اخبار

2

دوشنبه  9اسفند  29 .1395جمادی االول  . 1438شماره 19485

مراسم عزاداری ایام فاطمیه
در حسینیه امام خمینی برگزار می شود

...

سرمقاله
محمدسعیداحدیان
Sardabir.com

حضور محترم بزرگان اصالحات

حضور محترم بزرگان اصالحات!سالم علیکم  6 ،سال پیش
در تاری��خ  7اس��فند  ،89در روزهایی که آقای موس��وی برای
آمدن طرفدارانش به خیابان ها بعد از  20ماه بازگشت آرامش
به کشور فراخوانی مجدد صادر کرده بود ،یادداشتی نوشتم با
عنوان «جناب آقای خاتمی» و خطاب به ایشان تصریح کردم که
تاکنون اگر می شد توجیه کرد ،اما با این اقدام آقای موسوی که
همزمان با سقوط مبارک و بعد از چند هفته خروش مردم مصر
با هدف مشابه سازی در ایران و وارد کردن ایران به دومینوی
خیزش های کشورهای عربی بود ،کامال روشن شده است که
فعالیت های ایشان نیز همانند جنبش سبز اقداماتی براندازانه
اس��ت لذا این آخرین فرصت اس��ت که آقای خاتمی مرزبندی
خودشان را با اقدامات براندازانه روشن کنند و اال «خیلی زود
دیر می شود».
البته در آن زمان این یادداشت از سوی دو طیف مورد اعتراض
ش��دید ق��رار گرفت (هم��ان طور ک��ه احتم��اال این یادداش��ت
نیز همی��ن حالت را خواهد داش��ت) ابتدا از س��وی بخش��ی از
انقالبیونی که آقای خاتمی را یکی از سران فتنه می دانستند و
معتقد بودند جدا کردن حساب آقای خاتمی از آقایان موسوی و
کروبی نادرست است (البته اشاره خواهم کرد که بعد مشخص
ش��د رهبری تا مدت ها ،بین ایش��ان و آقایان موسوی و کروبی
تفاوت قائل هستند یا حداقل بودند) و دوم حامیان جنبش سبز
که طبیعتا مخاطب اصلی یادداشت آن ها بودند.
به دلیل این که مراجعه به آن یادداشت سخت است اجازه دهید
بخش��ی از آن را که بنیاد و پایه حرف امروز من به ش��ما نیز می
باش��د ،دوباره ذکر کنم با این توضیح که از انتش��ار بخش های
حمایتی آن یادداشت از آقای خاتمی چشم پوشی می کنم:
«ش��ما مس��ئولیتی بزرگ به دوش دارید بخواهید یا نخواهید
شما مشهورترین و تاثیرگذارترین شخص در جریان اصالحات
تلقی می ش��وید اگر به جریان اصالحات واقع��ی اعتقاد دارید
و اگر به چند اظه��ار نظر اخیر خ��ود که گفتید به نظ��ام اعتقاد
دارید و می خواهی��د در چارچوب نظام ب��ه بالندگی آن کمک
کنید  ،حال که تبدیل به ضدانقالبی شدن جریان باقی مانده
ای که آقایان موسوی و کروبی خود را رهبرش می دانند برای
همگان حتی اصالح طلبان روشن ش��ده است ،وقت آن است
که به جای س��کوت تاییدآمیز یا دوپهلو س��خن گفتن که ش��ما
را جزو حلقه آن��ان تثبیت و قطع��ی می کند ،با تخطئه ش��فاف
تحرکات غیرقانونی  25بهمن ،اجازه ندهید آن بخش ازحرف
هایتان که حق اس��ت ،کمک کننده ح��رف باطلی که تضعیف
نظام مردمی و اسالمی را دنبال می کند ش��ود و به این ترتیب
هم خود را به دایره نظام برگردانید و هم جریان اصالح طلبی
را که در صدد ادامه فعالیت در چارچوب نظام است را از گوشه
رینگ نجات دهید.
دغدغه ای به نام نگاه نظام به اصالح طلبان
ممکن است بگویید برای برداشتن گام اول باید مطمئن شوید
که نگاه نظام به اصالح طلبان چیس��ت ش��اید برداش��ت ش��ما
این اس��ت که نظام نس��بت به اصالح طلبان دیدی منفی دارد
و نمی خواهد اجازه فعالی��ت آزاد و عادالنه را به آن ها دهد.در
پاس��خ به این دغدغه تصریح می کنم که براین ب��اورم عملکرد
اصالح طلبان در گذش��ته دلیل اصلی شرایطی است که فعال
در آن به سر می برند البته این س��خن به معنای نبود اشکال از
طرف جریان اصول گرا و برخی مس��ئولین نیست بلکه به این
معنا اس��ت که عملکرد اصالح طلب��ان به گونه ای بوده اس��ت
که باعث بی اعتمادی نظ��ام به آنان ش��ده و همچنین عده ای
آگاهانه یا ناآگاهانه فرصت تخریب جریان اصیل اصالح طلبی
را پیدا کنند.برای این که بتوانم توضیحی بر ادعایم ارائه کنم
ضروری اس��ت کمی ب��ه گذش��ته برگردیم و فرآین��دی که طی
شده تا به اینجا رسیده ایم را کمی مرورکنیم مطمئنم یادآوری
نکاتی از آن برای ش��ما که در ریز مس��ائل بودید می تواند قابل
تامل باشد.
جریان اصالح طلب وامدار نگاه نظام
جناب آقای خاتمی
همه می دانیم جریان اصالح طلبی به ش��کل فعل��ی آن با دوم
خ��رداد  76کلید خورد و ش��ما حتما مطلع هس��تید که برخی
از مقامات عال��ی رتبه ب��رای آن انتخابات معتقد به مش��ارکت
حداقل��ی و اطمین��ان از رای آوردن آق��ای ناطق ن��وری بودند
اما رهبری نظام با این سیاس��ت مخالفت کردند و اس��تراتژی
"مش��ارکت حداکثری  ،هرک��س ک��ه رای بی��اورد" را پیگیری
کردند و اگر این نگاه رهبری یعنی باور به مشارکت حداکثری
و سیاست گذاری های راهبردی برای پیاده سازی آن نبود نه
مش��ارکت حداکثری اتفاق می افتاد ،نه ای��ن زمینه ایجاد می
شد که شما رئیس جمهور شوید و نه عمال جریانی اصالح طلب
شکل می گرفت .به عنوان یک مثال ،شما خوب آن کاریکاتورها
و طنزهای معروف گل آقا که میلیون ها رای برای شما به ارمغان
آورد را به خاطر دارید خوب اس��ت این را هم به یادآورید که آن
نشریه فقط به پشتوانه حمایت های علنی رهبری امکان ادامه
انتش��ار یافته بود .آیا اگرن��گاه رهبری می��دان دادن به جریان
اصالح طلبی نبود امکان چنین اتفاقاتی وجود داشت؟

حمایت های جدی رهبری نظام از دولت اصالحات را در برابر
فش��ارها و نقدهای موجود هرکس دیگر فراموش کرده باش��د
ش��ما می توانید به خاطر بیاوری��د؟ باز هم فقط ب��ه عنوان یک
مثال آیا به یاد دارید زمانی که شما به دلیل فشارهای زیاد آماده
اس��تعفا بودید ،رهبری از پیگیری لوایح دوقلوی شما حمایت
کردند و اندکی بعد لوایح شما به مجلس ارائه شد؟ آیا فراموش
کرده اید مجلس ششم که مجلس اصالحات محسوب می شد
چگونه شکل گرفت؟ شما که از ما بهتر می دانید بسیاری چهره
های ش��اخص اصالح طلبان تایی��د صالحیت ش��ان را وامدار
رهبری بودند آیا با توجه به تش��خیص شورای نگهبان مبنی بر
تایید صالحیت نکردن این چهره ها ،مجلس اصالحات جز با
میدان دادن رهبری به اصالح طلبان امکان تشکیل داشت؟
این مثال ها را عنوان کردم تا روشن کنم اصالحات نه تنها بدون
میدان دادن و نگاه مثبت نظام امکان فعالیت نداشت بلکه این
جریان اصوال براساس راهبرد بسیار هوشمندانه رهبری نظام
شکل یافته است.
چرا نگاه تغییر کرد؟
و اما چرا این نگاه تغییر کرد .پاس��خ برمی گردد به همان آفتی
که شما االن هم به آن دچار هس��تید و آن هم مرزبندی نکردن
با هم جناحی هایی اس��ت ک��ه یا ازابت��دا باور به اص��ول حاکم
بر جری��ان اصالح طلبی نداش��تند یا به مرور برخ��ی از آن ها را
زیرپا گذاش��تند.وقتی برخی احزاب و افراد منتسب به جریان
اصالح طلب از ح��د اختالف س��لیقه فراتر رفتن��د و به صورت
اعالم شده با درپیش گرفتن اس��تراتژی "فشار از پایین و چانه
زنی از باال" ،ت�لاش کردند نظامی را که خود ،ب��ه آن ها میدان
فعالیت داده اس��ت را با ادبیات "حاکمیت دوگان��ه" به دوپاره
تقس��یم و اختالف را در کش��ور نهادینه کنند ،وقتی به خطایی
محرز و قاب��ل پیگیری در س��اختارهای منطقی توس��ط رئیس
جمهور یعنی شما ،نام قتل های زنجیره ای داده شد و بیش از
یک سال توسط مطبوعات زنجیره ای تبدیل به بحرانی سیاسی
امنیتی برای کشورشد ،وقتی سیاست زده کردن فضای کشور
توسط آنان حتی شما را به ستوه آورد و مجبور کرد در دوردوم
ریاست جمهوری اش��تباهتان را اصالح کرده و معیشت مردم
را در دس��تور کار اصلی قراردهی��د ،وقتی اولی��ن فاجعه کوی
دانش��گاه که می توانست توسط ش��ما به عنوان رئیس جمهور
با جدیت پیگیری شود که متاسفانه نشد -تبدیل به غائله 18
تیر با هدف براندازی نظام می ش��ود ،وقتی خالف منافع ملی
طرحی هسته ای ارائه شد که نتیجه آن در صورت تصویب خلع
سالح دیپلمات های شما در مذاکره با طرف های اروپایی بود ،
وقتی پروژه تحصن در مجلس و استعفاهایی تبلیغاتی و تالش
برای تعویق انتخابات به عنوان مهمترین رکن مردم س��االری
کلید خورد و.....چرا ش��ما و جریان اصالح طلب واقعی که از
مهمترین اصولش باورب��ه مبانی نظام و فعالی��ت در چارچوب
های آن اس��ت مرز خود را با این عده روشن نکردید در حالیکه
آنان بدون آنکه اعتقاد به نظام داش��ته باشند فقط منافقانه نام
اصالح طلبی را با خود یدک می کشیدند.
وقتی ای��ن جریان اصالح طلب نما نش��ان داد ک��ه "هدفش" یا
"نتیجه" عملکردش تضعیف نظام است ،آیا نظامی که خود به
آن ها میدان فعالیت داده است نباید نس��بت به ادامه فعالیت
شان بدبین ش��ود؟ آیا جریان اصیل اصالح طلب نمی بایست
دامن خود را از این طیف پاک می کرد؟ بگذارید برخی تندروی
ها و اش��تباهات مانند نحوه تایید صالحیت ها توس��ط شورای
نگهبان را به کناری بگذاریم ،فارغ ازاین اش��تباهات آیا کلیت
نظام و در راس آن رهبری که بیش��ترین نق��ش را در حمایت از
جریان اصالح طلبی داش��تند ،حق ندارند در کلیت مس��ئله،
نس��بت به جریان اصالح طل��ب که ن��ه تنها حاضرنیس��ت مرز
خود را با نفاق جدید روش��ن کند بلکه چون فقط اس��م اصالح
طلب را برخود گذاشته اس��ت از آن ها حمایت می کند ،دچار
تردید شود؟
به جای شرط گذاری اعتمادسازی کنید
جناب آقای خاتمی
حتما خبردارش��ده اید که خیل��ی از بزرگان منتظ��ر مرزبندی
ش��فاف ش��ما با مخالفین نظام که خود را در قال��ب معترض یا
منتقد جا می زنند یا پشت س��رآنان پنهان کرده اند ،هستند تا
میدان را ب��رای فعالیت داخل چارچوب منط��ق و نظام جریان
اصیل اصالح طلب بازکنند اگر به جای شرط گذاری در صدد
اعتمادس��ازی برمی آمدید آیا نتیجه بهتری عاید شما و جریان
اصالح طلبی و در نتیج��ه نظام و مردم نمی ش��د؟ آیا فراموش
کرده اید که قب��ل از انتخابات مجلس هش��تم آق��ای کروبی با
اظهارات صریح خود ابت��دا مرزهایش را با جریان نفاق اصالح
طلب نما روشن کرد و باعث ش��د آن جریان را از خود عصبانی
کند ،اما پاسخ این اعتمادس��ازی را با اعتماد رهبری معظم به
اصالح طلبان هم حزبی اش گرفت و در حالی که هیئت های
نظارت وابس��ته به ش��ورای نگهبان با نگاهی س��خت گیرانه و
در بسیاری موارد نادرس��ت انبوهی از جریان اصالح طلبی را
حذف کرده بودند ،بدون گذاش��تن هیچ پیش ش��رط توانست
تقریبا برای تمام لیس��ت حزب متبوعش درسراس��ر کش��ور با

رهنموده��ای کل��ی رهبری تایی��د صالحیت بگی��رد و حتی از
حضورش در انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز اس��تقبال شد؟
شما هم مطمئن باشید نیاز به شرط گذاری نیست اگر قبل از
آنکه دیر شود با مرز بندی با جریان "ضد انقالب جدید" و تصریح
علنی اعتقادی که نس��بت به "اتهام دروغ تقلب" دارید اعتماد
کمرنگ ش��ده نظام را به خود برگردانید ،مطمئن باشید مورد
حمایت نظام قرار خواهید گرفت ش��ما یکبار دیگ��ر زمانی که
تحت فشار اصالح طلب نماها مبنی برعدم برگزاری انتخابات
توسط دولت بودید ،در لحظه حساس تصمیم ،آنان را مایوس
کردید و من معتقدم این بارهم می توانید این تصمیم را با همه
هزینه هایش بگیرید.
قطاراصالحات
جناب آقای خاتمی
اش��تباهی که جریان اصالح طلب با دفاع خود از اصالح طلب
نماهای دیروز و ضدانقالب های امروز کرد لطمه سنگینی به
جریان اصیل اصالح طلب و همچنین نظ��ام زد چرا که هم در
لطمه زدن ناجوانمردانه به آبروی نظام کمک کرد و هم باعث
ش��د فرصت نقد و بی��ان آن بخ��ش از حرف های حق ش��ان نیز
سلب شود این اشتباه تا قبل از وقایع  25بهمن ادامه داشت اما
خالف عملکرد شما که متاسفانه با سکوت تان درجریان وقایع
 25بهمن به نوعی با ضد انقالب همراهی کردید ،با مواضعی
ک��ه نماین��دگان اص�لاح طل��ب و برخ��ی چهره های ش��اخص
گرفتند ،اینگونه به نظر می رسد که این جریان "می خواهد"،
یا "مجبور" است دامن خود را از این وصله های ناجور پاک کند.
بخواهید یا نخواهید ،دیریازود ،قطار اصالحات با همه ضعف ها
و قوت هایش دوباره به راه خواهد افتاد .آنانی که زمانی اعالم
کردند «باید خاتمی را از قطار اصالحات پیاده کرد» اکنون شما
را البته به همراه خودشان از این قطار پیاده کرده اند اما به نظر
نمی رسد قطاراصالحات زیاد منتظر شما بماند.
جناب آقای خاتمی
همیشه خیلی زود دیر می شود و این بار اگر دیرشود»...
زود دیر نشد
عزیزان و بزرگان اصالحات!
اگر آقای خاتمی آن روز تکلی��ف خود را با بران��دازان و اصالح
طلب نماها روش��ن کرده بود ،امروز ش��ما در چنین ش��رایطی
گرفتار نمی ش��دید .جالب آنکه خالف آنچه آن زمان نوشتم تا
مدت ها «هنوز دیر نش��ده بود» چرا که رهبری برای انتخابات
مجلس نه��م پی��ام فرس��تادند که اگ��ر جری��ان اصالح��ات در
انتخابات ش��رکت کند نامزدهایش مورد حمایت قرار خواهد
گرفت (مگر کس��انی که در جریان ح��وادث  88حکم قضایی
قطعی گرفته اند) متاس��فانه با اینکه این مس��ئله ابتدا از سوی
آقای خاتمی مورد توجه ق��رار گرفت اما بازه��م همان اصالح
طلب نماه��ای اهل نفاق در لحظ��ات آخر اج��ازه ندادند آقای
خاتمی اصالحات واقعی را از بن بس��تی که خود را در آن قرار
داده است ،خارج کند و متاسفانه اصالحات ،سیاست قهر در
انتخابات مجلس نهم را در پیش گرفت .اما علیرغم این شرایط
شما حتما به یاد دارید که با وجود این رفتار و جواب رد دادن به
چندین پیام آشتی جویانه از سوی نظام ،باز هم «هنوز دیر نشده
بود» و همین که آقای خاتمی به توصیه دوس��تان دلس��وز خود
عمل کرد و با وجود سیاس��ت تحریم اصالح طلبان منافق ،در
انتخابات شرکت کرد و در شهرستان دماوند رای داد ،با بیاناتی
که رهبری چند روز بعد از انتخابات انجام دادند جزو معتقدین
به نظام محس��وب ش��د« :بنابراین هر کس��ی به نظام اسالمی
اعتقاد دارد ،در این اعتقاد صادق اس��ت ،شرکت در انتخابات
را وظیفه خودش می داند؛ ولو حاال ممکن است اعتراضی هم
به یک چیزی ،به خود این انتخابات ،به یک ش��کلی از اش��کال
انتخابات داشته باش��د؛ لیکن در عین حال با وجود اعتراض،
وارد می��دان انتخابات میش��ود؛ ای��ن وظیفه اس��ت .بنابراین
همهکس��انی که در سرتاس��ر کش��ور وارد این عرصه شدند ،به
این واجب عمل کردند؛ این وظیفه را انجام دادند؛ فهم صحیح
خودشان را نشان دادند».
اما این رویکرد جذب حداکثری ،نه تنها با پاس��خی مناسب از
س��وی آقای خاتمی روبه رو نش��د بلکه آقای خاتم��ی دوباره به
بازی اصالح طلب نماهای منافق تن داد و با اس��تقبال علنی،
دلگرمی دادن و حضور در منزل محکومان قضایی آزاد ش��ده
حوادث  88که به اتهام براندازی نظام ،مجرم ش��ناخته ش��ده
بودند ،به صورت علنی و رسمی خود را حامی براندازان نظام
معرفی کرد و متاسفانه این اقدام نه یک بار و دوبار بلکه به اندازه
ای تکرار ش��د که چشم پوش��ی از آن ناممکن ش��د و گرچه «نه
خیلی زود» ولی «سرانجام دیر شد».
فرصت جدید را غنیمت بشمارید
موثران جریان اصالحات!
اکنون با سخنانی که رهبری در دیدار مردم آذربایجان مطرح
کردند و توضیحاتی که آقای جهانگیری از جلسه اش با ایشان
ارائه کرده اس��ت ،فرصتی جدی پیش روی ش��ما ق��رار گرفته
است .رسانه های خارجی و همان جریان اصالح طلب نمایی
که مخالف نظام اس��ت اما خود را پش��ت اص�لاح طلبان پنهان
کرده ،تالش کردند سخنان رهبری در مخالفت با طرح آشتی
ملی را مخالفت با اصالحات نش��ان دهند اما سخنان رهبری
صریح و روشن است .ایشان با طرح آشتی ملی مخالف هستند
چون نظام هیچ وقت با اصالحات قهر نبوده است که بخواهد
امروز با آن ها آش��تی کند و یک��ی از مصادیق کامال روش��ن آن
غیر از مواردی که قبال ذکر شد ،این است که االن آقای عارف
نماینده مجلس و رئیس یک فراکسیون از اصالح طلبان است
و از همه روشن تر اینکه ،یک اصالح طلب یعنی آقای پزشکیان
نایب رئیس یکی از قوای س��ه گانه کش��ور اس��ت و بس��یاری از

همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمةالزهرا (سالما...علیها) ،امسال نیز همچون سالهای گذشته ،مجلس عزاداری در حضور رهبر
معظم انقالب برگزار می شود.به گزارش پایگاه دفترحفظ ونشرآثاررهبرانقالب،این مراسم از دوشنبه  95/۱۲/9تا جمعه  95/۱۲/13به مدت
پنج شب از نماز مغرب و عشاء در حسینی ه امام خمینی(رحمةا )...واقع در خیابان فلسطین جنوبی ،پایینتر از تقاطع جمهوری برگزار میشود.

اصالح طلبان وزیر ،معاون وزیر و ...هس��تند .البته اگر منظور
از آشتی ملی ،آشتی نه با اصالح طلبان بلکه با اقدام کنندگان
به براندازی نظام و حامیان آن هاس��ت ،جواب روش��ن اس��ت.
چنین آش��تی ملی با هیچ منطق��ی جور در نمی آی��د مگر برای
نظامی که اقتدار خود را از دست داده باشد و برای حفظ خود
مجبور شود به اقدام کنندگان علیه خود امتیاز دهد که روشن
است جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام مردمساالر ،مقبول
و دارای اقتدار مشروع در چنین موقعیتی قرار ندارد.
بنابراین خالف جوسازی صورت گرفته ،پیام رهبری به اصالح
طلبان روشن اس��ت ،نظام اصالح طلبان را درون خود تعریف
می کند اما با اقدام کنندگان برای براندازی نظام قهر است و
خواهد بود و اگر کسی از میان اصالح طلبان خود را با براندازان
پیوند زده باش��د یا پیوند بزند ،طبیعی اس��ت که ب��ه ناچار وارد
دایره آنان شده و جزو طرد شدگان قرار گرفته یا می گیرد و اگر
خود را از دایره آنان خارج کرده باشد یا از این پس خارج کند ،به
عنوان بخشی از بدنه نظام تلقی خواهد شد و این پیام فرصتی
دوباره برای ش��ما ب��ه عن��وان هدایتگ��ران جری��ان اصالحات
ایجاد کرده اس��ت .اکنون بهترین فرصت است که اصالحات
گام نهایی برای بازیافتن جای��گاه اصلی خود را بردارد .همان
طور که ذکر ش��د تمام مش��کل جریان اصالحات به عده ای بر
می گردد که اعتقادی به جمهوری اس�لامی ندارند ولی نفاق
گونه خود را درون اصالحات جا زده اند و عمال اصالحات را به
سمتی که خود می خواهند می برند؛ کسانی که زمانی فضای
کشور را سیاس��ت زده و همه ارکان کشور را درگیر امور فرعی
کردند ،گاه در مجلس شش��م آن هم��ه جنج��ال و تحصن و...
ایجاد کردند ،گاه دور آقای موسوی جمع شدند و او را به بیراهه
بردند ،گاه اجازه ندادند آقای خاتمی تصمیم نهایی را بگیرد و
به جای قهر ،جواب پیام آش��تی را با آشتی بدهد و اکنون نیز با
پیوند زدن خود به جریان اصالحات اجازه نمی دهند ،مسیری
که از انتخابات  92آغاز ش��د و با انتخابات مجلس دهم در گام
اول تکمیل شد ،گام نهایی خود را بردارد .
اصالحات و اصالح طلب نماها
جنابان بزرگان اصالحات!
به عنوان فردی که به ش��دت معتقد هس��تم انقالب اس�لامی
نیازمند حضور اصالح طلبان به عنوان یک بال مهم در ساختار
نظام اس��ت و به عن��وان تحلیلگری ک��ه در تحلیل��ی کالن می
بین��م اتفاقات ص��ورت گرفته ج��ز به حاش��یه رفت��ن و تضعیف
اصالحات ،ثمره دیگری ب��رای این جریان نداش��ته و نخواهد
داشت ،پیشنهاد می کنم هرچه زودتر تکلیف خود را با اصالح
طلب نماها روشن کنید .اصالح طلب نماهایی که در مبانی با
ش��ما اختالفات فاحش دارند (که مهمترینش ع��دم اعتقاد به
انقالب است) و فقط در ظاهر ش��عارهایی مشابه با شما (مثل
آزادی و دموکراسی و اصالحات ) را مطرح می کنند .اگر این
طیف مخرب که اصالحات جز لطمه ،فای��ده ای از آنان ندیده
اس��ت را از دایره خ��ود خارج کنی��د ،آن وقت خواهی��د دید کم
اعتمادی که نسبت به اصالحات ایجاد شده و خود را در سخت
گیری متاس��فانه بعضا نادرس��ت تایید صالحیت ها نشان می
دهد ،چگون��ه برطرف می ش��ود و در نتیجه چه درهای بس��یار
بزرگتری از آنچه اکنون وجود دارد ،به روی ش��ما باز می شود
و از این رهگذر هم ش��ما و هم نظام و مردم چه منفعتی کس��ب
خواهند کرد.
کمکی که به آقای خاتمی می توانید بکنید
عزیزان متولی اصالحات!
همان طور که در یادداش��ت «جناب آقای خاتمی» نوشتم و در
انتخابات  92و مجلس دهم طلیعه آن را شاهد بودیم ،این مسیر
سرانجام به حول و قوه الهی طی خواهد شد اما هرچه این مسیر
زودتر طی ش��ود ،هم هزینه هایش کمتر خواه��د بود و هم می
توان طیف گسترده تری را درون جریان اصالحات واقعی حفظ
کرد .به عنوان مثال؛ اگر آقای خاتمی به موقع اقدام کرده بود
اکنون اصالحات در شرایط متفاوتی قرار داشت و افراد زیاد و
مهمی در دایره جریان طرد شده قرار نداشتند .متاسفانه آقای
خاتمی ب��ه عنوان مهمترین محور جریان ش��ما ،ب��ا وجود همه
فرصت هایی که به ایشان داده شد ،نه تنها از براندازان فاصله
نگرفت ،بلکه آرام آرام خود را درون آنان تعریف کرد .البته بنده
هیچ گاه در جلسات خصوصی با آقای خاتمی شرکت نداشته ام
اما می توانم مدعی شوم دلیل این که ایشان این مسیر اشتباه را
طی کرده است ،نه عدم باور فکری و اعتقادی به نظام جمهوری
اسالمی بلکه نداشتن تحلیل درست ،عدم شجاعت در پرداخت
هزینه و تاثیرپذیری از اصالح طلبان غیر معتقد به انقالب است.
بر این باورم که ش��ما امروز اقدام کنید و آق��ای خاتمی را تحت
فشار قرار دهید که یا خود را از چنبره اصالح طلبان غیرانقالبی
خالص کند یا در غیر این صورت شما مجبور می شوید بدون او
هزین��ه مرزبن��دی اص�لاح طلب��ان انقالب��ی و غیرانقالب��ی را
بپردازید .مطمئن هس��تم که آقای خاتمی از می��ان دو گزینه؛
اول قبول هزینه مرزبندی با معاندان و ماندن در جمع جریان
اصالح��ات واقع��ی و دوم پذی��رش هزین��ه جامان��دن از قط��ار
اصالحات و ماندن در جبهه براندازان نظام ،همراهی با ش��ما
را انتخاب خواهد کرد .در این ص��ورت با اینکه این ادعا در حد
من نیست اما پیش بینی می کنم که در صورت «اصالح»(، )1
بزرگ منشی رهبری و اعتقاد عمیق ایشان به جذب حداکثری،
باعث می شود که دوباره «دیر نشده باشد».
پی نوشت( :)1منظور از اصالح در این جا اشاره به آیه زیر است
که بعد از توبه که مربوط به رابطه بین فرد و خدا اس��ت ،آسیب
هایی که در حوزه اجتماعی زده شده است باید اصالح شود.
ک َو َأ ْص َل ُحوا َفإ ّ َِن هّ َ َ
ذين تا ُبوا ِم ْن َب ْع ِد ذ ِل َ
«ِ ا ّ َ
حيم
ال ا ّ َل َ
ور َر ٌ
الل َغ ُف ٌ
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•• آقای روحانی برای سبد کاال به این جانب به
عنوان معلول و تحت پوشش اداره بهزیستی چرا
به خانواده شش نفره فقط به یک نفر سبد کاال
تعلق می گیرد؟ بعد اعالم می شود به افراد تحت
پوشش بهزیستی سبد کاال می دهیم!
•• دوس��ت عزیز مسئولیت مشکل گ��ران��ی و
بیکاری و افزایش قبض آب ،برق  ،گاز و تلفن با
آقای کریمی قدوسی نیست با دولت است!
•• دوست عزیز از به میدان آمدن بقایی  ،رستم
قاسمیووزیرمسکناحمدینژادتعجبنکن،از
برسرکارماندنترسوهاییکهقلباقتدارهسته
ای ایران را با افتخار با سیمان پر کردند متعجب
باش!
•• در این شرایط بی آبی و خشکسالی بهترین
روش،کاشتمحصوالتیاستکهبهآبکمتری
نیاز دارد مثل زعفران و در صورت برنامه ریزی
برای ص��ادرات ،ارزآوری زیادی نسبت به بقیه
محصوالتکشاورزیونیزاشتغالزاییبیشتری
به همراه دارد.
•• خدمتهمشهریکهگفتندحقوقکارمندان
مرتب افزایش پیدا می کنه باید بگم سالی یک
بار حقوق افزایش پیدا می کنه و قبل از افزایش
حقوقتماماجناسگرانمیشه.افزایشحقوق
تاثیری در زندگی کارمند نداره!
•• خدمت بزرگواری که از آقای کریمی قدوسی
یا دیگر نماینده های مجلس ایراد گرفته عرض
کنم االن بهترین و راح��ت ترین ک��اری که یک
نماینده می تواند انجام دهد ایراد گرفتن ،حرف
زدن و سخنوری است که همه نماینده های ما
الحمدهلل مهارت خاصی در این خصوص دارند.
اما عمل به قول و قرار و دیدن معایب خود ،کاری
است بسیار دشوار و ناشدنی.
•• نمی دانم چرا برخی افراد متن ها را نخوانده
نظر می دهند! در نوشته های ناخوانده اتفاقا
منبع وجود دارد .حرف از خاطرات افراد است.
اگر حوصله ندارید یا نمی خواهید بعضی چیزها
را بشنوید ،تقصیر نویسنده چیست!
•• شخصی پ��ی��ام داده ب��ود ک��ه چ��را دول���ت و
مجلسیان فکری برای طرح ازدواج موقت نمی
کنند که دیگر شاهد به وجود آمدن دخمه های
وحشت نباشیم؟ جواب :برای این که خانم ها با
این نوع ازدواج مخالف هستند.
••نوشته بودید که مردم ساالنه هفت میلیارد
تومان صرف خرید پوشاک می کنند که فکر می
کنم هفت میلیارد دالر صحیح است.
خراس��ان :با تش��کر از دقت نظر شمامخاطبان
گرام��ی ،الزم ب��ه توضیح اس��ت خبر مذک��ور از
خبرگزاری ایس��نا نقل ش��ده و ای��ن خبرگزاری
به اش��تباه به جای دالر تومان نوش��ته بود و بعد
اصالح کرد و عدد صحیح  7میلیارد دالر است.
•• براساس آمار اعالمی از طرف رئیس هیئت
مدیره انجمن نساجی هر ایرانی در سال فقط
 100تومان پوشاک خرید می کند .تقریبا یک
انگشت پا رو می شه با جوراب پوشاند .ماشاء
ا ...به این اشراف اطالعاتی؟ شایدم کلکی تو
کارشه؟ یا شما اشتباه چاپی داشتید؟
•• همین ک���راوات پروفسور کاتوزیان تقلید
کورکورانه از غرب نیست؟! صد البته که هست!
•• قطار دولت سابق در انتخابات  96تکمیل
شد ،بذرپاش معاون اول ،بقایی معاون اجرایی،
رستمیوزیرنفت،جایوزیرمسکنخالیاست،
شاید ایشان با کاندیدا شدن رای بیاورد و فکری
به حال مسکن مهر بکند و مردم را از این نا به
سامانی نجات دهد.
•• کسبه ای که در نمایشگاه بهاره غرفه می
گیرند ،لطفا کاالها و اجناس با کیفیت عرضه
کنند نه کاالهایی که در یک سال فروش نرفته و
بی کیفیت است!
•• کارتمعافیتپایانخدمتمراگمکردهام.چند
بار رفتم حوزه نظام وظیفه میگن توی سیستم
ثبت نشده ،ج��واب نمیدن ،باید چکار کنم؟
•• پیشنهادی که این بنده حقیر به عنوان یک
شهروند دارم ای��ن اس��ت که قبل از انتخابات
کسانی که در انتخابات شرکت می کنند ،میزان
دارایی های خود را به ملت معرفی کنند تا مبنا
باشد.
•• از بانک کشاورزی چهار میلیون وام گرفتم ،تا
حاال بیش از پنج میلیون پرداخت کرده ام .برای
تسویه رفتم بانک ،می گن هرچی دادی سود وام
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بوده ،حاال اصل وام رو بده! این جوری چه خیری
واسه مردم داره؟
•• با سالم به خراسان عزیز ،تو را به خدا گزارشی
از ای��ن ک��ه ک��ی پ��ول م��ا س��ه��ام��داران پ��دی��ده به
دستمان می رسد ،تهیه کنید.
•• دربارهدرجپیامانتقادیاینجانبدرروزنامه
یکشنبه ،خواستم از روابط عمومی مخابرات و
روزنامه خراسان بابت پیگیری موضوع تشکر
کنم.
•• لطفا درباره ما جانبازان که احتیاج به دارو
داریم ،قرارداد بین بنیاد و بیمه ایران سریع تر
حل بشه ،ما داریم درد می کشیم!
•• دقیقا دو سال از تحویل تیبای من می گذرد،
هنوز میل بکسل را تحویل نداده اند! جالب این
که بدون این قطعه کم ارزش باید طناب را داخل
موتور ببندی و خودرو را بکسل کنی .برای سایپا
متأسفم!
•• امروز رفتم گوشت گوسفند خریدم ،کیلویی
44هزار تومان .من نمی دانم چرا  124قاطع
عمل نمی کند( .شهروند نیشابوری)
•• حسادت در همه آدم ها می تواند بروز کند و
مرد و زن ندارد .هر انسانی هر چقدر زشتی از
خودش نشان دهد به همان اندازه هم در نظر
خدا و خلق «بی ارزش» می شود« .حسادت»
اولینگناهیبودکهفرزندآدمرویزمینمرتکب
شد ،آن هم توسط قابیل! حسد یعنی آتش .آدم
حسود اول خ��ودش را آتش می زند و بعد می
خواهد دیگران را هم بسوزاند!
•• در برخی مغازه های آرایشگری دیده شده که
اقدام به برداشتن خال یا زگیل می کنند .آیا این
کار جرم و مغایر با اصول بهداشتی نیست؟!
•• در حالی که دستگاه های خودپرداز بانک
رفاه در زمان انتقال وجه ،هزینه انتقال وجه را
5000ریال اعالم می کنند ولی بعد از تراکنش
مبلغ 7000ری����ال از حساب مشتری بابت
کارمزد کسر می کنند .آیا این کار بانک به عنوان
یک بنگاه اقتصادی که حساب ری��ال به ریال
خودش را دارد ،درست است؟
•• من یک بازنشسته هستم .به تازگی برای
دریافت حقوق مبلغ 10هزار ریال توسط بانک
صادرات کارمزد دریافت می شود ،سودی هم
بابت ماندن موجودی در حساب پرداخت نمی
شود .چندرغاز حقوق بازنشستگی ارزش این
بازی ها را دارد؟ چه کسی پاسخ گوست؟
•• بانک تجارت ب��رای ص��دور ک��ارت دوه��زار و
300ت��وم��ان و کشاورزی 10ه��زار تومان می
گیرد .این بی نظمی ها یعنی چه؟
•• لطفا رسیدگی کنید که بخشودگی جریمه
دیرکرد وام ها شامل همه بانک ها و صندوق ها
شود .خوشحال بودم که جریمه هایم بخشیده
می شود .رفتم صندوق فرشتگان گفتند شامل
صندوق ها نیست .مسئوالن اگر کاری انجام
میدهندبایدشاملهمهباشددرغیراینصورت
انجام ندهند.
•• ازخبرنگارمحترمخراسانخواهشمیکنیم
درب��اره قانون جدید اداره دارای��ی در خصوص
دریافت مالیات انتقال امالک تجاری و اداری
مفصلتحقیقکند.مالیاتانتقالنسبتبهدوسال
گذشتهیکبارهحدودششبرابرشدهاستودولت
چراغ خاموش به جان ملت گرفتار افتاده است.

جوابیه بانک ملی ایران
در خصوص ضمانت برای وام

عط��ف ب��ه مطل��ب من��درج در بخش پی��ام های
مردمی آن روزنامه محترم ،مورخ1395.12.1
در س��تون پیام مردمی مبنی بر «دریافت اوراق
ضمانتی فراوان ب��رای دریافت وام» توضیحات
ذیل ایفاد می شود.خواهش��مند اس��ت دستور
فرمایی��د ب��رای تنوی��ر اف��کار عموم��ی ،مطلب
مذکور را در اس��رع وقت در آن رسانه وزین درج
کنند«.طی بررس��ی ه��ا و پیگیری ه��ای انجام
شده ،در هیچ یک از ش��عب بانک ملی ایران در
شهرستانقوچان،موردذکرشدهمشاهدهنشد.
ش��هروند محترم در صورت داشتن مستندات،
مراتب را از طریق ش��ماره تلفن 60992369
ی��ا  60993859پیگی��ری کند».توفیق��ات
روزافزون جناب عالی و همکاران را از درگاه ایزد
منان خواستار است.
اداره کل روابط عمومی


اخبار
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه  96پایان یافت

انتقاد امام جمعه اصفهان از تغییر
فرماندار این شهر در آستانه انتخابات

بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های زیر  100میلیون در سال  96تمدید شد

احمد رضوانی نایینی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار
جدید شهرستان اصفهان منصوب شد.
به گزارش ایرنا،رضوانی نایین��ی جایگزین فضلا...کفیل
ش��د.احمد رضوانی نایینی پیش از ای��ن فرماندار خمینی
شهر بود.
این در حالی اس��ت که امام جمعه موقت اصفهان تغییرات
دررأس فرمان��داری اصفه��ان درآس��تانه انتخاب��ات را
پسندیده ندانس��ت و گفت :این طور به ذهن میآید که در
این ایام خاص ،این تغییر معنی و مفه��وم انتخاباتی دارد.
حجتاالس�لام محمدتق��ی رهبر که با تس��نیم س��خن می
گفت ،افزود :فرماندار اصفهان قبل از این سابقه برگزاری
چندین دوره انتخابات را داشته و موفق بوده است ،بنابراین
تغییر کسی که تجربه این کار را دارد و انتخاب فردی که این
تجربه را ندارد سوال برانگیز است.
بر اساس این گزارش فضلا...کفیل از سال  90به عنوان
فرماندار شهرستان اصفهان منصوب شدو آخرین بازمانده
از دولت دهم در ستاد انتخابات استان اصفهان بود.

محمد اکبری  -با پایان بررس��ی بخ��ش درآمدی
الیحه بودجه س��ال ، ۹۶در دو شیفت کاری سقف
درآمدی الیحه بودجه تعیین شد و مجلس با تعیین
سقف  398هزار میلیارد تومانی برای بودجه ،96
نسبت به الیحه دولت ،بودجه را با انبساط  27هزار
میلیارد تومان��ی مواجه کرد .به گزارش خراس��ان
پ��س از اتمام بخ��ش درآم��دی الیح��ه بودجه ،96
سقف این الیحه 398 ،هزار میلیارد تومان ،شامل
 345هزار میلیارد تومان منابع عمومی و  51هزار
میلی��ارد تومان درآم��د اختصاص��ی وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی اعالم ش��د .مجلس همچنین در
جریان بررس��ی بخش درآمدی الیحه بودجه سال
 1396کل کشور  ،حکم تبصره  35قانون اصالح
قانون بودجه سال 95را که شامل بخشودگی سود
و جرایم وامهای کمتر از 100میلیون تومان است،
برای سال  96تمدید کرد.

▪ ▪سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از
صادرات نفت  ۳۰درصد تعیین شد

نماین��دگان مجل��س س��هم صن��دوق توس��عه ملی
از مناب��ع حاصل از ص��ادرات نفت خ��ام و میعانات
گازی را  ۳۰درص��د تعیی��ن کردن��د .ب��ر همی��ن
اس��اس س��هم ش��رکت ملی نف��ت  14.5درصد و
مناط��ق نفتخی��ز ،گازخی��ز و کمتر توس��عهیافته
از درآم��د نف��ت نی��ز  3درص��د تعیی��ن ش��د.
▪ ▪الریجانی برداشت از صندوق توسعه برای
آبرسانی به روستاها با موافقت رهبری است

در جریان بررسی بندهای مرعا مانده الیحه بودجه
رئیس مجلس گفت :رهبر معظم انقالب به مس��ئله
آبرس��انی به روس��تاها عنایت دارن��د و اجماال اجازه
دادند ک��ه مجلس به موض��وع برداش��ت از صندوق
توس��عه ملی برای آبرس��انی به روس��تاها ورود کند.

الریجانی تصریح کرد :نباید ایراد قانون اساسی به
برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی
همانند آبیاری تحت فش��ار و آبرس��انی به روس��تاها
گرفته ش��ود؛ چرا که با مق��ام معظم رهب��ری دراین
خصوص صحبت شده است.
▪ ▪تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان مجل��س در ادامه بررس��ی بخش های
درآم��دی الیح��ه بودج��ه ضم��ن تمدید یک س��اله
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،س��از و کار دریافت
این نوع مالیات از مودیان را نی��ز تعریف کردند که
بر این اساس مأخذ مالیات بر ارزش افزوده ،ارزش
محصول برای مصرف نهایی اس��ت و موارد استثنا
به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی
و صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و
کشاورزی ،به تصویب هیات وزیران میرسد.

معاون اقتصادی وزیر کشوربا اشاره
به موافقت وزیر کشور خبر داد:

پس از 20سال به دلیل خشکسالی

مجوزبهپدیدهبرایتبلیغاتدررسانهها

تاالب«جازموریان»
جان گرفت

مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و توس��عه منطق��ه ای وزارت
کش��ور ،از موافقت رحمانی فضلی وزیر کشور ،با انجام تبلیغات
رس��انه ای قانون��ی م��ورد نیاز ش��رکت پدی��ده ش��اندیز از طریق
س��ازمان صدا و س��یما و دیگر رس��انه های عمومی ملی و محلی
خب��رداد.
به گزارش خراس��ان رضوی بابک دین پرست  ،با اعالم این خبر
اف��زود :رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور ،در این مج��وز ویژگی ها و
ش��رایط مهمی را برای انجام صحیح و مناس��ب این اقدام بسیار
تاثیرگذار ،در راس��تای جلب مش��ارکت های مردمی برشمرده
اند و مورد تاکی��د قرار داده اند.معاون اقتصادی وزیر کش��ور در
خاتمه اظهار داش��ت؛ مراتب عصر امروز به اس��تاندار خراس��ان
رضوی و رئیس س��تاد تدبیر و ساماندهی ش��رکت های سرمایه
گذاری و موسس��ات مالی و اعتباری اس��تان اب�لاغ گردید تا در
راس��تای اجرای دقیق این امر مهم تمهیدات و تدارکات الزم را
معم��ولدارد.

تاالب خش��کیده جازموریان در پی بارندگی های س��یل
آس��ای روزه��ای اخیر کرمان ب��ار دیگ��ر ج��ان گرفت��ه و
دوس��تداران محی��ط زیس��ت امیدوارند آبگی��ری مجدد
پایانی بر مرگ این تاالب باش��د.
ب��ه گ��زارش مهر ،تاالب جازموری��ان بزرگتری��ن حوضه
آبریز استان کرمان اس��ت که از رودخانه های هلیل رود
و بم پور و صده��ا رودخانه فصلی تغذیه می ش��ود اما این
تاالب از  20س��ال قبل به دلیل خشکس��الی ب��ه بیابانی
بی آب و علف تبدیل ش��د ک��ه در بهترین حال��ت چرا گاه
ش��ترهایس��اربانانمنطقهجازموریانش��د.
این تاالب طی ماه های اخیر به شدت مورد توجه فعاالن
محیط زیس��ت قرار گرفت و معاون محیط زیس��ت رئیس
جمهور نی��ز تاکنون س��ه بار از ای��ن منطق��ه بازدید کرده
وطرح های مطالعاتی برای احیای این تاالب در دستور
کار برخی از مراجع علمی قرار گرفته اس��ت.
CMYK

