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گزارش خبری تحلیلی کیهان

درمکتب امام

جهاد سازندگی از خود آدم باید شروع شود
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد .سازندگیهای روحی مقدم بر همه
سازندگیهاست .جهاد سازندگی از خود افراد باید رشوع بشود و خودشان را بسازند
و با شیطان باطنی جهاد کنند که این جهاد منشأ همه جهادهایی است که بعد واقع
میشــود .انســان تا خودش را نسازد منیتواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته
نشوند ،منیشود که کشور ساخته بشود .جهاد سازندگی از خود آدم باید رشوع بشود.
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فتنههاي آينده و وظايف ما

(بخش دوم و پایانی)

وظايف خواص و نخبگان
وظایفی که برای عموم مردم است ،همين وظايف براي خواص ،شکل خاصي پيدا
ميکند .خواص به خاطر موقعيتهاي اجتماعي و ويژگيهايي که دارند و چون خدا
نعمت بيشتري به آنها داده است و ميتوانند در جامعه تاثيرگذار باشند ،بايد اين وظايف
را بيشتر رعايت کنند .در مورد شناختن حق تنها مسئله اين نيست که خودشان مبتال به
شک نشوند؛ بلکه بايد سعي کنند زمينه رشد فرهنگ ديني در جامعه باال برود .مقصود
ما از فرهنگ همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودهاند ،اعتقادات و ارزشهاست نه
موسيقي و تئاتر و اين قبيل چيزها ،و اگر اسم آنها را هم کار فرهنگي بگذارند به ما مربوط
نيست؛ آنچه که براي ما اهميت دارد اعتقادات و ارزشهاست .گاهي از اختصاص بودجه
براي فرهنگ خبر داده ميشود يا گفته ميشود« :اهتمام و رويکرد ما ،رويکردي فرهنگي
است»؛ ولي عم ًال فرهنگ در ترويج موسيقي ،تئاتر و برخي هنرهاي زيبا خالصه ميشود
و بود و نبود اعتقادات و محبوب بودن و نبودن ارزشها خيلي اهميت پيدا نميکند.
نخبگان و خواص جامعه بايد نسبت به مسئله فرهنگ ديني خيلي حساس باشند؛ بايد
سعي کنند زمينه رشد فرهنگ ديني به معناي اعتقادات و اخالق در جامعه باال برود.
منظور ما از نخبگان و خواص ،مسئولين رسمي نيستند؛ بلکه منظور قشرهاي مختلف
اعم از اساتيد دانشگاه ،علماي حوزه و شخصيتهاي مورد اعتماد مردم ميباشد که
فهم ،علم و توانايي اثرگذاري بيشــتري در جامعه دارند .اين افراد بايد ســعي کنند
فرهنگ ديني را در جامعه تقويت کنند .اين افراد در مردم اثرگذارند و از جهت رفتار،
مورد تأسي ديگران قرار ميگيرند .با امتيازاتي که اينان در جامعه دارند نه تنها از راه
نوشتن کتاب ،بحث ،سخنراني ،مناظره و  ...ميتوانند در فرهنگ تاثيرگذار باشند ،بلکه
رفتارشان ميتواند در جامعه الگو قرار گيرد .بهترين نمون ه اين گروه ،علماء هستند.
ايشــان عالوه بر اينکه بايد سعي کنند سطح معلومات ديني مردم را باال ببرند ،بايد
اس بِغ َْي ِر
رفتارشان به گونهاي باشد که مورد تأسي ديگران قرار گيرندُ ( :كونُوا ُد َعا َهًْ ال َّن ِ
أَلْسِ َن ِت ُكم؛ مردم را نه با زبان بلکه با عمل و رفتارتان به دین دعوت کنید)( .)1مهمترين
امري که بايد در رفتار ما روحانيان باشد بياعتنايي به دنيا ،تقواي عملي ،راستگويي و
درستکاري است .اگر خواص جامعه اين امور  -که عنوان کلي آن تقواست -را رعايت
کنند ،حرفشنوي طبقات مختلف مردم از آنها و اعتمادشان به ايشان زياد ميشود
و آنها بيشتر ميتوانند به ارشاد و راهنمايي مردم بپردازند و اگر جايي پيشنهادي به
مردم دادند با جان و دل ميپذيرند .اما اگر ببينند اينها با يک شيوه و ابزار ديگري به
دنبال ارتقاء زندگي خود هستند و هدفشان دنياست ،ديگر به اينها اعتنايي نخواهند
کرد .هر چــه نصيحت کنند ،مردم در جواب خواهند گفت« :شــما برويد خودتان
را اصالح کنيد» .اين مســئوليت سنگينتري است که متوجه خواص جامعه است.
وظيف ه سوم باز به حفظ وحدت جامعه بر اساس محور حقي که دين معرفي ميکند
برميگردد .جامعه احتياج به انسجام دارد .اگر در جامعه پراکندگي پيدا شود رو به زوال
خواهد رفت .گرچه عموم مردم ّ
موظفند به نحوي در اين کار مشارکت داشته باشند و
سعي کنند دنبال هر کسي نروند؛ اما نخبگان خودشان ميتوانند عامل اختالف باشند؛
ميتوانند دعوت به نفس کنند؛ ليدر حزب شوند و بگويند« :هر چه من ميگويم عمل
کنيد!» و ديگري بگويد« :هر چه من ميگويم عمل کنيد!» .بايد خواص سعي کنند
با هم همفکري کنند و اگر جايي اختالف دارند با مشــورت ،دلسوزي و خيرخواهي
اختالفشان را خود حل کنند .از طرف ديگر ،اگر فهميدند که کساني سوءقصد دارند و
فريبخورده و عامل بيگانهاند ،آنها را طرد کنند .اينجا ديگر جاي حفظ وحدت نيست.
بايد اينها را طرد و بايکوت کامل کرد تا ديگر نتوانند از موقعيتها سوءاستفاده کنند،
خودشان را جا بزنند و منشأ فساد و فتنه شوند .اما نسبت به ساير افراد ،اگر اشتباهاتي
هم دارند اغماض کنند و سعي کنند اختالفات را حل کنند .قرآن ميفرمايدَ « :و ا ْع َتصِ ُموا
ب َِح ْب ِل َّ
اللِ َجميعاً َو ال تَف ََّر ُقوا )2(»...؛ در تفسير اين آي ه شريف ،حبلاهلل ،پيغمبر و قرآن
معرفي شده است .مادامي که پيغمبر اکرم (صلياهللعلي هوآله) در جامعه بود ،مصداق
حبلاهلل ،ايشان بود .قرآن ميفرمايدَ « :و أَطي ُعوا َّ
الر ُس َ
ون»( .)3خداوند
ول ل َ َعلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُم َ
اللَ َو َّ
بعد از پيامبر اطاعت از امام معصوم را واجب کرد و بعد از اطاعت امام معصوم اطاعت
از کســي که انعکاس نور امامت در جهان و سايه امام غايب در جامعه است .بايد آن
محور را تقويت کرد و همه را حول آن جمع کرد .اگر حول اين محور جمع شــدند
امکان اتّحاد با آنها وجود دارد و اگر حول اين محور جمع نشدند ،ابتدا بايد با نصيحت،
آنها را دعوت کرد و اگر از آمدن آنها مأيوس شديم بايد آنها را طرد کرد .اينجا ديگر
جاي حفظ وحدت و هماهنگي و اينکه همه ايراني هستيم و اين حرفها نيست؛ بلکه
محور وحدت آن است که همه مسلمان ،طالب حق و پيرو ولي فقيه هستيم .کساني
که در اين امور با ما شريکند با آنها متّحديم و ديگران تا جاييکه قصد لطمه زدن به
اصول ما را نداشته باشند با آنها دشمني نداريم و ممکن است همکاريهايي هم با آنها
داشته باشيم .اين هم وظيفه سوم است.
ج) وظيف ه مسئولين نظام
تقريباً همين وظايف به شــکل خاصتري براي مســئولين رسمي کشور وجود
دارد .بُعد اول وظايف ،درباره معرفت و ايمان بود .گفتيم خواص هم بايد براي ترويج
فرهنگ اســامي تالش کنند .حال ،مســئولين کشور در جهت حفظ مباني فکري
و ارزشــي اســام چه وظيفهاي دارند؟ طبعاً بايد از قدرتهاي قانوني در اين جهت
استفاده کنند و براي نهادهايي که در اين جهت تالش ميکنند اولويت قائل شوند؛
چون اين نهادها هستند که اسالم را حفظ ميکنند .متأسفانه در اثر ميراث نامبارکي
که از رژيم گذشته به جاي مانده است عدهاي هنوز گمان ميکنند دولت وظيفهاي
نسبت به دين ندارد و حفظ دين مردم فقط به عهده آخوندهاست و ربطي به دولت
ندارد! اين تفکر از ايده سکوالريسم يعني تفکيک دين از سياست سرچشمه ميگيرد.
در بينش اسالمي مهمترين وظيفه دولت (مسئولين رسمي) حفظ دين مردم است؛
نه اينکه حفظ دين يک وظيف ه تطفلي و دســت دوم يا سوم باشد .همان طور که از
وظايف دولت اســامي حفظ جان مردم اســت ،حفظ دين مردم هم وظيفه دولت
اســامي است .همانطور که دين انســان بر جانش برتري دارد و بايد جان را فداي
دين کرد ،در برنامههاي دولت هم بايد به مسائل ديني و فرهنگ اسالمي اهميت ويژه
داده شود .اين بزرگترين وظيف ه دولت اسالمي است و بايد در اين جهت تالش کند.
وظيف ه دوم مسئولين ،مبارزه با فتنه است .بايد از نفوذ عناصر بيگانه در دستگاه رسمي
کشــور جلوگيري کنند .تاريخ اسالم ،اعم از تاريخ صدر اسالم ،تاريخ دوران اسالم تا
عصر حاضر و تاريخ عصر حاضر شــهادت ميدهد -بحث عقلي و تحليلي هم آن را
تاييد ميکند -که مهمترين راهي که بيگانگان ميتوانند فتنهانگيزي کنند نفوذ در
دســتگاههاي رسمي کشور است .امام (-رض)چقدر تأکيد ميکرد که مواظب باشيد
بيگانگان در کار شما وارد نشوند و نامحرمان به دستگاههاي اداري و پستهاي حساس
راه پيدا نکنند .همه مردم بايد مواظب باشند؛ اما مهمترين کارها و قدرتهاي اجرايي
در دســت دولت است و مهمترين وظيفهاش هم اين است که دشمنشناسي کند و
دشمن را به مردم معرفي کند و از نفوذ عناصر بيگانه و مشکوک در پستهاي حساس
جلوگيري کند .متأسفانه در موارد زيادي در همين دوران سه ده ه بعد از انقالب در
اثر مســامحه يا حسن ظن يا غفلت ،عناصري در دستگاههاي اجرايي و دستگاههاي
قانونگذاري نفوذ پيدا کردند و مسير انقالب را عوض کردند .بعد از رحلت امام طولي
نکشيد که مسير انقالب تدريجا زاويه پيدا کرد و به جايي رسيد که علناً هم ه مقدسات
اسالم مورد توهين قرار گرفت .اين انحراف دفعتاً ايجاد نشد؛ اين زاويه آرام آرام باز شد تا
به اينجا رسيد .اگر در آغاز کار ،نقطههاي آسيبپذير و عناصر مشکوک شناخته شوند
و از ورودشــان به دستگاههاي اجرايي کشور جلوگيري شود ،بخصوص در پستهاي
حساس و جايگاههاي برنامهريزي و سياستگذاري از حضور آنها جلوگيري شود ،سد
محکمي در برابر فتنهجويان به وجود ميآيد .اما اگر از روي رفاقت يا مســائل ديگر
مسامحه شد (خدا ميداند چه عواملي وجود دارد که موجب ميشود کسي به کسي
خوشبين يا عالقهمند شــود و از او حرفشنوي داشته باشد ،آن هم در کارهايي که
سرنوشت يک جامعه به آنها بستگي دارد) بايد منتظر فتن ه آشکاري بود.
بیانات آيتاهلل مصباح يزدي(دام ظله) در دفتر رهبر معظم انقالب؛ قم؛ 89/3/26
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زالل بصیرت روزهای پنجشنبه منتشر میشود.

الیحه بودجه 97
مرهم یا نمک بر زخم مردم؟!

درددلهای مردم را باید شنید و برای
درمان آن کاری کرد .این را شــاید بتوان
خالصهای از مهمترین بخش فرمایشــات
رهبر معظم انقالب در دیــدار روز  19دی
دانســت .اقدامی که رهبر انقالب از آن به
عنوان «درمان زخم»های مردم یاد کردند.
برای التیام این زخمها ،همه دستگاهها باید
کمر همت ببندند .قوه قضائیه به نحوی ،دولت و
مجلس هم هریک به نحوی دیگر .راههای زیادی
هم بــرای بهبود زخمها وجود دارد که بیتعارف
هیچ یک از این قوا نرفتهاند و نخواستهاند به خود
زحمت بدهند ،اما زخم هست و عمیقتر میشود.
موضوعــات فراوانی قابل بررســی در اجرای
این دستور است که در آینده هم به آنها خواهیم
پرداخت ،اما یکی از نزدیکترین ابزارها برای التیام
زخمهای مردم ،الیحه بودجه  97است .الیحهای
که دولت اصرار دارد مجلس آن را دستنخورده و
بدون تغییر تصویب کند! باید دید آیا این الیحه با
وصفی که به مجلس تقدیم شده ،مرهم زخمهای
مردم است یا نمکی بر آن زخمها!؟ این گزارش به
این موضوع میپردازد.
هیاهوی روزهای اول
یادتان هست که در نخستین روزها ،هیاهوی
وسیعی راه افتاد تا مردم را متوجه ارقام بودجهای
برخی موسســات خاص کند .نهــاد رهبری در
دانشگاه ،موسسه امام خمینی (ره) (به مدیریت
آیتاهلل مصباح یزدی) جامعهًْالمصطفی علیهالسالم
و ....رئیسجمهور هم خوشحال از این سوگیری
خاص ،با خوشــحالی زایدالوصفی گفت :شــما
نمیدانید من این روزها چقدر خوشحالم که مردم
درباره بودجه حــرف میزنند! و البته منظورش
همین حرفها بود! در همان جلسه رئیسجمهور
باز هم شعار شــفافیت داد .اما خوب بود ایشان
به مردم میگفت که آنچه بر ســر آن ،این همه
هیاهو میشود ،کال حدود  7دهم درصد بودجه را
تشکیل میدهد! یعنی همه این هیاهو ،حتی یک
درصد بودجــه را هم در بر نمیگیرد! تازه خوب
بود میگفت که این ارقام در ســالهای قبل به
دستگاههای مربوطه داده شده است!؟ مثال میگفت
که چرا بودجه نهاد رهبری در دانشگاه به عنوان
مجموعهای فرهنگی و مورد مراجعه و نیاز خیل
عظیمی از دانشجویان داده نشد و حقوق کارکنان
با تاخیر مواجه شد!؟ راز استعفای مسئول نهاد چه
بود و!...؟ اینها نشان میدهد که باید هیاهو باشد تا
 7دهم درصد مهم جلوه کند و مردم از  99درصد
دیگر بیخبر باشند!
مــروری بر برخی ردیفهای بودجه نشــان
میدهد شعار شــفافیت ،حرف خندهداری است
برای بازیهای سیاسی وگرنه خوب است درباره
برخی موضوعات زیر به مردم گزارش داده شود تا
معلوم شود بودجه به کام کیست!؟
 811هزار میلیارد تومان!!
 ۸۱۱هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه
سال  ۹۷مربوط به شرکتهای دولتی است! عددی
که رئیسجمهور هرگز در سخنان آتشین خود به
آن نزدیک هم نمیشــود و سعی میکند کسی
دیگر هم چیزی نگوید! راستی چرا این بزرگترین
رقــم بودجه باید از نظرهــا مخفی بماند!؟ مردم
نباید بدانند این بودجه هنگفت به کدام شرکتها
میرود ،مدیران آنها کدام افرادند و عایدی و سود
آنها برای مملکت چه بوده!؟ مثال چرا نباید فهرستی
از شرکتهای زیانده و سوددهی که این  811هزار
میلیارد را میگیرند به مردم داده شود!؟
در اینباره حســینی عضو کمیسیون برنامه
و بودجــه مجلس ســؤال جالبی پرســیده که

نشــان میدهــد دولتیها ،نه تنها بــا مردم که
حتی با نمایندگان مجلس هم شــفاف نیستند
و احتماال کســی قصد دارد ســر آنها را هم کاله
بگذارد! او میپرســد« :ســؤاالت مهمی در مورد
بودجه شــرکتهای دولتی وجود دارد ،مثال چرا
شرکتهای زیانده در بخش شرکتهای سودده
نوشته شدهاند؟ چرا سود سهام شرکتها به شکل
دیگری نوشته شده است؟ سود سهام شرکتها
بر چه اساســی برآورد شــده است؟ آیا مصوبات
مجامع شــرکتها را درنظر دارند؟ چه اتفاقی در
شــرکتها افتاده است که قصد دارند درآمدهای
خود را افزایش دهند؟»
خوب است مردم عزیز بدانند اغلب شرکتهای
دولتی(قریــب به تمام آنها) زیانده هســتند و
هزینهشــان به تمامی از جیب مــردم پرداخت
میشود! مدیران و مشاوران و اعضای هیئتمدیره
و ...این شرکتها هم نوعا به صورت غیرتخصصی
و براساس برخی مناسبات (حزبی -سیاسی -حتی
فامیلی !) انتخاب و منصوب میشوند! این وضع
فاجعهآمیز در حالی است که طبق سیاستهای
اصل  ۴۴شرکتهای زیانده باید منحل میشدند و
یا به صورت سازمان و دستگاه وابسته به وزارتخانه
تخصصی خود اداره میشــدند .اما ظاهرا برخی
منافع مانع این کار شده .راستی شما هم شنیدهاید
برخی شرکتها حیاط خلوت دولت است!؟
باالخره  811هزار میلیــارد تومان بودجه،
رقم کمی نیست!
هوای تازه چند!؟
افزون بر آن رقم افسانهای و غیر قابل تصور،
برخی بودجههای مضحک و البته بیسروصدا هم
در الیحه ســال  97هســت که نمیدانیم به آن
بخندیم یاگریه کنیم!؟
چند سالی است مسیر فرودگاه امام خمینی
(ره) تا تهران ،از بوی نامطبوعی سرشــار است و
شــامه مردم را میآزارد .صد البته این بو قدیمی
اســت ولی حاال آن محل ،محل تردد مســافران
خارجی هم هســت و اگر تا پیش از این اهمیتی
نداشــت ،به یمن قدم این مسافران عزیز(!) مهم
شده و باید حل شود.
درباره منشأ این بود ،چندین حدس و گمان
وجود دارد ولی حقیقت امر این است که مسئوالن
امر صراحتا اعالم کردهاند منشــأ بو را نمیدانند.
بیشترین حدس این است که بوی نامطبوع مربوط
به زبالههای تهران ،مدفون در کهریزک باشد.
حــال چه باید کرد!؟ میتوانید پاســخ را در
قالب یک ردیف بودجه ذیل عنوان «جدول برآورد
اعتبارات ردیفهای متفرقه» در الیحه بودجه سال
 ،97با اعتبار یک هزار میلیارد ریال گنجانده شده
مالحظه کنید .دولت محترم  100میلیارد تومان
بودجه برای رفع بوی نامساعد اطراف فرودگاه امام
خمینی(ره) تخصیص داده آن هم در شرایطی که
هنوز منشــأ این بو مشخص نشده است! راستی
وقتی نمیدانیم علت چیست ،قرار است با معلول
چگونه برخورد کنیم!؟ آیا دولت میخواهد اسپری
خوشبوکننده در محل استفاده کند!
یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که قرار
است روزانه بیش از  270میلیون تومان برای رفع
این بوی مجهولالمنشأ از مسیر فرودگاه هزینه
شود! یعنی ساعتی  11میلیون تومان!
به نظرتان ساعتی یازده میلیون تومان کمی
زیاد نیست!؟ آن هم برای کاری که اصال نمیدانند
چیست!؟ چه خوب است دولت شفافسازی کند
و پیمانکار قدرتمندی که توانســته چنین عدد
هنگفتی را به بودجه کشــور وارد کند ،به مردم
معرفی کند.

دکوراسیون مدیران!
افزایش هزینههای جاری دولت ،نکته تلخ و
تأسفبار مهمی است که میکوشند دیده نشود.
این موضوع به جز حقوق و دستمزدهاست و برخی
عامدانه تالش دارند این دو را مخلوط کنند .اگر
دولت تنها و تنها همین یک قلم را اصالح میکرد،
دراشتغال کشــور به واسطه به حرکت درآمدن
چرخهای عمرانی ،انقالب بزرگی ایجاد میشــد.
دولت با همین یک کار میتوانســت حداقل 50
هــزار میلیارد تومان از هزینههای خود را کاهش
دهد .این رقم کمی نیست .میتوان عین این رقم
را در پروژههای عمرانی به کار بست.
اما اکنون این پول کجا میرود!؟ حسینعلی
حاجیدلیگانی نماینده مجلس توضیح تلخی دارد.
او میگوید«:برخی از ادارهها به طور مرتب در حال
تعویض دکوراسیون خود هستند .چرا باید با ورود
هر اســتاندار یا فرماندار جدید دکوراسیون دفتر
کار یا مجموعه او تغییر یابد؟ حتی در مجلس هم
به طور مرتب شاهد این تغییر و تحوالت هستیم.
ساخت و ساز و نگهداری مهمانسراها یکی دیگر
از این موارد است که بسیار پرهزینه بوده و دولت
میتواند با فروش آنها ضمن رهایی از نیروی انسانی
و هزینههای ناشی از نگهداری این ساختمانها،
درآمد حاصل از آن را صرف اداره امور کشور کند».
او نمونههای تأسفبار دیگری را هم برمیشمرد:
«چرا وقتی کشــور در این وضع به ســر میبرد،
وزارتخانهها ،ادارههای کل و دیگر دستگاهها اقدام
به خرید خودروهای لوکس آنچنانی میکنند ...باید
مسافرتهای خارجی مسئوالن ارشد کشور جز در
موارد بسیار ضروری حذف و تعداد همراههای آنها
کاهش یابد».
به نظرتان مردم کشور ،سهمی در آن دکور
و آن یکی هتل و آن خودروی لوکس و ...دارند!؟
دولــت فقر ملت را به قیمت زیبایی اتاق مدیران
میبیند و فریاد شفافیت هم سر میدهد!
فراموشی مسکن
ممکن اســت کســی بگوید دولت در کنار
آن بودجههای عجیــب و غریب ،برای مردم هم
فکرهایی کرده اســت .برای کشــف صحت این
احتمــال ،ردیفهای بودجه را زیر و رو میکنیم.
یک نیاز مهم مردم ،مســکن اســت .شوربختانه
میبینیــم که هیچ اقدام منطقی و معقولی برای
کمک به صاحبخانه شدن مردم در بودجه وجود
ندارد! این یعنی یکی از مهمترین نیازهای زندگی
بشری یعنی مسکن در دولت دیده نشده و به دست
فراموشی سپرده شده است! اگر علت را بپرسیم
پاســخ البد این است که بودجه نداریم! جواب را
باید در ردیفهای دیگر جستوجو کرد که بودجه
به بیراهه رفته اســت و نمک به زخم مردم شده.
چندی قبل مرکز پژوهشهای مجلس شــورای
اســامی با ارائه گزارشی به صراحت اعالم کرد:
«دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن در
تدوین الیحه بودجه سال  ۹۷نداشته است ».همین
عبارت به تنهایی گویای نگاه دولت به این مشکل
مهم مردم اســت .در بخشی از این گزارش آمده:
«آنچه باید مورد توجه بیشتر قرار میگرفت ،درک
صحیح از شرایط بحران مسکن و تقویت مبادی
مهاجــرت ،اتخاذ تصمیمات صحیح برای رونق و
ایجاد تعادل در بازار مســکن باشد که در الیحه
بودجه ســال  97ردی از آن مشاهده نمیشود.
رویکردهای اتخاذشده در ماده واحده الیحه بودجه
 97هیچگونه حکم خاصی درخصوص مسکن و
شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد،
ارائه نکرده است ».عبارت هیچگونه حکم خاصی...
به تنهایی گویای عمق فاجعه و دور بودن بودجه از

التیام این یک زخم زندگی مردم نیست!؟
جلسهای  37میلیون تومان!
اگر در بودجه سال آینده برای مسکن مردم
فکری نشده ،در عوض برای هر جلسه هیئت دولت
 37میلیون تومان بودجه پیشبینی شده است!
یعنی رئیسجمهور و اعضای محترم دولت برای
هر دورهمی و گفتوگو درباره مشــکالت کشور،
 37میلیون تومان درنظر گرفتهاند! علی برکتاهلل!
طبیعی اســت که بافت فرســوده فالن روستای
محروم نباید بازسازی شود و با کوچکترین زلزله
به سر مردمش خراب شود و از مردم تلفات بگیرد!
چه خوب بود دولت در این باره شفافسازی
میکرد که در یک جلسه دو ،سه ساعته چه اتفاقی
قرار است بیفتد که هزینه هرباره آن  37میلیون
تومان است!؟ حدود  5سال است که این جلسات
برگزار شده و ثمر آن را میبینیم.
مــردم و کارشناســان از رقمهایی که دولت
برای بودجه  97پیشبینی کرده همچون قیمت
غیرواقعی دالر ،افزایش قیمت حاملهای انرژی،
حذف حدود  30میلیون یارانهبگیر ،افزایش فشار
مالیاتی ،بودجههای سرســامآور برای امور جاری
برخی نهادهای وابسته به دولت و ...اظهار نگرانی
میکنند.
نشستهای صد میلیونی!
در نمونهای دیگــر ،میتوان به بودجه مرکز
بررســیهای استراتژیک ریاســتجمهوری که
مدیریت آن را حسامالدین آشنا به عهدهدارد ،اشاره
کرد .فارغ از اصل کارکرد چنین مجموعهای برای
مردم و اینکه چه خروجی این مرکز با این نام زیبا
داشته ،در بودجه میبینیم که قرار است این مرکز
در سال آینده  ۳۰نشست و همایش برگزار کند که
بودجه مجموع آنها  ۳میلیارد و  400میلیون تومان
پیشبینی شده است! یعنی میانگین اعتبار هر یک
از این نشستها  ۱۱۳میلیون تومان است! به نظر
شما در این نشستها قرار است چه اتفاقی بیفتد
که این هزینهها برای آن مباح است!؟ آیا این هم
حیاط خلوتی دیگر است!؟
شــبیه این بند در ارقام در بودجه  97باز هم
هست .معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور
بابت هر گزارش و تحلیــل دادههای آماری ۴۰
میلیون تومان حقالزحمه داده دریافت میکند! و
جالبتر آنکه هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و
خانواده  ۸میلیون تومان هزینه دربر دارد! اینکه
آن گزارشها و این جلســات چه آوردهای برای
زنان و دختران مملکت دارد ،بحث دیگری است
که بارها و بارها به آن پرداخت شده و درباره خطر
نفوذ جریانات فمینیستی و ضد دین در این گونه
مراکز هشدار داده شده است.
دست در جیب
اکنــون آنچــه از خاصهخرجیهای دولت را
خواندیــد در کنار افزایش نرخ حاملهای انرژی،
قطــع یارانهها ،افزایش عــوارض ،افزایش قیمت
خرید پایان خدمت ،افزایش شــهریه دانشگاه و
خوابگاه و دهها افزایش دیگر قرار بدهید تا بدانید
بودجه سال آینده ،نمک بر زخمهای اقتصاد است
یا مرهمی بر دل مردم!
تا اینجا روشن شــده که دولت برای مخارج
خودش ،دستش را در جیب مردم کرده است ولی
برای رد گم کنی ،هیاهو درباره ارقام ناچیز را در
دستور جریان زنجیرهای قرار داده است.
هم دولت و هم نمایندگان مجلس میتوانند
هماکنون که هنوز بودجه به تصویب نرســیده،
ثابت کنند که عزمی جدی برای مرهم گذاشتن
بر زخمهای معیشــتی مردم را دارند .این آزمون
بزرگی برای اثبات صداقت آنهاست.

اندیشکده بگین-سادات:

آمریکا و اسرائیل باید معترضان ایرانی را مسلح کنند

اندیشکده صهیونیســتی بگین-سادات
در تحلیلی پیرامــون وقایع اخیر و بروز برخی
ناآرامیها در ایران به صراحت از آمریکا و تلآویو
خواسته تا آشوبگران در ایران به سالح و اطالعات
مورد نیاز برای عملیات براندازی مجهز شوند.
اندیشکده صهیونیستی «بگین-سادات» در بخشی
از گزارش خود نوشته است« :تنها حمایتهای لفظی
از معترضــان ایرانی کافی نیســت و آمریکا با کمک

متحدانش چون اسرائیل ،ضرورت دارد شبانهروز برای
تامین سالح آنها تالش کرده و حتی نحوه استفاده از
آنها را برای بکارگیری علیه رژیم ایران آموزش دهد».
بگین -سادات در ادامه با لزوم شناسایی و تماس
با آشــوبگران در ایران نوشت« :برای دستیابی موثر از
اسلحههای فراهم شده معترضان باید شناسایی شوند.
کمکها باید متناسب با نیازهای گروههای متنوع در
محیطهای مختلف طراحی شوند به طوریکه برخی

مخالفان در جنگهای شــهری ،برخی دیگر در ترور
مقامهای سیاســی و امنیتی نظام  ،برخی در عملیات
کمین و فرار در جادهها و خطوط راه آهن سراسر کشور
مشغول خواهند شد».
اندیشکده یاد شــده با توصیه به گسترش نبرد
مســلحانه ،خواهان گســترش عملیات چریکی در
بخشهای اقلیت نشــین جنوب و غرب ایران شــد و
نوشــت« :باید به این مبارزان آزادیخواه اطالعات نیز

وزارت اطالعات خبر داد

داده شود،که البته حصول اطمینان از اینکه سالح و
اطالعات بهدست مخالفان واقعی و نه بهدست عوامل
دولتی برسد ،وظیفه دشواری است».
اندیشــکده صهیونیســتی در خاتمه ضمن ابراز
تاسف از اینکهکمکهای اطالعاتی و نظامی باید در
جریان فتنه ســال  88به مخالفان میرسید ،نوشت:
«این کمکرســانی باید توسط تحریمهای شدیدتر و
محاصره بنادر و یا مناطق پروازی ایران تقویت شوند».

دستگیری عامل فروش دهها چاشنی انفجاری در اغتشاشات اخیر

سربازان گمنام امام زمان(عج) در چند روز
گذشته موفق شــدند تعداد دیگری از عناصر
تروریستی و ضدانقالب را که نقش بسزایی در
به آشوب کشیدن اعتراضات مردمی داشتند،
شناسایی و دستگیر کنند.
همچنین وزارت اطالعات توانست با رصد اطالعاتی
و بهرهگیری از گزارشات مردمی ،برخی عوامل آشوب،
اغتشاش ،قتل و ضرب و شتم مردم و ماموران ناجا با
سالح ســرد و گرم ،تخریب و سرقت اموال عمومی و
برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی جامعه را دستگیر
کند که به برخی از این اقدامات اشاره میشود:
• شناسایی و انهدام تیم تروریستی در سردشت که
با هدف اقدامات تروریستی از مرزهای غربی وارد کشور

شده بود و از آنان  3قبضه سالح کالشینکف و مقادیر
زیادی تجهیزات نظامی کشف و ضبط شد.
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چاشنی انفجاری و  40عدد مواد منفجره در ورامین.
• بازداشت متهم ح–الف از عناصر فعال ضد انقالب
که در فضای سایبری به آموزش ساخت مواد منفجره و
هدایت اقدامات ضد امنیتی اقدام میکرد.
• شناســایی خانه تیمی و دســتگیری  3نفر از
مرتبطــان یکی از گروههای ضد انقالب مســتقر در
اروپا که مشــغول ســاخت مواد انفجــاری از جمله
کوکتلمولوتف بودند.
• بازداشــت شرور سابقه دار ح-م از عوامل اصلی
اغتشــاش و مســئول تهیه و توزیع انواع سالح سرد،

اسپری فلفل و دیگر ادوات تخریبی برای اغتشاشگران
که نقش بهســزایی در خشن کردن فضای اعتراضی
داشت.
• دستگیری شماری از تهییج و تحریککنندگان
مردم برای حضور در اغتشاشات در فضای مجازی در
برخی استانها.
• دســتگیری ارســالکنندگان تصاویر آشوب و
اغتشاش به رسانههای ضد انقالب خارجنشین از طریق
فضای مجازی.
• بازداشــت تعدادی از آسیبزنندگان به مراکز
مذهبی ،اموال عمومی و شخصی.
• دستگیری هسته عملیاتی آشوبگران شهرستان
ایذه و بازداشت متهم م–ص که قصد به آتش کشاندن

منزل یکی از مســئوالن این شهرستان را داشت .در
بازرسی از منزل این فرد ،مقادیری اسلحه و لوازم ساخت
مواد منفجره کشف و ضبط شده است.
• شناســایی و بازداشــت  3نفر در استان فارس
و کشــف و ضبط مقادیر زیادی تجهیزات ســاخت
کوکتلمولوتــف و بیانیههای شــدیداللحن و افراطی
خطاب به اقوام مختلف برای انجام اقدامات مسلحانه
علیه نظام از آنان.
وزارت اطالعات در راستای تحقق شعار اطالعات
 80میلیونی ،از مردم فهیــم و انقالبی میخواهد در
صورت شناســایی عناصر ضد انقالب و برهمزنندگان
نظم و امنیت عمومی مراتب را از طریق ستاد خبری
به شماره تلفن  113اطالع دهند.

به مناسبت  21دی ماه سالروز شهادت «شهید مصطفی احمدی روشن» افتخار نسل جوان انقالب

ویژگیهای جوان مؤمن انقالبی در سیمای مصطفای شهید

شهادت مظلومانه و قهرمانانه شهید مصطفی احمدی روشن در اوج
دوره افتخارآفرین هستهای با پیام امیدبخش و سرشار از حماسه و شور
و نشاط علمی رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی روحی حماسی در
کالبد جوان انقالب دمید که در قالب ویژگیهای جوان مؤمن انقالبی
در سیمای مصطفای شهید به  22مورد آن اشاره میگردد:
 -1تلفیق روحیۀ شــهادتطلبی و ایثار و فداکاری با کار و تالش
مجاهدانه
 -2تجلی روح حماسی جهاد علمی در نسل جوان انقالب
 -3مسئولیتپذیری در اوج دقت ،سرعت و خستگیناپذیری
 -4تحقق عینی «شعار ما میتوانیم» با خلق حماسه عظیم علمی
غنیسازی  20درصد
 -5حقارت دشمن در برابر رویشها و جوانههای نسل جوان انقالب
 -6دور زدن تحریمهــای پیچیده هســتهای در بهت دشــمن و
گشــودن مســیر خوداتکایی در عرصه فناوری هستهای که منجر به
شهادتش گردید.
 -7الگوی تمام عیــار از والیتپذیری ،تعبد ،تعهد و تخصص در
ادای وظیفه
 -8جلب همه نگاهها به سمت قله عزت و اقتدار علمی ایران اسالمی
در مقابله سایبری با حمله ویروس استاکسنت از سوی دشمن
 -9حقیر شــمردن افتخارات دنیوی در برابر مجاهدت خالصانه و

مجدانه در جهت جلب رضایت قادر متعال
 -10ظهور شخصیت حقیقی نیروی جوان انقالب در میدان جهاد
علمی و عملی در مقابله با دشمن
 -11صالبت و پایداری و مرعوب نشدن در برابر تهدید دشمن
 -12ناامیدی دشــمن در برابر رویشها و جوانههای علمی نسل
جوان انقالب
 -13الگوی حماســی و معرفتــی از دلدادگی به تکلیف در کنار
عشق به خانواده
 -14ایمان قلبی به موفقیت در انجام کارهای بزرگ با توکل برخدا

و توسل بر ائمه معصومین علیهمالسالم
 -15به میدان آمدن نیروهای نســل جوان و انقالبی برای کسب
دانش و فناوری هستهای
 -16توجه نسل جوان انقالب به اخالص در عمل و توکل بر خدا
در ادای تکلیف
 -17افزایش شــوق نیروهای جوان و انقالبی به کســب دانش و
فناوری هستهای
 -18تشــویق و ترغیب نسل جوان انقالب به معامله با خدا و دل
کندن از دنیا در فتح قلههای عزت و افتخار
 -19خلق جلوه ویژه از حماســ ه ماندگار مجاهدتهای علمی در
کتاب انقالب اسالمی
 -20الگوی نسل جوان انقالب درحرکت به سوی قلههای عزت و
اقتدار از علم تا عمل در انجام خدمت مجاهدانه و عاشقانه
 -21شــکوفایی روح علــم و نوآوری در فکر و اندیشــه نســل
جوان انقالب
-22پیــام به مســئولین در دور زدن تحریمها با نگاه به داخل
و بهرهگیــری از تمامی توانمندیها در جهت پیادهســازی اقتصاد
مقاومتی همراه با تالش خستگیناپذیر صادقانه و مجاهدانه در رفع
مشکالت مردم.
ابراهیم کارخانهای رئیس کمیته هستهای مجلس نهم

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
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با وعدههای دوران انتخابات منافات دارد
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیرهای شــرق در یادداشتی به وعده حقوق شهروندی که از سوی رئیسجمهور در سالهای گذشته بارها
تکرار شده و یکی از وعدههای انتخاباتی وی بوده استاشاره کرده و نوشت بودجه سال آینده با حقوق ملت منافات دارد.
در بخشی از این یادداشت آمده است :از وعدههای انتخاباتی جناب رئیسجمهور که صدالبته در جلب آراي مردم به
ایشان هم تأثیر داشت ،تأمین حقوق شهروندی بر وفق قانون اساسی و قوانین موضوعی بود .ارقام و ردیفهای الیحه بودجه
که به مجلس تقدیم شــده اســت با وعدههای دوران انتخابات فاصله دارد .بودجه سال  ٩٧که به مجلس تقدیم شده ،باید
ماهیتاشتغالزایی و توزیع عادالنه داشته و رافع فقر و تبعیض باشد ،از بودجهاشتغالزای عمرانی غافل شده و به شکلی از
اهداف اعالمشده فاصله گرفته است .در ادامه این یادداشت تصریح شده است  :تیم اقتصادی دولت باید توجه کند که اولویت
جبران کسری بودجه ،افزایش قیمت حاملهای انرژی یا قطع یارانهها نیست .راه منصفانه ،تصحیح ردیفهای هزینهای بودجه
و کاستن از ردیفهایی است که در عمل نهتنها تأثیری بر اولویتهای اقتصادی و معیشتی کشور ندارند بلکه میتوان به
نابسامانیها و خاصهخرجیهای بیحاصل سروسامان داد اگر قناعت ،صرفهجویی و حقمداری در بودجه برای تحقق اقتصاد
مقاومتی از دولت و مجلس و قوه قضائیه و نهادهای بودجهبگیر شروع شود.
نویسنده در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرده است :وقتی هزینه برگزاری هر جلسه دولت  ٣٧میلیون تومان
است یا پیشنهاد اضافهشدن  ٧٠درصد به حقوق نمایندگان مطرح است ،چگونه اعضای دولت و این نمایندگان از قدرت
نظارتی خود برای بازخواستاشخاص افزونطلب استفاده میکنند و جلوی نفوذها را میگیرند؟

برای بهرهبرداری از برجام باید با اروپا مذاکره کنیم!

روزنامه اصالحطلب بهار در گزارشی با عنوان «همهجانبهگرایی» بااشاره به محتمل بودن خروج آمریکا از برجام از یک
سو و (بزعم خود) ابراز عالقه سه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه برای اتخاذ موضعی هماهنگ با ایران از سوی دیگر ،نوشت:
«این هماهنگی در صورتی که در صحنه عمل نیز دیده شود از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند زمینهساز نوعی انزوا
در موضوع برجام برای دولتترامپ شود .سیاستی که در گذشته علیه کشورمان بکار میرفت .اما انزوای آمریکا ،حتی در
حد همین توافق هستهای هم به همین سادگی نیست و میبایست برای به مرحله اجرا رساندن آن به نکاتی توجه شود».
این روزنامه در ادامه نوشت« :همراهی اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران تا به اینجا تنها در موضوع برجام بوده
است .اختالفات و تنشها در حوزههای دیگر این هماهنگی و همراهی بین این دو طرف برجام را تهدید میکند .پروندههای
بازی ،همچون مسائل منطقهای ،حقوق بشر و ...از جمله موضوعاتی است که میتواند این همگرایی را دچار اختالل کند.
این موضوعات که از ابتدا بنای مذاکره درباره آنها وجود نداشــته با وجود آنکه ارتباطی به پرونده هســتهای نداشته است
اما میتواند در بلندمدت تاثیرات منفی بر دستاوردهای برجام بگذارد ...روابط اقتصادی و قراردادهای تجاری میان ایران و
کشورهای اروپایی دیگر موضوعی است که پس از توافق هستهای و رفع تحریمهای اثرگذار بر اقتصاد ملی انتظار میرفت
بیشتر از آنچه تا به حال شاهدش بودیم مورد توجه قرار بگیرد .اما آنچه در عمل شاهدش هستیم آن است که موانع آشکار
و پنهانی که تحت تاثیر همان پروندههای بازی است در مورد یک شرح آن رفت باعث شده است که قراردادهای اقتصادی
هنوز به مرحلهای که انتظار میرود نرسیده باشد».
گفتنی است این جریان که تا دیروز در صف مدافعان برجام قرار داشتند و هر گونه گشایشی در کشور را به مذاکره با
آمریکا گره زده بودند ،این روزها نیز تأکید دارند که دستاوردهای برجام تنها در صورت ادامه مذاکرات این بار با اروپا و مثال
مذاکره در مسئله موشکی یا عدم حضور ایران در منطقه هویدا خواهد شد .این گروه تالش میکنند تا مذاکرات موشکی غرب
با ایران را معقول و منطقی و در مقابل رد این مذاکرات را اقدامی غیرعقالنی و توجیه ناپذیر جلوه دهند.چنین اظهاراتی در
حالی مطرح میشود که ایران بارها حتی قبل از مذاکرات برجامی نیز اعالم کرده بود که تنها در مورد موضوعات هستهای
با کشورهای غربی مذاکره میکند و به هیچوجه به مذاکره درباره مواردی چون سیاست منطقهای ،تروریسم ،فعالیتهای
موشکی ،حقوق بشر و ...که مستمسکی برای امتیازگیری از کشورمان است وارد نخواهد شد .اصالحطلبان خوب میدانند
که حساسیت مردم به روی پرونده موشکی آنقدری هست که نتوانند به راحتی آنها را با اهداف خود همسو کنند .بر همین
اساس چونان پرونده هستهای با دوگانه سازی «محدودیت – گشایش» و ذره ذره در تالشند تا حساسیت مردم را نسبت
به مذاکره موشکی کاهش دهند .درمقابل این گونه افکار باید تاکید کرد که مذاکره با اروپاییها بر سر مسائل موشکی و
منطقهای تنها توطئهای برای محدود کردن مرحله به مرحله قدرت ایران است ،کشورهای غربی در برجام نشان دادند که
به تعهدات خود پایبند نیستند و میبینیم که بسیاری از تعهدات مالی ،بانکی و اقتصادی برجام محقق نشده است .در این
صورت چه لزومی دارد که کشور در این زمینه دوباره به غربیها اعتماد کند و درباره توان دفاعی خود که الزمه قدرت و
امنیت کشور است مذاکره کند.

برخورد با مفاسد به شیوه اصالحطلبانه!

روزنامه اعتماد در یادداشتی با موضوع فساد و ناهنجاریهای اجتماعی به نقل از رئيس فرهنگستان علوم كشور نوشت:
«اگر آن مقدار كه بعضي دستاندركاران به مسائلي چون حجاب يا فالن طرح عادي سازمان ملل و يونسكو حساسيت نشان
ميدهند ،به فساد بزرگ موجود و منتشر در همه جا حساس ميشدند ،وضع حجاب و آموزش و پرورش هم تا حدودي
بهبود مييافت».
در اینکه با مفاسد باید برخورد شود شکی نیست اما از گوینده آن چنین جملهای انتظار نمیرفت .چرا که ایشان فلسفه
خواندهای است که دغدغههای فرهنگی دارد .نه اینکه انتظار کالمی علیه فساد بلکه ارجحیت دادن امری سیاسی یا اقتصادی
بــر امــری فرهنگی .به عبارت دیگر اینها در یک پازل در کنار هم قرار دارند و یکی بر دیگری ارجحیت ندارد .حال ممکن
است بنا به شرایط رفع مشکل یکی از این موارد اولویت پیدا کند که این چیز دیگری است .اما موضوع اصلی گفتار و کردار
ضد و نقیض در طیف موسوم به اصالحطلب و روزنامههای زنجیرهای آنها است .موضوع یادداشت مذکور نیز در باب اهمیت
مقابله با فساد است اما کافی است مواضع این روزنامهها را زمانی که فسادی سازمان یافته به نام «حقوقهای نجومی» مطرح
شد مرور کنید تا این فاصله میان شعارهای قشنگ و آرامانگرایانه و عملکرد بنا به شرایط و موقعیت و نسبت را ببینید.
باید از این روزنامهها پرسید شما که اکنون شعارهای زیبای برخورد با مفاسد را مطرح میکنید چطور است که پس
از گذشت 5سال مواردی نظیر حقوقهای نجومی و اختالس عظیم صندوق ذخیره فرهنگیان در این سالها را ندیدهاید؟!
آیا به صرف اینکه فالن فرد مفســد در حزب و قبیله شماســت دلیل درستی است که از ذکر مفاسد آن چشمپوشی
کنید؟! آیا از این نوع عملکرد قبیلهگرایی استنباط نمیشود؟

اصالحطلبان و باز هم تئوری «تقصیر دولت قبل»

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به سؤالی با این عنوان که «اعتراضهای
اقتصادی تجمع کنندگان به چه میزان به عملکرد دولت آقای روحانی بازمیگردد و به چه میزان ریشــه در سیاستهای
اقتصادی گذشته دارد؟» گفت« :بدون شک بحرانهای کنونی جامعه همگی ریشه در سیاستگذاریهای گذشته دارد .در
شرایط کنونی تورم ،گرانی و بیکاری به ابرچالشهای جامعه ما تبدیل شده که سبب نارضایتی مردم را پدید آورده است.
ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی کنونی جامعه قطع روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان و تحریمهای بینالمللی
اســت .همه این اتفاقات نیز در دولتهای نهم و دهم رخ داده و سیاســتگذاریهای این دو دولت در نابسامانی اقتصادی
کشور نقش تعیینکنندهای داشته است».
چندی پیش روزنامه حامی دولت «بهار» در گزارشی با عنوان «تا کِی دولت قبل» خطاب به حامیان دولت تاکید کرده
بود که با عبور از کلیشه خستهکننده «دولت قبل» ،کمی هم از دولت فعلی بگویید.
در ادامه این گزارش تاکید شــد« :پرســش اساسی آن است که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از انتخاب حسن
روحانی هنوز هم باید از «دولت قبل» گفت؟...آیا به واقع میتوان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی
گذشتگان بگوییم؟ ...آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟ تا کِی میخواهیم فهرست تخلفات
رنگارنگ سران دولت گذشته را به مردم عرضه کنیم؟ آیا به خط پایان این مواجهه رسانهای با دولت گذشته نرسیدهایم؟
محمود احمدینژاد و یاران نزدیک به او با تماماشتباهات و تخلفات و مفاسد ریز و درشتی که داشتهاند بیش از چهار سال
است که دیگر در قوای سهگانه حضور ندارند و چند سال است که ظاهرا دیگر آن نگاه جایی در قوه مجریه ندارد .در چنین
وضعیتی گزارشها و گفتوگوهای تکراری درباره مفاسد و تخلفات آن هشت سال که در صفحات نشریات و فضای مجازی
به شکل روزانه نقش میبندد چه دردی از مردم و متن جامعه را دوا میکند؟»
حواله دادن تمامی مشکالت به گذشته توسط روزنامههای زنجیرهای و برخی دولتمردان ،صدای رسانههای همسو را نیز
درآورده است .منتقدان این رویکرد غلط ،از دولت و رسانههای همجریانی خود میخواهند که به افکارعمومی احترام بگذارند
و از حرفدرمانی و ارجاع مشکالت به دولتهای قبل دست بردارند؛ چه اینکه این مباحث با وعدههایی که قول تحقق آن
به مردم داده شده و جامعه بر همین اساس در انتخابات شرکت کردهاند منافات جدی دارد.

فرش قرمز زیر پای دشمن
با واگذاری مدیریت افکار عمومی به بیگانه

بقیه از صفحه ۲
در ســال  ۲۰۱۱شــبکه اجتماعــی «ویکانتاکت» به
ابزاری برای ســازماندهی تظاهرات و آشوبگری هواداران
«الکسی ناوالنی» ،مخالف سیاسی سرسخت والدمیر پوتین،
رئیسجمهور کنونی روسیه ،تبدیل شد .به همین دلیل دولت
روســیه از پاول دوروف خواست که کنترل بیشتری بر این
شــبکه اجتماعی داشته باشد که با پاسخ تند او مواجه شد؛
پاول دوروف همچنین متهم بود که با ماشین افسر پلیسی را
زیر گرفته و فرار کردهاست به همین دلیل نیروهای پلیس
هنگامی که برای بازداشت وی به محل کارش مراجعه کردند،
متوجه شدند پاول دوروف با برداشتن سرمایههای نقدی خود
به سمت آمریکا فرار کردهاست».
ماجرا زمانی جالب میشود که براساس گزارش رویترز
بدانیم «نرمافزار تلگرام وابسته به یک شرکت آمریکایی با نام
«قلعه دیجیتال» است .دیتا سنتر اصلی این شرکت نیز در
شهر توک ویال( )Tukwilaواقع در حومه سیاتل میباشد و
این دیتا سنتر در زمره مراکز «فوق سری و امنیتی وابسته به
دولت آمریکا» محسوب میشود!».
ایــن دادهها از چیــز خاصی حکایت نمیکنــد!؟ آیا
رئیسجمهور کــه از خواب ناراحت  40میلیون نفر در برابر
خواب راحت یک نفر(!) ســخن میگویــد ،این اطالعات را
میداند و چنین میگوید یا ندانسته سخن به زبان میآورد!؟
اگر نمیداند که جای تاسف و اندوه است و البته امکان جبران
وجود دارد و اگر میداند که ...هیچ!
با وجود چنین دشمنی و سرمایهگذاری آشکاری ،طبیعی
است که امنیت ملی ما به شکلی فزاینده در معرض خطر باشد.
عبدالصمد خرمآبادی معاون دادستان کل کشور در این باره
میگوید« :حدود  ۸هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی
تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسالمی و عفت و اخالق
عمومی در حال فعالیت بوده ومشغول سازماندهی و تخریب
کشور در فضای مجازی هستند».
واقعا اهمیت دارد!؟
بهانه افرادی مثل رئیسجمهور محترم برای برداشتن

فیلتر تلگرام ،کسب و کار مردم است! اما وی پاسخ نمیدهد اگر
به راستی شما در این نگرانی صادق هستید ،چرا در این  4سال
کوچکترین قدمی برای ایجاد زیر ساخت بومی برنداشتید!؟
آیا کسی مانع شما بود!؟ آیا منافع افرادی به خطر میافتاد!؟
چرا آن روز به وظیفهتان عمل نکردید که امروز مجبور نباشید
این حرفهای غیر قابل پذیرش را بزنید!؟
اکنون وضع به گونهای است که هرکس هر عددی دلش
بخواهد درباره میزان کسب و کار در این شبکه میگوید! همین
یک نکته ساده نشاندهنده سطح اطالع و حتی امکان اطالع
مسئوالن کشور از موضوع است ! با این همه با اعتماد به نفس
مثال زدنی ،از تمایل مردم سخن میگویند!
حق مردم را بدهید!
اما حق مردم شــعار دادن و ژست همراهی نیست! حق
مردم واقعا برخورداری از زیرســاختی امن و مطمئن برای
ارتباط آزاد و کسب و کار سهل و آسان است.حق مردم است
که در شــبکه اجتماعی بومی ،راحت خرید و فروش کنند و
پول ردو بدل کنند ،همه کارهایشان را سر و سامان بدهند و
از این زیر ساخت مهم ،برای تنظیم امور زندگیشان استفاده
کنند .مخاطب اول و آخر همه این کارها همه ،فقط و فقط
دولت است .تردیدی نیست که دولت در این فقره ،کوتاهی
عظیمی کرده و باعث پدید آمدن سختترین مشکالت برای
مردم شده است و حاال از بیم آنکهگریبانش گرفته شود ،به
در و دیــوار میزند و حمله میکند! اکنون دولت در موضع
طلبکار قرار دارد ولی درستش این است که بزرگترین بدهکار
مردم است و حق مردم را نداده .برخالف آنچه میکوشند القا
کنند ،موضوع اساسا نگرانی از کنترل دادهها در داخل نیست.
چرا که با یک نرمافزار رمزگذاری شــده ،این موضوع منتفی
شده است .طبیعتا حساب کسب و کار مردم از حساب فالن
تروریســت و فالن مروج فحشا باید جدا باشد .همه آنها که
در این فضا قصد کســب و کار و فروش کاالی خود را دارند
یا به دنبال ارتباطی امن و راحت هســتند ،چنین دغدغهای
دارند و دولت به آنها بدهکار است ،اما رئیسجمهور محترم،
میدان را عوض میکند!

