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شهرستان مبارکه

ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم...

شماره   شصت و شش / 4 صفحه  / جمعه 8  مردادماه  1395

پول ما، امــكان ما، بيت المال ما، قدرت امضاى 
ما، قدرت اشــاره ى ما، تصميم ما، اينها كه مال 
خودمان نيست، مال مردم است. معناى نظارت 
بر دستگاهها، استفاده ى بهينه از اين پولى است 

كه در اختيارشان گذاشته ايم.

ما امروز از دوستان می ترسیم! دیروز از دشمن ها 
می ترســیدیم . آن ترس خیلی زیاد نبود؛ اشکالی 
نبود. امروز از دوســتها می ترســیم که بی توجه به 
عمق مســائل، بی توجه به موقعیتی کــه اآلن ما 
در آن واقع هســتیم، کاری بکنند که مکتب ما در 
دنیا مکتب فاسد قلمداد شود؛ مکتب عقب افتاده 

قلمداد شود. این است که ما را نگران کرده.

سامانه ی پیامک  : 30001281001617  / گستره توزیع : سراسر استان اصفهان

فیـش های نجـومی و عدالت علـوی...

مگـر مردم کـورند...؟  آقایان...!

مگـر مردم کـورند...؟  آقایان...!

25 سال قبل در 23 مرداد 1370 رهبر معظم انقالب در اعتراض به اشرافیت دولت وقت در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند:

پایین صفحه

برخورد با نجومی ها پیشــکش!دولت هنوز 
آمار آنها را هم ندارد؟!

اعالم آمارهای ضد و نقیض از ســوی دولتمردان درباره تعداد 
مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی و نامشروع ادامه دارد.

سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: حدود 
40 نفر که 3 درصد مدیران هستند حقوق غیرمتعارف داشتند.

وی قباًل رقم 12-13 نفر را برای دریافت کنندگان حقوق های 
نامتعارف عنوان کرده بود.

تاکنون زیر 10 نفر به روش اعالم اســتعفا برکنار شده اند. اما 
برخالف رقم 40 نفری آقای نوبخت، رئیس جمهور تعداد این 
متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثریت مدیران شــده اند، 
»چند صد نفر« و »100 تا 300 نفر« عنوان کرد. نکته جالب تر 
اینکه مجید انصاری معــاون حقوقی رئیس جمهور و طیب نیا 
وزیر اقتصاد اخیراً طی اظهارنظرهایی تصریح کردند، دولت از 
»یک سال« و »9 ماه پیش« از موضوع پرداخت های نجومی 

خبر داشت.
دقیقاً به دلیل همین تناقض گویی ها و همچنین اذعان به اینکه 
دولت از حداقل 9 ماه پیش از پرداخت های نجومی آگاه بود اما 
کاری نکرد تا رسانه ها افشاگری کردند، موجب ایجاد این سؤال 
شــده که آیا دولت ورای تبلیغات، قصــد و انگیزه جدی برای 
معرفی و مجازات آن دست کم 100 تا 300 مدیر متخلف را دارد.

گفتنی است داود محمدی رئیس اصالح طلب کمیسیون اصل 
90 مجلس تعداد مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی را 

950 نفر عنوان کرده است.

دو تــن از مديران تازه منصوب شــده قبال 
حقوق هاي نامتعارف دريافت كرده اند!

الهیار ملک شــاهي در گفت وگو با آناج بــا تاکید بر این که باید 
برخورد با صاحبان فیش هاي حقوقي نامتعارف ادامه داشته باشد، 
اظهار داشت: مدیران متخلف اعتماد مردم را خدشه دار کرده اند و 

مسؤوالن نیز وظیفه دارند طبق قانون با آن ها رفتار کنند.
وي افزود: عزل صاحبان فیش هاي حقوقي نجومي و بازگرداندن 
پول ها به بیت المال کم ترین کار است که دولت باید آن را انجام 

دهد.
ایــن نماینده مجلس دهم در توضیــح ادعاي خویش مبني بر 
این که دو مدیر جدید منصوب شده به جاي مدیران عزل شده از 
سوابق درخشاني برخوردار نیستند، ابراز کرد: زماني که دولت مدیر 
متخلفي را کنار مي گذارد انتظار مي رود به اشــخاصي که داراي 
سوابق درخشاني هستند براي جبران گذشته، مسؤولیت دهد اما در 

کمال تاسف باید بگوییم این اتفاق رخ نداده است.
وي توضیــح داد: منتصبان جدید دولت که بــه جاي دارندگان 
حقوق هاي نجومي روي کار آمده اند خود از صاحبان آن دســته 
از فیش ها هســتند و در مسؤولیت هاي قبلي خویش از وام هاي 

نجومي آن هم با سود یک درصد استفاده کرده اند!
نماینده مردم کوه دشــت با اعالم این که یکــي از مدیران تازه 
منصوب شده قبال در اقدامي غیرقانوني یک هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به شخصي دیگر ارائه کرده است، عنوان کرد: دولت باید 
در انتصاباتش تجدیدنظر کند و بار دیگر یک اشتباه را تکرار نکند.

خودمان  زندگی شخصی  فکر  به  رفتیم،  خودمان  مسایل  دنبال  ما  اگر 
افتادیم، دنبال تجمالت و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال 
هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی 
درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی 
چگونه  ما  که  نمیبینند  مردم  مگر  آقایان!  کورند؟  مردم  مگر  میماند؟ 

زندگی میکنیم؟
زمانی خجالت می كشیدند كه حقوق دريافت كنند!

 آن وقتی که جوان حزب اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فالن وزارتخانه 
میرفت و به او میگفتند که چه قدر حقوق میخواهی؟ میگفت این حرفها 
باالخره  که  میکردند  اصرار  آمده ام!؟  حقوق  برای  من  مگر  چیست!؟ 
زندگی خودت و زن و بچه ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به نظرم اگر 
این را نقل کنید، چنانچه کسی وضع چند سال قبل ما را  شما در دنیا 
این واقعیت است. این  ندیده باشد، خواهد گفت که افسانه است؛ ولی 
وزارتخانه های  در همین  و  تهران  در همین  و  ایران  در همین  رویداد، 
اتفاق افتاد؛ یکی، دو مورد هم نبود. نماینده ی مجلس وقت دادند،  ما 
اول  دوره ی  در  ما  دوستان  از  بعضی  بگیرد!  را  حقوق  کشید  خجالت 
نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند 

ما حقوق بگیریم!؟
 برادران! من و شما داریم از آن ذخیره میخوریم؛ فراموش نکنید، آن را 
مردم دیدند. نمیشود ما در زندگی ماّدی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و 
بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی شان 

از اولیات زندگی محرومند.
در اين راه بايد از برخی حالل ها هم گذشت

از  حرام،  از شهوات  فقط  نه  گذشت.  باید  چیزها  خیلی  از  راه،  این  در   
شهوات حالل نیز باید گذشت. نمیگویم مثل پیامبر باشیم، نمیگویم مثل 
امیرالمؤمنین - که شاگرد پیامبر بود - باشیم؛ که انسان آن مطالب را که 

میخواند، تنش میلرزد...
 من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقالبیم. یکی از شماها معلم بود، 
این طور  همه مان  بود،  منبری  یکی  بود،  طلبه  یکی  بود،  دانشجو  یکی 
بودیم؛ اما حاال مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه ی اشراف 
خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابانها حرکت کنیم! اشراف 
مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان 
را گذاشته ایم، همین کافی است!؟ نه، ما هم مترفین میشویم. والله در 

جامعه ی اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بیاید.
مگر خدا با من و شما قوم و خويشی دارد؟

موارد  برخی  در  و  میرسد  نومیدکننده یی  گزارشهای  جاهایی  از  گاهی   
سؤال  کنید!  رعایت  مینشیند؛  پیشانیش  بر  شرم  عرق  واقعا  انسان 
اشکال  که  میگویند  باال؟  مدل  و  نو  و  لوکس  ماشین  چرا  که  میکنیم 
امنیت  شورای  در  مسؤول  آقایان  امنیتی!؟  اشکال  چه  داریم!  امنیتی 
کشور یا جاهای دیگر، بنشینند معین کنند و مسأله را در جایی بُبرند؛ من 
هم اگر باید دخالت کنم، بگویید در جایی دخالت کنم. این چه وضعی 
است که همین طور بی حساب و کتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره یی، 
چشم  به  آن جا  مسؤوالِن  به  متعلق  گوناگون  رنگهای  به  ماشین  دهها 

ه اگر من از طرف  میخورد!؟ چه کسی چنین چیزی را گفته است؟...  واللَّ
مردم مورد مالمت قرار نمیگرفتم که مرتب مالحظه ی جهات امنیتی را 

توصیه میکنند، بنده با ماشین پیکان بیرون می آمدم.
مگر خدا با من و شما قوم و خویشی دارد؟ مگر خدا با جمهوری اسالمی 
و با این اسم قوم و خویشی دارد؟ من و شما هستیم که باید معین کنیم 
این جمهوری، اسالمی است، یا اسالمی نیست؛ این هم در رفتار ماست!

ÁÁ1395ÁسالÁفطرÁعیدÁنمازÁÁهایÁخطبهÁ
این برداشت ها نامشروع است، این برداشت ها گناه است، این برداشت ها 
باید  نامشروع  دریافتهای  است.  اسالمی  انقالب  آرمانهای  به  خیانت 
برگردانده بشود، و اگر کسانی بی قانونی کرده اند مجازات بشوند، و اگر 
سوءاستفاده ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار 
بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز 
قرار بگیرند . وقتی اشرافی گری، اسراف، و تجّمل در جامعه وجود داشته 
باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می آید و به وجود می آید و 
همه دنبال این هستند که یک طعمه ای به دست بیاورند و خودشان را از 
آن سیر کنند، شمکها را از این مالهای حرام ُپر کنند. با این پدیده بایستی 
با جّدّیت مقابله بشود؛ مسئله ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن 
آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور 
قرار بدهند. این وظیفه ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهّمّیت 
میدهند و اگر چناچه این قضّیه اّتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد 
مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه ی بزرگی خواهد بود. بایستی 
به  متعال  خدای  امیدواریم  کرد.  حفظ  را  مردم  اعتماد  جدی،  اقدام  با 

همه ی مسئولین توفیق عنایت کند.

” آگاه باشید دوستی دنیا اساس همه گناهان و دروازه همه بالها و مجمع هر فتنه ای است” امام 
علی»ع« . یکی از اموری که بستر الزم را برای فتنه گری فتنه گران در جامعه اسالمی فراهم می کند، 
حب شهوت ثروت و اشرافی گری در میان مردم است. ثروت اندوزی و رفاه زدگی نه تنها بسترساز فتنه 

و آشوب در جامعه است بلکه می تواند باعث دلسردی جامعه شود.
حضرت علی »ع« در بیانی دیگر می فرمایند ” هر امتی به گونه ای دچار فتنه می شود و فتنه امت 
اسالمی هم فتنه مالی است ” ان لکل امة فتنه و فتنة امتی المال” لذا اگر گریزی به دوران محدود 
حکومت امام علی »ع« بزنیم، شاهد تقابل کسانی مثل طلحه و زبیر به دلیل خوی ثروت اندوزی و 
قدرت طلبی هستیم.همین گرایش به شهوت ثروت و قدرت باعث تمرد و در نتیجه جنگ و خون ریزی 
شد. در واقع جنگ جمل حاصل همین فزون خواهی ها و امیتازطلبی ها بود. کسانی که دچار دنیازدگی 
و دنیاطلبی می شدند پذیرش حق و حقیقت برای آنها سخت بود، چنانچه برخی مورخان گفته اند »علت 

خودداری زیدابن ثابت و کعب ابن مالک از بیعت با امام علی »ع« دنیا گرایی آنها بود.«
حضرت امام خامنه ای می فرمایند » ما آسیب های ناشی از فقر را شناختیم و برنامه ریزی می کنیم، 
اما آسیب های ناشی از مستی اشرافی گری را کانه نمی شناسیم، و در ادامه می فرمایند: » وقتی 

اشرافی گری، اسراف، تجمل در جامعه باشد و ترویج شود این قضایا پیش می آید«. 
در واقع امروزه در حوزه مدیریت شاهد نوعی تقابل اسالم اموی با اسالم علوی هستیم، آن بخش که به 
دنبال خیانت در بیت المال و پر کردن جیب و شکمشان از مال حرام هستند، به نوعی در مسیر و خط 
اسالم اموی هستند، همان کسانی که حکومت امام علی » ع« را به زانو در آوردند و فرزندان پیامبر را 
در کربال و واقعه عاشورا سر بریدند. آنچه آن روز باعث شد که چنین جنایات هولناکی در تاریخ اسالم 
رخ دهد همان خوی و خصلت دنیاطلبی و ثروت اندوزی بود و آنچه امروز هم عده ای را وادار کرده تا 

در بیت المال خیانت کنند و بیت المال را بیت الحال خود و بستگانشان کنند، همین خصلت شیطانی 
و غیرانسانی است.

از این رو حضرت امام خامنه ای از دریافت های حقوق های نجومی، به عنوان نامشروع، حرام و 
خیانت نام بردند، و فرمودند »متخلفان به دلیل خیانت به بیت المال و ارزش های انقالب باید عزل 

و مجازات شوند تا اعتماد مردم به نظام کم نشود«.
حقیقتًا امروزه بر مال شدن حقوق های نجومی آسیب های جدی را متوجه نظام نموده چون سرمایه 
واقعی حاکمیت اعتماد و اعتنای مردم است که در این جریان ” فیش گیت” آسیب جدی دیده 
را که دنبال می کنند  از جمله اهدافی  نرم علیه نظام  انقالب اسالمی در جنگ  است. دشمنان 
اعتبارزدایی، اعتمادزدایی و کارآمدزدایی از نظام و مسئولین است که متأسفانه این جریان زشت 

خواسته یا ناخواسته در تحقق اهداف دشمن علیه نظام بود و نباید از کنار آن به سادگی گذشت.
بنابراین می طلبد که با قاطعیت و به دور از مالحظه کاری با خاطیان و متجاوزین به حقوق ملت با 
شدت و حدّت برخورد شود و الزم است در ساختار مدیریتی دولتمردان تجدید نظر شود زیرا دنیاطلبی 
و ثروت اندوزی ریشه در مبانی فکری و اعتقادی این تضییع کنندگان بیت المال دارد. شهید مظلوم 
دکتر بهشتی در بحث مبانی نظری قانون اساسی گفته است: » اداره امور باید در دست مدیریتی 
قرار گیرد که انقالب اسالمی و این ملت را خوب درک کرده باشد و مورد پذیرش و اعتماد مردم 
باشد… و در مسائل اجرایی توانایی و قاطعیت انقالبی داشته باشد.« این همان موضوعی است که 
امروزه در دیدارهای مقام معظم رهبری با قشرهای مختلف از جمله خبرگان رهبری، نمایندگان و 
دولتمردان بر انقالبی عمل کردن تأکید فرمودند و در بحث مذاکرات می فرمایند من یک انقالبی 

ام من دیپلمات نیستم.
واضح است که امروزه ناجی ملت روحیه انقالبی و انقالبی عمل کردن است. تجربه سی و چند ساله 
نظام اسالمی حکایت از آن دارد که بر خالف منویات مقام منیع والیت، ریشه دنیا طلبی و اشرافیت 
گرایی به دولت سازندگی برمی گردد زیرا که بنیانگذار توسعه بدون عدالت بودند و دلیل استمرار 
و تداوم این منش ضدارزشی، عمل نکردن نهادهای نظارتی و بازرسی به رسالت ذاتی خود بود. 
اکنون که با برمال شدن فیش های نجومی، طلیعه ای میمون در رسواشدن غارتگران بیت المال 
بر مردم تابیده، این رسوایی را که می تواند از سنت های الیتغیر الهی باشد به فال نیک گرفته و با 
اقدام انقالبی و قاطع خط بطالن بر چپاولگران بیت المال در هر رده و جایگاهی که هستند، کشیده 
شود و عناصر نامطلوب و نفوذی در قالب رانت خواران، آقازاده ها و یقه سفیدان و… که مانند زالو 
به جان اموال ملت افتاده اند را از گردونه تصمیم گیری، تصمیم سازی و مسائل اقتصادی اخراج 
نموده و شادی و نشاط، امید و اعتماد را به ملت بازگردانیم. به یقین زیبنده نیست نظامی که مزین 
به اسالم و قرآن است عده ای غارتگر و چپاولگر در مصدره امورآن باشد و سر در آخور بیت المال 
مستانه بخورند و عده ای از نداری و فقر و فالکت در گوشه ای کنج عزلت انتخاب نمایند و از فرط 

فقر و نداری شرمنده خانواده خود باشند.
بدون تردید یکی از عوامل آزار دهنده مردم و دیگر کارکنان شریف و پاک دست، همین تبعیض و بی 
عدالتی است که اگر به آن پایان داده نشود، مقبولیت مردمی که از مؤثرترین عامل در حدوث و بقای 
نظام مردم ساالری دینی است دچار آسیب می شود. این تبعیض و فساد سازمان یافته موجب می 
شود یکی از مهمترین ارکان اقتدار نظام که همان حمایت های مردمی و مقبولیت عمومی است از 

سر راه دشمنان داخلی و خارجی برداشته شده و ضریب آسیب پذیری نظام را باال ببرد.
مهمترین وظیفه حاکمیت این است که اقامه عدل نموده و با اقدام انقالبی و قاطع با برمال کردن 
ابعاد این خیانت، متجاوزین به حقوق ملت را ضمن محاکمه به سزای اعمالشان رسانده، به بی 
عدالتی ها و رانت خواری ها پایان داده و اجازه ندهد که عده ای با ثروت های باد آورده سبب اختالف 
طبقاتی و فسادی از بطن نظام مدیریتی شوند که به پایه های اعتبار نظام شیعی و تنها نقطه امید 

مسلمانان جهان، خدشه ای وارد نمایند.
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سابق  همکار  سجادی  داریوش 
نشریات اصالح طلب با بیان مطلب 
با  هاشمی   فائزه  نوشت:  فوق 
بضاعتی نحیف از مبانی و معرفت 
دینی  حکومت  نقد  مقام  در  دینی 
حکومت  با  من  داشته:  اظهار 
که  کرده  آن  به  مستظهر  را  خود  مخالفت  ادامه  در  و  مخالفم!  دینی 
تجربه حکومت دینی در ایران بعد از انقالب اسالمی موجبات گسترش 

رفتارهای دین ستیزانه و دین گریزانه را در جامعه فراهم آورد.
 وی می افزاید: جمهوری اسالمی اسباب برون ریخت ماهیت »ایمان 
تعریف  با  این  از  قبل  تا  که  شد  مردمانی  مخنث«   »دین  و  ویترینی« 
مدالیومی و مینی مال و کاریکاتوری از دین »فکر می کردند« مسلمانند. 
دینی که در مسامحه آمیزترین قرائت ممکن »بود و نبودش« علی السویه 
است و کمترین بروز و نمود و ظهوری در تعیین و تبیین رفتارهای فردی 

و اجتماعی مومنانش ندارد.

 اما در این میان اظهارات فائزه هاشمی نیز از آن جهت مناقشه پذیر است که 
دوز صداقت در آن فاقد غلظت است!  تنزه طلبی فائزه از آن جهت غیرقابل 

وثوق و فاقد جذابیت است که عنصر ابن الوقتی در آن مشهود است.
در واقع جنس و جنم تنزه طلبی فائزه لطیفه ای را می ماند که طی آن ایشان 
می کوشند با »ژاندارک بازی« و »ژاندارک نمایی« مانع از قابل رویت شدن 
پیوستن خود به شامیان بعد از محروم شدن شان از خزانه امیرالمومنین 

شوند!
برائت  و  هاشمی  فائزه  خلق الساعه  تنزه طلبی  کرد:  تصر یح  سجادی 
امروزین ایشان از حکومت دینی را چگونه می توان باور کرد در حالی که تا 
وقتی »آقاجون« بر سر کار بود و ایام به کام بود و مخالف هاشمی دشمن 
پیغمبر بود و ویالی لواسان  به راه بود و جوالن »مهدی بابا« مهیا بود و 
رعیت نیز مشغول ثناگویی و استقبال بود!  حکومت دینی خوب بود و 
اکنون که اسباب سوروسات و ویژه خواری و اشرافیگری برای ایشان)!( 
بودن  نامفید  و  ناالزم  و  بودن  بد  به صرافت  مشارالیها  کم فروغ شده 

حکومت دینی افتاده اند؟!

معاون بین الملل حوزه هاي علمیه در جمع کارکنان مرکز خبر حوزه با اشاره 
به سفر خود به لبنان گفت: به سید حسن نصرا... گفتم زماني که بنده در 
مصر بودم، نظرسنجي از مردم مصر انجام دادیم که محبوب ترین رهبر 
جهان اسالم چه کسي است و شما رتبه اول را به دست آوردید؛ سپس 
ادامه دادم که با اتکاء به این گزارش، خوشحالم دیدگاه هاي مشترکي میان 
شما و آیت ا... العظمي خامنه اي وجود دارد. پس از این سخنان بنده، سید 
حسن نصرا... گفت: »نه«؛ مرا با رهبر معظم انقالب مقایسه نکنید؛ فاصله 
بین بنده و ایشان بسیار زیاد است؛ چرا که مقام معظم رهبري از بلنداي 

نظري برخوردار و افق بلند اندیشه اي دارند که دست نیافتني است.
حجت االسالم زماني خاطرنشان ساخت: از دیگر برنامه هاي ما دیدار 
با تجمع علماي مسلمین لبنان، متشکل از بزرگان شیعه و اهل سنت 
بود. نیمي از اعضاي این تجمع را علماي اهل سنت تشکیل مي دهند؛ 
این اعضا، آیت ا... العظمي خامنه اي را شرعا به عنوان ولي امر خود 
دانسته و ایشان را پذیرفته اند؛ اما متأسفانه ممکن است برخي در ایران 
از مظلومیت رهبر  به این درك و فهم نرسیده باشند که نشان  هنوز 

معظم انقالب دارد.

به دلیل  این روزها  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که 
گفته:  است،  فشار  تحت  شدت  به  نجومی  های  حقوق  ماجرای 
و  تولید  کاهش  با  تحریم ها  دلیل  به  کشور  اقتصادی  »بنگاههای 

سودآوری روبرو شده اند که متاسفانه هنوز با این پدیده روبرو هستیم.«
اذعان جهانگیری به باقی ماندن تحریم ها، درست در سالگرد توافق 
هسته ای – 23 تیر – و حدود 6 ماه پس از آغاز روند اجرایی آن – از 26 دی 
94 تا کنون – در نوع خود قابل تامل است؛ هم از این نظر که رفع تحریم 
ها به زعم دولت، بزرگترین دستاورد ایران از مذاکرت بوده هم به این 

دلیل که با وعده های پیشین مقامات دولت روحانی در تناقض است.
معاون اول روحانی در 9 آبان 94 و اندکی پیش از آغاز روند اجرایی برجام 
گفته بود: » تحریم ها باید ظرف یکی دو ماه آینده لغو و از پیش روی ملت 

برداشته شود.«
روحانی و جهانگیری در پاییز 94: تحریم ها یکی دو ماه دیگر برداشته می 

شود/ جهانگیری در تیر 95: هنوز در تحریم هستیم!
خود حسن روحانی رییس جمهور هم 21 مهرماه 94 وعده داده بود: 
»یک تا دو ماه دیگر پیش روی ما نیست تا تحریم ها برداشته شود و 

شرایط جدید بوجود آید.«
کارشکنی طرف مقابل در اجرای برجام و رفع تحریم ها در حالی است 
که مقامات دولت روحانی در ماه های گذشته بارها در توجیه این رفتارها 

کوشیده بودند.
اصل مذاکرات هسته ای از زمان آغاز دولت روحانی، بارها و بارها تمدید 
شد تا آنکه دو سال و اندی بعد، به نتیجه رسید. حال معلوم نیست وعده 
برداشته شدن  برای  به مردم  به دولت روحانی و دولت روحانی   1+5

تحریم ها تا چه زمانی تمدید خواهد شد!

محمدجواد کریمي قدوسي نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس اظهار 
داشت: با پیگیري هایي که از سوي مجلس پیرامون بحث حقوق هاي 
نجومي صورت گرفت به سرمنشاء این موضوع رسیدیم. یك کانون در 
نهاد ریاست جمهوري این مسائل را مدیریت مي کند. آقاي حسین فریدون 
شخص برجسته این کانون است. کریمي قدوسي ادامه داد: خواسته ملت و 
نمایندگانشان این است که آقاي رئیس جمهور به  موضع خود در این زمینه 
که اعالم کرده با کسي عقد اخوت نبسته عمل کرده و آن را ثابت کند. 
عضو کمیسیون امنیت ملي وسیاست خارجي مجلس تاکید کرد: چرا باید 
عده اي از مسئوالن مرتبط با فعالیت هاي غیرقانوني فریدون همچون مدیر 
عامل بانك رفاه عزل و به دادگاه معرفي شوند، اما وي همچنان برسرکار 

بماند؟کریمي قدوسي با بیان اینکه دستیار رئیس جمهور تاکنون بارها به 
دلیل پرونده هاي سنگینش به دادگاه احضار شده، افزود: یکي از پرونده هاي 
حسین فریدون »تقلید صداي رئیس جمهور« است؛ در یك مورد وي با تقلید 
صداي روحاني طي تماس هایی با مراکز اقتصادي در راستاي ترخیص 
کاالهاي غیر مجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوي واردات این کاالها 
را نگیرند.وي افزود: در مورد دیگر نیز فریدون با تقلید صداي رئیس جمهور 
طي تماسي با موالوردي معاون روحاني به وي اعالم مي کند که از انجام 

دستور  این  مي کند  گمان  که  هم  موالوردي  کند.  خودداري  سفر  یك 
توسط رئیس جمهور داده شده از انجام آن سفر خودداري مي کند.نماینده 
مردم مشهد و کالت تاکید کرد: چندي بعد در جلسه اي رئیس جمهور 
به موالوردي مي گوید که چرا به سفر موردنظر نرفته و وي ماجرا را شرح 
مي دهد!کریمي قدوسي بیان داشت: فریدون به منظور این اقدام غیرقانوني 
به دادگاه احضار شده و روحاني نیز از این موضوع باخبر است. حتي گزارشات 
آن نزد مقامات است که با پي نوشت خواستار برخورد رئیس جمهور پیرامون 

این مسئله شده اند.وي در توضیح پرونده دیگر دستیار رئیس جمهور یبان 
داشت: پرونده دیگر فریدون درباره فروش زمین هاي کیش است، وي با 
رانت ایجاد شده، این زمین ها را با قیمت هاي پایین به فروش مي رسانده. 
البته تعدادي از مسئوالن نیز در آنجا حضور داشته و حق داللي دریافت 
مي کردند.عضو کمیسیون امنیت ملي وسیاست خارجي مجلس در پایان 
با تأکید براینکه این اخبار کامال موثق و رسمي بوده و بسیاري از نمایندگان 
نیز از آن مطلع هستند، خاطرنشان کرد: از روحاني می خواهیم طبق گفته 
خودش مبني براینکه با هیچ کس عقد اخوت نبسته ظرف 48 ساعت 
حسین فریدون را عزل کند؛ ما نیز در تذکراتمان این موضوع را مطرح کرده 

و خواستار موضع گیري قاطعانه رئیس جمهور در این زمینه هستیم.

روحانی  اینکه  از  پس 
کرمانشاه  به  سفر  در 
در  پی  شعارهای  با 
با  رابطه  در  مردم  پی 
المال  بیت  غارتگران 
مطالبات  از  و  روبرو 
آگاه  مردم  واقعی 
رغم  علی  گردید، 
اینکه بارها خود را ملزم به خواسته های برحق مردم نشان داده، ولی در 
اقدامی پوپولیستی  در مسیر دیگری به یکی از خواسته های هنجار شکنان 
پاسخ داد و در جلسه هیئت دولت 30 تیر ماه 95 نسبت به اصالح ماده 
)20( آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب نامه شماره 15818 مورخ 
1363/10/10 به شرح ذیل اصالح نمود تا گامی دیگر در راستای اهداف 

کدخدا)آمریکا( قدم بردارند! و لذا ماده 20 اینگونه اصالح شد:
از جمله  برنامه های فرهنگی، هنری  »ماده 20- صدور مجوز اجرای 
اجرای صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود 
را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای 

برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید.«
کنسرتهای   برگزاری  دغدغه  اینقدر   ، ارشاد  وزیر  و  جمهور  رئیس  چرا 
ناتوان در حل  را  وقتی خود  دولتها  دارند؟! معموال  را  تئاتر  و  موسیقی 
مشکالت ضروری جوانان، که امروز، اشتغال، ازدواج و ساخت مسکن 
ارزان قیمت در رأس آن می باشد، با استفاده از نظرات کارشناسان نا آشنا 
با دین و ارزش ها ، اقدامات انحرافی، پوپولیستی و سرگرمیهای پوچ را در 

دستور کاری خود قرار می دهند و لذا دولت و در رأس آن آقای روحانی 
اقدام به تغییر این قانون نموده، تا دست نیروی انتظامی را در جلوگیری 
از کنسرنها موسقی مبتذل بندند! و این در حالی است که در دیدار اخیر 
فرماندهی نیروی انتظامی با مراجع تقلید، اکثر مراجع و علما، نسبت به 
کنترل ناهنجاریهای فرهنگی بوجود آمده از برگزاری گسترده و فراگیر 
کنسرتها و تآترهای مبتذل و هنجارشکن به نیروی انتظامی متذکر شده 

بودند.
با وجود نارضایتی علما، مراجع معظم تقلید و مردم متدین کشور از گسترش 
غیر منتظره کنسرتهای موسقی مبتذل، پس چرا هیئت دولت در مخالفت 

با خواست اسالم و قانون اساسی، اقدام به اصالح ماده )20( نمود؟!

دولت اعتدال، دغدغه دین اسالم، یا مسیحیت صهیونیسم!!!اشرافیت کارگزارانی نباید هم میانه ای با حکومت دینی داشته باشند

یکی از پرونده های فریدون »تقلید صدای روحانی« است!

واکنش سیدحسن نصرا... به مقایسه او با رهبر معظم انقالب

المانیتور:قمار در برجام ممکن است به قیمت شکست روحانی  در انتخابات تمام شود

برخی وزرا صالحیت اداره یک نانوایی را هم ندارند
توصيه رهبر معظم انقالب براي پيگيري سخنراني هاي آيت ا... مصباح يزدي

روحانی و جهانگیری در پاییز 94: تحریم ها یکی دو ماه دیگر برداشته می شود
 جهانگیری در تیر 95: هنوز در تحریم هستیم!

یک نماینده مجلس مدعی شد

تنها دستاورد برجام محقق نشد

روزنامه اصالح طلب آرمان:

 »تحصیل در رشته مورد عالقه« فقط ویژه بچه پولدارها!
شاهکار جدید دولت سرمایه داری بنفش

والمسلمین  االسالم  حجت 
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
گفت و گو  در  اسالمی  شورای 
با فارس، به تشریح مشکالت 
هدایت تحصیلی دانش آموزان 
پرداخت و اظهار داشت: هدایت 
تحصیلی 2 بخش دارد؛ بخشی که وزارت آموزش و پرورش با توجه به 
سوابق تحصیلی، معلمان، اولیاء و رسانه ها، توصیه ها و راهنمایی هایی به 
دآنش  آموزان در خصوص این امر می کند که موضوعی مطلوب و قابل 

دفاع است.
وی ادامه داد: بخش دیگر که قابل دفاع نیست موضوع تحمیل وزارت 
آموزش و پرورش به دانش آموزان و خانواده ها برای انتخاب رشته است 

که این امر سبب تالطم و بروز مشکالت عدیده در خانواده ها شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ظرفیت مدارس دولتی محدود است، تصریح کرد: تحمیل ناخواسته 

دانش آموزان در رشته ای خاص باعث ورود خانواده ها به مدارس غیر 
دولتی می شود که این امر سبب چالش های جدی خواهد شد.

که  است  این  نگرانی  افزود:  سلیمی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مخصوص  فقط  عالیق شان  مورد  رشته  در  دانش آموزان  تحصیل 
از  ضعیف  و  متوسط  خانواده های  و  شود  مرفه  خانواده  با  افرادی 
نظر مالی، نتوانند به معنای واقعی وارد رشته مورد نظر و استعداد 

خودشان شوند.
وی با بیان اینکه تا شروع سال تحصیلی جدید زمان چندانی باقی نمانده 
است، گفت: انتظار از مسئوالن آموزش و پرورش این است که هر چه 

سریعتر تدبیری در سیاست کنونی، داشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
امکان دارد مسئوالن آموزش و پرورش عنوان کنند که ما در خصوص 
عرض  صراحت  به  اما  نداده ایم،  انجام  تحمیلی  تحصیلی  هدایت 
می کنم در برخی از مناطق، مدیران با ضرب و اجبار تحمیل هایی انجام  
می دهند که این امر موجب سرخوردگی، افت کیفیت تحصیل و منشاء 

مشکالت عدیده در دانش آموزان خواهد شد.

 

پایگاه تحلیلی »المانیتور« در گزارشی به انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران 
اشاره و عنوان کرد که قمار »حسن روحانی« در توافق هسته ای ممکن است 

به قیمت شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری ایران تمامن شود.
این گزارش سپس نوشت که یکی از چهره های اصولگرایان میانه رو ایران 
که خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با »المانیتور« گفت: »روحانی 
احتماالً اولین رئیس جمهور )ایران( خواهد بود که دور دوم ریاست جمهوری 
او تضمین نشده است. بسیاری از آنهایی که در حزب من هستند، تمایل دارند 
که او )روحانی( بتواند دوره دوم ریاست جمهوری را به دست آورد اما نامزد 
دیگر )انتخابات ریاست جمهوری ایران( از موانع توافق هسته ای بهره برداری 

می کند تا احتماالً خود را بعنوان تنها ناجی مردم ایران به نمایش گذارد«.
این منبع ادامه داد: »اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، تمام کشور با 
چالشی جدی که بسیاری از افراد رده باال تمایلی به مشاهده آن ندارند، روبرو 

خواهند شد«.
این پایگاه آمریکایی سپس ادامه داد، روز 8 ژوئیه سال جاری میالدی، 
مجلس نمایندگان آمریکا، الیحه ای را به تصویب درآورد که هدف آن ممانعت 
از فروش هواپیمای »بوئینگ« به ایران بود. پیش از آن نیز آمریکا اقداماتی 
را علیه ایران انجام داده که به اعتقاد برخی مهر تأییدی بر استدالل های 

مخالفان برجام بوده است.
این گزارش سپس توضیح داد، دیوان عالی آمریکا طی حکمی خواستار 
انتقال 2 میلیارد دالر از دارایی های ایران به خانواده قربانیان آمریکایی شد 
که در بمب گذاری سفارت آمریکا در بیروت در سال 1983 کشته شده بودند 
زیرا واشنگتن مدعی است که آمریکا بودجه گروههایی را تأمین می کرده که 

تروریستی و پشت پرده این حمالت هستند.
از طرف دیگر، محدودیت های مالی آمریکا برای شرکت هایی که به دنبال 
تجارت با ایران هستند، نمونه دیگری است که استدالل های مخالفان برجام 
را تأیید می کند. در واقع، واضح است که با توجه به شرایط موجود، برجام 

اقدامات اندکی در راستای منافع مردم ایران انجام داده است.
یکی دیگر از مقامات ارشد ایران در گفت وگو با المانیتور تصریح کرد که 
بسیاری از مردم ایران معتقدند که ایران در زمینه برجام تصمیم درستی اتخاذ 

کرده است اما آنطور که می بایست، از مزایای کامل بهره مند نشده است.
المانیتور در گزارش خود نوشت، در حالیکه دولت روحانی احتماالً توافق 
هسته ای را یک پتانسیل بزرگ می داند، گروهی از جوانان در تهران آن را 

جام زهر می دانند.
»علیرضا متاجی« سخنگوی کمیته حافظ منافع ایران به المانیتور گفت: 
»برجام بدون آنکه ایران مزیتی به دست آورد و یا اینکه بدون آنکه دیگر طرفین 

به لغو تحریم  متعهد شوند، تحقق یافت. در عوض، برجام صنعت هسته ای 
ایران را که سالها نماد مقاومت، استقالل، عزت نفس ایران در مقابل قلدری 

غرب بود را تخریب کرد«.
وی تصریح کرد که حتی جمهوری خواهان آمریکا نیز به شدت با برجام 
مخالف هستند و فکر نمی کند که دولت بعدی آمریکا دست از حمایت از 

برجام بردارد.
متاجی در اینباره توضیح داد: »تصور نمی کنم که آمریکا به برجام پشت کند...
تفاوت بین دولت کلینتون و دولت ترامپ، پذیرفتن یا نپذیرفتن برجام نیست 
بلکه سرعت آنها در استفاده از توانمندی هایشان برای تغییر ساختار جمهوری 

اسالمی ایران، سیاست های این کشور و انگیزه های ایران می باشد«.
وی تصریح کرد که رخدادهای یکسال گذشته ثابت کرد که در مخالفت با 
برجام حق داشته اند و گفت: »ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است....

اما برجام نتوانست مانع وضع تحریم های تازه علیه ایران شود«.

اصالح طلبان با فرافکنی سعی دارند ناکارآمدی های دولت یازدهم 
را از گردن خود باز کنند و بر دوش روحانی و کابینه بیاندازند. 

در این زمینه روزنامه زنجیره ای آرمان به قلم سیدفاضل موسوی 
جهانگیری  نوشت:  آقای  هفتم  مجلس  اصالح طلب  نماینده 
مقاومتی  اقتصاد  پیگیری  و  قاچاق  فساد،  با  مبارزه  ستاد  مسئول 
امروز  بی سابقه ای هستند، مگر  رکود  بار  زیر  مردم کشور  هستند. 
همین مردم در چند شیفت کار نمی کنند! مگر دارنده مدرک دکترا 

آنجا  باید  را  آژانس نیست؟ وی می افزاید: مشکل  ایران راننده  در 
دید که شایستگان امروز بر کرسی های هدایت دولت تکیه نزده اند 
صندلی ها  آن  بر  رابطه  با  دارند  مسئولیت  که  کسانی  بیشتر  و 
نشسته اند که توان اداره یک نانوایی را هم ندارند. امید است همه 
از صمیم قلب به فکر اصالح کشور باشیم. اگر ما رفاقت، رانت و 
رابطه را کنار نگذاریم، با هر روشی بخواهیم کشور را اداره کنیم با 

مشکل رو برو خواهیم شد.

رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار دانشجویي ماه رمضان امسال 
دیني خودتان  و  آگاهي سیاسي  کردند»سطح  توصیه  دانشجویان  به 
را افزایش بدهید. نگویید ما همه چیز را بلدیم، به همه چیز مسلطیم؛ 
نه، گاهي سطح آگاهي هاي سیاسي کم است... من همین چند شب 
پیش اتفاقا در تلویزیون دیدم یکي از بزرگان و علماي بزرگ حوزه  علمیه 
قم راجع به پلورالیسم، با یك بیان ساده  قرآني یك بحث بسیار خوب و 
کوتاهي کرد؛ چون یك عده اي هستند که مي خواهند پلورالیسم را به 
اسالم نسبت بدهند؛... خب، من مي بینم یك عالم برجسته  دیني در 
تلویزیون با بیان خیلي ساده و کامال اقناع کننده این منطق را رد مي کند؛ 

خب این مغتنم است. یا یك عالم برجسته  دیگري –اتفاقا این را، در همین 
ایام ماه رمضان ]دیدم[؛ دو شب تصادفا تلویزیون را باز کردم؛ باز بود 
یعني، من نگاه کردم– راجع به مساله علم امام و علم پیغمبران یك بحث 
بسیار خوب و مقنع و روشن بیان کرد. خب این ها معلومات دیني ما را 
باال مي برد؛ معلومات سیاسي هم همین جور. آگاهي هاي علمِي دیني و 
سیاسي خودتان را افزایش بدهید، کتاب خواني، شنیدن از برجستگان 

حوزوي و دانشگاهي«
 اشاره معظم له به سلسله سخنراني هاي آیت ا... مصباح یزدي بود که 

هر شب ساعت 22 از شبکه قرآن پخش مي شود.

امام خمینی ) ره ( :
و  پاشها  و  ريخت  اين  خاطر  به  مملكت   «
ما  نفت  وگرنه  است؛  شده  محتاج  اختالسها 
همه  نداريم؟  معادن  و  ذخاير  يا  است؟  كم 
چيز داريم ، لكن اين مفتخوريها و اختالسها 
از  و  مردم  حساب  به  كه  بازيهايى  گشاد  و 
خزانه عمومى مــيشود مملكت را بيچاره كرده است .اگر اينها نبود 
، احتياج پيدا نمي كرد كه از اينجا راه بيفتد برود امريكا، در برابر ميز 
آن مردك  )رئيس جمهورآمريكا  ( گردن كج كند كه مثالً به ما 

كمك كنيد ! «
 ]واليت فقيه امام خميني  )ره  ( - ص 47 [

حاج احمد خمینی ) ره ( :
حاال اعالم مي شــود كه صحبت از 35 تا 40 
ميليارد دالر بدهي است و هر چند هفته يكبار 
اخبار مربوط به نحــوه پرداخت بدهي ها به 
آلمان، فرانســه، انگليس، هلند، كره، ژاپن و 
بعضي ممالك دور و نزديك در جرايد چاپ 
مي شــود و يك نفر هم نيســت كه اين روزنامه ها را بر دارد، ببرد 
بگذارد جلوي دكتر عادلي رئيس كل سابق بانك مركزي و دكتر 
نوربخش وزير سابق دارايي ) در دولت هاشمي ( و از آقايان بپرسد 
كه مگر شما نمي گفتيد ما َصنار به ممالك خارجي بدهكار نيستيم؟
بي سر و صدا 150 تومان به قيمت دالر اضافه كردند و كسي هم نفهميد !!

مگر رئيــس كل بانك مركزي قول نداده بــود كه قيمت دالر را 
در حدود 100 تومان ثابت نگه مي دارد، پس چه شــد؟ چرا همه 
مشكالت و نارسائيها را به گردن آمريكا و ديگران مي اندازيم ؟؟ 

آيا اختالس از بيت المال نيز به آمريكا مربوط مي شود؟؟
هاشمی رفسنجانی:

اينقــدر بحث از اختــالس و دزدي نكنيد و 
روحيه مــردم را خراب نكنيــد. وقتي كه ما 
يك سدي را ميسازيم و مثالً ده ميليارد خرج 
ميكنيم، ممكن است از قِبل آن، پانصد ميليون 
هم اختالس شود. اما اين سد براي كشور مي 

ماند و هيچكس نميتواند از اين سد اختالس يا دزدي كند.«
)كتاب بي پرده با هاشمي، مصاحبه قدرت اهلل رحماني با هاشمي. ص 184(

رئیس سازمان حج و زیارت در آستانه سالگرد فاجعه منا و جان باختن 
صدها تن از زائران بیت الله الحرام، ناشی از بی کفایتی رژیم آل سعود، 

ناگفته هایی از این فاجعه را بیان کرد.
اوحدی گفت: در حین مذاکرات ناگهان پیامکی برای آقای قشقاوی آمد 
که حاوی فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در نوشهر بود مبنی بر 
این که اگر به بدنهای مطهر شهدای ما کوچکترین توهینی شود پاسخ 
می دهیم و پاسخ ما خشن خواهد بود که اعضای هیات ایرانی را در 
بهت و حیرت فرو برد چون نه زمان مشورت بود و نه می توانستیم با 
هم صحبت کنیم ضمن آن که در خبر درج شده بود که این سخنان 
در آیین سان نظامی ایراد شده که همه این موارد برای طرف سعودی 

حاوی پیام بود.
وی افزود: گوشی تلفن همراه آقای قشقاوی در حین مذاکره با طرف 
سعودی دست به دست بین اعضای هیات ایرانی می گشت که ناگهان 
یکی از ماموران سعودی با یک برگ کاغذ وارد شده و آن را جلوی مقام 
ارشد وزارت امور خارجه عربستان گذاشت که رنگش همچون گچ سفید 
شد و باعجله بیرون رفت و ما حدس زدیم که آنها نیز از ماجرا با خبر 

شده اند.
اوحدی گفت: این مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی دقایقی بعد 
با کاغذ کوچکتری برگشت و آن را مقابل رئیس هیات سعودی قرار داد 
که انسجام صحبتش به هم ریخت و جلسه تمام شد و نه طرف سعودی 

چیزی از سخنان مقام معظم رهبری بروز داد و نه هیات ایرانی.
وی با بیان این که سخنان رهبری نهیب تاریخی ماندگاری بود که هیچ 
زمانی در هیچ برهه ای از تاریخ نبوده که رهبر یک مملکت از ملتش این 
گونه دفاع کرده باشد، افزود: جلسه که تمام شد جلو آسانسور، رئیس 
هیات عربستانی خودش را به من رساند و گفت االن از ریاض تماس 
گرفتند و اعالم کردند که وزیر بهداشت عربستان جلسه اش تمام شده 
و با یک هواپیمای اختصاصی از ریاض عازم جده است و می خواهد با 

هیات ایرانی مالقات کند.
او گفت: ساعت هشت بعد از ظهر این جلسه تشکیل شد و سعودی ها 
که ابتدا می گفتند تابوت و کاور و هواپیما نداریم و اجساد متعفن شده و باید 
دفن کنیم به کلی نظرشان برگشت و همه خواسته های ایران را قبول 

کردند و اعالم کردند که همه چیز آماده است.
وی افزود: ساعت یک بعد از نیمه شب، گوشی من زنگ خورد و رئیس 
هیات سعودی اعالم کرد که در دیوان ملکی عربستان جلسه گذاشته و 
قرار شده که پنج هواپیمای اختصاصی رایگان به همراه تابوت در اختیار 
ایرانیان قرار گیرد و تشریفات قانونی هم فقط برای ایرانی ها لغو شود تا 

بتوانند اجساد جان باختگان خود را به ایران منتقل کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: دولت عربستان سعودی همچنان 
مدعی است که در فاجعه منای پارسال 700 تن جان باخته اند در حالی 

که بیش از پنج هزار زائر در این فاجعه قربانی بی کفایتی آنان شدند.

 قضاوت با شما ....!!!

رنگ سعودی ها مثل گچ شده بود
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بودند،  آفرین  مقدس حماسه  دفاع  در  که  کرمانشاه،  انقالبی  مردم 
در روز حضور بی رمق رئیس جمهور، در دیارشان بار دیگر حماسه 
ساز شدند. مردم کرمانشاه در 27 تیر 95 به نمایندگی از ملت بزرگ 
ایران، با شعارهای مطالبه گرانه خود، رئیس جمهور را به لکنت زبان 
و تناقض گویی واداشتند، زیرا جناب روحانی بارها ادعا کرده بود که 
از  برآمده  شعارهای  با  کرمانشاه  مردم  اما  ایم،  کرده  عبور  رکود  از 
شعور انقالبی، رئیس جمهور را مجبور به گفتن حقایق جامعه نمودند 
و گفت: »امروز مشکل رکود داریم. نامناسب بودن محیط کسب وکار 
و مشکل حمل ونقل از دیگر مشکالت است.« و این در حالی است، 
که رئیس جمهور در شهریور ماه 93 در جمع زائرین و مجاورین حرم 
رضوی گفت: » اما امروز در کنار حرم علی ابن موسی الرضا )ع( به 

ملت ایران اعالم می کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.«

از  را  علنی  اعتراف  دومین  شدند،  موفق  امروز  کرمانشاه  مردم 
رئیس حمهور با شعارها حماسی خود دریافت کنند، آنجا که رئیس 
هم  کاستی هایی  حال  عین  در  »ما  بگوید:  شد  مجبور  جمهور 
بیکاری  و  زیست  محیط   آب،  مشکل  نام  به  مشکلی  امروز  داریم. 
درایت  از  جمهور  رئیس  اطراف  انحرافی  جریان  ظاهرا  داریم.« 
الزم برخوردار نیستند و نمی دانند که جناب روحانی در خردادماه 
سال 94 در حضور کارکنان محیط زیست گفته بود: » تحریم های 
زیست،  محیط  مشکل  و  بیاید  سرمایه  تا  برود  بین  از  باید  ظالمانه 
اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده 

و بانک ها احیا شوند.«
مطالبات  پاسخگوی  خود،  کار  پایانی  سال  در  باید  اعتدال  دولت 
مردم باشد و بیش از این ناتونی خود را با فرافکنی به گردن دولت 

پس  که  بود،  داده  وعده  بارها  روحانی  جناب  زیرا  نیاندازد،  سابق 
لغو  و  کدخدا)آمریکا(  با  برد-برد،  بازی  در  بند  و  زد  و  معامله  از 
این نمی  از  تحریمها همه مشکالت حل خواهد شد؟! و لذا بیش 

شود با ملت بازی کرد و سر مردم کاله گذاشت!
دولت اعتدال بداند؛ زمان پاسحگوئی فرا رسیده و از این به بعد در 
پیدا کنند، مردم هر  آقای  روحانی حضور  و  استانی که دولت  هر 
را در  از مردم کرمانشاه حقوق مسلم خود  تأسی  به  استان  و  شهر 
برابر خسارات بزرگی که دولت به امنیت، استقالل و اقتصاد کشور 

وارد نموده، مطالبه خواهند کرد.
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه همانند آن واعظی 
است که گویند؛ در مجلس ختمی که برای یکی از اهالی محل برپا 
شده بود، واعظ مراسم به بهانه تقدیر از شخص متوفی، از خودش 
تعریف و تمجید می کرد، یکی از حاضران که حوصله اش سر رفته 
ما  باالخره  مراسم گفت؛  به سخنران  و خطاب  بلند شد  جا  از  بود 

نفهمیدیم که شما فوت کرده اید یا آن مرحوم؟!

در روزهای پایانی دیماه 94 سخنگوی سازمان انرژی اتمی، خبر 
از پایان کار رآکتور آب سنگین اراک داد و گفت : »ما دیروز مرحله 
نهایی خروج قلب راکتور اراک را انجام دادیم و امروز هم تا حدود 
های  حفره  همچنین  شد.  تمام  کامال  ما  کار  پیش  ساعت  یک 
کلندریا نه قلب آن ، با سیمان پر میشود. این کار تمام شده و عصر 

امروز توسط بازرسان آژانس راستی آزمایی میشود.«
این اقدام اشتباه دولت  در حالی اتفاق افتاد، که رهبر معظم انقالب 
در نامه مربوط  به اجرای برجام و تاسیسات هسته ای اراک فرموده 
با حفظ هوّیت  اراک  کارخانه ی  نوسازی  مورد  در  »اقدام   : بودند 
سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و 
مطمئن درباره ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن 

منعقد شده باشد.«
دولت اعتدال که پس از گذشت یک سال از برجام، اشتباهاتش 

برای  تضمینی  تنها  نه  شده،  آشکار  هم  برجام  حامیان  برای 
بازطراحی رآکتور اراک تا کنون اخذ ننموده بلکه بر خالف دستور 
آب  کاربری  که  است  پذیرفته  ناپخته،  عملی  در  رهبری،  مهم 

سنگین اراک را به آب سبک تغییر داده است.
آقای والدیمیر ورونکوف نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی 
مستقر در وین، در روز پنج شنبه 24 تیر 95 دست دولت اعتدال 
گفت:  و  کرد  باز  اراک  سنگین  آب  رأکتور  تغییر  خصوص  در  را 
»تصور می کنم )در نشست 29 تیر 95 در وین( طرف های چینی و 
آمریکایی شرکت کنندگان را در جریان روند تبدیل برنامه ریزی شده 
تأسیسات هسته ای اراک به یک رآکتور آب سبک، قرار دهند. ما 
هم به نوبه خود، روند پیشرفت پروژه فردو را توضیح خواهیم داد.«

در برجام آمده است؛ نیروگاه اراک بگونه ای بازطراحی می شود که 
با اورانیوم 3.67 درصدکار کند! و این در حالی است که سوخت 
رأکتور آب سنگین با اورانیوم خام است! و لذا تا کنون هر آنچه را 
در خصوص بازطراحی و حفظ کاربری آب سنگین نیروگاه اراک بر 
زبان آورده، کامال دروغ است! آیا دشمنان ایران به ما نمی خندند 
و بخاطر این کار ناپسند هر روز امتیاز جدیدی طلب نمی کنند؟!!!

به گزارش سرویس سیاسی تهران پرس، شعارهای مردم کرمانشاه 
در دیدار با حسن روحانی که واکنش روحانی را هم در پی داشت به 
موضوع داغ برخی رسانه ها تبدیل شد. مردم در حضور روحانی با 
انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید، اظهار داشتند 
که یش از سه سال است که وعده رونق اقتصادی، اشتغال و عبور 

از رکود داده می شود.
این در حالی است که در طی این سه سال همه مطالبات مردم به 
مذاکرات و برجام گره زده شد و برجام هم تقریبا هیچ از آب درآمد. 
مردم خواهان شفافیت فیش های نجومی نامشروع و عزل مدیران 

اشرافی و میلیاردر هستند. آقای روحانی، چرا گوش نمی کنید؟ 
البته این شعار های مردم واکنش روحانی را هم به همراه داشت و 
روحانی خطاب به مردم اظهار داشت:خب گوش نمی کنید مدام 
شعار می دهید با این شعار ها که مشکالت حل نمی شود. با شعر 

مشکالت حل نخواهد شد.
روحانی که در این چند ساله گذشته فرافکنی را سر لوحه سیاست 
های خود کرده است مردم را به گوش کردن سخنانش دعوت کرد 
در حالی که این بار این مردم بودن که از رئیس جمهور می خواستند 

به حرف های شان گوش دهند.
البته این مخالفت های کنونی با دولت روحانی که این روزها شدت 
گرفته است، فقط توسط مخالفان و منتقدان دولت تدبیر و امید 
ابراز نمی شود. در جو کنونی سیاسی کشور همان کسانی که از 
روحانی در سال 92 حمایت کردند و به وی رای دادند، امروز در 

صف مخالفان دولت تدبیر و امید قرار گرفته اند.
ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با با یک 
سایت خبری اصالح طلب، درباره عملکرد دولت روحانی گفت: 
خارجی  سیاست  کنار  در  باید  ابتدا  همان  از  روحانی  آقای  دولت 
که  فکر می کرد  دولت  اولویت می داد.  نیز  اقتصادی  به شفافیت 
تصویب برجام،  موتور محرکی است که اقتصاد را به راه می اندازد 
اما همین اقتصاد پنهان در برابر برجام صف آرایی می کند برای 

اینکه از تحریم ها سود می برد.
عالوه بر این، محمدرضا تاجیک دیگر فعال سیاسی اصالح طلب 
در مصاحبه  ای که یک رزونامه اصالح طلب منتشر کرده ضمن 
تدابیر  اتخاذ  عدم  صورت  در  که  است  گفته  روحانی  به  هشدار 

الزم، دولتش به گفته او »چهار ساله« خواهد شد.
اشاره  با  نیز  رویترز  انگلیسی  در حالی است که  خبرگزاری  این 
به اینکه حامیان روحیان در صف منتقدان وی ایستاده اند و آن 
هایی که به روحانی در سال 92 رای دادند از وضعیت  اقتصادی 
انتقاد می کنند،  به نقل از یک مقام مدعی شد که روحانی برای 

شرکت در دوره بعدی انتخابات دچار تردید است.
وقت  دیگر  آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این  تفاسیر  این  با 
مدعی  را  خود  که  دولتی  و  است  نرسیده  فرا  دولت  پاسخگویی 
بهبود سازی وضع اقتصادی می دانست نباید به حرف منتقدان 

گوش دهد؟

سرویس سیاست مشرق - فائزه هاشمی در سخنان جدید خود، حکومت 
اسالمی که برآیند آرمان امام و شهدا و حاصل انقالب اسالمی است را به 
سادگی نفی کرده است. وی با این بهانه که کارگزاران حکومت اسالمی 
نمی توانند به خوبی عمل کنند و در نظر مردم نواقص کار حاکمان به 
حکومت نسبت داده می شود با اینکه اسالم را دین کاملی می خواند اما 

اظهار می دارد که حکومت دینی را قبول ندارد. 
سخنان فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی حائز چند محور مهم است که در 

ادامه بدان اشاره می کنیم: 
اول: یکی از ارزش های خبری که رویدادی را به خبر تبدیل می کند و 
آن را برای افکار عمومی مهم جلوه می دهد، »شهرت« است. اگر به 
کارنامه کاری فائزه هاشمی نگاهی بیندازیم موضوع دختر رئیس جمهور 
پیشین ایران و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن وی 
اصلی ترین وجه بارز شخصیت و هویتش را در برمی گیرد. رانتی که وی را 
وارد دنیای سیاست کرد و او را امروز در صدر مجالس می نشاند تا افاضه 
کالم کند. درواقع دختر یک رجل سیاسی بودن است که سبب توجه 
رسانه ها به فائزه هاشمی می شود و فائزه به شخصه نه علمی دارد و نه 
جایگاهی که سخنانش مورد توجه قرار بگیر، نه حرف جدیدی زده است 
و نه استدالل علمی پشت سر ادعاهای مبتدیش وجود دارد وگرنه چه بسا 
افرادی که بسیار علمی تر، مستدل تر و موجه تر از او سخن می گویند ولی 
به این شکل سخنان و آرای شان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی 

قرار نمی گیرد.
سخنان  و  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  به  هاشمی  فائزه  انتساب  دوم: 
برای  می راند  زبان  بر  دینی  حکومت  مقابل  در  عموما  که  متناقضی 
هاشمی که خود سال ها به عنوان رئیس جمهور این حکومت فعالیت 
کرده و مسئولیت های کلیدی را در دست داشته است قطعا هزینه هایی 

در بردارد. فائزه هاشمی عملکرد 
بد حاکمان دینی را دلیل اصلی 
حکومت  نفی  یعنی  خود  عقیده 
بنابراین  برمی شمارد.  دینی 
پدر  به  اصل  در  موضوع  این 
آبرو،  و  بازمی گردد  نیز  وی 
حیثیت، جایگاه و آینده هاشمی 
از  یکی  به عنوان  رفسنجانی 
حاکمان حکومت دینی که مطرح 
به  فرد  نزدیک ترین  که  می کند 

سران نظام است را دچار خدشه می کند.
سوم: بنابر نسبت پدر و دختری این دو و جایگاه انتصابی که هاشمی در 
حاکمیت دارد، افکار عمومی به دنبال پاسخ و واکنش مناسب وی نسبت 
به رفتار و اظهارات فائزه هاشمی است. باید دید که هاشمی مانند گذشته 
رفتار دخترش و خانواده اش را تأیید می کند، یا اینکه سکوت معناداری 
اختیار می کند و یا اینکه مانند حضور فائزه هاشمی در محفل فرقه بهائیت 
که انتقاد بسیاری را به دنبال داشت، هاشمی برای فرار از فشارها به 
قول آیت الله مکارم شیرازی اعتراض مالیمی نسبت به رفتار دخترش از 
خود بروز می دهد و چیزکی برای خالی نبودن عریضه و برداشتن اتهام از 

دوش خود به وی می گوید.

هاشمی  فائزه  ارتباط  ماجرای  در 
مقابل  در  وی  بهائی  عناصر  با 
سخنان پدرش که همه داشته ها 
و شخصیت سیاسی خود را از وی 
دارد، ایستاد و در مقابل این حرف 
بود  گفته  که  رفسنجانی  هاشمی 
جبران  باید  و  کرده  اشتباه  فائزه 
گفت  خارجی  رسانه  یک  به  کند 
که نه تنها اقدامش اشتباه نبوده و 
نظام  بلکه  نیست،  از آن پشیمان 
به بهاییان ظلم کرده است.البته این سه حالت به سابقه و آبروی مانده 
هاشمی رفسنجانی ضربه می زند و بیشتر شانه خالی کردن از مسئولیت 
است و نمی تواند افکار عمومی را چندان قانع کند و مشکل و تناقضاتی 

دیگری را به مشکالت گذشته مواضع هاشمی اضافه می کند.
هست.  رفسنجانی  هاشمی  روی  پیش  نیز  دیگری  گزینه  چهارم: 
گزینه ای که آبروی باقی مانده هاشمی را حفظ می کند. اعالم برائت از 
سخنان فائزه هاشمی و توضیح صریح مواضع در مورد حکومت دینی 
است.  شرایطی  چنین  در  مقتضی  رفتار  که  است  گزینه هایی  ازجمله 
درواقع راه حل اصلی و درستی که هاشمی رفسنجانی در چنین مواقعی 
باید انجام دهد برخورد مستقیم با سخنان شاذ اعضای خانواده خود با 

کنار گذاشتن عالقه به فرزند است.
در این راستا، هاشمی با هویت و ماهیت اصیل خود نیز رودررو است 
و بایستی ماهیت اصلی خود را به جامعه نشان دهد و از این حیث باید 
منتظر نشست و دید که هاشمی چه رفتاری از خود درباره نفی کلی 
حکومت دینی که خود به عنوان یکی از انقالبیون برجسته برای به وجود 
آمدن آن تالش و مبارزه کرد، نشان می دهد؟ موضوعی که عیار انقالبی 
هاشمی را در سال های کهن سالی اش نشان می دهد و کارنامه سوابق 

وی را تکمیل می کند.
هاشمی در ابتدای دهه هشتاد درباره فائزه می گوید: فائزه کارش را با 
ورزش خانم ها شروع کرد که کار درستی هم بود. یکی از اشکاالت از 
اول انقالب این بود که به زن ها در ابعاد نیازهایشان توجه نمی کردیم و او 
به خاطر اینکه این نیاز را فهمیده بود، به دنبال کمک رفت... او مخلص 

انقالب است.
هاشمی همچنین درباره اظهارات ضد انقالبی فاطمه هاشمی، دیگر 
دخترش سکوت کرده و هنوز هیچ موضعی برابر این اظهارات نگرفته 

است.
فاطمه هاشمی با متهم کردن نظام و همچنین با افشاگری درباره نظام 
فکری خانواده آقای هاشمی به نقل از پدرش می گوید: »سال 88 هم 
روزی پدر ما را دورهم جمع کردند و گفتند دو راه برای زندگی جلوی ما 
هست: یکی اینکه با حکومت و کسانی که تخلف و ظلم می کنند، باشیم 
و قطعا شما بهترین زندگی را خواهید داشت؛ اما اگر در کنار مردم قرار 
بگیرم و از مردم حمایت کنم، شما را اذیت می کنند و به زندان می اندازند 
را  این ها  باید  و شما  انجام می دهند  با شما  برخوردهای غیرقانونی  و 
تحمل کنید و ما هم گفتیم تحمل می کنیم زیرا چیزی جز راه درست در 

کنار مردم را نمی خواهیم.

“بی پولی”،  “بیکاری”،  قبیل  از  مشکالتی  اگر  می کردم  فکر  خود  با 
گوش  به  چگونه  را  خود  اعتراض  صدای  بودم  روبرو  و…  “تبعیض” 
مسئوالن می رساندم. به آنها نامه می نوشتم. اگر در شهرستان زندگی 
می کردم، بار سفر می بستم و به پایتخت می رفتم و صدایم را به گوش 
مسئوالن می رساندم یا وقتی رئیس جمهور یا مقام مسئولی به شهرم 
سفرم می کرد در جریان سخنرانی و یا دیدارها با شعار، دست نوشته و یا 

فریاد صدایم را به گوش آقایان مسئول می رساندم؟
قطعا در این میان گزینه سوم گزینه در دسترس تر و کم هزینه تر است. 
وقتی رئیس جمهور یا هر مقام مسئول دیگر پشت تریبون قرار می گیرد 
و  و می تواند شعارها  دارد  تسلط  روی جمعیت  بر  به خوبی  باال  آن  از 
پالکاردهای مردم را مشاهده کند. به نظر می رسد اصال مقام مسئول 
سفراستانی را با این هدف انجام می دهد که با مشکالت کشور آشنا بشود 

و گرنه چه احتیاجی به سفرهای استانی.

وقتی خودم را جای مردم مناطق محروم می  گذارم می بینم دوست دارم 
وقتی مقام مسئولی به شهرم می آید به جای اینکه او حرف بزند، من حرف 
بزنم و مشکالتم را به او بگویم. روسای قوا که صداوسیما را برای حرف 
زدن در اختیار دارند چه احتیاجی است وقتی سفر استانی می آیند هم 
سخنرانی کنند و همان حرف هایی را بزنند که می توانند در تلوزیون آن 

را تکرار کنند.
می خواهند  و  دارند  مشکل  مردم 
این مشکل ها حل شود و برای حل 
خود  حتی  حاضرند  مشکالت  این 
را به آتش بکشند تا مقامی درد آنها 
مردم  بگوییم  بهتر  شاید  بفهمد.  را 
مقام  اینکه  جای  به  دارند  دوست 
آنها  برود  تریبون  پشت  به  مسئول 
میکروفون را در دست بگیرند و از 

مشکالت خود بگویند.
در این میان باید بگوییم برخورد رییس جمهور روحانی با شعارهای مردم 
کرمانشاه چندن مطلوب نبود. رئیس جمهور در واکنش به شعارهای 
مردم در مورد برخی مشکالت کشور گفت:” گوش نمی کنید مدام شعار 

می دهید با این شعارها که مشکالت حل نمی شود.”

شاید  است.  به خاطر مشکالت  این شعارها  بداند  باید  رئیس جمهور 
مردم در یک دهه گذشته اینقدر مشکل داشته اند که به خوبی می دانند 

سخنرانی ها چندان عملیاتی نمی شود و در مقام سخن باقی می ماند.
شاید برخی بگویند تعدادی از این شعاردهندگان نه به خاطر دغدغه های 
اقتصادی بلکه به دلیل اهداف سیاسی، شعار اقتصادی می دهند تا بعد 
در رسانه های خود تیتر بزنند “اعتراض مردم به رئیس جمهور” اما آنها 
هم به عنوان بخشی از مردم می 
یا  سیاسی  های  انگیزه  با  توانند 

اقتصادی، اعتراض کنند.
کسی  عنوان  به  جمهور  رییس 
که با رای مردم به قدرت رسیده 
مشکالت  گوی  پاسخ  باید  است 
رئیس  بود  بهتر  شاید  باشد.  آنها 
قطع  را  خود  سخنرانی  جمهور 
می کرد و به شعارهای مردم گوش و اجازه می داد مردم حرف های 
خود را بزنند. اصال باید می گفت مردم باید حرف های خود را بزنند. 
اگر مردم در سفرهای استانی از مشکالت خود نگویند رئیس جمهور 
چگونه متوجه مشکالت استان های و شهرهای کشور شود. اصال 
اگر قرار بر گوش نکردن به صحبت های مردم باشد چرا یک رئیس 

جمهور باید به سفر استانی برود؟
نشان  موفق  را  اینکه خود  برای  که مسئوالن  است  این  بر  معمول 
از  باالتر  های  مقام  به  خود  گزارش های  در  می کنند  سعی  بدهند 
پیشرفت های بگویند و هیچگاه اشاره ای به مشکالت و کاستی ها 

نکنند.
بهترین راه برای درک مشکالت مردم ارتباط مستقیم بین مقامات و 
جامعه است و قطعا خود جامعه بهتر از هر نهاد دیگری می توانند از 

مشکالت خود سخن بگویند.
مسئوالن ما بهتر است به جای سخنرانی های زیاد کمی هم بشنوند.

مصطفی داننده – اصالح طلب

انقالب  عضو شــورای 
در  گفــت:  فرهنگــی 
فیش هــای  ماجــرای 
نجومــی  حقوق هــای 
دیدید که برخی مدیران 
با ته ریش، یقه بســته و 
کمی هم داغ مهر بر پیشانی برای خود حقوق 100 میلیونی نوشتند و 

این یعنی اسالم اشرافی گری.
به گزارش فارس، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در نشســت ســاالنه دفتــر تحکیم وحدت که در حســینیه 
جمــاران برگــزار شــد، در رابطه با موضــوع »تقابــل انقالبی گری و 
اشــرافی گری«، گفت: برای پرداختن به این بحــث یکی از راه های 
بســیار خوب بازخوانی سخنان امام)ره( اســت. متأسفانه برخی ها از 
سخنان امام)ره(  جمالت خنثی تر را استفاده می کنند و حرف هایی که 
نوک آنها تیزتر است، گفته نمی شود و تالش می کنند جلوی بازخوانی 

و بازفهمی و توجه به سخنان امام)ره( گرفته شود.
وی افزود: امام خمینی)ره( خیلــی رک و صریح صحبت می کردند، 
حتی اسالم را تقســیم بر دو کرده بودند و از اسالم آمریکایی و اسالم 

ناب سخن می گفت.
ازغدی تصریح کرد: امام)ره( با صراحت در رابطه با اســالم درباری، 
اســالم مرفهان بی درد، اســالم ابوسفیانی، اســالم وهابی و اسالم 
شــیعه نمایان قالتاق ســخن می گفتند. یکی از خصوصیات امام)ره( 
این بود که هرچه سن شــان باالتر می رفت، جوان تر می شــدند. اکثر 
سیاست مداران وقتی سنشــان باال می رود، محافظه کارتر می شوند و 

جرأت نمی کنند در رابطه با خیلی از مسائل حرف بزنند.
وی گفت: من از خیلی از سیاســت مداران شنیده ام که می گویند این 
نوع ادبیات امام)ره( خوب است، اما به درد مدیریت و حکومت کردن 
نمی خورد. من دیده ام کسانی را که در محافل عمومی به امام احترام 
می گذارنــد، ولی در محافــل خصوصی برخی دیدگاه های ایشــان را 

مسخره می کنند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کرد: امام)ره( به مسئوالن 
و به ملت می گفتند به تنها چیزی که باید فکر کنید استواری پایه های 
اسالم است و بعد اسالم ناب را توضیح می دادند و می گفتند اسالمی 
را قبول داریم که پرچمدار مظلومان، مستضعفان، پابرهنگان و فقرای 

جهانی است، نه سرمایه داران اشرافی.
ازغدی اظهار داشت:  امام)ره( اسالم را تقسیم می کند تا مسلمانان دو 

دسته باشند، مسلمانان واقعی و مسلمانان دروغین.
وی در ادامه به ماجرای فیش های حقوقی نجومی مدیران اشاره کرد 
و گفت: شما در فیش های حقوقی نجومی دیدید که برخی مسئوالن 
با ته ریش، یقه بسته، سه انگشتر عقیق و کمی هم داغ مهر بر پیشانی 
بودند که حقوق های نجومی می گرفتند. این همان اســالم اشــرافی 

است که امام)ره( به آن اشاره کردند.
ازغدی خاطرنشــان کرد: این مســئوالن برای خودشان حقوق های 
100 میلیونــی می نویســند، ولی از آن طرف شــنیدیم کــه تعدادی از 
معــدن کاران به خاطر اعتراض بــرای عدم پرداخت حقوق شــان به 

شالق محکوم می شوند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: برخی ها ممکن است 
بگویند امام)ره( اسالم را طبقاتی کرده، بله، در مکتب امام)ره( اسالم 
طبقاتی داریم، اســالمی که فقرا و مســتضعفان طرفدارش هستند و 

دیگری هم اسالمی که سرمایه داران و اشراف طرفدار آن هستند.
ازغدی خاطرنشــان کرد: پول پرستی با خداپرســتی جمع نمی شود، 
البته شــاید باشد کســی که پولدار و متدین اســت، ولی پول پرستی با 
اســالم جمع نمی شــود. نابرابری و رفاه توأم با نابرابری و بی اخالقی 
چیزی اســت که امام)ره( آن را ســرمایه داری و پول پرســتی و اسالم 

سرمایه داری می داند.
وی ادامه داد: امام)ره( در اسالم اشرافی گری سه تیپ آدم را معرفی 
می کننــد، اول زرانــدوزان حیله گــر، دوم قدرتمندان بازیگر و ســوم 

مقدس نمایان بی هنر.
ازغدی اظهار داشــت: شــما باید به هر کسی که خیلی مقدس نمایی 
می کند،  شــک کنید. زراندوز حیله گر نیز مصداق کســی اســت که با 
اســم های مختلف و حیله به دنبال اهدافش است. قدرتمندان بازیگر 
هم کســانی هســتند که می خواهند به هر روشــی که شده به قدرت 

برسند.
وی افــزود: مقدس نماهــا معمواًل بی عرضه و بی هنر هســتند و تنها 
هنرشــان این اســت که جلوی افرادی که کارهای مثبتــی را انجام 

می دهند، با توهین و تحریف و موارد این چنینی بگیرند.
ازغــدی خاطرنشــان کــرد: امــام)ره( می فرماید؛ حواســتان باشــد 
قدرت هــای بزرگ چپاولگــر در همه جوامع، افــرادی را با تیپ های 
مختلف از ملی گراها و روشنفکران مصنوعی تا روحانی نمایان ذخیره 
دارنــد که اگــر این افراد فرصــت پیدا کنند از همــه تهدیدهای دیگر 

خطرناک تر و آسیب رسان تر هستند.
وی گفت: گاهی این افراد 30 تا 40 سال در بین مردم زندگی می کنند 
و منتظر یک فرصت هستند تا در موقع مناسب با یک حرکت خاص یا 

یک موضع گیری کار ملت  و انقالب را بسازند.
عضو شــورای انقالب فرهنگی افزود: امام)ره( می گویند ما با جهان 
دعوا نداریم و دعوای ما با جهان خواران اســت، ولی برخی ها همواره 
بحث آشــتی با جهان را مطرح می کنند، انگار امام)ره( با همه جهان 

دشمن بوده است.
ازغدی ادامه داد: یک عده همیشــه موافق یا مخالف هســتند، ولی 
برخی ها وقتی خالفی می بینند در مقابــل آن موضع می گیرند، اینها 
اولیای خدا هســتند، ولی اینهایی که همیشه موافقند نگاه می کنند تا 
ببیننــد باد از کدام طرف می وزد تا ســواری بگیرند، ولی نمی دانند که 

دارند سواری می دهند.
وی تأکید کرد: نهادهایی هســت که هر وقت رئیس آن عوض بشود، 
اعضــای آن نهاد نیز کاماًل نظراتشــان عوض می شــود. افرادی که 
همیشه موافق نظر حاکم هستند، یک عده هم وجود دارند که همیشه 

مخالفت می کنند، اینها هم روانی هستند.
این اســتاد دانشگاه اظهار داشت: امام)ره( می فرمایند؛ مراقب باشید 
گاهی افرادی به شکل روحانی یا سیاسی در بین شما زندگی می کنند 
و منتظر موقعیت مناســب هســتند تا ضربه خود را به انقالب بزنند و 

برای این کار به هر کاری دست می زنند.

 حقوق صد میلیونـی میگیرند ولی 
کارگران معدن را شـاق میزنند! حماسه سازان کرمانشاهی

مردم از رای به روحانی پشیمان شده اند!دولت راستگویان یا ...!؟

دوراهی فرزند و انقالب؛

سایت حامی دولت: یا به مردم گوش کنید یا سفر استانی نروید

توصيه رهبر معظم انقالب براي پيگيري سخنراني هاي آيت ا... مصباح يزدي

هاشمی به دنبال فائزه سقوط می کند یا با برائت خود را نجات می دهد؟
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4ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

قطره ای از دریا ...
مادرش منتظره ...

برای رد شدن از سیم خاردار باید یک نفر روی سیم خاردار می خوابید تا بقیه 
از روش رد بشن .

داوطلب زیاد بود. قرعه انداختند،  افتاد بنام یک جوان.
گفت: چکار دارید بنامش افتاده دیگه

عجب پیرمرد سنگدلی…دوباره قرعه انداختند، بازم افتاد بنام همون جوان. 
جوان بدون درنگ خودش رو انداخت روی سیم خاردار.

در دلها غوغائی شد…
بچه ها گریان و با اکراه شروع کردند به رد شدن از روی بدن جوان .

همه رفتند اال پیرمرد.گفتند بیا؛
گفت: نه شما برید من باید بدن پسرم رو ببرم برای مادرش.مادرش منتظره.

شهید حاج حسین خرازی نقل می کرد:
 وقتی تو جبهه هدایای مردمی را باز می کردیم 
در نایلون رو بازکردم دیدم که یک قوطی خالیه 

کمپوته که داخلش یک نامه است.
در آن نامه نوشته شده بود:

برادر رزمنده سالم، من یک دانش آموز دبستانی 
هستم. خانم معلم گفته بود که برای کمک به رزمندگان جبهه های حق 
علیه باطل نفری یک کمپوت هدیه بفرستیم. با مادرم رفتم از مغازه بقالی 
کمپوت بخرم. قیمت هر کدام از کمپوت ها رو پرسیدم، اما قیمت آنها 
خیلی گران بود، حتی کمپوت گالبی که قیمتش 25 تومان بود و از همه 

ارزان تر بود را نمی توانستم بخرم.
آخر پول ما به اندازه سیرکردن شکم خانواده هم نیست. در راه برگشت 
کنارخیابان این قوطی خالی کمپوت را دیدم برداشتم و چند بار با دقت 
ان را شستم تا تمیزتمیزشد. حاالیک خواهش از شما برادر رزمنده دارم، 
هروقت که تشنه شدید با این قوطی آب بخورید تامن هم خوشحال بشوم 

و فکر کنم که توانستم به جبهه ها کمکی کنم.
بچه هاتو سنگربرای خوردن آب توی این قوطی نوبت میگرفتند، آب 

خوردنی که همراهش ریختن چند قطره اشک بود .....

عالمه  مرحوم  ويژگي هاى  از  يکی 
بودن  الذكر  دائم  طباطبايی)ره( 

ايشان بود حتی نقل شده است:
بودند،  شدید  کسالت  دچار  که  عمر  اواخر  در 
و  خورد  از  و  نمی شناخت  را  نزدیکان  حتی 
یا  آب  لیوان  اگر  یعنی  بود؛  غافل  خوراك 
تا نمی گفتند، بخور، نمی خورد، ولی در  غذا را به دستش می دادند 
عالم  در  گویا  و  بود  خدا  یاد  به  و  می گفت  ذکر  حال،آهسته  همان 

دیگر است.
عالمه  خصوصی  شاگردان  از  یکی  عمرش  آخر  لحظات  در 
می گفت:از ایشان پرسیدم چه کنم در نماز به یاد خدا باشم و حضور 

قلب داشته باشم؟
برای شنیدن بیانات استاد، گوشم را نزدیك دهانش بردم، چند بار 
را  خدا  و  باش  خدا  یاد  به  مراقبه،  توجه،  مراقبه،  فرمودند:توجه، 

فراموش نکن.

کمک به همسر در امور منزل کفاره گناهان کبیره!
شرط بخشش گناهان به همراه توبه ایمان و عمل صالح است. در ادامه 
با توجه به سیره زندگانی حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السالم و 
حضرت فاطمه زهراء سالم الله علیها و یک حدیث شریف به معرفی یکی 
از اعمال صالح می پردازیم که عالوه بر اجر اخروی فراوان به زندگی دنیوی 

انسان هم شیرینی و طراوت می بخشد.
از  نقل  به  بزرگان  دیگر  و  مجلسی  عالمه  و  نوری  محدث  مرحوم 

حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السالم آورده اند:
روزی حضرت فاطمه زهراء سالم الله علیها مشغول پختن غذا بود، 

من نیز در تمیز کردن مقداری عدس به او کمک می کردم .
الله علیه و آله وارد منزل شد؛ و  در همین حال پیامبر اسالم صلی 
پس از آن که فاطمه زهراء را کنار اجاق آتش مشغول پختن غذا دید؛ 

و نیز مرا در حال کمک به او مشاهده کرد، فرمود:
من  که  باش  داشته  توجه  و  ؛  کن  گوش  را  ! سخنم  ابوالحسن  ای 

سخنی نمی گویم مگر آن که خداوند مرا به آن دستور داده باشد.
سپس افزود: هر مردی که همسرش را در اداره امور منزل ، یاری و 
کمک نماید، به تعداد هر موئی که در بدن دارد، ثواب یکسال عبادت 
نماز و روزه برایش ثبت می گردد؛ و همچنین خداوند ثواب صابرین 

را به او عطا می نماید.
و هرکس همسر و عیال خود را در کارهای مربوط به منزل کمک و 
مساعدت نماید و بر او مّنت نگذارد، خداوند نام او را در لیست شهداء 

و صّدیقین ثبت می نماید و ... .
و سپس فرمود: بدان که یک ساعت خدمت در منزل ، بهتر از یک 

سال عبادت مستحّبی است .
لذا هر مردی که بدون منت به همسر خود خدمت کند، همانا او در 

سرای محشر بدون حساب داخل بهشت می گردد.
و خدمت به همسر، کفاره گناهان کبیره می باشد؛ و موجب خاموشی 

خشم و غضب خداوند و ازدیاد حسنات و ترفیع درجات خواهد بود.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، در پایان فرمود:

ای ابوالحسن ! این را هم بدان که کسی به همسر و عائله خود کمک 
نمی کند مگر آن که نسبت به مبداء و معاد معتقد باشد و نیز هدفش   

جلب رضایت خداوند و سعادت دنیا و آخرت باشد.
علی  المؤمنین  أمیر  از  و چهل حدیث  داستان  : چهل  کتاب  منبع: 

علیه السالم /عبدالله صالحی 

خواص آب کرفس برای مـدیـران بـی خاصـیت!!!

شعبده بازی بانک ها !

واکنش سازمان ملل به خشونت نیروی امنیتی هند

دست کوتاه نهادهای نظارتی از مجموعه های نفتی شبه دولتی یا 
خصوصی سبب شده اســت حقوق و پاداش های کالن در هیأت 
مدیره این قبیل شرکت ها روال شود تا جایی که 60 میلیارد تومان در 

یک سال برای نوشیدن آب کرفس پرداخت می شود.

دبیر اتاق تعاون قم در نشست مشترک مجمع تعاونگران با رئیس 
مجلس شورای اســالمی گفت: در یک محاســبه یک وام با 23 
درصد سود عمال در محاسباتی ناعادالنه و اعمال فرمول عجیب 
منهای زمان های وقفه و محاســبه زمانی، عمال حدود 40 درصد 

سود نصیب بانک ها می کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد پس از کشته شدن بیش از 30 تظاهرات 
کننده کشمیری در چند روز گذشته سرانجام ابراز نگرانی کرد.

تلخـند

با کانال تلگرام
نشریه  عاشورائیان 

 همراه شوید
اخبار شهرستان / تحلیلهای سیاسی کشور 

نسخه الکترونیک هفته نامه و ...
@ashuraian_mob

مدیرکارخانه فوالد مبارکه  شفاف بگوید چند میلیارد درآمد دارد !؟

مانتوهاي بي هويت يا برهنگي فرهنگي؟!

مقایسه آمار طالق در نسل تلگراف و تلگرام

نماینده ارومیه : 

از  یکی  اینکه  بیان  با  ارومیه  مردم  نماینده  قاضی پور«  »نادر 
راه های جلوگیری از ریخت و پاش ها کاهش تعداد مدیران چند 
هیئت  چندین  در  حضور  با  مدیران  برخی  گفت:  است،  شغله 
مدیره کارایی مورد نیاز خود را از دست داده و تنها به این بهانه 

مبالغ باالیی را دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه مدیر عامل فوالد مبارکه اکنون در بیش 
اگر  کرد:  تصریح  است،  فعالیت  مشغول  مدیره  هیئت   12 از 

هم  باز  کند  فعالیت  هم  شبانه روز  اصفهان  مبارکه  فوالد  مدیر 
زمانی برای رسیدگی به مسائل کارخانه مورد نظر خود نخواهد 

داشت.
نماینده مردم ارومیه اذعان داشت: چگونه این مدیر کارخانه ورق 
فوالد را 150 دالر ارزان تر از داخل به خارج از کشور می فروشد، 
پایین دست  کارخانجات  که  زمانی  دارد  معنایی  چه  اقدامات  این 
در کشورمان مجبورند به دلیل نداشتن مواد اولیه با ظرفیت 30 

درصدی کار کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: مدیر کارخانه 
فوالد بیان می کند که فیش حقوقی بنده 30 میلیون تومان است 

اما این مبلغ در مقابل پاداش های آخر سال وی رقمی نیست.
قاضی پور خاطرنشان کرد: مدیر کارخانه فوالد مبارکه باید صراحتا 
و شفاف اعالم کند، در سال 93 و 94 چند میلیارد تومان حقوق، 
اضافه کار، پاداش، حق ماموریت داخلی و خارجی، حق جلسه، 

تشویق تولید کارانه و سود آخر سال دریافت کرده است.

بنا به این گزارش  پیش از این برخی نمایندگان مجلس از حقوق 
196 برابری مدیرعامل فوالد مبارکه نسبت به یک کارگر عادی 

خبر داده بودند.
نادر قاضی پور در واکنش به سخنان اخیر نعمت زاده درباره فیش 
های حقوق به یک سایت گفته بود، در هیچ یک از کشورهای دنیا 
ـ چه کشورهای کمونیستی و چه کشورهای سرمایه داری ـ کلمه 
ای به اسم رانت وجود ندارد؛ اما متأسفانه در کشور ما بیش از هر 
چیز دیگری، رانت افراد به چشم می خورد؛ در هیچ یک از این 
کشورها میزان دریافتی های افراد و مدیران دولتی با این اختالف 

فاحش انجام نمی شود.
مدیر  ایشان  که  ای  کارخانه  در  است  ممکن  چگونه  افزود:  وی 
برابر یک  عامل آن را منصوب کرده است، مدیر عامل آن 196 
کارگر عادی حقوق دریافت کند. زمانی که مدیر عامل فوالد مبارکه 
کند،  می  دریافت  حقوق  خود  کارگران  از  اختالف  میزان  این  با 

نعمت زاده حق دارد که از آن دفاع کند.

با گرم شدن هوا در این فصل بازار مانتوهاي رنگارنگ با طرح هاي 
این  در  است.  داغ  داغ  بازار  در  ارزان  قیمت  و  نامتعارف  و  عجیب 
شیشه اي  چسبان،  نازك،  تکه،  چهل  مانتوهاي  رنگارنگ؛  بازار 
و پشت نویسي شده با عباراتي گاه رکیك و مستهجن از راه دور به 
رهگذران چشمك مي زنند. بدتر آن که این پوشاك نامتعارف با قیمت 
بسیار پایین تر در مقایسه با پوشاك مناسب در بازار عرضه مي شود؛ 
پوششي که دیگر به سختي مي توان نام آن را پوشش گذاشت، گویا 

آمده است تا هویت و فرهنگ ایراني را نشانه رود.
جوالن این پوشاك نامتعارف در شرایطي است که سخنگوي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سیما گفته 
است: از تولید پوشاکي که مغایر با فرهنگ ایراني اسالمي است قطعا 

نه حمایت مي کنیم و نه اجازه مي دهیم در جامعه ترویج شود.
حسین نوش آبادي با اشاره به تولید پوشاك نامناسب اظهار داشته 
است: ایران اسالمي در ارائه الگو کشوري صاحب سبك درحوزه مد 
و لباس است و ما به عنوان یك دستگاه فرهنگي بر اساس وظیفه 
از پوشاکي که منطبق با آموزه هاي اسالمي و فرهنگ ایراني نباشد 

پشتیباني نمي کنیم.
البته این اظهارات در حالي بیان مي شود که با نبود نظارت کافي 
نهادها، شلوارهاي چاك چاك و پاره پاره این روزها بر تن برخي ها در 

خیابان هاي شهر به وفور دیده مي شود.
پوشیدن این نوع لباس هاي نامتعارف، نه به عنوان نیاز طبیعي و 
سلیقه آنان بلکه به تقلید از سلیقه و انتخاب مدسازان غربي ارائه شده 

است تا به بخشي از هویت ایراني و اسالمي خدشه وارد کنند.
با شنیدن حرف هاي مردمي که از پوشاك غربي به همراه فرهنگ و 
ضمیمه آن استفاده مي کنند مي توان پي برد که نا آگاهي و تقلید از 

دیگري حرف اولي است که به آن اشاره مي شود.

با بازرسان اتحادیه پوشاك که همراه مي شوي اغلب فروشندگان در 
پاسخ به این پرسش که ایا اجازه پوشیدن این لباس هاي نامتعارف را 

به خانواده خود مي دهید؟ مي گویند: خیر!
پوشش در سبك زندگي نشان دهنده هویت هر فرد است؛ اگرچه 
تبدیل شدن مد به  یك اصل در پوشش عامل عام تري بر کشش به 
 سمت پوشیدن لباس هاي نشان دار یا برندینگ است و خود سبب 

تنوع طلبي در پوشاك و رواج مصرف گرایي مي شود.
مي توان گفت این آفت مهم و اساسي، برگرفته از همان تفکري 
است که غرب و مدرنیته آن را به عنوان مساله محوري به  جامعه 

تزریق مي کنند.
پوشیدن لباس نشان دار)برندپوشي( یکي از مسائلي است که سبب 
یافتن مؤلفه هایي همچون مصرف گرایي،  جریان سازي و اصالت 
مدگرایي، محدودیت، رقابت ناپذیري محصوالت داخلي و چشم و 
هم چشمي در سبك زندگي و در نتیجه بازار براي مافیاي پوشاك 

پررونق تر مي شود.
رواج  به  توجه  با  انسان  اصیل  زندگي، هویت  نوع سبك  این  در 
مسائلي همچون مدگرایي و برندسازي، عنصري فرعي در نظر 

گرفته مي شود.
از نگاه واقع بینانه تر، مدرنیته غربي هویتي براي انسان قائل نیست؛ 
زیرا رواج برندپوشي با توجه به عواملي همچون اصالت فایده شکل 
مي گیرد که اساس و اصل تفکر غرب در ساختار سبك زندگي آن 

است.
و  طراحان  داشتن  با  ما  کشور  که  است  حالي  این هادر  همه 
تولیدکنندگاني زبده و توانا هنوز نتوانسته است آن طور که باید، در 

میان تمام اقشار نفوذ کند و معرفي شود.
تالشي که این روزها کارگروه ساماندهي مد و لباس را بر آن داشته 
است تا با رویکردي جدید این بخش مغفول فرهنگي را نمایان تر کند 
این است که در حال حاضر 40 برند با عنوان عفاف و حجاب صرفا 

به این موضوع مي پردازد.
دبیر کارگروه ساماندهي مد و لباس درباره رواج لباس هاي نامتعارف 
در جامعه مي گوید: اگر طراحان حوزه مد و لباس نمونه هاي جدید 
زیبایي هاي  و  پنهان  را  انسان  ذاتي  زیبایي  که  فاخري  کارهاي  و 
اجتماعي را در بر مي گیرد طراحي نکنند نمي توان در مسیر گسترش 

عفاف و حجاب قدم برداشت.
که  است  این  ما  ماموریت هاي  جمله  از  قبادي،  حمید  گفته  به 

دسترسي به اقالم عفاف و حجاب را بسیار آسان کنیم.
اگر چه متولیان عفاف و حجاب تالش مي کنند تا با طراحي و معرفي 
الگوهاي ایراني– اسالمي نیاز همه نوع ذائقه را تامین کنند اما واقعیت 

آن است که راه زیادي براي رسیدن به نقطه مطلوب باید طي شود.
اگر چه این مسیر به تازگي آغاز شده است اما این کافي نیست و براي 
هموار تر شدن آن، مسؤوالن دستگاه هاي فرهنگي و نظارتي باید 
تالش مضاعف داشته باشند تا پوشاك با هویت و شان جامعه ایران 

اسالمي بر تن افراد رخ نمایي کند.

بر  سیاسي  حتي  و  اقتصادي  اجتماعي،  مشکلي  به  هرگاه  اصوال 
مي خوریم یکي از کارهایي که به احتمال زیاد انجام خواهیم داد، مقایسه 
کردن است؛ مقایسه آن چه در حال حاضر اتفاق افتاده و آن چه در 
گذشته وجود داشته، مقایسه خودمان با دیگران، مقایسه هاي تاریخي و 
اجتماعي. یکي دیگر از مقایسه هایي که جامعه ایراني همواره درگیر آن 
بوده است مقایسه بحث طالق در میان ایرانیان نسل جدید و ایران نسل 
گذشته و اصوال چرایي افزایش طالق در بین نسل نو و کم تر بودن آن 

در بین ایرانیان نسل هاي قبل است.
این که اصوال این مقایسه درست است یا خیر، خودش جاي بحث هاي 
فراواني دارد و منتقدان این بحث مي گویند مگر شرایط یا به اصطالح 
دنیا همان دنیاست که آدم هاهمان آدم ها باشند و رفتارها همان رفتارها!

از طرفي کساني که همچنان دل در گذشته دارند و معتقدند سبك 
زندگي قدیمي خانواده هاي ایراني مي تواند نجات بخش نسل هاي 
نو باشد و بازگشت به خویشتن مانع بسیاري از آسیب هاي اجتماعي 
است و طالق به عنوان یکي از این آسیب ها، دائم در حسرت گذشته 
و تالش براي بازگشت به خاطرات شیرین زندگي هاي نسل هاي قبل 
سعي دارند مخاطبان امروزي را قانع کنند که با الگو برداري از پدر بزرگ 

و مادر بزرگ هایشان بر دوام و شیریني زندگي شان بیفزایند.
این که چرا طرفداران هر کدام از این دو نظریه و حتي دیگر نظرات ریز 
و درشت دیگر، تاکنون نتوانسته اند نسخه اي واحد و کارآمد براي رفع 
یکي از معضالت و مشکالت روز ایرانیان بپیچند و ده ها هزارزندگي را 
که هر سال از هم فروپاشیده مي شود نجات دهند، خود معضلي نیازمند 

کار کارشناسي است.
آيا قیاس جايز است؟

این که طرفداران نظریه هاي مختلف تا چه اندازه بر مبناي کارهاي 
تحقیقاتي با یکدیگر به مجادله مي پردازند خودش جاي سوال است و 
آیا این که مثال جمعیت 19 میلیوني ایراني عمدتا روستانشین در سال 
1335 و میزان طالق و ازدواج آن زمان را چگونه مي توان با جمعیت 
80 میلیون نفري عمدتا شهرنشین امروزي مقایسه کرد نیز جاي بحث 

دارد.
آیا شرایط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسي در این قیاس ها 
دیده مي شود و آیا تحقیقات جامع و علمي در گذشته و حال وجود دارد 

که بتوان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد؟
در هر صورت اگر فرض بگیریم که هنوز برخي شرایط گذشته بر 
نسل جوان امروزي نیز همچنان حاکم قابل پیاده شدن است، تالش 
خواهیم کرد تا بفهمیم چرا در نسل گذشته طالق کم تر بوده و آمار 
طالق در سال هاي گذشته روبه افزایش گذاشته است. قیاس را با 

طرح این پرسش آغاز مي کنیم که آیا خانواده هاي ایراني از لحاظ تعداد 
اعضاي خانواده، روابط بین افراد خانواده و جایگاه بزرگترها، جایگاه 
زن خانواده به عنوان یك مادر و گرما بخش اصلي روابط بین افراد و... 

همان خانواده هاي نسل قبل هستند؟
در یك نگاه کوتاه و گذرا خواهیم دید که امروز بزرگ ترها یا درکنجي 
منزوي شده اند یا آن ها را به خانه سالمندان برده ایم. مادر خانواده کم تر 
فرصت تقسیم عشق دارد و مجبور است براي کمك به تامین معیشت 
خانواده ساعت هاي طوالني از خانه خارج شود. تعداد افراد خانواده از 

هفت و هشت نفر در نهایت به سه یا چهار نفر رسیده است.
روابط بین افراد کم شده و همان چند نفر یا سر در تلویزیون دارند که آن 
هم گاهي براي دیدن یك شبکه خاص منجر به ایجاد درگیري مي شود 
و روابط سرد را سردتر مي کند و یا این که هر کدام از اعضاي خانواده سر 

در لپ تاپ و گوشي شخصي خود دارد.
دور شدن از سبك زندگي گذشته؛ عاملي براي سردي روابط
بیندازیم؛  وارد فضاي بعدي شویم و نگاهي به وضعیت اقتصادي 
وضعیتي که با شرایط اجتماعي و فرهنگي نیز گره خورده است: نگراني 
به کارهاي  نبود امنیت شغلي، وابسته شدن جوانان  آینده،  از  دائم 
استخدامي و دور شدن از سبك زندگي گذشته که بسیاري از جوانان در 

روستاها خودشان تولید کننده بودند و ده ها مشکل دیگر.
نگاه بعدي نگاه فرهنگي است و تغییرات عمده اي که در فرهنگ ما 
ایرانیان به وجود آمده است و این که گسست هاي فرهنگي و مسائلي 
از این دست تا چه حد در مقایسه هاي ما موثر است نیز خودش جاي 

بحث بسیار دارد.
در این نوشته مجالي نیست به تاثیر شرایط سیاسي و تاثیر برخي 

آزادي هاي خاص مثال در حوزه زنان بپردازیم.
اما آن چه در مجموع مي توان گفت این نکته است که تغییر در آمار 
طالق ناشي از تغییرات دیگري است که این تغییرات بر اخالق، 
سبك زندگي و فرهنگ زندگي هاي خصوصي نیز تاثیر گذاشته و 

نسل جوان را به جایي که مي بینید رسانده است.
اگر همین آمار 10 سال گذشته را نگاه کنیم خواهیم دید 94 هزار 
واقعه ثبت شده طالق در سال 85 به حدود 164 هزار طالق تا پایان 
سال 94 رسیده و این در حالي است که سن طالق نیز در بین مردان 
از 25–29 سال سال 85 به 30–34 سال و در بین زنان از 20–24 
به 25–29 سال رسیده است که این مطلب خود از تغییرات دیگري 

خبر مي دهد.
همه این مطالب را گفتیم تا برسیم به این نکته که اگر آمار طالق 
نبود  فقط  یا  اعتیاد،  افزایش  فقط  دلیلش  است  یافته  افزایش 

مهارت هاي زندگي، شهر نشیني، کم شدن قدرت تحمل، مشکالت 
معیشتي و اقتصادي، شبکه هاي مجازي، ازدواج هاي اینترنتي و... 
نیست و نمي توان یك یا چند مشکل و معضل را علم کرد و همه 

تقصیرها را گردن آن ها انداخت.
همه عوامل؛ معلول عامل ديگري!

البته برخي دالیل بیش از بقیه باعث و سبب طالق مي شوند اما همه 
این عوامل خودشان معلول هاي به هم وابسته اي هستند که باعث 
شده اند سبك کلي زندگي نسل جوان نسبت به نسل هاي گذشته 
تغییر کند و این تغییرات نیز عاملي براي افزایش آمار طالق و از 
بین رفتن قبح آن در بین آنان باشد. راهي که در نسل گذشته آخرین 
و منفورترین راه هابود و مجموع همه تغییرات، این راه را به اولین 
راه بسیاري از جوانان تحصیل کرده و مدعي کماالت تبدیل کرد؛ 
هر چند آن هانیز خودشان معلول علت هاي بسیاري هستند که در 

ابتداي این مطلب به برخي از آن هااشاره شد.
حال اگر قصد مقایسه چرایي و چگونگي افزایش طالق بین نسلي 
که تلگراف، زندگي شان را دگرگون کرد و نسلي که زندگي در عصر 
تلگرام را تجربه مي کنند را داریم، باید به همه آن چه در روزگار این دو 
نسل وجود داشت توجه کنیم و نمي توان و نباید طالق را به عنوان 
یك برش مجزا از همه باید و نباید هاي زندگي یك نسل با نسلي دیگر 

مقایسه کرد.
اگرآمار نشان مي دهد طالق در نسل هاي گذشته پایین بوده است 
باید ببینیم وضعیت اجتماعي و فرهنگي و محیطي و اقتصادي افراد 
چگونه بوده است تا با الگو برداري صحیح و سنجش قابلیت تطبیق 
آن با مسائل روز و شرایط زندگي نسل جدید به بهترین شکل ممکن 
از آن بهره برده و در عمل بتوانیم کاري براي این نسل گرفتار در 

جدایي انجام دهیم.
اگر تحمل و شکیبایي نسل جوان کم شده، بیکاري افزایش یافته، 
تجمل گرایي آفت زندگي هاشده، زني در خانه نیست تا کانون خانواده 
را از عشقش ماالمال کند، اگر اعتیاد و نداري بیداد مي کند و شکاف 
طبقاتي قدرت تفکر را سلب کرده است و اگر خانواده و پدر و مادري به 
آن شکل که در 100 سال گذشته بود دیگر نیست، اگر جایگاه والدین 
متزلزل شده و فرزندان براي انتخاب همسر آینده خود به هم کفو 
دانشگاهي  و  تحصیل کرده  جوانان  اگر  و  نمي کنند  توجهي  بودن 
ما گاه به حرف اساتید و پدر و مادر پیر و با تجربه شان هم توجهي 
نمي کنند، باید چاره اي اندیشید تا بتوان همانند نسل گذشته زندگي ها 
را استحکام بخشید و بر دوام آن افزود. سپس به نسل جوان گفت: 

طالق، آخرین و بدترین و منفورترین راه حل است.

 مـن یـک کارمنـد مجتمـع فـوالد مبارکه هسـتم  و بخاطر 
حادثـه فوتـی در فـوالد مبلغی از حقـوق بنده و تمامـی کارکنان 

شرکت کسـر گردید.
جـای سـوال دارد کـه آیا بخاطر ایـن حادثه از مدیـران مربوطه 
کـه از مقصـران اصلـی ایـن حادثـه به دلیل سـهل انـگاری در 
فراهـم نکردن شـرایط ایمـن و بروز در فرآینـد کار بودند  مبلغی 

کسـر گردید؟
 دسـته گلـی دیگـر در دولـت تدبیـر و امیـد در مبارکـه - ما 
نزدیـک بـه 50 نفـر از کارگران شـرکت تـوکا تـدارک مبارکه با 
بیـش از یـک دهه سـابقه کار سـخت در این شـرکت بودیم که 

در آخـر تیرماه امسـال از شـرکت اخراج شـدیم.
فرزنـدان دم بخـت هسـتیم.جواب  و  دارای زن  هرکداممـان 
خانـواده هـای مارا چه کسـی مـی دهد.آقـای روحانی ایـن آمار 

اشـتغال زایـی اسـت کـه شـعار آن را مـی دهید؟
 دانشـگاه هر شـهری اعتبار آن شـهر اسـت. چرا شـهرداری 
مبارکـه وظیفـه خود را نسـبت به سـاماندهی خیابان هـا و بلوار 
ها و فضای سـبز وچراغانی مسـیر دانشـگاه ها ی شهرسـتان  و 

حمـل و نقـل دانشـجویان با اتوبـوس واحد اقدامـی نمی کند.
 در روزهای گذشـته شـاهد آلودگی شـدید هوا در شهرستان 
ایـم، طبـق اطالعـات سـایت محیـط زیسـت  بـوده  مبارکـه 
اصفهـان شـرایط هـوا برای افراد حسـاس که شـامل کـودکان 
وسـالمندان اسـت در حالـت ناسـالم قـرار داشـت و حتـی یـک 
روز در شـرایط هشـدار بـرای عمـوم قـرار داشـت اما متأسـفانه 
هیچگونـه اطـالع رسـانی از طرف مسـئولین صـورت نگرفت و 
مـردم و کـودکان و حتـی نـوزادان بدون اطالع در سـطح شـهر 

دیـده می شـدند.
پس ستاد بحران در این شهرستان چه میکند؟


