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نمایندگان مجلس در گفتوگو با کیهان:

درمکتب امام

معنای منافق

اینطور نباشد که ما بگوییم و نکنیم .اینطور نباشد که ما دعوت به اتحاد بکنیم
و عملمان برخالف باشد .اینطور نباشد که ما در روزنامههایمان دعوت به اتحاد
بکنیم و عملمان غیر از او باشد .معنی منافق همین است که چیزی را میگوید و
خودش عمل منیکند .شام را دعوت به خیر و صالح میکند و خودش خیر و صالح
ندارد .شــا را دعوت به اســام حقیقی میکند و خودش آن را منیخواهد .شام را
دعوت به اتحاد میکند و خودش دنبال این نیست که اتحاد را ایجاد کند .شام را
از نفاق پرهیز میدهد و خودش آنطور نیست.
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آسيبشناسي سياستهاي دولت درباره بافت فرسوده  -قسمت سوم

آفت داللها

کرمی

*

پيرامون بافت فرسوده و نگاه مسئولين دولتي به آن ،سه سؤال مطرح
است اول اينكه آيا تلقي از بافت فرسوده در بيان مسئوالن عمراني كشور
و عموم مردم يكسان است؟ دومين سؤال اينكه آيا فقط اين فرسودگي
ساختمانها و ابنيه است كه منجر به فرسودگي بافت شهري ميشود
و آن را محتاج نوســازي ميسازد؟ و سؤال سوم اينكه آيا روند توسعه
ســريع اقتصادي در كشور از يكســو و تكيه آن بر تلقي سرمايهاي
ملك از ســوي ديگر چگونه موجبات رغبت عمومي را به نوسازي در
بافتهاي قديميتر شهرها (به اصطالح بافت فرسوده) رقم زده است؟
بهنظر ميرسد در پاسخ به اين سؤاالت مسئوالن عمراني كشور تمايلي
ندارند و اين كارشناســان مياني هســتند كه فقط از دريچه منويات
خود ســاختار ذهن كالن پروژهها را براي مديران ارشد عمراني كشور
مهندســي ميكنند .در مورد سؤال اول ميتوان گفت تلقي مسئوالن
و مردم در اين حوزه مطابقت نداشــته و در حالي كه مديريت شهري
وظيفه ذاتياش تامين سرانههاي مطلوب براي دستيابي به شهري با فرم
و محتواي بومي ،ايراني و اسالمي است ،از ق َِبل طرح ساماندهي بافت
فرسوده موجبات توليد و جلب سرمايه را سرلوحه خود قرار دادهاند در
حالي كه مردم تلقي برونرفت از مضايق بافتهاي فرسوده را همچون
كمبود ســرانههاي آموزشــي ،تفريحي ،ورزشي و درماني و غيره را به
همراه باال رفتن سطح اعتماد به ابنيه در برابر حوادث غيرمترقبه مانند
طوفان ،ســيل و زلزله ،مدنظر دارند .آنچه در اين بين توافق ساكنان
بافتهاي فرســوده و مديريت شهري تلقي و معرفي ميشود حاصل
همراهي عدهاي خاص از كارگزاران بخش عمراني مناطق اســت كه با
همراهي با بخش دولتي و شــهرداريها درصدد توليد سرمايه و منافع
اقتصادي و سودآوري بيشترند.
در مورد ســؤالهاي دوم و ســوم نيز بايد اذعان نمود فرسودگي
بافتهاي شــهري جداي از ضعف مهندســي در طرح و اجرای ابنيه
بهخصوص بناهاي مســكوني و شخصي ،در اثر سرعت توسعه اراضي
همجوار و رشــد فزاينده ارزش افزوده تغيير كاربري و افزايش تراكم و
طبقات است و لذا ناخوشايندي از عمر كم ساختمانها در كشور ما را
به حداقل رسانده و تلقي بهقبول شده است كه ساختمانهاي با بيش از
 30سال قدمت ميتوانند با تخريب و نوسازي موجبات جلب سرمايههاي
بيشتر را فراهم آورند .در عين حال كه بايد نسبت به استحكامبخشي
ساختمانها و افزايش عمر ابنيه و بهخصوص تاسيسات و الحاقات بناها
در جهت روزآمد كردن آنها اهتمام كرد ،ولي تا وقتي که از سيال بودن
ارزش زمين به تبع نوع جواز و تراكم مجاز آن جلوگيري نكنيم ،ريشه
مسئله حل نخواهد شد .شهرهاي ما بايد بافتهاي قديمي خود را پاس
دارند و مشاوران خصوصي و كارفرمايان دولتي از تباني در جهت تغيير
كاربري و توليد ســرمايه در تصميمات و مصوبات شهرســازي بهنفع
دارندگان امالك و دالالن ملك بپرهيزند چون اين در تضاد با وظايف
ذاتي آنان است و موجب بيهويتي شهرها در چند دهه آينده خواهد شد.
*کارشناس ارشد معماری وشهرسازی

دولت وظایف بر زمین ماندهاش را انجام دهد
حاشیهسازی نکند

سرویس سیاسی -
توگو با
نمایندگان مجلــس در گف 
کیهان با تاکید بر اینکه مردم با حضور
تاریخی و حماســی خود در راهپیمایی
پرشــور  22بهمن با آرمانهای انقالب،
امام و شهدا تجدید بیعت کردند گفتند:
مردم از یک ســو اعالم کردند از کلیت
نظام اســامی و رهبری معظم انقالب
راضی هســتند چرا که افتخارات چهار
دهه گذشته را مدیون انقالب و رهبری
میدانند و از ســوی دیگر به مسئولین
هشدار دادند که به فکر حل مشکالت
مردم باشند نه مسائل حاشیهای.
رهبر معظم انقالب در روز  19بهمن سال
جاری در جمع فرماندهان نیروی هوایی ارتش
ی هستند؟ مردم
تصریح کردند« :مردم چه کسان 
همان کسانی هستند که حماس ه بیستود ّوم
بهمن را به وجود میآورند؛ مردم اینها هستند.
اگر میخواهید حرف مردم را بفهمید ،گوش
کنید ببینید اینها چه میگویند».
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در ادامه
تاکید کردند« :مردم آن کسانی هستند که بعد
از آنکه یک تعدادی اغتشاشــگر وارد میدان
بمجردی
میشوند ،اگر هم اعتراضی داشتند،
ّ
که میبینند شعار اغتشاشگر را ،خودشان را
کنار میکشــند .بعد در روز نهم دی میآیند
در میدان شــعار خودشان را میدهند .مردم
اینها هستند؛ اشتباهی نگیرند مردم را .مردم
را با شعارهایشان ،با حرفهایشان بشناسند و
برای مردم کار کنند».
رهبــر معظــم انقالب همچنیــن اظهار
داشــتند« :حرف مردم را باید [گوش کرد]؛
حرف مردم شــکایت از فساد است ،شکایت
از تبعیض است؛ این حرف مردم است .مردم
خیلی از مشــکالت را تحمل میکنند ،البتّه
فساد را ،تبعیض را نمیپسندند ،شِ کوه دارند،
شــکایت میکنند .شکایت مردم از فساد و از
تبعیض است که باید مسئولین -چه مسئولین
قضائیه ،چه
ق ّو ه مجریّه ،چه مســئولین ق ّو ه
ّ

مسئولین ق ّوه مق ّننه -به طور جِ د دنبال کنند».

پیام مردم حمایت قاطع از نظام اسالمی
هشدار به مسئولین

حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینده
توگو با کیهان و در پاسخ
شاهینشهر در گف 
به این ســوال که «رهبر معظــم انقالب در
سخنان روز  19بهمن در دیدار با فرماندهان
نیروی هوایی ارتش از مسئولین خواستند که
به سخنان مردم گوش دهند که در راهپیمایی
 22بهمن چه میگویند؟ ،به نظر شــما پیام
راهپیمایی مردم چه بود؟» اظهار داشت :پیام
مردم در راهپیمایی پرشور  22بهمن این بود
که ما از نظام اسالمی ،ساختار سیاسی و والیت
فقیه راضی بوده و به آن افتخار میکنیم.
وی ادامه داد :مــردم در این راهپیمایی
به صراحت اعــام کردند که افتخارات چهار
دهه گذشته ایران مدیون مقام والیت است،
مردم تصریح کردند که حفظ تمامیت ارضی
کشــور علیرغم اینکه در رژیمهای گذشته از
جمله پهلوی بخشهایی از ایران اســامی از
خاک میهن جدا شد مدیون انقالب اسالمی
و جوانان رشــیدی اســت که در این دوره با
جانفشانی دشمن را از رسیدن به اهداف خود
ناکام گذاشتند.
توگوی
این نماینده مجلس در ادامه گف 
خــود با خبرنگار کیهان گفــت :با وجود این
مردم گالیه داشتند و خواستار برطرف شدن
نارساییها از سوی دولتی بودند که طبق قانون
اساسی بیشترین اختیارات اجرایی برای حل
این مشکالت بر دوش آن است.
وی با تاکید بر اینکه برخی اصول قانون
اساســی که ناظر بر تامین خواســتههای
مشروع مردم اســت از سوی دولت نادیده
گرفته شده است گفت :مردم در راهپیمایی
 22بهمن بر این مهم تاکید کردند که دولت
وظایف بر زمین نهاده شــده خود را انجام
داده و از ورود به حاشــیههای غیرضروری
خودداری کند.
حاجی دلیگانی همچنیــن گفت :مردم

مردم با مسئولین
اتمام حجت کردند

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نیز
توگو با کیهان در پاســخ به این سوال
در گف 
که پیام حضور مردم در راهپیمایی حماسی
 22بهمــن چه بود گفت :مردم با این حضور
حماســی در سراسر کشــور خواستار حفظ
وحدت در جامعه شــدند ،آنان تاکید کردند
که مهمترین عامل حفظ امنیت ایران اسالمی
محوریت والیت فقیه بوده و هست.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت:
مردم با دست رد زدن به سینه دشمن خطاب
به مســئولینی که با بحثهای حاشیهای به
دنبال دور زدن مطالبات واقعی مردم هستند
تاکید کردند که حواسشان جمع است.
کریمی قدوسی گفت :در ماههای گذشته
عدهای با حمله به ارزشها و مقدسات این ملت
باعث ایجاد ناامنی شدند ،مردم با حضورشان
اعالم کردند که هوشیار هستند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در ادامه گفت :متاسفانه بعد
از رخدادهای اخیر مسئولین که بایستی عبرت
میگرفتند عبرت نگرفتند و در ســخنرانی
راهپیمایی  22بهمن ســخنان نابجایی را بر
زبان راندند ،مردم در راهپیمایی  22بهمن به
این مسئولین اتمام حجت کردند.
کریمی قدوســی در پاسخ به سوال دوم
خبرنــگار کیهان مبنی بــر اینکه با توجه به

خواسته مشروع مردم
مقابله با بیعدالتیها

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان
توگــو با کیهان اظهار
و بردســیر نیز در گف 
داشت :مردم در راهپیمایی  22بهمن ضمن
تجدیــد بیعت با آرمانهای امام و شــهدا بر
خواستههای مشــروع خود از جمله ضرورت
مقابله با بیعدالتی تصریح کردند.
وی ادامــه داد :مــردم تصریــح کردند
از کمبودها نگران نیســتند ولی خواســتار
جلوگیــری از رانتخواری برخی هســتند،
حضور  22بهمن مردم هشداری بود به برخی
مســئولین که در جهت خواست آنان برای
برطرف کردن مشکالت اقتصادی و معیشتی
همت بگمارند.
این نماینده مجلس گفت :مسئوالن سه
قوه و کارگزاران دولت حضور پرشور و حماسی
 22بهمن را قدر دانســته و پیام آن را درک
کنند تا وقت نگذشــته در حل گرفتاریهای
مردم گامهای اساسی را بردارند.
وی مشــکالت اساســی امروز مــردم را
بیکاری ،مســکن ،ازدواج جوانان و برخورد با
مفاسد دانست و خواستار توجه مسئولین به
این خواستهها شد.

تقدیر رئیسقوه قضائیه از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی  22بهمن

مردم نشان دادند با وجود مشکالت معیشتی ،دشمنشناس هستند
در سالروز پیروزی انقالب اسالمی را باشکوه،
مثالزدنی و چشمگیر توصیف کرد و گفت :این
حضور عظیم برای همه جهانیان در این برهه
خاص شــگفتی آفرید .همه باید خدا را برای
نعمت بصیرت ،عزم و همت مردم در ایستادگی
به پای ارزشهای انقالب شاکر باشیم.
آملی الریجانی با بیان اینکه حضور مردم
موجب افزایش اقتدار ملی و خنثی ساختن
دشــمنیها اســت ،تصریح کرد :دشمنان

جمهوری اسالمی خصوصاً آمریکا و اذناب
آن در طول ســال برای ایجاد شکاف میان
مردم ایران ،ایجاد جو بیاعتمادی نسبت به
نظام و سمپاشــی درباره اصل و بنیانهای
انقالب میلیونهــا دالر هزینه میکنند و
هزاران رسانه ،سایت و شبکه برای رسیدن به
این هدف ناصحیح ،غیرعقالنی و غیرانسانی
به راه میاندازند؛ اما حضور هرســاله مردم
به صورت یکپارچه و منســجم ،تمام این
هزینههــا را بیفایده و توطئهها را نقش بر
آب میکند.
وی افزود :این نعمت بسیار بزرگی است
که مردم با وجود برخی اختالف ســلیقه و یا
مخالفت با برخــی روشها و منشها ،وقتی
مسئله امنیت و مصالح کشور مطرح است به
صورت یکپارچه میایستند که ما باید نعمت
ائتالف ،اتحاد ،انســجام ،بصیرت ،درک باال و
دشمن شناسی مردم را شاکر باشیم.
رئیسقوه قضائیه اظهارداشــت :دشمن
شناســی در شــرایطی که مردم مشکالت
معیشــتی دارند و دشمن هم با سوءاستفاده
از این شــرایط اقدام به سمپاشی علیه نظام
میکند ،کار دشــواری است اما میبینیم که
ملت در اقصی نقاط این سرزمین از شهرهای
بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک با وجود همه
مشکالت به این تشخیص در شناسایی دوست
از دشمن رسیدهاند و با حضور خود در صحنه،
اتحاد ملی را به رخ جهانیان میکشند .چنین
هوشمندی و درایتی که در مردم وجود دارد
قطعاً از عنایات حق تعالی اســت و همه باید
قدردان این نعمت باشیم.

آن است که جهان غرباندود پادوهای بیبیسی
معنایش را فهم کنند .این عرصه ،عقل و شــرفی
خلیفهاللهی نیاز دارد که وابسته به نظام و منظومه
فکری سرخ شهیدان باشد؛ آنچنان که سرافرازانه
فریاد کند من فیلمساز وابسته به این نظامم»...
کاربر دیگر هم نوشته« :اتحادیه اروپا پول داد
فیلم «گذشــته» ساخته شــد یا خواهر امیر قطر
صدها هزار دالر داد تا فیلم «فروشــنده» ساخته
شود .کســی نگفت سازنده گذشــته و فروشنده
وابسته است .اما وقتی فیلم «به وقت شام» ساخته
میشود تا شجاعت مدافعان حرم را نشان دهد ،انگ
وابسته میخورد».

آملی الریجانی با بیان اینکه مردم عزیز ما
در حفظ ارزشها و دستاوردهای انقالب طی
قریب به چهار دهه ســنگ تمام گذاشته اند،
خاطرنشــان کرد :مسئوالن باید بنا به تعبیر
مقام معظم رهبری بــا روحیه انقالبی و کار
جهادی به بصیرت مردم پاسخ دهند و برای
خدمت هرچه بیشتر تالش کنند.
وی بااشــاره به اقدامات عمرانی گسترده
در چهار دهه اخیر و خدماترســانی به نقاط
مختلف کشــور یادآور شــد :برقرسانیها،
آبرســانیها ،گازرســانیها ،توسعه خطوط
ارتباطی و راههای مواصالتی و احداث سدها
به همراه هزاران خدمت دیگر ،با تالش دولتها
تحقق یافته و البته از سرمایههای خود مردم
بوده اســت ،لذا منتی بر مردم نیست اما باید
نیمه پر لیوان هم دیده شود و انصاف و عقل
اقتضا میکند که حقایق را آنگونه که هست
ببینیم.
رئیسقــوه قضائیه با بیــان اینکه برخی
تبعیضها همچنان در خدمات رسانی به مردم
کشــور وجود دارد ،خاطرنشان کرد :ما وجود
فساد یا مشکالت معیشتی را انکار نمیکنیم
اما قیاس منصفانه با بسیاری از کشورها نشان
میدهد که وضع کشور ما آنچنان نیست که
دشــمنان وانمود میکنند گرچه باید وجود
مشکالت همواره در مقابل چشمان مسئوالن
باشد و به آنان گوشزد شود.

رئیسقوه قضائیــه حضور میلیونی
مردم در راهپیمایی  22بهمن را موجب
افزایش اقتدار ملی و خنثی ســاختن
توطئههای دشمن دانســت و از همه
مسئوالن خواست که قدردان بصیرت
مردم باشند.
به گــزارش روابط عمومــی قوه قضائیه،
آیتاهلل صــادق آملی الریجانی در جلســه
مسئوالن عالی قضایی ،راهپیمایی ملت ایران

اعتراض حاتمیکیا به جو غیرانقالبی حاکم بر سینما

افتخار میکنم
که فیلمساز وابسته به این نظام هستم
سرویس ادب و هنر-
حاتمیکیا در آئین اختتامیه سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر به فضای غیرانقالبی حاکم
بر جشنواره فیلم فجر اعتراض کرد.
اجرای ضعیف و داوری غیراســتاندارد ســی و
ششــمین جشــنواره فیلم فجر که طی روزهای
اخیر بر فضای رسانهای کشور سایه افکنده بود ،با
صحبتهای اعتراضی ابراهیم حاتمیکیا مسیری
تازه پیدا کرد.
کارگردان فیلم «به وقت شام» پس از دریافت
سیمرغ بهترین کارگردان سی و ششمین جشنواره
فیلم فجر گفت :من فیلمســاز وابستهام .فیلمساز
این نظامم .من  30ســال است که در این مراسم
میآیم و میروم ،اما دلم میخواهد که از بچههای
ســازمان اوج تشــکر کنم که زحمت میکشند و
کســانی هستند که واقعا باید واژه سربازان گمنام
امام زمان(عج) را به آنها داد.
وی بااشــاره به افرادی که با اطالق واژههایی
چون ارگانی به فیلم «به وقت شام» حمله میکنند،
اظهــار کرد :من افتخار میکنم که فیلمی درباره
مدافعان حرم ســاختم .من افتخــار میکنم که
برای ساختن این فیلم از عزیزی مثل حاج قاسم
سلیمانی جایزه گرفتم .افتخار میکنم به بچههای
سپاه ،بچههایی که زحمت میکشند و امثال بنده
را رشد دادند؛ من بابت کارهایی که کردم شرمنده
نیستم.
حاتمیکیا در ادامه به «رضا رشیدپور» مجری
این مراســم که در برنامه تلویزیونی «هفت» علیه
فیلم «به وقت شام» فضاسازی کرده بوداشاره کرد
و گفت :امثال آقای رشیدپور ،واژههایی را میسازند
که کمکم در تلویزیون مطرح میشود .من اعتراض
میکنم به تلویزیونی که فیلمهای بنده را دهها بار
پخش میکند امــا به محض اینکه باید افرادی را
دعــوت کنند که از این نوع نگاه دفاع کنند ،عمال
به اپوزیسیون تبدیل میشــوند .من از مسئولین
شــبکه سه ،از مسئولین شبکه دو شکایت به خدا
میبرم ،بابت این رفتارهای زشتی که با ما داشتند.
حاج قاسم سلیمانی به فیلم «به وقت شام» گفت
گریســتم؛ اُف بر آن کسی که میگوید «به وقت
شــام» کمدی اســت .این نگاه ،نگاه زشتی است
برای این مملکت.
در این مراســم همچنین فیلم دفاع مقدسی
«تنگه ابوقریب» جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.
گفتنی است ،روند برگزاری و به ویژه داوری سی
و ششمین جشنواره فیلم فجر با انتقادات بسیاری
مواجه شــد .به طوری که برخی از آثار برجســته
این رقابت ازجمله انیمیشن سینمایی «فیلشاه» و

در ســه حوزه واقعا گالیه دارند و این گالیه
را بــا نجابت خاصی بر زبان میآورند ،مبارزه
با فقر ،فســاد و تبعیض خالصه خواستههای
مردم است.
وی در پاســخ به این سوال که با توجه به
پیام راهپیمایی  22بهمن وظیفه مســئولین
چیست نیز گفت :مسئولین بایستی به حضور
مردم ایمان بیاورند و در نگاه خودشان تجدید
نظر کنند ،آنها بایســتی با نگاه انقالبی وارد
میدان شده و به دور از فضاسازی و تهمت به
دیگران وظایف خود را عملی سازند.

پیام راهپیمایی  22بهمن وظیفه مســئولین
چیســت نیز گفت :مهمتریــن مطالبه امروز
مردم که مورد اتفاق نظر همه نیز هست رفع
تنگناهای معیشــتی است ،مردم میخواهند
دولت به رفع مشــکل بیکاری و شروع به کار
کارخانههای تعطیل شده همت بگمارد.
وی همچنین با اشــاره به برخی سخنان
رئیسجمهور در راهپیمایی  22بهمن گفت:
مــردم از همدیگر کینهای نداشــته و با هم
هســتند ،امروز در کشور بحرانی وجود ندارد
که عدهای از رفراندوم برای برطرف کردن این
بحران سخن میگویند ،طرح این موضوعات
باعث عقب ماندن میشود ،درد مردم مشکالت
معیشتی است نه چنین مواردی که مسئولین
از آن سخن میگویند.

فیلم «التاری» به طور کامل نادیده گرفته شدند.
نکته جالب این است که برخی از داوران جشنواره،
خشونتآمیز بودن را عامل نادیده گرفتن «التاری»
دانستند .این درحالی است که همین داوران ،فیلمی
پر از جنایت و خونریزی و خشونت را حائز بیشترین
نامزدی در این دوره از جشنواره دانستند! همچنین
داوران ،جایزه بهتریــن فیلمنامه را به اثری مثل
«کامیون» که از سوی مردم و کارشناسان یکی از
ضعیفترین آثار جشنواره شناخته شد اهدا کردند!
پیش از این نیز در اقدامی محیرالعقول ،دو بازیگر
از یــک فیلم به عنوان نامزد بهترین «بازیگر نقش
اول» زن معرفی شده بودند ،درحالی که همان طور
که از این واژه مشخص است ،هر فیلمی صرفا یک
بازیگر نقش اول مــرد یا زن دارد .نکته دیگر این
است که معرفی بهترین فیلم از نگاه مردم در این
مراسم ،بدون ارائه هیچ آماری انجام شد و مشخص
نیست که این فیلم چند درصد از نظرات مردم را
به خود جلب کرده است.

استقبال از سخنان حاتمیکیا
در فضای مجازی

اظهارات ابراهیم حاتمیکیا در آئین پایانی سی
و ششــمین جشنواره فیلم فجر ،موج تازهای را در
فضای مجازی به وجود آورد .کاربران فضای مجازی
با داغ کردن کلیدواژه #من_وابســته_ام مطالبی
را در نقد ســینمای جشــنوارهای و در حمایت از
حاتمیکیا ،به وقت شام و حرفهای این فیلمساز
منتشر کردند.
ابوالقاسم طالبی ،کارگردان سینمای انقالب و
دفاع مقدس ازجمله افرادی بود که واکنش نشان
داد و در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی
نوشــت« :جهاد با طاغوت و نفــاق ،ملکوتیتر از

ادامه حمله صداوسیما به حاتمیکیا

به رغم تأکید رئیسســازمان صداوســیما به
اشــتباه بودن برخورد با فیلم «به وقت شام» یکی
از برنامهها روز گذشــته نیز به حمالت خود علیه
حاتمیکیا ادامه داد .مجری برنامه صبحگاهی «آری
به ایران» که توسط همان عوامل «حاال خورشید»
رشیدپور تولید میشود عنوان کرد :حاتمیکیا در
آئین اختتامیه سعه صدر نداشت ...هر اتفاقی هم
که در جشــنواره افتاده آقای حاتمیکیا نباید آن
حرفها را میزد!
محراب قاسمخانی ،از همکاران سابق صداوسیما
نیز در فضای مجازی به حاتمیکیا حمله کرد.
برخی از مردم نیز در واکنش به رفتارهای اخیر
رشیدپور در فضای مجازی فیلمی را دست به دست
میکنند که در آن رشــیدپور با حرکات ریتمیک
مردم را به حمایت از حسن روحانی تشویق میکند!
در عین حال ،محمد ذوقی مدیر روابط عمومی
ســازمان اوج اعالم کرد :در آینــده نزدیک طرح
تخریب «آقا ابراهیم» را افشا میکنم.

مردم در  40سال گذشته
سنگ تمام گذاشتهاند

باید در مقابل تالش
برای ایجاد جو بیاعتمادی ایستاد

آملی الریجانی با بیان اینکه نباید واقعیات

را بپوشــانیم ،بر لــزوم قضاوتهای منصفانه
تأکیــد کرد و گفت :نه ادعای وضع ایدهآل و
نه ادعای نفی خدمات هیچکدام صحیح نیست.
این شیوه قضاوت منصفانه نیست .مشکالت و
خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شوند و از
سوی دیگر ضمن مبارزه منطقی با فساد باید
در مقابل تالش برای ایجاد جو بیاعتمادی از
سوی دشمن ایستادگی کرد .مبارزه با فساد
نیز وظیفه همه قوا و دستگاههاســت و نباید
اجازه داد که فساد شکل بگیرد .رسیدگی به
پروندههای مفاسد وظیفه ذاتی دستگاه قضایی
است اما میبینیم که گاه وقتی قوه قضائیه به
این قبیل پروندهها ورود میکند انگ سیاسی
کاری میخورد در حالی که وظیفه ما رسیدگی
و صدور حکم است.

جدیت و قاطعیت دادستانها
در احیای حقوق عامه

وی در ادامــه با تأکید بــر لزوم جدیت
هرچه بیشتر دادســتانها در احیای حقوق
عامه اظهار داشت :این موضوع در نص قانون
اساســی و قوانین عادی وجود دارد و گرچه
ممکن است مفهوم حقوق عامه واجد ابهاماتی
باشد اما مصادیق مشخصی میتوان ذکر کرد
که دادستانها باید برای احیای این مصادیق
تالش کنند.
رئیسقوه قضائیه بااشاره به ورود دادستان
قزویــن به موضوع اخذ عــوارض از مردم در
آزادراه ،گفت :من گرچه در ابتدا مخالف بودم
و هنوز هم گزارش طرفهای مقابل را دریافت
نکردهام اما پس از مشاهده مستندات ارسالی
از ناحیه دادستان قزوین متوجه شدم قرائن
بســیاری وجود دارد که ایشــان با استدالل
و مبنــا پیش رفتــه و در مقابل عوارضی که
برخی شرکتها بدون استناد قانونی از مردم
دریافت میکردند ،اقدام کرده است .من از این
دادستان محترم و شجاع تشکر میکنم .همه
دادستانها باید به همین شکل یعنی نه صرفاً با
استفاده از اقتدار و جایگاه خود بلکه با استدالل
قضایی و مبنای حقوقــی باید به موضوعات
مربوط به حقوق عامه ورود پیدا کنند.

به کشوری که امکان واردکردن دارو هم ندارد
چگونه میتوان موشک صادر کرد؟

آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان
خوداشــاره کوتاهی هم به تحرکات جدید
دولت آمریکا و بهویژه شــخص ترامپ علیه
ایــران کرد و افزود :آمریــکا باز هم با بهانه
تراشــی و ادعاهای مضحک مبنی بر ارسال
موشــک توســط ایران به یمن سعی دارد
اقدامات ایذائی انجام دهد .این در حالی است
که یمن در محاصره است و حتی اجازه ورود
دارو به آن نمیدهند ،پس چگونه جمهوری
اسالمی میتواند به این کشور موشک ارسال
کند؟ این ادعاها نیز توطئهای جدید اســت
که مانند همیشه با حضور مردم در صحنه و
توجه و فطانت مسئوالن خنثی خواهد شد و
راه صحیح انقالب با کمک مردم و مسئوالن
روز به روز به تعالی خواهد رسید.
براساس این گزارش ،ادامه بحث و بررسی
پیرامون الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق
انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز
در دســتور کار دیروز مسئوالن عالی قضایی
قرار داشــت که مــوادی از آن بــه تصویب
رئیسقوه قضائیه رسید.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

پیاده کردن بیبلیطها از اتوبوس دولت
وعده سواری با قطار انقالب!
سرویس سیاسی-
نگاه حزبی و باندگرایانه طیف موسوم به اصالحطلب به حماسه ملت در روز 22بهمن قابل توجه بود که در یک مورد
نویسنده ،نه اصل انقالب ،بلکه وجود دولتی ایدهآلش را شرط رفتن به راهپیمایی عنوان کرد و همچنین برخی گزارههای
خاص در سخنان رئیسجمهور همانطور که انتظار میرفت توسط روزنامههای زنجیرهای پی گرفته شد.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی شماره دیروز با عنوان «همه به قطار انقالب دعوت شوند» نوشت« :حسن روحانی
در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در جمع مردم ،گفت :انقالب ما وقتی پیروز شد که
همه با هم بودیم و در قطار انقالب مسافران فراوانی بودند البته برخی زودتر از قطار پیاده شدند و برخی را هم از قطار
انقالب پیاده کردیم که میتوانستیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به قطار انقالب دعوت کنیم».
الزم به یادآوری اســت کــه رئیسجمهور در ابتدای دولت بر پیاده کردن مدیران یا افرادی که بدون بلیط ســوار
شدهاند تاکید کرد .حاال در سخنرانی دو روز قبل گفته همه آنها که پیاده شدهاند باید دوباره برگردند! به راستی مالک
رئیسمحترم دولت برای این گونه اظهارات برای ســوار و پیاده کردنها چیســت؟! آیا مالک برای افرادی که به تعبیر
ایشان «بدون بلیط» بودند هم حزبی نبودن یا مواردی از این دست بوده است؟ چرا که اگر مالک شایستهساالری بود
نتیجهای که عاید دولت میشد دست کم این بود که دولت بدنهای کارآمد میداشت این در حالی است که به رغم جا
به جاییهای بسیار یا به تعبیر ایشان پیاده کردنها تا همین اواخر برخی دولتمردان و حتی روزنامههای حامی ایشان
از عدم کارآمدی مدیران دولت گالیه میکردند!
دیگر اینکه همیشــه و همواره و بنا به تاکید بنیانگذار و همچنین رهبر انقالب ،آغوش نظام برای آن کســانی که
به دالیل مختلف به موجهای زودگذر دل بســته یا فریفته بیگانگان شــدهاند باز است اما به شرط آنکه آنها از آن اعالم
برائت کنند و پشــیمانی در دل و زبان آنها باشــد و این شــرطی عقالنی است .نه اینکه برای مثال کسی بیاید با فرضی
غلط واشتباه عدم تمکین در برابر قانون را پیشه سازد و برای جامعه ایرانی هزینه درست کند و حتی امروز هم حاضر
به پذیرش خطای خویش نباشد!

نگاه حزبی باندگرایان به حماسه ملت!

تودههــای عظیم مردم بیدار و انقالبی همواره ثابت کردهاند که با وجود نابســامانیها و نواقص ،وفاداری به انقالب
جزو پیوســته و الینفک زندگی آنان است .در مقابل اما مدعیان اصالحطلبی حاضرند به بهانههای مختلف از حضور در
راهپیمایی  22بهمن و اعالم حمایت از انقالب و آرمانهایش امتناع کنند.
یکی از مدعیان اصالحات دیروز در سرمقاله روزنامه ایران نوشت« :دیروز هم مثل تمام  22بهمنهای پس از انقالب
در راهپیمایی بزرگداشت پیروزی انقالب شرکت کردم .استثنا فقط سالهای  90 ،89و  91بود 88 .را بودم ولی جو به
شدت امنیتی بود و به اتفاق برخی دوستان که با هم بودیم ،شدیدا احساس ناامنی میکردیم .در همان راهپیمایی بود
که به بزرگانمان بیحرمتی شــد و همین موجب شــد که تا سال  92دیگر احساس نکنم تکلیفی برای شرکت در این
راهپیمایی بر دوش دارم .از سال  92که رئیسجمهوری مورد حمایت خودمان سخنران مراسم شد ،دوباره در راهپیمایی
شرکت کردم و میکنم».
نویسنده از متهمان فتنه  88است و اینکه میگوید فضا در آن زمان امنیتی شد باید به او گفت اگر هم این چنین
شده باشد به دلیل آشوب آفرینیهای امثال شما بوده که راه قانونی را رها کرده به کف خیابان پناه بردید! او همچنین
عضو حزب منحله مشــارکت ،نماینده مجلس ششــم و یکی از متحصنین آن دوره مجلس هم بوده است .طبعا عجب
نیست که نسبت به راهپیمایی  22بهمن که حرکتی عمومی ،فراگیر و ملی است ،نگاه باندی و جناحی داشته باشد و
آن را جار بزند .ابهام آمیز هم نیست که اسرائیل این طیف را سرمایههای خود در ایران بداند و آمریکا بر لزوم حمایت از
آنان تأکید کند .عالوهبر اینها ،انتشار چنین عباراتی از شخصی با سوابق فوق در ارگان دولت آن هم در ستون سرمقاله،
اقدامی خالف منافع ملی به حساب میآید.

طفره از پاسخگویی

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت« :پیشــنهاد رئیسجمهور درباره مراجعه به همهپرسی به طور کامل در چارچوب
قانون اساســی جمهوری اســامی و با عنایت به مبانی محکم نظام جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است .هرگز
نباید فراموش کنیم که نظام سیاســی فعلی برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ایران متعاقب انقالب اســامی است .به
همین خاطر بازگشت به اراده ملت و رجوع گاه به گاه حاکمان به اراده عمومی بیتردید از ضروریات مورد دفاع در قانون
اساسی جمهوری اسالمی است».
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت« :امروزه جامعه ایران در برخی موارد با اختالفهای بسیار بنیادی روبهروست
و استفاده از پتانسیل اصل  59قانون اساسی میتواند راه را برای حل اختالفات هموار نماید».
تالش دولت و روزنامههای حامی آن در این فقره تزریق خواستههای حزبی و جناحی به بدنه جامعه است .در این
راستا مواردی اینگونه مطرح میشود وگرنه اکنون جامعه دچار مشکل آن چنانی نیست که راهش ارجاع به همهپرسی
باشد .طبق نظرسنجی اخیر مرکز دولتی ایسپا که با حضور آقای آشنا مشاور رئیسجمهور رونمایی شد «فقط  ۲درصد
مردم خواســتار رفع حصر (سران فتنه) هســتند 69 .درصد ،بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار ۳۰ ،درصد
اعتراض به فساد مالی 20/6 ،درصد بیعدالتی را خواسته اصلی شرکتکنندگان در تجمعات اعالم کردند .پاسخ 74/8
درصد به این پرســش که آیا از شــرایط اقتصادی رضایت دارید ،منفی بوده اســت ».این نظرسنجی تنها یک نمونه از
اولویتهای مردم و میزان رضایت آنها از عملکرد دولت است.
انتظار از دولت این است که به نظر مردم تمکین کرده و به مطالبات آنها توجه کند ،نه اینکه برای طفره از مسئولیت
پاسخگویی،ژست اپوزیسیون بگیرد و تولید مسئله کند.

همه باید پاسخگو باشند به جز دولت!

روزنامــه زنجیــرهای بهار در ادامه خط تبلیغی جدید مدعیان اصالحات برای مقصر جلوه دادن همه ارکان نظام در
ناکارآمدی دولت  ،این بار در مغلطهای آشکار و مضحک ائمه جمعه را مقصر وضع موجود عنوان کرد و خواستار پاسخگویی
خطبای جمعه شد آن هم نسبت به مسئولیت اجرایی که ندارند!
این روزنامه نوشت« :مسئولینی که در اوج مسئول بودن منتقد و غیرمسئول هم هستند .بعد از انقالب و با شیب
تندتری در چند سال اخیر یکی از مهمترین گروه از مسئوالنی که همیشه در حال انتقاد از مسئوالن دیگر هستند«ائمه
جمعه» میباشــند ،گاهی این عزیزان طوری به مســئولین میتازند که اپوزیسیونهای پر از نفرت نسبت به انقالب هم
یارای مقابله از دست میدهند گاهی نیز چنان مسئولین را مینوازند و معرفی شده از سمت فالن معصوم جلوه میدهند
که مخاطب دچار دوگانگی میشود».
این روزنامه که سابقه توهین و هتاکی به ارکان نظام ،عقاید و مقدسات دینی و همچنین ائمه جمعه را در کارنامه
خود دارد در ادامه خط تخریبی خود علیه خطبای جمعه نوشت« :بیشتر ائمه جماعات از کلید واژههایی مانند «مسئولین
بدانند ،مسئولین باید ،مسئولین چرا ،مردم باید ،مردم بدانند ،مردم چرا و »...در سخنان پر مغز خود استفاده میکنند،
دامنه بایدها بین مسئوالن و مردم بسته به نزدیکی مسئولین با دیدگاه آنها متفاوت است .در دوره روحانی بیشتر مسئوالن
باید کار بکنند و مردم حتی با هماهنگی میتوانند شعار مرگ بر رئیسجمهور هم سر بدهند ،گویی ائمه جماعات هیچ
مسئولیتی نداشته و ندارند اما در عین بیمسئولیتی میتوانند بر همگان از مسئولین تا مردم دستور دهند و بخواهند و
توپ و تشر بزنند ،در بسیاری از موارد هم خطبههای نماز جمعه در تمام کشور از یک دستورالعمل استفاده میکنند»
روزنامههای زنجیرهای از جمله بهار در کارنامه خود موارد متعددی از توهین به مقدســات را دارند این بار نیز به
صورت هدفمند موضوع «مرگ بر رئیسجمهور» را مطرح کرده اســت .در این رابطه باید گفت؛ پس از اغتشاشــات
اخیر یک کانال اصالحطلب خبری دروغ را منتشــر کرد به این مضمون که امام جمعه مشــهد به شورای امنیت ملی
فراخوانده شــده و در باب اغتشاشــات اخیر به وی تذکر جدی داده شده است! این کانال پس از مدتی این خبر دروغ
را حذف کرد و ســپس در آن مورد عذرخواهی کرد! اما برخی شخصیتهای اصالحطلب همچنان در صفحه شخصی
خود به این دروغ دامن زدند .اکنون هماشاره روزنامه بهار در ادامه آن خبر کذب است اما در شرایطی که اکنون دروغ
بودن آن خبر توســط شــخصیتهای مسئول اعالم شده است .این کارنامه جماعتی است که ظاهرا برای راستگویی و
صداقتگریبان چاک میکنند.

کدام را باور کنیم؟!

روزنامه زنجیرهای شــرق در گزارشی به بدهی  22هزار میلیاردی وزارت نیرو پرداخته و نوشت« :انباشت مطالبات
فعاالن صنعت برق ،بر میزان نارضایتیها از وزارت نیرو افزوده است .ریشه بسیاری از این نارضایتیها نیز در نبود منابع
مالی کافی در وزارت نیرو خالصه میشود».
در بخــش دیگــری از این گزارش آمده اســت« :اپراتورهای بخش خصوصی تنها ناراضیان صنعت برق نیســتند.
نیروگاهداران بخش خصوصی هم گلههایی درباره نحوه خریدوفروش برق و پرداخت مطالباتشــان از وزارت نیرو دارند...
مشاور سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق[ ...می گوید] براساس اطالعاتی که دارم تا آخر مهر حدود  ٢٢هزارمیلیارد
تومان مطالبات این بخش بوده است و هر ماه هم افزایش مییابد .دلیل اصلی افزایش مطالبات این است که وزارت نیرو
پول ندارد تا بدهیها را پرداخت کند».
گفتنی اســت تا پیش از این گفته میشــد آب خوردن مردم نیز به برجام مرتبط است و پس از به توافق رسیدن با
 5+1دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند اکنون مشکالت یکی پس از دیگری عیان میشود و مشخص میگردد که گویی
وزارت خانههای مهمی چون وزارت نیرو بدهی هزاران میلیارد تومانی دارند و قادر به پرداخت آن نیز نیســتند  ،جالب
اینکه گفته میشد هر روز تاخیر در امضای برجام هزار میلیارد تومان به ضرر ایران است و اکنون دو سال از اجرایی شدن
برجام میگذرد و مشــخص نیســت بیش از  730هزار میلیارد تومان عایدی یا سود برجام چه شده است ،این خواسته
طبیعی اســت که  22هزار میلیارد تومان از این  730هزار میلیارد را به وزارت نیرو بدهند که بدهی هایش را بپردازد
چون که در عرض  22روز جبران خواهد شد!

بازی جدید با برجام

روزنامه ایران دیروز در مطلبی بدوناشاره به ضررهای برجام نوشت که ایکاش میشد برجام را به همهپرسی گذاشت!
ارگان دولت نوشــت« :دو سال پیش در جریان مذاکرات هستهای ،دو نظر کامال متضاد در جامعه دیده میشد .در
نهایت مجلس و شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیم گرفته و تصویب کردند که برجام ،اجرایی شود .درحالی که
میشد با برگزاری یک همهپرسی ،برجام را به رأی و نظر مردم گذاشت و نظر مردم را اجرا کرد».
گفتنی است ،افراطیون مدعی اصالحات ،توافق یکطرفه هستهای را آفتاب تابان و فتح الفتوح و معجزه قرن نامیده
بودند .امروز که برجام به ابزار مهمی برای فشار و پیگیری سیاستهای خصمانه و زیادهخواهانه دشمنان علیه کشورمان
تبدیل شده با آوردن چنین بهانههایی ،آدرس غلط میدهند.
در ادامه این مطلب آمده اســت« :مســائل دیگری همچون نحوه برگزاری انتخابات یا نظارت استصوابی هم وجود
دارد که نسبت به آنها دو دیدگاه متفاوت در جامعه وجود دارد که در این موارد نیز میتوان نظر مردم را جویا شد».
گفتنی است ،وطن فروشان ،فتنه گران و ساختارشکنان که نظارت استصوابی را مانعی برای راهیابی خود به مراکز
تصمیمگیری نظام میدانند ،کینه قدیمی و زیادی از این نوع نظارت دارند .این طیف برای نیل به اهداف نامشروع خود،
همهپرســی را وسط میکشند در حالیکه طی نظرسنجی اخیر که توسط یک مرکز دولتی انجام شد 69 ،درصد مردم
خواســتار بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کســب و کار بودند .نکته دیگر اینکه گویا این جماعت اجرای همهپرسی را
موضوعی مانند برگزاری یک نشست خبری میدانند و این گونه در هر موردی آن را طرح میکنند.

