
و مشــاهده پیشــینه 
موفقیتهای حاصله از 

اعتماد به جوانان در 
عرصه های علمی اعــم از نانو 
، بیوتکنولــوژی ، ســلولهای 
بنیــادی و علــوم هســته ای 

ونظامی و ...
شاید یکی از مهمترین عملکرد 
دولــت جوان در ابتــدای کار؛ 
-اطمینان خاطر بخشیدن به 
مردم ازطریق  القای امیدواری 
به پیکــره ی ملتهــب اعتماد 

مردمی در شرایط فعلی است.
- دولت جوان انقالبی فارغ 

از وعده های پوچ و پوشــالی ، 
عناصر تالشگر و گمنام عرصه 
خدمتگزاری اند که وعده های 
خود را  برمبنــای عدم قصور و 
کوتاهی در خدمت رســانی به 

مردم میدانند.
 دولت جوان باید برای همیشه 

دست منادیان پرمدعا و وارثان 
خودخوانده سفره ملت را کوتاه 

کنند . 
- گام برداشتن درمسیر تحقق 

عدالت از دیگر وظایف دولت جوان انقالبی 
خواهد بود . 

- جریانــات طماع و متفکــران تمامیت 
خواه ،  رانت خــواران و حامیان و عامالن 
اشرافیت به هیچ وجه در دولتی متدین و 

جوان ، جایی نخواهند
داشت . 

دولتی که با اتکا به ذخیره عظیم حمایت و 
اتحاد ملت ، به حق شایسته زمینه سازی 
کشــور  برای ظهور بزرگتریــن آرزوی 
بشــریت خواهد بود؛  ان شــااهلل جوانها 
جانهای بیدار و دیندار ملت اند که تعلق 
خاطری ریشه دار به آمال و آرمانهای مردم 
این سرزمین داشــته و دارند و برای فتح 
قله آرمانهای کشور از هیچ کاری فروگذار 

نخواهند کرد.

ق
حق

م م
خان

لزوم تشکیل دولت جوان انقالبی

دولت جــوان باید 
برای همیشه 

دســت منادیان پرمدعا 
و وارثــان خودخوانده 
سفره ملت را کوتاه کنند 
. گام برداشــتن درمسیر 

تحقق 
عدالــت از دیگر وظایف 
دولــت جــوان انقالبی 

خواهد بود . 
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3 ظریف، مصدق، اعتماد به آمریکا

ضعف در دیپلماسی علت تحریم قهرمان 
دیپلماسی

۲۸ مرداد که یکی از حوادثی است 
که مّلت ایران را با تجربه ها آمیخته 
میکند، مانع از خطا و اشتباه دیِد او 
میشود؛ در این حادثه یک تجربه ی بزرگ 
برای ملّت ایران به وجود آمد، این تجربه 
را هرگز نباید فراموش کرد؛ بله، از سال 32 
تا حاال شصت سال میگذرد اما همیشه در 
البالی تاریخ بهترین درس ها را می توان 
برای حوادث امــروز گرفت چرا که تاریخ 

معلم انسان هاست. 
کودتای 28 مرداد که در دو مرحله انجام 
گرفت در مرحله اول شاهد لو رفتن کودتا 
و شکست آن بودیم اما به فاصله دو روز بعد 
کودتاچیان دست به کودتا زدند که این بار 
با موفقیت کودتاچیان همراه بود اما همه 
این حوادث از آنجا شــروع شد که پس از 
همراهی دکتر مصدق با آیت اهلل کاشانی و 
مبارزات نواب صفوی برای پیروزی نهضت 
ملی شــدن نفت جدایی دکترمصدق از 
آیت اهلل کاشانی و همچنین زندانی کردن 
نواب و یارانش توســط مصــدق و تغییر 
جهت دادن مصدق از رابطــه با انگلیس 
به رابطه ی با آمریکا علــی رغم تذکرات 
و نصایــح مکرر آیت 
اهلل کاشــانی که آن 
مرجعیــت  موقــع 
دینــی و سیاســی 
مسلمانان را بر عهده 
داشــت مبنی بر بی 
اعتمادی نســبت به 
آمریکا و دوروی یک 
ســکه بودن آمریکا 
و انگلیــس همگان 
را در بهــت و حیرت 
فروبرده بــود و این 
اعتمــاد مصــدق به 
آمریکا که نتیجه آن 

اعتماد هم شد کودتا 28 مرداد. 
در سال های اخیر هم در جریان مذاکرات 
هسته ای بر خالف تذکرات مقام معظم 
رهبری مبنی بر بــی اعتمادی به آمریکا 
و خوشبین نبودن به مذاکرات با آمریکا 
شــاهد مذاکرات جدی تیم هسته ای به 
رهبری دکتر ظریف با طرف مقابل بودیم 
و نتیجــه آن هم چیزی جــز گرانی ها و 
تشدید تحریم ها بر مردم ایران و راحت 
تر بگویم آنچه که خیلی هایمان االن از آن 

راضی نیستیم نبود. 
مصدق با وجود اشتباهات فراوانی هم چون 
انحالل مجلس و اخراج سرلشکر زاهدی از 
مجلس که به علت تحت تعقیب بودن در 
مجلس متحصن شده بود و جلوگیری از 
حضور مردم در خیابان ها که همگی این 
عوامل زمینه های پیروزی کودتا را فراهم 
کرده بود نه تنها در پاسخ به نامه تاریخی 
آیت اهلل کاشانی که ایشــان را از مرحله 
دوم کودتا مطلع نمود و برلزوم هوشیاری 
دکتر مصدق تاکید کرد اظهار پشیمانی 
ننمود بلکه در پاســخی مغرورانه نوشت: 
»اینجانب مســتظهر به پشتیبانی 

ملت هستم« 
در جریانات مذاکرات هســته ای با وجود 
اینکه ۶ سال تمام سرمایه ها و وقت کشور 
صرف مذاکراتی شد که رهاورد آن چیزی 
جز انجام تمام تعهدات مــا و بی تعهدی 
تمام و کمال آمریکا نبود نه تنها مسئولین 
و تیم مذاکره کننده از مردم عذر خواهی 
نکردند و نمی کنند بلکــه نمک بر زخم 
مردم می پاشند و وزیر محترم امورخارجه 
در سالگرد برجام می فرمایند:» برجام را 
باز هم امضا می کنم اگر به عقب برگردیم« 
از دیگر درس هایی کــه از دل کودتا 28 
مرداد می توان چــراغ راهی برای امروزه 
مان استخراج کنیم این است که آیت اهلل 
کاشانی در این نامه، یکی از جنبه های 
رفتاری سیاسی مصدق )آنجا که آیت 
اهلل می فرمایند:اگر نقشه شما نیست 
که مانند سی ام تیر عقب نشینی کنید 
و به ظاهر قهرمان زمــان بمانید(را به 
وی تذکــر می دهد. مصــدق در طول 
تاریخ سیاسی خود نشــان داد که هرجا 
فرصت مناسبی برای کسب وجهه او وجود 
داشــت، به میدان مبارزه می آمد و هر جا 
جان یا آبــروی او را در معرض خطر قرار 

می گرفت، صحنه را ترك می کرد. مصدق 
در جریان بیســت و پنجم تیرماه 1331 
بدون مشــورت با همکاران و جبهه ملی 
اســتعفا داد و به خانه رفت. وقتی مردم 
قیام کردند و محمدرضا پهلوی را مجبور 
به عقب نشینی و قوام را مجبور به استعفا 
کردند، از خانه بیرون آمد و روی کرســی 
صدارت نشســت در طول این شش سال 
از جانب وزیر امورخارجه شاهد رفتارهای 
دوگانه و بدور از یک سیاست مدار و رجل 
سیاســی بوده ایم از قهر کــردن و خالی 
کردن ســنگر در روزی که با ورود بشار 
اسد به ایران جشن پیروزی مقاومت بود 
تا ایــن اواخر که به بهانه پخش ســریال 
گاندو قصد اســتعفا داشتند از گفتن این 
جمله که »توافق با آمریکا به اندازه جوهر 
روی کاغذ هم ارزش نــدارد « تا امضای 
دوباره برجام که همه ایــن رفتارها را اگر 
ناشی از قهرمان زمان ماندن آقای ظریف 
ندانیم حق داریم آن را از ضعف دیپلماسی 

قهرمان دیپلماسی بدانیم . 
مصدق اما در پایان کودتا در دادگاهی 
ساختگی به تبعید محکوم شد و در 
همان جا خورشید عمرش به پایان 
رســید اما آنچه را که باید علت این 
سرانجام مصدق بدانیم اشتباهات 
و اعتماد بی جــا مصدق به آمریکا و 
عدم اعتماد به مردم و احساس ضعف 
و خود کم بینی در مقابل آمریکا می 
باشد در این اواخر دکتر ظریف هم 
در قضاوتی ساختگی و بدون عدالت 
تحریم شدند که اگر دکتر ظریف در 
جایگاه وزارت جمهوری اسالمی نبود 
شاید تاریخ دوباره تکرار می شد و این 
خط آخر تاریخ هم دوباره به آخر می 
رسید و باید می خواندیم ظریف در 

تبعید به جای ظریف در تحریم.
آری فراموش کــردن تاریخ هزینه 

دارد...

دی
ادا

خد
ی 

عل

در جریانــات مذاکــرات 
هســته ای با وجود اینکه ۶ سال 
تمــام ســرمایه ها و وقت کشــور 
صرف مذاکراتی شــد که رهاورد 
آن چیزی جز انجام تمام تعهدات 
مــا و بی تعهــدی تمــام و کمال 
آمریکا نبود نه تنها مسئولین و تیم 
مذاکره کننده از مردم عذر خواهی 
نکردند و نمــی کنند بلکه نمک بر 
زخم مردم می پاشند و وزیر محترم 
امورخارجه در سالگرد برجام می 
فرمایند:«برجــام را بــاز هم امضا 

می کنم اگر به عقب برگردیم
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دوگانه ی مقاومت، سازش4

یه بار از اول مرور کنیم اصال مقاومت برای 
چی؟ در برابر چی؟

همه ی بحث و درگیری بر سر کفر و ایمان، 
حق و باطل و اســتکبار و استضعافه. همه 
ی مباحث فرعی دیگه من جمله هســته 
ای، موشــک، حضور در منطقه،  حجاب و 
حقوق بشر، فرع و حاشیه هست. ایران تنها 
کشوریه توی دنیا که میگه میخوام احکام 
اسالمی رو هرچه بیشتر اجرا کنم و بهش 
مقید باشم. بقیه کشــور هایی که به اسم 
اسالمی میشناسیم از اسالم تنها یک اسم 
رو یدك میکشــند و این رو میشه راحت 
متوجه شــد. مثال از روی احــکام قضایی 
اونها احکامی مثــل ارث و دیه و قصاص و 
احکام ریز و درشت دیگه یا مثال از در آمد 
های داخلی و توریســتی که هر کدوم از 
این کشور ها از فحشا دارند یا میزان کنار 
اومدن و میدون دادن اونها به طواغیت این 
نتیجه به دســت میاد. اسالمی که جامعه 
شیعی ایران به اون معتقد هست نه مظلوم 
بودن رو میپذیره نه ظالم بودن رو. نه کنار 
اومدن با ظالم رو بر میتابه نه یاری نکردن 
مظلوم رو. »ُکونا للّظالِِم َخصماً، و لِلَمظلوِم 
َعوناً«)1( هردو با هم است. کسی که ظالم را 
معاونت و یاری میکنه نمیتونه اسم خودش 
رو مسلمون بذاره. و اگر مظلوم هم باشی، 
داری ظالم رو تقویت میکنی چه رســد به 
اینکه ظالم باشی! و البته این سرشاخ شدن 
با ظالمین که از قضا دست برتر در هوچی 
گری هم دارند کار ساده ای نیست و مسلما 
ســهل و بدون مانع نخواهد بود. در جنگ 
احزاب که یک از غزوه های ویژه ی پیامبر 
از نظر تعداد نفرات در جبهه مقابل بود عده 
ای با حرف هاشون میخواستن جبهه اسالم 
رو مرعوب کنند. که همه قبایل دســت به 
یکی کردند که شما رو از بین ببرند»الَّذیَن 
قاَل لَُهُم الّناُس إِنَّ الّناَس َقد َجَمعوا لَُکم 
َفاخَشوُهم َفزاَدُهم إیمانًا َوقالوا َحسُبَنا 
ُ َونِعَم الَوکیُل«)۲( دلهره انداختن از  اللَّ
کارهاییه که دشمن خیلی خوب بلده 
که آی مردم بترسید و بلرزید که اآلن 
با یه بمب همه تون رو نابود میکنه؛ شما 

محکوم به نابودی هستین و امثال این... اما 
کســایی که مصمم اند و از صمیم قلب به 
این راه ایمان دارند، به مشــکالت و موانع 
این راه آگاه هستن و میدونند که همچین 
مشکالتی بلکه بزرگتر سر راهشون هست 
لذا با شنیدن این تهدید ها تازه ایمانشون 
زیاد میشــه! و مطمئن میشــن که راه رو 
اشتباه نیومدن. والبته میدونند که تو این 
راه تنها نیستن و پشتشون به تنها ابر قدرِت 
ال یزال گرمه! یکی دیگــه از حربه های لو 
رفته شیطان در طول تاریخ که با استفاده 
از هجمه هــای وســیع تبلیغاتیش انجام 
میده اعالم شکست زود هنگام جبهه حق 
هست. در جنگ احد که یکی از سخت ترین 
جنگ های صدر اســالم بوده و نقل هست 
که حضرت امیر هفتاد جراحت به بدنشون 
وارد شد، در اثناء جنگ برای خالی کردن 
دل مومنین شایعه پخش کردند که پیامبر 
شهید شده اند! و عده ی کمی چون علی)ع( 
که ایمان راستین به هدف قیامشان داشتند 
تونستند با اعتقاد به مسیر صحیح پیامبر 
همچنان استقامت کنند. اینکه چهل ساله 
هرروز میگن که نظام فردا ســقوط میکنه 
تالششون برای پیاده کردن همین حیله ی 
شیطان هست و چهل سال سر پا ماندن و 
پیش رفتن این کشور روی زمیِن سنگالِخ 
تحریم و نفوذ و توطئه، نشونه ی تنها و بی 

پشتوانه نبودن این نظام هست.
چند صباحیست که به دلیل ضعف مدیریت 
مدیران اجرایی کشور و به هم ریختن اوضاع 

اقتصادی این مقاومت بیشــتر برای مردم 
ملموس اســت. و ضرورت مرور مبانی اون 
بیشتر حس میشــه. خالصه مطلب اینکه 
مقاومت مــا به خاطر عالقه ایســت که به 
اسالم داریم؛ آیین مقبول خداوند که برای 
هدایت مسیر زندگی بشــر نازل کرده. به 
خاطر بغضیست که از ظلم و استکبار داریم؛ 
خلق و خویی کــه از دل فرعون و قارون و 
نمرودها در دل تاریخ رسیده است به خون 
خوارانی که فجایع یمن و میامنمار و کشمیر 
و فلسطین و عراق و سوریه و افغانستان و... 
را رقم میزنند. و ما خود را موظف میدانیم 
که کشــوری از درون آنچنان برخوردار و 
قدرتمند بسازیم که از شکوه و هیبت اون 
کسی جرئت نکنه نگاه چپ به قربانیاِن به 
استضعاف کشیده شده ی عالم بندازه. و تا 
ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، 

ما هستیم...
)1( نامه 47 نهج البالغه    

 )2( آل عمران، 173

خلق و خویی که از دل فرعون و قارون و نمرودها 
در دل تاریخ رسیده است به خون خوارانی که 
فجایع یمن و میامنمار و کشمیر و فلسطین و 
عراق و سوریه و افغانستان و... را رقم میزنند. 

و ما خود را موظف میدانیم که کشوری از درون 
آنچنان برخوردار و قدرتمند بسازیم که از 

شکوه و هیبت اون کسی جرئت نکنه نگاه چپ 
به قربانیاِن به استضعاف کشیده شده ی عالم 

بندازه. و تا ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه 
هست، ما هستیم...

تی
در

ش ق
رو

کو
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5 منا در غم

در مهرمــاه 1394 ، عربســتان ، میزبان 
فاجعه عظیم انسانی بود که قلب انسانها 
را ماالمال از درد و رنــج کرد . هزاران تن 
از حج گزارانی که در لباس احرام از همه 
تعلقات رهیده بودند تــا به وصال معبود 
خویش برســند، در حرکتــی عامدانه  یا 
در اثرخطا و تقصیر بزرگ انســانی، جان 
به جان آفرین تســلیم کردند که از میان 
جانباختگان، صدها ایرانی بدون ذره ای 
خطا و تقصیر جان باختنــد و صدها نفر 
نیز مجروح و مصدوم شــدند. ساده ترین 
تمهیدات در لحظه وقوع میتوانست عمق 
این فاجعه انســانی را کمتر کند، ولی در 
کمال حیرت، بی تدبیــری و بی خردی 

، اهمال تا التهاب ماجــرا تداوم یافت 
. دولت عربســتان نه تنها زیرساخت 
هــای الزم برای حفظ جــان و امنیت 
این عزیزان را از قبل بــا اجرای برنامه 
ریزیهای مناســب ایجاد ننموده بود، 
بلکه در زمان وقوع حادثه نیز با برنامه 
ریزی های غلــط، اهمال و بی تدبیری 
باعث بروز این فاجعه انسانی گردید و 
در ادامه نیز به وظیفه امدادرســانی و 
رسیدگی فوری پزشکی و درمانی عمل 
ننمود. حادثه منــا از دو منظر حقوق 
بین الملل و حقوق بشــر بین المللی 
قابل بررسی است و عربستان سعودی 
در هر دو حوزه، تعهــدات صریح خود 
را نقض کرده است. به عنوان مثال در 
حوزه حقوق بشر 
مــی تــوان به 
برخــی تعهدات 
عربســتان بــه 
شرح ذیل اشاره 

کرد که در جریان 
حادثه منــا به طور 
کلی نقض شــدند 
از جملــه ماده دوم 
اعالمیه حقوق بشر 
مصوب  اســالمی 
1990 کــه بر اســاس آن حرمت جنازه 
انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن 
جایز نیست و حمایت از این امر بر عهده 

دولت است یا ماده هفتم میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی مصوب 199۶ که 
بر اســاس آن هیچکس نباید در معرض 
شــکنجه یارفتار تحقیرآمیــز و مجازات 

غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد. 
حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت 
های پزشــکی و آب آشــامیدنی و حفظ 
حرمت و حیثیت انســانی نیــز از جمله 
حقوقی می باشند که نقض آ نها تخطی از 
قواعد واصول حقوق بشر را به همراه داشته 
اســت. از جمله حقوق ثانویه بشــر، حق 
بهداشت اســت که دولت عربستان از آن 
استنکاف کرده بود. هم چنین در بسیاری 
از مصاحبه ها اشاره شده است که »برخی 

از مصدومین حادثه منا به دلیل نبود آب و 
عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان 
باختند «. دولت سعودی می توانست به 
هر نحوی زمینه هایی برای دسترسی به 
بهداشت عمومی را فراهم کند. در خصوص 
بی توجهی مقامات سعودی باید تصریح 
نمود که اسناد موجود و اظهارات شاهدان 
عینی حاکی از آن که نه تنها اقدامات الزم 
برای پیشگیری حادثه به عمل نیامده بود 

،بلکه حتی اقداماتی برای کاهش خسارات 
و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفت 
. حادثه منا به ســبب بار سنگین عاطفی 
که بر عهده وجدان عمومی تحمیل کرد، 
افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و 
واکنش کشاند . حادثه منا فاجعه عظیمی 
بود که دولت عربستان هنوز می بایست 
در قبال آن پاســخگو باشد و در آخر باید 
گفت کسانیکه به میهمانان خداوند چنین 
ظلم بزرگی روا داشتند و متواضعانه و علناً 
استغفار نجستند قطعا بزودی دچار خشم 
مهلک خدا خواهند شد و این حکم تغییر 

ناپذیر الهی است . 

بی
ورا

 ش
نم

خا
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چه عیــدی عزا 
شد و تسلیت واژه ایست 
حقیــر… فاصله تبریک 
و تســلیت چــه کوتاه 
است گاهی… چه ناگوار 
اســت شنیدن  تلخ  و 
چنین خبــری در جایی 
که همه با دل پاک برای 
نیایــش رفتند امــا . . . 
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در روزگاران قدیم سرزمینی بود بی هیاهو و دغدغه مردمانش 
همیشــه پا برجا ،روزها انقدر مثل هم بودند که دیگر شوقی 
برای گذران زندگی نمانده بود این سرزمین بی نهایت آماده 

بود برای یک ،معجزه!!! 
این بود که از پراید رونمایی شد . 

از آن روز به بعد دیگر از آن کسالت های احوال خبری نبود 
،تاب و تب جدیدی به میان آمده بود ،دیگر کســی نبود که 
از طول عمر زیــاد خود بنالد چرا کــه از همان جوانی بدون 
کوچکترین تالشــی با کمک پراید عزیز میتوانست دنیای 

باقی را زیارت کند . 
به یقین او به تنظیم جمعیت کشــور کمک شایانی کرد و از 
همان روز که پراید آمد دیگر شعار های ،»فرزند کمتر زندگی 

بهتر «را نمی بینیم . 
پراید که آمد خیابان ها همه یک رنگ شد از سیاه و سفید او 
،پدرومادرانی که تازه فرزند دار می شدند فرزندانشان را در 
پرایدی نشاندند و ســفری می رفتند تا معنای »از گهواره تا 

گور «را به خوبی به آن بفهمانند . 
اصال پراید خود به تنهایی آموزش و پرورش است ،معلم است 
چرا که به ما می آموزد اگر چندین سال از عمر تو گذشت ، اگر 
تمام دنیا هم تغییر کرد و اگر مفهوم استاندارد نیز متفاوت شد 
و اگر و اگر و هزاران اگر دیگر تو پابر جا بمان هیییچ تغییری 
مکن ثابِت ثابت ،که اگر اینگونه باشــی عیارت بیش گردد 

،میلیون ها میلیون پیشکشت خواهند کرد ، 
چنان که مردم خسته و رسته از جان پس از شنیدن فروش 

تو 45دقیقه ایکل تولیداتت را خواهند برد 
)به قیمت جان که می گویند یعنی همین ( 

بله همه چیز خوب پیش می رفت زندگی ،عمر ، جوامع بین 
المللی ، آمار تلفات تصادفی ،تنها مشــکل آن بود که پراید 

پیش نمی رفت ،ساکِن ساکن . 
قصه ی ما رســید به زمانی که پراید دیگر اتومبیل به شمار 
نمی آمد بلکه بیشتر به طیاره ای می ماند که آدمی را به دیار 

حق می شتاباند . 

ودامن گیر ملت بی نوا شد، چرا که اتوموبیلی بود که 
قیمت آن به موجودی جیب مردم بیشتر می خورد . 
قیمتش کمتر بود اما نه به معنــای به صرفه بلکه 
کیفیت به همــان اندازه زمان متولد شــدن پایین 
بود و مردم باید هزینه ی قدمــت حضورش را می 

پرداختند . 
پس از آنکه بیشــمار اعتراضاتی در گرفت که چرا 
هیچ تغییری در پراید و زیســت آن نیست خودرو 
سازان کمی دل نگران شدند ،!!!حتما دوباره مجلسی 
متشکل از فرهیختگان و مهندسان و مدیران خود 
تشکیل دادند و عهد بستند تا اندیشه ای برای این 
خودرو و مشــتریان عزیز دل آن نکنند آن مجلس را ترك 
نخواهند کرد و پس از گذشت روز ها و ساعت ها و دقیقه ها و 
ثانیه ها به نتیجه ای شگرف رسیدند و خلقتی جدید بهم زدند 

که نام آن را!!پراید وانت گذاشتند.!!!!! ... 
که خدا خیرشان دهد دنپایی سواری هم نصیبمان شد. 

دوباره موجی از اعتراضات به راه افتــاد ،پلیس راهنمایی و 
رانندگی اعالم کرد که باید خودروی پراید از رده خارج شود 
.مادر پراید)شرکت سایپا( نیز اعالم کرد که پراید از رده خارج 
خواهد شد و هزار دلهره به دل پراید داران افتاد که حال چه 

کنیم؟!؟!؟ 
اما پس از آن حرف ها عملی صــورت نگرفت و همواره بازار 

پراید بــه راه خود ادامه مــی داد و می 
تازاند تا آنکه پس از گذشــت 2سال از 
این اتفاقات ،اینبــار پلیس راهنمایی و 
رانندگی به طور جــدی اعالم نمود که 

پراید از رده خارج خواهد شد . 
آنها دلیل می آورنــد که در 34درصد از 
تصادفات عامل اشتراکی خودروی پراید 
بوده است، و از سال بعد که سال 99باشد 
حتی اگر این خودرو تولید شود شماره 
گذاری نخواهد شد . اینجا بود که دوباره 
هیاهویی به پا گشت و به دل ها نگرانی 

روانه شد. 
پلیس برای محکم کاری اسنادی مبنی 
بر بی کیفیتــی این خــودرو را به وزیر 

صنعت )آقــای رحمانی(و همین طور ســایپا تحویل داد تا 
بفهمند که پلیس راهنمایــی و رانندگی اینبار جدی پیش 

خواهند رفت . 
یقینا بهانه ها هنوز بود و زیاد هم بود، ولیکن سایپا هرگز از 
رو نمایی کردن از شاهکار هایش دست نمی کشد پس اعالم 
نمود مردم مردم نگران نباشید چرا که ما با نسل جدیدی از 

پراید طرف خواهیم بود »تیبا«. 

قی
اد

 ص
نم

پس از آنکه بیشمار اعتراضاتی خا
در گرفت که چــرا هیچ تغییری 

در پراید و زیســت آن نیست خودرو 
سازان کمی دل نگران شدند ،!!!حتما 
دوباره مجلسی متشکل از فرهیختگان 
و مهندســان و مدیران خود تشکیل 
دادند و عهد بســتند تا اندیشــه ای 
برای این خودرو و مشتریان عزیز 
دل آن نکننــد آن مجلس را ترک 
نخواهند کرد و پس از گذشت روز 
ها و ســاعت ها و دقیقه ها و ثانیه 
ها به نتیجه ای شــگرف رسیدند 
و خلقتی جدید بهــم زدند که نام 
آن را!!پراید وانت گذاشتند.!!!!! ... 

عصر پراید تا عصر تیبا 
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عرصه منابع طبیعی و بعبارتی محیط زیست مدت هاست 
به جوالنگاهی برای افراد سودجو بدل شده است، افراد و 
گروه هایی که برای به دســت آوردن پول و ثروت، از هیچ 
اقدام مخربی دریغ نمی کنند، کوه خواری، جنگل خواری، 
دریا خواری، زمین خواری و... این ها خوراك هایی اســت 
که در طول سالیان اخیر به طعمه ای جذاب و لذیذ برای 

صیادان زیستگاه های طبیعی مبدل شده است.

غارت و چپــاول ناجوانمردانه زیســتگاه های طبیعی از 
مخاطراتی است که به شدت حوزه زیست محیطی و منابع 
طبیعی را تهدید می کند امری که به لحاظ اخالقی، شرعی 

و قانونی غیر مجاز شمرده می شود.
گزارشی از ریه های زخمی و فضای ســبز در حال نابود 

شدن شهرستان یزد
خویدك، اکرم آباد، اکرمیه، عســگریه، حسین آباد ریسمانی، چاه 
مدرســی، فهرج، محمد آباد،دهنو، مالباشی، ســید میرزا، شحنه 
ومحمودی، سیزده روستای سرسبز و چسبیده به شهر یزد هستند 
که از خدمات و امکانات شهری بهره می برند، و هزینه های حداقلی 
روستایی را پرداخت می کنند، و چهار نفر نیرو با دو اتومبیل شرکت 
تعاونی همیاری دهداری های شهرستان یزد، بر ساخت و ساز و قطع 
درختان و تبدیل باغات به ساختمان درآن نظارت کرده! و با زمین 

خواری زمین خواران مبارزه می کنند! 
مبارزه ای مضحک و مسخره و کمدی،  با زمین خواران میلیاردر بنز 
سوار، همراه با چهار نفر نیروی قراردادی و دو اتومبیل و در جایی که 
هر مترمربع زمین حداقل دویست هزار تومان قیمت دارد، و زمین 
های کوره های آجر پزی آن بدون طی روندقانونی، در حال قطعه 
بندی و فروش به قیمت هر متر مربع بیش از سیصد هزار تومان می 
باشد. زمین هایی که بسرعت در حال به خانه تبدیل شدن هستند 
و خانه هایی که بزودی بار مضاعفی بر دوش شهرداری یزد خواهند 

بود.
در حالیکه مدیران و مسؤالن شهر و استان با صرف بودجه 
های هنگفتی و به زور و با مشقت مشغول ایجاد فضای سبز 
در نقاط مختلف شهر و شهرستان و اســتان می باشند، 
درختان کهنســال این منطقه سبز در حال قطع و خشک 
شدن می باشند، و بر مدیران و مسؤالن استان است که با 
همه توان با این پدیده شومی که در حال از بین بردن سرمایه 
های سبز و ریه های شهر می باشــد مبارزه کنند و مانع از 
خشک و قطع شــدن درختانی که دهها سال آب خورده و 
زمان برده است تا اینگونه سایه گشتر شوند ، بشوند، و اما 
در شــرایط فعلی و با این درگیری جناح ها، آیامدیران و مسؤالن 
فعلی استان، این توان و عرضه را دارند و قادر خواهند بود تا مانع کار 

دالالن و زمین خواران در این سیزده روستا شوند!؟
معاونت عمرانی و اداره کل راه و شهرسازی باید همت کنند و قبل از 
آنکه زمین خواران و دالالن موفق به خوردن مابقی زمین های دولتی 
شوند، با هر هزینه ای شده زمین های دولتی منطقه را حصار کشی 
کرده و از حقی که برای همه مردم است محافظت کنند، و اگر نه در 

آینده با سه مشکل بزرگ روبرو خواهند شد، یکی کمبود زمین و 
یکی فساد حاصل از انباشت ثروت زمین خواران! و یکی هم...

این بحث ادامه دارد....

زمین خواری، دشت خواری 
و ساخت و ساز های غیرمجاز 

معضل جدیدی است که 
گریبانگیر بسیاری از مناطق 
خوش آب و هوای کشور شده 

است.

سی
عبا

ضا 
یر

عل

شیوه های نوین زمین خواری در شهرها!
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حکایــت از این قرار اســت که مســکن 
امروزه گرفتار افزایش قیمت شــدیدی 
نسبت به زمان های قبل می باشد و بازار 
فروشندگان امالك بیش از پیش داغ می 
باشــد به حدی که مرز گرانی اش از حد 
مجازگذشته است و اگر کسی قصد خرید 

مسکن داشته باشد 
حســابی به تنور داغ گرانی می چسبد و 
تبدیل به زغال گداخته و در آنی خاکستر 

می شود .
در واقع مسکن به جای اینکه سر 

پناهی برای خانواده ها باشد ، خودش را 
چنان به لطف فروشندگان تحویل گرفته 
است که باید خریدارها سر پناه آن باشند 
باید این دو را به جایــگاه خود بازگرداند . 
وقتی به قیمت مسکن در برخی مناطق 
نگاه می کنیم، می بینیم که مظنه قیمت 

مسکن تا 12و 
13 میلیــون تومــان در هر متــر مربع 
مسکونی عنوان می شود.یعنی قیمت یک 
واحد ۶0 متری، برابر یک میلیارد تومان 

می شود . 
وقتی می پرســیم چرا با این قیمت باال 
عرضه می شود ؟ پاســخ می شنویم که 
مسکن متری 50 میلیون تومان هم وجود 

دارد. بله...
چنین واحد هایــی در بعضی نقاط داریم 
که قیمت های باالیی دارند و مشــتری 
خود را هــم دارند اما چنیــن خریدارنی 

بسیار محدود 
می باشند و این امالک مشتری 
خاص خود را دارند، حتی توان 
خرید بیش از یک ملک را دارند 

آن هم دربهترین مناطق 
کشور...

این دســته از جناب عالی ها 
برایشــان افزایــش قیمت یا 
کاهــش قیمت مســکن مهم 
نیســت! اما باید توجه داشت ، 
زوج ها ی جوان ،خانواده های 
متوســط و خانواده های با در 
آمد پایین که 95 درصد مردم 
ایران را شامل می شوند ، یک 

میلیارد تومان را 

از کجا بیاورند تا یک واحد ۶0 متری را به 
چنین مبلغی خریداری کنند ؟! مطمئنا 
جوانان وخانه اولی ها چنین قشــرهایی 
حتما  نمی توانند، چرا که وام مسکن فعال 
حدود 1۶0 میلیون تومان اســت ، 100 
میلیون تومان هم با فروش خودروی خود 

تجهیز کنند ؛ 
100 میلیون تومان هم از بستگانشــان 
بگیرند، باز هم به هیــچ وجه توان خرید 
مســکن متری 12 یا 13 میلیون تومان 

را ندارند. 
باید چاره ای اندیشــید، وضعیت مسکن 
مسکن ارزانی می  اُورژانسی است و نیاز به ُ

باشد تا تب گرانی اش کاهش یابد، 
همه ی مــردم قدرت 
خریــد یابند و ســال 
هــا زندگی خــود را به 
مستاجر بودن با امکانات 
کم واجاره بهــا و رهن 
های سر به فلک کشیده 
نگذراننــد، مسئولین 
محترم باید با نظارت 
و مدیریت کامل خود 
افزایش بیش از حد 
قیمت مسکن را زیر 

ذربین خود قرار 
دهند و ایــن رقابت 
فروش امالک بین فروشندگان را خنثی 
کنند و بیــن فروشــنده و خریدار حس 

رضایت مندی ایجاد کنند ، باالخره 
در شرایط اقتصادی فعلی کشور می طلبد 
که تمامی ما هم وطن ها هوای یگدیگر را 
داشته باشیم و هر کدام به نحوی . صاحب 
خانه با مراعــات حال مســتاجر خود و 
فروشندگان با در نظر گرفتن موقعیت و 
قدرت خرید، خریدار . در واقع یک ســر 
پرســت خانواده که حقوق ماهیانه1و2 
میلیون تومان اســت و چند بچه مدرسه 
ای دارد چگونه می تواند هزینه تحصیل 
کودکان و اجاره بها و عالوه بر آن نیاز های 

اولیه زندگی خود را تامین کند!
 کما اینکه هستند افرادی که حتی در آمد 

کمتری هم دارند .
 گاهی باید عالوه بر خــود، دیگران را هم 
دید تــا لبخند زندگی بــه روی لب های 

دیگران هم بنشیند ! 

وضعیت مسکن اورژانسی است! 

نی
سی

 ح
نم

خا
باید توجه داشت 
زوج ها ی جوان، 

خانواده های متوسط و 
خانواده های با در آمد 

پایین که ۹۵ درصد مردم 
ایران را شامل می شوند، 
یک میلیارد تومان را از 

کجا بیاورند تا یک واحد 
۶۰ متری را به چنین مبلغی 

خریداری کنند ؟! 
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9 چهار صفر کی بودی تو؟!
این روزها بحث رایج در اقتصاد و داخلی 
کشــور تصمیم دولت مبنــی بر حذف 
صفرها از پول رایج مملکــت یعنی ریال 
است دولتی که بعد از چندین سال قبول 
کــرده در دوران مدیریتــش تورم وجود 
دارد و سهمی در ایجاد تورم دارد حال که 

اکثر مردم در برابــر این اقدام  دولت یا در 
سردرگمی یا بی تفاوتی یا مثل همیشه با 
دید طنز به این اقدام مثل سایر اقدامات 
و مسائل جاریه طنز گونه دولت نگاه می 
کنند ما نیز نگاهی به این اقدام و معایب و 
محاسن آم خواهیم نمود در ابتدا به تجربه 
و تاریخ  این اقدامات در ســایر کشور ها و 

نمونه های آن بپردازیم.
حذف صف از پول ملی کشورها نخستین 
بار پس از جنگ جهانــی دوم و تورم در 
آلمان غربــی تجربه شــد؛پس از آن در 
دهه ۶0 و 70 این عمــل بارها و بارها در 
کشــور های در حال توســعه به اجرا در 
آمد کشــورهایی که اقتصادشان از تورم 
باال رنج می بــرد و ارزش پــول ملی آن 
ها در سراشیب ســقوط قرار گرفته بود 
کشورهایی مثل هلند و ترکیه نمونه هایی 
موفق این اقدام اند البته این کشورها عالوه 
ب  استفاده از بار روانی این اقدام و عالوه 
بر صحبت در زمینه ی عمل نیز کار کرده 
اند و با اقداماتی مثل سیاست های شدید 
انقباضی و کنترل نقدینگی اقتصاد کشور 
خود را نجات دادند و به موفقیت رسیدند 

و همچنین کشوری مثل زیمباوه که یک 
شکست کامل بود و دولت آن صرفا به وجه 
روانی حذف صفر ها اتــکا کرد که نتیجه 
ی آن بازگشت صفرها و افزایش تورم به 
نحوی که بانک مرکزی آن اعالم کرد که 
نتیجه آن بازگشت صفرها و افزایش تورم 

به نحوی که بانک مرکزی آن اعالم کرد که 
دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول 
در اختیار ندارد؛که امیدواریم سرنوشت 
کشور ما مثل زیمباوه نباشد البته به شرط 
داشــتن برنامه و عمل واقعی هرچند با 
تجربه ای که از مدیریت مســئولین این 
دولت لمس کردیم  توقــع این اقدام که 
مابه دلیل کمبود زمان و طوالنی بودن و 
تخصصی بودن این مسائل فقط آن ها را 

نام می بریم:
مزایا:

1-کاهــش تــورم در 
کوتاه مدت که بسته به 
نحوه اجرای این طرح 

دارد.
2-نقل و انتقال آسان 
تر پــول و کاســتن از 
مخاطرات آن در حجم 

کالن
3-صرفــه جویــی در 

هزینه چاپ اسکناس
4-تقویت پــول ملی و 
افزایش ارزش اســمی 

آن 
5-صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی و 
هزینه های سطحی در مسائل مالی کشور

۶-اثرمثبت روانی در جامعه
7-راحتی در مبادالت و نگه داری آسان تر 

حساب ها ،ارقام و تراز نامه هو
معایب:

1-هزینــه ســنگین جایگزینی 
اسکناس های جدید

2-افزایش سطح عمومی قیمت ها 
3-خنثی بودن اجرای این طرح

4-احتمال کاهــش در آمد های 
صادراتی 

5-عدم پذیرش توسط افراد مسن
البته از دید اقتصــاد دانان این امر 
زمان به خصوص خود را داراســت 
که موید آن در کشور ما نامه اقتصاد 
دانان به دولت در مورد مناســب 
نبودن اقــدام در این بازه ی زمانی 
است که طبق معمول و رویه قبلی 
،دولت اصرار دارد بر خالف توصیه 
های کارشناسان و متخصصان امر 
عمل نماید که تنها چیــزی که می توان 
گفت این است که خدا ختم به خیر نماید.

ری
باق

اد 
سج

دولت دوازدهــم در دو 
ســال باقی مانده قصد حذف 
چهار صفر از پولی را دارد. حال 
آنکه متخصصان و اقتصاد دانان 
مخالف این امــر در این زمان 
هستند. باید ببینیم که سرانجام 
آن چه خواهد شد و یا اینکه اصال 
این عمل هم مثل خیلی از اعمال 
و ایده های ایــن دولت صرفا 
درگیر کردن خبرنگاران و مردم 
برای یک بازه زمانی محدود به 

یک موضوع است.
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یکی از اصلی تریــن نعمتی هایی 
که خدا به ما بخشــیده سالمتی است. 
همان نعمتی که در نبودش خیلی بیشتر 

از بودنش احساسش میکنیم.
بی شــک از تاثیرگذارتریــن عوامل در 
ســالمتی ما ســازمان های بهداشت و 
سالمت و البته سیاست های آنها در اداره 

این امر است.
بحث اصلی در مــورد این ســازمان ها 
فشاری اســت که به علت همان سیاست 

ها به مردم وارد می شود.
مردم در این حوضه دغدغه های فراوان و 
متفاوتی دارند و از این نظر دولت هیچ کم 

کاری نداشته است.
از مهمترین دغدغه 
های مردم می توان 
به توزیــع ناعادالنه 
پزشکان در مناطق 
مختلف کشور اشاره 
کرد کــه ایــن امر 
سبب شده افراد در 
شهرستان ها نسبت 
به مراکز اســتان ها 
و تهران محدودیت 
هــای زیــادی را 

متحمل شوند.
یکی دیگر از عوامل 
فشار بر مردم بحث 
بیمه ها اســت. دو 
بیمه اصلی کشــور 

ما ســازمان تامین اجتماعی و ســازمان 
بیمه سالمت است؛ دو ســازمانی که به 
جهت تامین نشــدن منابع مالی و طلب 
باالیی که از دولت دارنــد، نمی توانند در 
تمام مراکز درمانی و بیمارستان ها بویژه 
بیمارســتان های خصوصــی خدمات را 
تحت پوشــش قرار دهند و از این حیث 
فشار اقتصادی را بر مردمی که در دهک 
های پایین و متوسط هستند دو چندان 

کرده است.
مشــکل بعدی در ویزیت های قیمتی از 
طرف برخی پزشکان با تجربه تر است که 
به عنوان تشخیص دقیق بیماری گرفته 
می شود و با کنترلی ناچیز ادامه دارد. در 
این بین هزینه های گزاف آزمایش ها از 
قبیل سیتی اسکن، رادیولوژی، ام ار ای و... 

است و عجیب تر از آن گرفتن حق ویزیت 
دوباره جهت تشــخیص بیماری از روی 
نتیجه آزمایش اســت که از طرف برخی 

پزشکان صورت میگیرد.
ترس از بیماری های پوستی نیز از دیگر 
مشکالت مردم به علت عدم پوشش انواع 

آن از طرف بیمه ها است.
مسائل دندانپزشــکی و هزینه های سر 
سام آورش نیز تبدیل به یکی از بزرگترین 
مسائل مردم شده است که به عنوان مثال 
برای ترمیم یک دندان پوسیده باید بخش 
اصلی از حقوق ماهانه خود را صرف اینها 

کند. 

در بحث داروها که با صرف نظر از قیمت 
های نجومی دارو هــای خاص و افزایش 
قیمــت دارو های عادی حــاال با افزایش 
بحران تحریم ها با خطراتی جدی روبرو 
هســتیم و باید بخش تولیدات داخلی را  

بیشتر متوجه این موضوع قرار دهیم.
مشــکالت معیشــتی مردم باید به طور 
جدی برطرف شــود و طــرح هایی که 
پیشنهاد می شــود باید به صورت عمقی 
و ریشــه ای برنامه ریزی و اجراشود؛ در 
بخش ســالمت هزینه ها را بیشتر صرف 
پیشــگیری کنیم نه مثل طــرح تحول 
سالمت که با وجود انتقاد های زیادی که 
از آن شد توسط معمارش ادامه یافت و این 
خشت های کج حال بعد از گذشت حدود 
5 سال همچنان راه کج خود را ادمه میداد 

که با رفتن معمار آن مهر تایید بر سخنان 
منتقدان زده شد. 

مســائل مملکت 
را نمیشــود بــه 
طور سرســری و 
با دیدی سطحی 
حل کرد بلکه باید 
از اندیشه ای قوی 
و حســاب شده 

استفاده کرد.

دی
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م

چه خبر؟ سالمتی با ته مزه گرانی! 
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مردم دیگر کمتر به پزشک و مراکز 
درمانی مراجعه می کنند. آنها برای اینکه 

بتوانند هزینه های خود را کاهش دهند، گاهی 
خود دست به کار می شوند و بدون مراجعه به 
پزشک برای خود آزمایش تجویز یا با مراجعه 
بــه داروخانه ها تجدید نســخه می کنند.
آقــای مســئول گرانــی و فقــر یعنی 
همیــن؛ شــاخ و دم کــه نــدارد...
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می خواهم ابتـدای این یادداشـت را  ،با دو تـا از جمله هـای ناب اقای 
روحانی شـروع کنم:

اقای روحانی در 24 دی 139۶ در جمع نخبگان  گلستان گفته اند:
من افتخار مـی کنم  دولت یازدهـم ودوازدهم بیشـرین  انتقاد پذیری 

را در طول تاریخ  دارد.
و همچنین در 2 شهریور 1398 فرمودند:

انتقاد از دولت نه تنها بال مانع بلکه بی هزینه و با جایزه بوده است .
روز هـای اخیر مجدد شـاهد بودیـم که  معلم اسـترا تژیـک و تحلیل 
گر ارشد مسائل سیاسـی و اجتماعی کشـور که زبان گویای گفتمان 

انقالب اسـالمی است،  دسـتگیر شد .
 ایشـان به عنـوان نماینـده ی طیـف گسـترده ای از اقشـار گوناگون 

جامعه اسـت کـه مطالبـات آن هـا  را به مسـئولین می رسـاند
سخنرانی آقای عباسی در مسجد باقرآباد قرچک در 11 دی 139۶:

ماجرای اصلی از انجا شـروع شـد که به مناسـب 9 دی، به آشـوب ها، 
علل وقوع اغتشاشـات و محرکین ضد انقالب نیز اشـاره کرد که یکی 

از مهم ترین آن ها کانـال تلگرامی آمد نیـوز بود .
یکـی از عالمـت هـای سـوالی کـه از 11مـاه قبـل)از بهمـن 95( در 
رسـانه ها و مجلس شـورای اسـالمی مـورد تامل بـود کـه رابطه آمد 
نیوز بـا وزارت اطالعات چیسـت .ایشـان گفتند :رفته یـک چی چی 
نیوز  را انداختـه و از باال تا پایین نظام را به سـخره می گیـرد اما وقتی 
می رسـه به وزیر اطالعات به تقدیرات ویـژه] یاد می کنـد[. هنوز هم 
وزیر اطال عـات جوابی بـه ما نداده اسـت )پیـرو سـواالت نمایندگان 
مجلس از ایشـان( چرا چی چی نیوز فالن شده، پسـر فالنی در وزارت 
نفت، بـه وزیر اطالعات که می رسـه اینقـدر تقدیرمیکنـه ؟  الاقل دو 
تا فحش هـم به وزیـر اطالعـات مـی داد اون که مقام معظـم رهبری 

رو، مراجع تقلید رو، همه رو به سـخره می گیره...
در صورتـی که حامیان حسـن عباسـی معتقدند 

که 
اوال: ایشـان کلمه ی آمد نیـوز را مطرح نکـرد واز 

کلمه چـی چی نیـوز اسـتفاده کرد
دومـا:در زمـان اغتشاشـات اقسـا نقـاط کشـور 
تحت تاثیـر محـرك هـای ضـد انقـالب و کانال 
های مجازی دشـمن بـود کـه منحل کـردن آن 

هـا  وظیفـه وزارت اطالعـات اسـت.
ثالثا: از ماه ها قبل در رسـانه و مجلس شـورای 
اسـالمی ایـن موضـوع بـود کـه چـرا آمـد نیوز 
اینقدر بـه وزیـر اطال عـات احتـرام مـی گذارند.

انتظـار می رفـت که افـراد نفـوذی وگـروه هایی 
که بابت بهم ریخته شـدن زندگی مردم هسـتند 
مورد تقالی وزارت باشـد نه شـکایت از کسی که 

پای کار مردم و دلسـوز انقالب اسـت.
آقـای روحانـی 
چگونـه اینقـدر تناقضـات را توجیـه 

مـی کنیـد؟!
ای جوانان انقالبی نگذاریـم دوباره در 
نزدیکـی انتخابات  قلم ها بشـکنند و 
صدا ها خفه شـود بـا  مطالبـات خود 
از مسئولین مسـیر انتقادات را هموار 

تـر کنیم.

هم تناقض هم دروغ
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 ایشان گفتند: رفته یک 
چی چی نیوز را انداخته و 

از باال تا پایین نظام را به سخره 
می گیرد اما وقتی می رسه به 

وزیر اطالعات به تقدیرات ویژه] 
یاد می کند[. هنوز هم وزیر 

اطالعات جوابی به ما نداده است 
)پیرو سواالت نمایندگان مجلس 

از ایشان( چرا چی چی نیوز 
فالن شده، پسر فالنی در وزارت 
نفت، به وزیر اطالعات که می 

رسه اینقدر تقدیرمیکنه ؟ 
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محســن حججی جوانی از جوانان سلحشور و با ایمان 
ایرانی که در میدان نبرد با وحشی ترین تروریست های 
داعش در 1۶ مرداد به اسارت در آمد و مظلومانه در 18 

مرداد 139۶ به شهادت رسد .
شــهادت او موجی از غــم و اندوه همــراه حس غرور 

وسربلندی در دل های ایرانیان به وجود آورد .
انتشار عکس از اسارت جوانی ایرانی با لباس پاسداری به 

دست داعش ,آغاز ماجرای چشم های داعش بود .
عکسی که در آن قاتلی ترسیده و زشت منظر جوانی با 

صالبت و عزت را با تهدید خنجری به قربانگاه می بُرد. 
بیابانی خشک آسمانی تیره لبانی خشک و خیمه خایی 
سوخته با گردنی افراشته و نگاهی پر اقتدار که بت ترس 

هیچ ارتباطی ندارد .
در نهایت سری بریده و خونین بر سینه ای که عمری 
جایگاه محبت پیامبر مهربانی محمد )ص( و اهل بیت 

گرامی اش بود .
این صحنه برای عتشــقان اهل بیت ناآشنا نبود !!قاتل 
نمیدانست که محسن حججی از کودکی با روضه سید 
الشــهدا تربیت یافته و نمیدانست قرار است سر کسی 
را از تن جدا کند که پرورش یافته مکتب حسن ) علیه 
السالم ( است که مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت برگزید 
و عکاس نیز نمیدانست در چشم های کربالییان تردید و 
ترسی دیده نخواهد شد حتی زیر خنجر شمرها و یزید 

ها ....
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