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چنـد ماه پيـش رئيـس ميز 
عمليـات ويژه سـيا در اربيل 
عـراق با رئيـس دفتر پسـر 
صـدام و هانی التلفا برادر زن 
صـدام و همچنين نماينده ای 
و  بارزانی هـا  عربسـتان،  از 
منافقين تشـکيل شـد و اين 
اتفاقات را برنامه ريزی کردند. 

طبـق يک تحليل، طراحی اين جريان با آمريکايی ها بود 
که از چند سـال پيش يعنی پس از شکست جريان فتنه 
در سـال ۱۳۸۸ با همـکاری گروهک منافقيـن و با اين 
رويکرد که مقابله با جمهوری اسـالمی در حوزه سياسی 
موفـق نخواهد بود، نتيجه گرفتند که بايد اعتراضات در 
جمهوری اسـالمی را در حوزه های اجتماعی - اقتصادی 

متمرکز نمايند.

حاصـل  آشـوب ها   ايـن 
طراحی بيگانگان است.

هدف اغتشاشات اخير که توسط 
عوامـل خودباختـه داخلـی و به 
سرکردگی آمريکا، صهيونيست و 
کشـور های مرتجع منطقه صورت 
گرفت، تحميل شکسـت به نظام 

جمهوری اسالمی ايران بود.

قصه اين اسـت که پول را عربسـتان داد، طراحی را 
آمريـکا انجام داد و قرار بود از اتاق آمريکا از هرات و 
اربيل کم کم سـالح به ايران بيايد و به قول خودشان 

در بهمن ماه کار را تمام کنند.

طـراح اصلی اين پروژه، يک آمريکايی به نام مايکل اندريا، مسـئول سـابق مبارزه با 
تروريسـم سازمان سـيای آمريکا است و اتاق عملياتی متشـکل از سه ضلع آمريکا، 

صهيونيست و آل سعود نيز برای اين ناآرامی ها تشکيل شده بود.

 آمريـکا و ديگـر قدرت هـای 
اسـتکباری به دنبال تشـديد 
آن  از  حمايـت  و  اعتراضـات 

هستند.

هشـتگ ها و پيـام مربوط به 
امريـکا،  از  ايـران  اوضـاع 
انگليـس، عربسـتان و ديگر 

کشورها هدايت می شوند. 

در اغتشاشـات اخير شاهد 
هسـتيم کـه مـوج سـوار 
و  اسـرائيل  آمريکا،  اصلی، 

منافقان هستند.

از مردم می خواهيم که مسير 
و  اغتشاشـگران  از  را  خـود 
آشـوبگران جدا کنند. عده ای 
بر اين موج ها سـوار می شوند 

واين اشتباه است.

خراسـان  اسـتان  مسـووالن 
رضـوي اعـالم كرده اند برخي 
جريان هاي منسوب به يكي از 
مسـووالن سـابق در آغاز اين 
تجمع  و اعتراض ها در مشهد و 
مناطـق ديگر كـه در ادامه از 
دسـت رها شـد و به اغتشاش 

رسيد دخالت  داشته اند.
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سيد احمد خاتمی
خطيب جمعه تهران
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پشت پرده هاى ناآرامى هاى اخير

»مشهد« نقطه شروع حوادثي بود كه بيش از يك هفته 
كش��ور در گير آن بود. اما منش��ا واقعي اين تظاهرات 
كجاس��ت؟ اين پرس��ش مهمي اس��ت كه اين روزها 
گرچه پاسخ هايي مش��ابه دارد اما برخي روايات خاص 
از جريان اعتراضات يك هفته اخير نش��ان مي دهد در 
مورد سرمنشا اين حوادث و آغاز كنندگان آن در داخل 
ناگفته هايي وج��ود دارد كه برخي مس��ووالن تالش 
مي كنند در لفافه به آن اش��اره كنند. مقص��ر بيرون از 
ايران ش��ايد راحت تر و كمي با جزييات بيشتر معرفي 
ش��د. روز گذش��ته عباس��علي جعفري دولت آب��ادي، 
دادس��تان ته��ران دومين مقام مس��وولي ب��ود كه به 
سرمنش��ا داخلي ح��وادث روزهاي اخير اش��اره كرد؛ 
اش��اره اي كه همان حرف  هاي فرمانده س��پاه را تاييد 
مي كرد. همان طور كه سيزدهم دي سرلشكر جعفري 
از احتمال دخالت يك مسوول س��ابق در ناآرامي هاي 
اخير سخن گفت روز گذشته هم دادستان تهران تاييد 
كرد تظاهرات مش��هد با فراخوان هاي داخلي ش��كل 
گرفت كه بعد از آن دشمن بر موج ايجاد شده سوار شد. 
با اين حال هنوز هيچ مقام رس��مي امنيتي، اطالعات 
دقيقي كه دس��ت كم در حوزه داخلي قاب��ل ارجاع به 
دس��تگاه قضايي باش��د، ارايه نكرده اس��ت. تظاهرات 
خياباني از روز پنجشنبه هفتم دي آغاز شد؛ شهري كه 
ش��ايد پيش و بيش از تهران از موسسات مالي اعتباري 
آسيب ديده  بود. بنابراين وضعيت اقتصادي و پديده اي 
به نام »پديده شانديز« ش��رايط مناسبي براي اعتراض 
به وجود آورده ب��ود. اعتراضات اما به مش��هد منحصر 
نماند و به چند س��اعت نرس��يده خيابان ها و ميادين 
اصلي ش��هرهايي چون ش��اهرود، كاش��مر، نيشابور و 
قوچان هم به محلي ب��راي تجمع هاي اعتراضي مبدل 
ش��د. موج اعتراضات كمتر از يك روز به غرب كش��ور 
كشيد و بعد بسياري از ش��هرهاي ديگر را درگير كرد. 
شروع تظاهرات از »مش��هد« به عنوان پايگاه مخالفان 
دولت اي��ن پي��ام را به همراه داش��ت كه س��اماندهي 
ويژه اي از س��وي منتقدان سرس��خت روحاني صورت 
گرفته اس��ت. از همين روي ش��ايد وقتي چند روز بعد 
از تظاهرات خياباني پروژه »اس��تعفاي روحاني« كليد 

خورد؛ محمود واعظي، ريي��س دفتر رييس جمهوري 
در واكنش به ادعاي درخواس��ت جمعي از دانشجويان 
دانشگاه هاي تهران براي استعفاي حس��ن روحاني از 
مقام رياست جمهوري تلويحا به منشا تظاهرات اشاره 
كرد و گفت »كساني كه اينگونه اظهارنظر مي كنند بايد 
جاي پاي شان را در شروع تحركات اخير در مشهد هم 
ببينيد.«زماني كه فضا به س��مت خشونت  آميز شدن 
پيش رف��ت و اعتراضات به س��مت و س��وي راديكال  
شدن پيش رفت، تحليل ها ش��كل و شمايلي ديگر به 
خود گرفت. ديگر ش��هر آغاز كننده تظاهرات خياباني 
درجه اي از اهميت نداش��ت و حاال بايد سرمنشا اصلي 
اين اعتراض ها مورد بررسي قرار مي گرفت. »منشا اين 
تظاهرات كجاست؟« پرسش��ي بود كه روزهاي بعد به 
صورت جدي مطرح شد. تحليلگران، مقامات امنيتي، 
قضايي و نظامي، دولتي ها و فعاالن سياسي و مسووالن 
تقنيني همه درصدد پاسخ به اين پرسش بودند. آتش 
تظاهرات خياباني هر روز ش��عله ورتر مي شد و در اين 
ميان برخي كانال ه��اي تلگرامي ضد نظ��ام در فضاي 
مجازي بي تاثير نبود. از همين روي دستور فيلترينگ 
باالخره صادر شد. پس از آنكه فضا تا حدودي به سمت 
آرام تر ش��دن پيش رفت؛ اظهارات در مورد سرمنش��ا 
اين ح��وادث يك به يك آغاز ش��د. يك��ي از مهم ترين 
اظهارنظرها در مورد سرمنش��ا تظاه��رات توضيحات 
سرلشكر محمدعلي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران 
بود. كدهاي��ي ك��ه او در تحليل و توضي��ح اعتراضات 
داشت نشان از دخالت برخي مس��ووالن سابق در آغاز 
اين حوادث داش��ت. او گرچه امريكا، صهيونيست ها و 
آل سعود را دشمنان قس��م خورده  ايران اعالم كرد كه 
قصد انتقام گيري داشته  و دارند، توضيح داد: »امريكا، 
صهيونيست ها و آل س��عود به داعش دس��تور ورود به 
ايران داده اند و برخي تيم هاي پيش��روي آنها نيز وارد 
شده اند تا دست به انفجار و خرابكاري بزنند.« با اين حال 
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تاكيد كرد كه 
پيشروهاي اين گروه جنايتكار هم اكنون تحت كنترل 
هستند و نيروهاي ضعيف اين گروهك تروريستي هم 
اگر جرات دارند از مرزهاي ايران اس��المي عبور كنند. 
نكته قابل توجهي كه فرمانده س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المي روز س��يزدهم دي مطرح كرد ادعاي برخي 
مسووالن اس��تان خراس��ان رضوي بود. بر اساس آنچه 
سرلشكر جعفري بيان كرد مسووالن اين استان اعالم 
كرده اند برخي جريان هاي منسوب به يكي از مسووالن 
سابق در آغاز اين تجمع  و اعتراض ها در مشهد و مناطق 
ديگر كه در ادامه از دست رها شد و به اغتشاش رسيد، 

دخالت  داشته اند. 
عالوه ب��ر فرمانده س��پاه پاس��داران، علي ش��مخاني، 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ني��ز از تحريك مجازي 
كش��ور هاي بيگان��ه گف��ت. ش��مخاني در گفت وگو با 
الميادين تاكيد كرد »هشتگ ها و پيام مربوط به اوضاع 
اي��ران از امريكا، انگليس، عربس��تان و ديگر كش��ورها 
هدايت مي شوند. ملت ايران در قبال دخالت سعودي ها 
حس��اس هس��تند و حساس��يت آنها حتي بيش��تر از 
دخالت هاي دونال��د ترامپ، رييس جمه��وري امريكا 

است.«
روزهاي نخس��تين تظاه��رات خيابان��ي گرچه اغلب 
مسووالن و فعاالن سياسي تالش داشتند حق اعتراض 
را براي مردم به رسميت بشناسند اما هر چه اعتراضات 
به سمت راديكاليزه ش��دن پيش رفت تحليل سرمنشا 
آن هم پيچيده تر ش��د و از اينجا بود كه برخي روايت ها 
از سرمنش��ا حوادث به سمت كش��ورهاي غربي رفت و 
س��خن از »موج س��واري« مخالفان خارجي جمهوري 
اسالمي به ميان آمد. سيد احمد علم الهدي يكي از اولين 
چهره هايي بود كه واكنشي از اين دست نشان داد. او در 
قامت خطيب جمعه مشهد مدعي شد »در اغتشاشات 
اخير شاهد هستيم كه موج سوار اصلي امريكا، اسراييل و 

منافقان هستند.«

صادق آملي الريجاني، رييس دستگاه قضا نيز از مردم 
خواس��ت مراقب اين موج سواري باش��ند و صف خود 
را از اغتشاش��گران جدا كنند. او در جمع مس��ووالن 
قضايي خطاب ب��ه مردم گفت »از م��ردم مي خواهيم 
كه مس��ير خود را از اغتشاش��گران و آش��وبگران جدا 
كنند. عده اي ب��ر اين موج ها س��وار مي ش��وند و اين 
اش��تباه است.«س��يد احمد خاتم��ي، خطيب جمعه 
تهران هم در دومين نماز جمع��ه پس از اين حوادث از 
پروژه اي گف��ت كه قرار بوده تا بهمن امس��ال در ايران 
اجرايي ش��ود. او سرمنش��ا اعتراضات اخير را اينگونه 
روايت كرد: »دنياي اس��تكبار اين روزه��ا دم به دم در 
حال شكس��ت خوردن اس��ت؛ داعش دس��ت پرورده 
خودشان بود و مي گفتند براي آزادسازي موصل، 30 
سال زمان الزم است اما ديديم كه به كمك ايران، اين 
شهر هشت ماهه آزاد ش��د. آن قدرتي كه اينها را ناكام 
گذاشت جمهوري اسالمي بود. اينها پول هاي زيادي 
خرج كردند تا سوريه شكس��ت بخورد؛ قصه اين است 
كه پول را عربس��تان داد، طراحي را امريكا انجام داد و 
قرار بود از اتاق امريكا از هرات و اربيل كم كم س��الح به 
ايران بيايد و به قول خودشان در بهمن ماه كار را تمام 
كنند.«احمد جنتي، دبير ش��وراي نگهب��ان و رييس 
س��تاد امر به معروف و نهي از منكر در توصيف كساني 
كه اعتراضات را به خشونت كش��يدند از واژه »اشرار« 
اس��تفاده كرد و گفت: »در اين اغتشاش��ات، ش��اهد 
بوديم كه برخي اشرار در كنار افرادي كه به مشكالت 
اقتصادي معترض بودند، قرار گرفتند و كار را به جايي 
كش��اندند كه دش��منان كش��ور و به خصوص برخي 
مسووالن امريكا از اين اغتشاشات حمايت كردند، اين 
اغتشاشات از جمله منكراتي هستند كه دليل به وجود 
آمدن آنها عدم برخورد با منكرات ديگري بوده است كه 
عامل به وجود آمدن گراني و ايجاد مشكالت اقتصادي 
بوده اند.« گرچه در جلس��ه هفتگي ش��وراي نگهبان 
اين آش��وب ها را حاصل طراحي بيگانگان دانست كه 
با هماهنگي برخي عوامل داخلي و با استفاده از بستر 
فضاي مجازي رخ داده اس��ت. س��ردار يداهلل جواني، 
مشاور عالي نمايندگان ولي فقيه س��پاه با بيان اينكه 
تمامي ش��بكه هاي خارجي و اس��تكباري در انتش��ار 
اخبار وقايع ناآرامي ها در كش��ور به وضوح نشان دادند 
كه خود از عوامل مه��م و حمايت كننده اين ناآرامي ها 
هس��تند از ديگر مقامات نظام��ي بود ك��ه از دخالت 
بيگانگان سخن گفت، موضوعي كه مجتبي ذوالنوري، 
نماينده قم و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز 
بر آن تاكيد داش��ت و در همين راستا به تسنيم گفت: 
»پشت پرده اغتشاشات اخير اس��تكبار جهاني است. 
امريكا و ديگر قدرت هاي اس��تكباري به دنبال تشديد 
اعتراضات و حمايت از آن هستند كه ذوق زدگي آنها از 
رفتارشان قابل  مشاهده است.«در دومين جمعه پس 
از آغ��از اعتراضات اغلب ائمه جمع��ه همين تحليل ها 
را در خطبه ه��اي نم��از جمعه شهرس��تان ها مطرح 
كردند. آنها صحنه گردان اين مجموع��ه اعتراضات را 
امريكا، انگليس، رژيم صهيونيس��تي و آل سعود اعالم 
كرده و س��ازمان مجاهدين )منافقين( را در اين ماجرا 
دخيل دانستند. همچنين آيت اهلل كاظم نور مفيدي، 
نماينده ولي فقيه استان گلس��تان مثلث امريكا، رژيم 
صهيونيستي و عربستان س��عودي عامل و ريشه اين 
اقدامات دانس��ت يا آيت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي، 
نماينده ولي فقيه، استان مركزي امريكا و هم پيمانانش 

را عوامل پشت پرده اغتشاشات خواند. 
روايت هاي خاص 

در ميان اظهارات��ي كه امريكا، انگليس، عربس��تان 
و بعضا فرانس��ه را موثرتري��ن عوامل در به آش��وب 
كش��يدن تظاهرات مي دانس��تند، برخي مسووالن 
روايت ه��اي دقيق تر و ش��ايد خاص ت��ري از ماجرا 
داش��تند. محس��ن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در مورد جزيي��ات برنامه ريزي براي 

بحراني كردن شرايط ايران در نشست خبري مجمع 
گفت ردپاي برادر زن صدام در حوادث اخير اس��ت. 
رضايي ماج��را را اين گون��ه روايت ك��رد: »چند ماه 
پيش رييس ميز عمليات ويژه س��يا در اربيل عراق 
با رييس دفتر پس��ر ص��دام و هاني التلف��ا برادر زن 
صدام و همچنين نماينده اي از عربستان، بارزاني ها 
و منافقين تشكيل شد و اين اتفاقات را برنامه ريزي 
كردند. عمليات آنها از اواخر آذر با استفاده از فضاي 
مجازي ش��روع ش��د و در دي و بهمن ماه ادامه پيدا 
كرد كه نام اين عمليات همگرايي نتيجه بخش بود. 
آنها اين عملي��ات را مرحله بندي كردند. مرحله اول 
به دنبال اين بودند كه اكثر ش��هرها از كنترل نظام 
خارج ش��ود تا در مرحله دوم با وارد كردن اس��لحه 
و كش��تن تعدادي از م��ردم، امريكا بتواند ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل را مج��اب كند ت��ا مصوبه اي 
حقوق بش��ري براي اف��زودن تحريم ه��ا عليه ايران 
تصويب كن��د. قرار بر اي��ن بود در مرحل��ه دوم اين 
عمليات، منافقين وارد كش��ور شوند تا اوضاع كشور 
را آش��وب زده تر كنند.«او همچنين بخش مهم اين 
اطالعات يعني دس��ت داش��تن هاني التلفاح، برادر 
همس��ر اول صدام حس��ين را به دس��ت داشتن در 
ناآرامي هاي ايران را توييت كرد كه با واكنش زيادي 
در فضاي مجازي رو به رو ش��د. در حالي كه محسن 
رضايي اربيل ع��راق را منش��ا حوادث اخي��ر ايران 
معرفي كرد، محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل 
كش��ور از يك امريكايي نام برد كه طراح اصلي اين 
پروژه ب��وده و توضيح داد: »طراح اصل��ي اين پروژه، 
يك امريكايي به نام مايكل اندريا، مس��وول س��ابق 
مبارزه با تروريسم سازمان سياي امريكا است و اتاق 
عملياتي متشكل از سه ضلع امريكا، صهيونيست و 
آل سعود نيز براي اين ناآرامي ها تشكيل شده بود كه 
به طور عمده، برنامه ريزي آن به عهده مايكل و يكي 
از افسران اطالعاتي وابس��ته به موساد انجام مي شد 
و هزينه آن ه��م به عهده آل س��عود بود.«همچنين 
عباسعلي جعفري دولت آبادي، دادستان تهران نيز 
به پروژه طراحي ش��ده از س��وي امريكايي ها اشاره 
كرد و مدعي ش��د: »طبق يك تحليل، طراحي اين 
جريان ب��ا امريكايي ها بود كه از چند س��ال پيش با 
همكاري گروهك منافقين و با اين رويكرد كه مقابله 
با جمهوري اسالمي در حوزه سياسي موفق نخواهد 
بود، نتيجه گرفتند كه بايد اعتراضات در جمهوري 
اس��المي را در حوزه ه��اي اجتماع��ي- اقتص��ادي 
متمركز نمايند.«او البته به نكته اي اشاره كرد كه در 
جهت تاييد گفته هاي فرمانده س��پاه پاسداران بود. 
دادس��تان تهران اعالم كرد: »تظاهرات مش��هد در 
اعتراض به گراني، جرقه اي ب��راي حوادث اخير بود؛ 
تظاهراتي كه با فراخ��وان برخي جريان هاي داخلي 
شكل گرفت كه نمونه بارز آن واكنش فرمانده سپاه 
پاس��داران در اين زمينه اس��ت.«در اين ميان علي 
سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي نكته جالبي در مورد دستگيرشدگان قم 
گفت. به گفته س��عيدي »برخي ازافراد اغتشاشگر 
دستگيرشده در قم فرزندان سرمايه داراني هستند 
كه با وجود بيشترين اس��تفاده از سرمايه هاي نظام 
به اين نظام سنگين ترين ضربه ها را نيز مي زنند.«با 
نگاهي كلي به اظهارات مس��ووالن مي توان دريافت 
كه اغلب مقامات به ويژه مسووالن قضايي و نظامي 
سرمنش��ا اين ح��وادث را به عوامل خارج از كش��ور 
پيوند زدند و ريش��ه اين اتفاقات را در خاك امريكا، 
انگلي��س، عربس��تان و رژيم صهيونيس��تي ديدند. 
فعاالن سياس��ي نيز اغل��ب در بيان مواض��ع خود با 
نگاهي به حق اعت��راض براي م��ردم، عوامل بيگانه 
و خارجي را س��واران اين موج ايجاد شده دانستند. 
با اين ح��ال هنوز خبري از معرف��ي دقيق و بي پرده 

عوامل موثر داخلي در جريان اين ناآرامي ها نيست. 

تكرار تحليل فرمانده سپاه از سوي دادستان تهران 

دادستان تهران مي گويد تجمعات مشهد با فراخوان يك جريان داخلي انجام شد
معرفي سرمنشا داخلي ناآرامي ها در لفافه 

 عب��داهلل رمض��ان زاده، فعال 
در  اصالح طل��ب  سياس��ي 
گفت وگوي��ي از پيش ش��رط 
باهنر براي آغ��از گفت وگوي 
مل��ي گالي��ه ك��رد و گف��ت: 
نمي دانم آق��اي باهن��ر از چه 
موضعي صحبت مي كند و چگونه به خود اجازه داده 
اس��ت كه براي گفت وگو پيش شرط بگذارد! او كسي 
است كه به صراحت اعالم كرد آقاي احمدي نژاد را ما 
آورده ايم. اگر قرار به پيش شرط گذاشتن است ايشان 
ابت��دا باي��د از آوردن احمدي ن��ژاد عذرخواهي كند، 
بگويد كه چرا اين كار را انجام مي دهد و سپس عنوان 
كند به چه دليلي ب��ه قول خودش��ان احمدي نژاد را 

آورده اند!
وي افزود: گفت وگوي ملي، بحثي اس��ت كه از نظر ما 
يك ضرورت است و بايد بين همه جريان هاي سياسي 
اتفاق بيفتد. هركسي هم مي تواند پيش شرط بگذارد، 
اما بايد به ياد داشته باشيم اين پيش شرط گذاشتن ها 

مساله را بغرنج تر مي كند. ايلنا

علي ش��مخاني، در ديدار با س��پهبد ناصر خان جنجوعا، 
مش��اور امنيت ملي نخس��ت وزير پاكس��تان براهميت 
گسترش مناسبات و همكاري هاي دو جانبه در زمينه هاي 
مختلف و به ويژه مقابله با تهديدات مشترك تاكيد كرد. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با انتق��اد از راهبرد جديد 
امنيت ملي امريكا خاطرنش��ان كرد: سياس��ت مزورانه، 
دوگان��ه و اختالف افكنانه امري��كا در قبال كش��ورهاي 
اسالمي از جمله ايران و پاكستان ايجاب مي كند تا ضمن 
هوش��ياري و تمهيد اقدامات بازدارن��ده، همكاري ميان 

كشورهاي اسالمي عليه امريكا گسترش يابد. ايسنا

عامل اول، شكاف ملت و دولت اس��ت. درباره مفهوم اين 
شكاف سخن زياد گفته شده اس��ت. برخي گمان دارند 
كه منظور از ش��كاف ميان دولت و ملت وجود بدبيني يا 
بي اعتمادي ميان اين دو است. در حالي كه چنين نيست. 
ش��كاف، يك معناي حقوق��ي و س��اختاري دارد نه يك 
معناي ذهني. هنگامي كه شكاف نباش��د، رابطه دولت و 
ملت، رابطه كارگزار � كارفرماست. در حالي كه هنگامي 
كه شكاف باش��د رابطه به گونه ديگري است. مثل پدر و 
فرزندي اس��ت. يعني با وجود ش��كاف مي توان روابطي 
خوب يا بد ميان دوطرف باش��د و در غياب ش��كاف هم 
مي توان رابطه خوب يا بد داشت. ولي فرزند نمي تواند پدر 
را از موقعيت خود خلع كند. در حالي كه كارفرما مي تواند 
كارگزار و پيمانكار را تغيير دهد. به طور خالصه ش��كاف 
وقتي است كه جيب ملت با جيب دولت فرق كند. يعني 
مردم منابع مالي دولت را منابع مالي خ��ود ندانند و با آن 
غارتگرانه برخورد كنند، همچنان كه چنين دولتي هم با 

منابع مالي جامعه غارتگرانه برخورد  مي كند. 
عامل دوم؛ شكاف ميان نخبگان سياسي در ساخت قدرت 
است. هنگامي كه رقابت سياسي ميان نخبگان ساختار 
قدرت نهادمند نباشد، هركدام مي كوشند كه منافع خود 
و گروه خود را حداكثر كنند و اين حداكثر كردن منفعت 
در كوتاه مدت اتفاق مي افتد و چندان اعتنايي به درازمدت 
ندارند، چرا كه گمان دارند كه در درازمدت همه مرده اند! 
تركيب اين دو عامل موجب مي شود كه از يك سو مردم 
اعتمادي به خزانه دولت و اثربخشي آن براي بهبود وضع 
خود پيدا نكنند. از اي��ن رو ترجيح مي دهند تا هر چيزي 
را كه بتوانند از دولت ارزان به دس��ت آورند. همان طور كه 
دوست دارند كاالهاي خود را از مغازه ارزان بخرند. شكاف 
در ساختار قدرت نيز موجب مي شود تا كنشگران سياسي 
بكوش��ند كه موقعيت خود را نزد توده تحكيم بخشند از 
اين رو از كيسه خليفه كه همان دولت باشد مي بخشند تا 

كسب محبوبيت كنند و آن منابع را اتالف مي كنند. 
بنابراين با وجود چنين ش��رايطي؛ چن��دان غيرمنتظره 
نيست كه پس از اعتراضات اخير سياستمداران بترسند و 
براي حفظ منافع خود و در واقع با عنوان به نفع مردم، دم از 
جلوگيري از افزايش قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي 
بزنند. گويي كه قبال كه مي خواستند افزايش دهند عليه 
مردم بوده اند! مردم هم استقبال مي كنند و خوشحال از 
آنكه از جيب دولت كم ش��ده و به جيب آنان رفته است. 
در حالي كه قضيه برعكس اس��ت. در درجه اول به جيب 
دولتي هاي ناكارآمد رفته و از جيب ملت كم مي ش��ود و 
البته در بلندمدت از جيب همه مي رود. اگر جلوگيري از 
افزايش قيمت بنزين مطلوب است، پس چه اشكالي دارد 
كه اصوال همه حامل هاي انرژي را به قيمت صفر يا مجاني 
عرضه كنند؟ البته معناي مخالف اين هم هس��ت كه اگر 
افزايش قيمت مطلوب باش��د، پس آن را ليتري 10 هزار 
تومان و بيشتر بدهند. هر دو غلط است. مساله اصلي اين 
است كه منطق قيمت گذاري يا بايد از سازوكار بازار تبعيت 
كند كه بهترين شيوه است، يا در شرايط خاص از منطق 
اقتصادي تبعيت كند و مطابق محاسبات ثابت شود كه در 
كدام نقطه از قيمت، بيشترين بهره وري از انرژي به دست 
مي آيد. ولي در جامعه ايران مالك هاي سياسي كه به طور 
معمول در تضاد با مالك هاي اقتصادي است؛ معيار چنين 
تصميماتي اس��ت و اين معيارها جز اتالف منابع نتيجه 
ديگري ندارد. در نهايت نيز زيان آن متوجه مردم و جامعه 
مي شود.  بدون حل مشكل سياس��ي و به طور مشخص 
دو مشكل مزبور ممكن نيس��ت كه از چرخه تصميمات 
سياسي و ويرانگر اقتصادي بيرون رويم. دولتي كه نتواند 
توضيح دهد چرا بايد قيمت انرژي تعديل شود و نتواند با 
حرف حساب اعتماد مردمش را جلب كند، بهتر است براي 

خود فكر ديگري كند.

چرا سياست اصل است؟

 سرلشكر محمدعلي جعفري، 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران 
گف��ت:  اس��المي  انق��الب 
موشك هاي ش��ليك شده به 
سوي عربستان، يمني هستند 
كه بازس��ازي ش��ده و برد آنها 

افزايش يافته است. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در واكنش 
به اظهارات مقامات امريكايي و سعودي درباره دخالت 
ايران در يمن و ارس��ال موش��ك به اين كشور اظهار 
كرد: امريكايي ها و حكام دست نش��انده آنها تاكنون 
دروغ هاي زيادي را عليه جمهوري اس��المي مطرح 

كردند و به ايران تهمت هاي زيادي زدند. 
وي ادام��ه داد: چگونه مي ش��ود به كش��وري كه در 
محاصره كامل است و حتي امكان ارسال كمك هاي 
دارويي و غذايي وجود ندارد، س��الح، آن هم موشك 
ارس��ال كرد. سرلش��كر جعفري خاطرنش��ان كرد: 
جمهوري اس��المي ايران به هيچ وج��ه امكان انتقال 
موش��ك به يمن را نداش��ته و مقامات امريكايي نيز 
مي دانند كه موشك هاي شليك شده يمني هستند 

كه بازسازي شده و برد آنها افزايش يافته است.
 باشگاه خبرنگاران جوان

 پروي��ز داوودي، رييس دفتر 
ريي��س مجم��ع تش��خيص 
مصلحت نظام با اشاره به سفر 
به  آيت اهلل هاشمي شاهرودي 
آلم��ان گفت: اين س��فر بنا به 
توصي��ه موك��د پزش��كان و 
برخالف ميل آيت اهلل هاشمي ش��اهرودي انجام شده 
اس��ت و اگر ضرورت پزش��كي اقتضا نمي كرد، هيچ 

دليلي براي اعزام ايشان به آلمان نبود. 
وي با بيان اينك��ه، تمام بخش هاي درم��ان آيت اهلل 
هاشمي ش��اهرودي در ايران انجام ش��ده و به دستور 
پزش��كان ايراني، ايش��ان مجبور به عزيمت به آلمان 
شده اند، تاكيد كرد: اكنون وضعيت جسمي آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي مساعد شده است و ايشان بزودي 
به كشور بازخواهند گش��ت. پروفسور سميعي نيز در 
پي انتشار برخي ش��ايعات با انتش��ار اطالعيه اي در 
صفحه اينستاگرام خود، اعالم كرد كه رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، بيمار وي نيست و در منزل 

او نيز پذيرش نشده است. تسنيم

 بهرام پارس��ايي، س��خنگوي 
فراكس��يون امي��د مجل��س 
ش��وراي اس��المي از مخالفت 
فراكس��يون اميد ب��ا افزايش 
قيم��ت س��وخت و همچنين 
حذف يارانه افراد نيازمند خبر 
داد و گفت كه تاكيد فراكسيون اميد، شفافيت بودجه 

و بسته شدن راه هاي فساد است. 
وي افزود: با قبول اينكه قيمت واقعي س��وخت باالتر 
از قيمت فعلي اس��ت ولي با توجه به ش��رايط فعلي، 
فراكس��يون اميد با افزايش قيمت حامل هاي انرژي 

موافق نيست. 
پارس��ايي با اش��اره ب��ه تاكي��د فراكس��يون اميد بر 
شفاف سازي بودجه، تصريح كرد: نظر فراكسيون اميد 
كاهش بودجه نهادهاي خاصي است كه مردم روي آن 
حساسيت دارند تا تدريجا اين هزينه ها به صفر برسد. 

سخنگوي فراكس��يون اميد مجلس با تاكيد بر اينكه 
بودجه بايد صرف رفع مشكالت اقتصادي مردم شود، 
گفت: فراكسيون اميد همچنين با حذف يارانه افراد 

زير خط فقر مخالف است. 
وي با تاكيد بر ضرورت مديريت و نظارت بر اعتبارات 
صندوق توس��عه مل��ي، خاطرنش��ان ك��رد: تاكيد 
فراكسيون اين است كه اعتبارات اين صندوق صرف 
اشتغال و حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالي 

شود كه دغدغه اصلي جامعه است و به بيراهه نرود. 
پارسايي با بيان اينكه احتماال جمع بندي فراكسيون 
اميد درباره بودجه 9۷ در قالب بيانيه اعالم خواهد شد، 
گفت كه فراكس��يون اميد خواستار تنظيم بودجه به 

نحوي است كه راه هاي فساد بسته شود. ايسنا

رمضان زاده: 
آقاي باهنر به دليل حمايت از 
احمدي نژاد عذرخواهي كنيد

سرلشكر جعفري:
  امكان ارسال موشك از ايران 

به يمن وجود ندارد

رييس دفتر آيت اهلل هاشمي شاهرودي:
 سفر به آلمان برخالف ميل ايشان بود

 نشست فراكسيون اميد 
درباره بودجه ۹۷ 

نظرات خود را برای ما 
پیامک کنید

30004753

ادامه از صفحه اول

ديدار شمخاني با مشاور امنيت 
ملي نخست وزير پاكستان


