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   سرعت تحوالت اقتصادي!
محمدرضا باق��ري در توئيتي در مورد س��رعت افزايش 
قيمت ها نوشته: سرعت تحوالت اقتصادي جوريه كه كسي 
پول خريد خونه داش��ت، مي تونه ماش��ين بخره، كسي 
مي خواست ماشين بخره، مي تونه سكه بخره، كسي مي خواست سكه بخره، 
دس��ته جمعي بره س��ينما فوتبال ببينه)نف��ري صد تومن( و كس��ي كه 

مي خواست بره سينما، مي تونه دو كيلو گيالس بخره و با خانواده بخوره. 
   دوگانگي در برابر سياسي شدن فوتبال

حسام آبنوس نوشته: در ماجراي نايك رس��انه ها يا سكوت كردند يا نهايتاً 
چند خط خبر ترجمه اي نوشتن ولي كافي بود يك ورزشكار ايراني جلوي 
يك اسرائيلي مسابقه نده آن وقت بود كه خوش خدمتي ها شروع مي شد و 
جمالتي نظير اينكه »ورزش را زمين سياست نكنيد« و... به گوش مي رسيد، 

مديونيد فكر كنيد رفتار نايك سياسي بوده!
   اعدام با دار براي محمد ثالث تخفيف بود

كاربري به نام پيكارجو در توئيتي درباره اعدام محمد ثالث كه با اتوبوس به 
دل جمعيت مأموران ناجا زد و سه نفر از آنان را در شب شهادت حضرت زهرا 
سالم اهلل عليها به شهادت رساند، نوشته: اعدام با دار براي كسي كه با اتوبوس 

از روي جوان هاي مردم رد شده، خودش چند درجه تخفيف است. 
   تعلل در اعدام قاتل باعث قهرمان سازي شد

مهرسانا مي نويس��د: اگه به وقتش محمد ثالت اعدام ميشد مطمئناً تاثير 
بيشتري داشت، يعني درس��ت زماني كه جوانان بي گناه ناجا شهيد شدند. 
اونوقت يه عده نفهم، كمتر مي تونستند قهرمان س��ازي كنند ازش. از قوه 
قضائيه ممنونيم اما  اي كاش كمي در برخورد با مجرمين امنيتي، سياسي و 

كالهبرداران كالن اقتصادي مقتدرتر بود. 
   جايي براي سوءاستفاده رسانه هاي دشمن نگذاريم

كاربری به نام آدم بن حوا مي نويس��د: رهبري اخيراً به اين موضوع اش��اره 
كردن كه دشمن از دغدغه مردم سوءاستفاده مي كنه اگه دائماً با هدف حل 
مشكل، از تريبون نماز جمعه دغدغه هاي سياسي و اجتماعي مثل اعتصاب 
كاميون دارا و دختران ايرانشهر مطرح بش��ه ديگه جايي براي جوالن دادن 

رسانه دشمن باقي نمي مونه.
   سندُرم گاوزدگي و گاوگرفتگي

محمد ايماني فعال رسانه اي و تحليلگر، طي يادداشتي در كانال خود نوشت: 
جمعي از مدعيان اصالح طلبي به همراه چند تن از اعضاي گروهك نهضت 
آزادي و برخي گروهك هاي برانداز مقيم خارج )نظير فدائيان خلق و...( كه 
وجه مشتركشان همكاري در فتنه سبز اس��ت، نامه تسليم طلبانه اي امضا 

كرده و خواستار مذاكره با دولت ترامپ شده اند. 
در ميان آنها نام كرباسچي )رئيس حزب اشرافي كارگزاران(، علي كشتگر 
و بهروز خليق )دوتن از س��ران گروه��ك منحله فدائي��ان خلق( احمد 
منتظري، ابوالفضل بازرگان، رضا عليجاني و عيس��ي س��حرخيز، جالل 
جاللي زاده، جميله كديور و صديقه وس��مقي، حس��ين كروبي و... ديده 
مي ش��ود. حتماً به ياد داريد همين طيف تا چندي پيش درباره شكست 
و ناكامي برج��ام، تقصيرها را گردن ترامپ مي انداختن��د و او را ديوانه و 
تافته اي جدابافته از حاكميت امريكا معرفي مي كردند تا مردم از ياد ببرند 
كه دموكرات ها و جمهوريخواهان در كنگره )سنا و مجلس نمايندگان( و 
دولت امريكا، درباره دشمني با ملت ايران متفق القولند اما حاال همين ها 
وسوسه مي كنند كه راه طي شده و به بن بست خورده اعتماد به شيطان 

بزرگ را دوباره و چندباره تجربه كنيم. 
مي گويند مردي سراغ روانپزشك رفت و گفت: »آقاي دكتر من هر شب 
كابوس مي بينم كه با گاوهاي زبان نفهم مس��ابقه فوتبال دارم. گله اي 
حمله مي كنند و من زير لگدش��ان مي مانم و از خواب مي پرم.« دكتر 
براي او دارو تجويز كرد و گفت: از امشب مصرف كنيد تا حالتان خوب 
شود. مرد بيمار نس��خه را گرفت كه برود اما ناگهان برگشت و پرسيد: 
»آقاي دكتر! نميشه داروها رو از فردا شب مصرف كنم؟!« دكتر با تعجب 
پرس��يد: »براي چي؟ مگه نگفتين كه كابوس شما رو اذيت مي كنه؟!« 
مرد بيمار جواب داد: »چ��را آقاي دكتر، گفتم. اما راستش��و بخواين... 
آخه... امشب هيجانش بيشتره. امشب مس��ابقه فيناله«!... آري برخي 
دچار شيدايي و جنون گاوزدگي و گاوگرفتگي حاّد هستند؛ فرقي هم 

نمي كند كه طرف شان اوباما باشد يا ترامپ.

حمله موشكي س�ال گذشته س�پاه پاسداران 
ب�ه مراك�ز داع�ش ب�ه خوب�ي نش�ان داد 
برنام�ه موش�كي اي�ران چ�ه نق�ش مهم�ي 
در اقت�دار  دفاع�ی اي�ران ب�ه خص�وص در 
س�طح بين الملل�ي و منطق�ه اي ايف�ا مي كند. 
زماني كه اولين موش��ك ايران در پاسخ به حمالت 
مداوم دولت بعثی عراق به ش��هرهاي ايران به سمت 
بغداد شليك شد، كمتر كسي تصور مي كرد كه واحد 
تازه تشكيل شده »حديد« كه اسم رمز يگان موشكي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود، تبديل به يكي از 
اصلي ترين بازوهاي دفاعي ايران شود. در همان ايام 
جنگ توسعه يگان هاي موشكي در دستور كار نظام 
قرار گرفت و واحدهاي خودكفايي س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي دست به توسعه موشك هاي موجود با 
امكانات داخلی زدند. مهندسی معكوس موشك اسكاد

B كه دهها فروند آن از كشور كره شمالي خريداري 
شده بود، اولين قدم در اين مسير طوالني بود. اگرچه 
اين موشك در اواخر جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
عملياتي شد و هيچ گاه در صحنه نبرد مورد آزمايش 
قرار نگرفت، اما گامي مهم در مس��ير رسيدن به يك 

خود كفايي بزرگ نظامي بود. 
   اولين گام محكم تهران 

اوايل دهه 70 س��اخت نس��ل جديد موشك هاي 
س��وخت مايع با برد 700 كيلومتر در دس��تور كار 
صناي��ع دفاعي كش��ورمان ق��رار گرف��ت و اولين 
 موشك مس��تقل ايراني كه حاصل ارتقاي موشك 
اسكادC بود، به نام شهاب يك رونمايي شد. خانواده 
موشك هاي شهاب جنجالي ترين محصول دفاعي 
ايران بودند ك��ه مدت ها زير ذره بي��ن قدرت هاي 
متخاصم با ايران قرار داش��تند. با اين وجود دست 

قدرت موشك هاي ايران بايد بلند تر مي شد. 
  روزهاي پر تب و تاب در تهران 

شهاب2 دومين محصول جديد موشكي ايران بود 
كه توانمندي اي��ران را تا هزار كيلومت��ر ارتقا داد. 
در ادامه موشك ش��هاب 3 بزرگ ترين غافلگيري 
براي دش��منان بود؛موش��كي با س��وخت مايع كه 
مي توانست مواضع دش��منان را صدها كيلومتر آن 
س��وی مرزها هدف قرار دهد. اگرچه برخي منابع 
رژيم صهيونيستي معتقد بودند كه ايران پرتابگر هاي 
كافي براي شليك تعداد كافي موشك ندارد، اما ايران 
به سرعت با ساخت پرتابگرهاي نظامي توانست، باز 
هم آنها را غافلگير كن��د. در اين ميان اولين محك 
جدي براي برنامه موشكي ايران در موضوعي رقم 

خورد كه كمتر كسي فكر آن را مي كرد. 
تهران در اواس��ط دهه 70 به ش��دت در تب و تاب 
تحوالت سياس��ي ب��ود. در اين مي��ان منافقين با 
استفاده از اين آش��فتگي سياس��ي اقدام به انجام 

حمالت ايضايي عليه برخي نقاط حساس در تهران 
از طريق خمپاره پراكني هاي كور كرد. 

اوج اين حمالت زماني بود كه شهيد صياد شيرازي 
از سوي منافقين در مقابل در منزل خود به شهادت 
رس��يد. با اين اتف��اق نظ��ام ديگر صب��ر در مقابل 
شرارت هاي منافقين را به مصلحت نديد و دستور 
مقابله به مثل جدي با اين گروه در مقرهاي خود از 

سوي شوراي عالي امنيت ملي صادر شد. 
   بمباران منافقين با هزار موشك و راكت 

محدوديت هاي موجود بر سر نيروهاي عمل كننده 
براي عمليات در عمق عراق سبب شد تا قرعه كار به 
نام يگان موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 

شخص شهيد تهراني مقدم بيفتد. 
در اين عمليات عالوه بر استفاده از توپخانه هاي برد 
بلند و راكت هاي غير هدايت شونده، از موشك هاي 
بالس��تيك براي هدف قرار دادن منافقين از جمله 
پايگاه اشرف در اس��تان ديالي عراق استفاده شد. 
سرلشكر صفوي فرمانده س��ابق كل سپاه در گفت 
و گويي با اشاره به عمليات گسترده موشكی سپاه 
مي گويد: سپاه پاسداران در همان سال اول شهادت 
صياد ش��يرازي طي يك طرح عملياتي از ساعت 4 
تا 8 صبح تمام مقرهاي منافقين از پادگان اش��رف 

گرفته تا العماره را با شليك بيش از هزار موشك و 
گلوله توپخانه برد بلند، منهدم و تلفات سنگيني را 
به آنها وارد كرد. صفوي خاطرنشان كرد: به دنبال 
اين عمليات بود كه عراق هيچ واكنشي از خود نشان 

نداد و تنها به گاليه مختصري بسنده كرد. 
اين عمليات نش��انه توانمندي سيس��تم موشكي 
سپاه پاس��داران براي مقابله با هر هدفي بود. از آن 
زمان رشد و توسعه برنامه موشكي سرعت بيشتري 
گرفت. گونه هاي جديدي از موش��ك هاي سوخت 
مايع با برد هاي گوناگون تا مرز هزارو800 كيلومتر 
ساخته شد و در كنار آن ساخت موشك هاي نظامي 

با سوخت جامد نيز در دستوركار قرار گرفت. 
در حال��ي ك��ه تمرك��ز اي��ران در حوزه س��وخت 
جامد بيش��تر متكي بر موش��ك هاي كوتاه برد از 
خانواده نازعات ب��ود، در س��ال 1386 ايران اولين 
موش��ك دوربرد خود را با نام سجيل آزمايش كرد. 
موشك هاي س��وخت جامد برخالف موشك هاي 
س��وخت مايع نه تنها قدرت مانور بيش��تري دارند 
بلكه مي توانند در كمترين مدت زمان ممكن آماده 

شليك به سمت هدف شوند. 
از سوي ديگر با دستور مستقيم رهبر معظم انقالب 
اسالمي در سال 1390 پيرامون محدود شدن برد 

موشك هاي ايران تا س��قف 2هزار كيلومتر تالش 
براي افزايش دقت موشك هاي ايران نيز در دستور 
كار نيروهاي مس��لح قرار گرفت. شايد دقيق ترين 
موشك هاي ايراني خانواده موس��وم به فاتح باشد 
كه مي توانند تا سقف 500 كيلومتر را مورد هدف 
قرار دهند.  در اين ميان دقت و كيفيت موشك هاي 
دورب��رد ايراني نيز به س��رعت افزاي��ش يافت، به 
گونه اي كه رهبر معظم انقالب اسالمي در سخنان 

خود به اين نكته اشاره كردند.
 بنا بر نقل قول يكي از مقامات نظامي ايران خطاي 
موشك هاي ايران در 2هزاركيلومتر تا 8 متر محدود 
شده است. عمليات تروريس��تي داعش در تهران 
زمينه اي فراهم كرد تا اين قدرت عظيم به صورت 

عملياتي مورد ارزيابي قرار بگيرد. 
   قرعه باز هم به نام موشك هاي سپاه افتاد

صبح روز يك ش��نبه 27 خرداد ماه س��ال گذشته 
مي توانس��ت يك روز عادي در ماه مبارك رمضان 
باشد. اما حمله داعش به مجلس شوراي اسالمي و 
آرامگاه امام راحل روزي پر ماجرا را رقم زد. اگرچه 
اين حمله تنها ب��ه يك درگيري ع��ادي در تهران 
محدود ماند و مقام معظم رهبري نيز از آن به عنوان 
ترقه بازي ياد كردند، اما در پش��ت صحنه نهادهاي 

عالي رتبه امنيتي و نظام��ي در ايران ضرورت يك 
پاس��خ محكم به تروريس��ت هاي داعشي را حس 
مي كردند. اين بار هم قرعه كار به نام يگان موشكي 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي افتاد كه بسيار 

آماده تر از سال 1378 بود. 
11روز پس از اي��ن اقدام، در آخرين س��اعات روز 
يك شنبه 28 خرداد ماه س��ال گذشته خبر حمله 
موشكي سپاه پاسداران عليه مواضع تروريست هاي 

داعش در خاك سوريه اعالم شد. 
  حمله اي با 6 فروند موشك 

اين عمليات در دو نقطه از مناطق غربي كشور و از 
پايگاه هاي موشكي س��پاه در دو استان كرمانشاه و 
كردستان صورت گرفت كه نزديك ترين فاصله را تا 
محل هدف داشتند. طي اين عمليات، شش فروند 
موش��ك به س��مت مقرهاي نظامي داعش شليك 
شد كه اين موش��ك ها از دو نوع ميان برد »قيام« و 
»ذوالفقار« بودند كه با عبور از آسمان عراق، اهداف 
مورد نظر را در فاصله حدود 650 كيلومتري در شرق 

سوريه )ديرالزور( مورد اصابت قرار دادند. 
اه��داف مورد نظ��ر در اي��ن عمليات، ش��امل مقّر 
فرماندهي و مراكز تجمع و پش��تيباني و س��اخت 
خودروهاي انتحاري تروريس��ت هاي تكفيري در 
منطقه ديرالزور ب��ود كه به هالكت تع��داد زيادي 
از تروريس��ت ها و انه��دام تجهيزات، س��امانه ها و 
س��الح هاي آنان انجاميد. طبق اعالم رسمي سپاه 
پاس��داران، در اين عمليات بيش از 170تروريست 
تكفيري از جمله چند ت��ن از فرماندهان و عناصر 

مؤثر داعش به هالكت رسيدند. 
سپاه پاسداران اين اقدام را هشداري به تروريست ها 
و حاميان منطقه اي و فرامنطقه اي آنها اعالم كرد و 
بالفاصله فيلم برخي از اصابت هاي موشك ها كه به 
وسيله هواپيماهاي بدون سرنشين ايراني در سوريه 
ضبط شده بودند، پخش شد. عمليات فوق به صورت 
زنده توسط هواپيماهاي شاهد به صورت زنده براي 

فرماندهان ايراني ارسال شد. 
س��ردار حاجي زاده در اين باره گفت: چهار دقيقه 
بعد از اصابت اولين موشك، بالفاصله هواپيماهاي 
امريكايي بر فراز منطقه حض��ور پيدا كردند و اين 
نش��ان مي دهد عمليات م��ا يك عملي��ات عريان 
بود. اين حمله نش��ان داد اي��ران مي تواند همانند 
قدرت ه��اي بين المللي با ه��ر تهدي��دي فراتر از 
مرزهاي خود مقابله كند. اين حمله به خوبي نشان 
داد توان موش��كي ايران چه نقش مهمي در ايجاد 
مصونيت دفاعي در ايران ايفا  می كند. شايد همين 
نقش مهم است كه برنامه موشكي ايران را به عنوان 
يكي از دغدغه هاي اصلي امريكا براي محدودسازي 

ايران تبديل كرده است.

نگاه به سيلي سخت سپاه كه بر گوش داعش نواخته شد

لیله   القدر موشكي ایران علیه تجاوز و تروریسم
مهدی   پورصفا

   گزارش  یک 

دبيركل حزب مؤتلفه:
مذاكره با امریكا رودررویي با منافع ملت است  

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي گفت: نامه به مسئوالن نظام براي مذاكره 
مستقيم با امريكا نوعي افسادطلبي و رودررويي با منافع ملت ايران است. 
به گزارش تسنيم، محمدنبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اظهار 
تأس��ف از نامه خفت بار مدعيان اصالح طلبي به س��ران نظام براي مذاكره 
مس��تقيم با امريكا گفت: برخي از همين ها بودند كه در فتنه 88 به كنگره 
امريكا و پارلمان اروپا رفتند و با التماس از آنها خواس��تند كه تحريم ها را 
تش��ديد كنيد تا دولت قانوني وقت به زانو درآيد. وي افزود: امروز آنها پس 
از تجربه تلخ برجام و بدعهدي امريكا ب��از اصرار دارند دولت با حكام خائن 
كاخ سفيد دوباره سر ميز مذاكره بنش��يند و به مطالبات نامشروع آنها در 
مورد قدرت دفاعي ايران پاس��خ مثبت دهد. هر انسان منصف و بي طرفي 
يقين مي كند كه آنها منافع امريكا را در ايران نمايندگي مي كنند و كاري 
با منافع و مصالح ملي ندارند. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي گفت: چندي 
پيش ترامپ گفت، ايران به زودي به ميز مذاك��ره براي پرداخت امتيازات 
بيش��تر برمي گردد. منظور او همين نامه خفت بار بود كه عوامل امريكا در 
ايران در حال تدارك آن بودند. حبيبي با اش��اره به گونه شناس��ي فكري 
امضا كنندگان نامه اظهار كرد: يك مش��ت ورشكسته سياسي به  عالوه 
فتنه گران سال 78 و 88 به همراه كمونيست ها و طرفداران بهائيان سازه 
اصلي امضاكنندگان نامه را تشكيل مي دهند. اين جماعت هيچ گاه طي 
چهار دهه گذشته به فكر منافع ملت نبوده اند و همواره خواست اجانب و 

بيگانگان را به مسئوالن ديكته و توصيه مي كردند.
دبيركل ح��زب مؤتلفه اس��المي با بي��ان اينك��ه امضاكنن��دگان مدعي 
اصالح طلبي هس��تند، تصريح كرد: اين كار نوعي افسادطلبي و رودرروي 
منافع ملت ايستادن است، البته ما بين اين جماعت غافل و وطن فروش با 
اصالح طلبان واقعي تفكيك قائل هستيم. از اصالح طلبان واقعي مي خواهيم 

در برابر اين موضع خيانت بار ساكت نباشند. 
وي گفت: حزب مؤتلفه اسالمي اين اقدام خائنانه و وطن فروشانه را محكوم 
كرده و تأكيد مي كند تجربه تاريخي برج��ام از حافظه تاريخي ملت محو 
نمي شود. دشمن در مذاكرات هيچ حرفي جز نقض عهد و پيمان ندارد و لو 
اينكه اين پيمان بين المللي و چندجانبه به امضاي شوراي امنيت سازمان 
ملل رسيده باشد. با چنين دشمني گفت وگو بي فايده است و تنها كساني به 

آن توصيه مي كنند كه به قول رئيس جمهور ديوانه هستند. 
....................................................................................................................................

استیضاح ربیعي با ۵۰ امضا كلید خورد 
عض�و كميس�يون ش�وراها و ام�ور داخلي مجل�س از كلي�د خوردن 
ط�رح اس�تيضاح وزير تع�اون، كار و رف�اه ام�ور اجتماعي خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، حسين مقصودي عضو كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس شوراي اسالمي از كليد خوردن استيضاح علي ربيعي وزير تعاون، كار 
و رفاه امور اجتماعي خبر داد و گفت: اين طرح با 50 امضا تقديم هيئت رئيسه 

مجلس مي شود. 
وي درب��اره محورهاي اين طرح ادام��ه داد: عدم توجه ب��ه برنامه هاي 
اعالمي، امنيت شغلي كارگران، مشكالت بيمه روستاييان و قاليبافان، 
عدم تعامل ب��ا بيمه گزاران، مش��كالت س��ازمان تأمي��ن اجتماعي و 
شركت هاي وابسته، مشكالت شستا، عدم توجه به استفاده از مديران 
جوان، عدم برنامه و چشم انداز شفاف و عملي براي كارگر و كارفرما، عدم 
توجه به سياست هاي كالن كشور و برنامه هاي اقتصادي كشور از جمله 

محورهاي اين طرح استيضاح است.

مرتضي   فخري نژاد   |     خبرگزاري صدا سيما

موافقت قوه قضائيه با طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوالن«
عضو كميس�يون حقوقي و قضاي�ي مجل�س از موافقت قوه 
قضائيه با طرح اع�اده اموال نامش�روع مس�ئوالن خبر داد. 
به گزارش مهر، محمد دهقان با بيان اينك��ه رئيس قوه قضائيه و 
معاونان وي پس از اعمال اصالحات طرح اعاده اموال نامش��روع 
مسئوالن، كاماًل با اين طرح موافق هستند، گفت: جلسات متعدد 
با رئيس و معاونان قوه قضائيه و برخي اعضاي شوراي نگهبان در 
راستاي اعمال اصالحاتي در طرح اعاده اموال نامشروع برگزار شد 
و اين اصالحات موجب افزايش نقش ق��وه قضائيه در اعاده اموال 

نامشروع مسئوالن شد. 
طراح طرح اعاده اموال نامشروع تصريح كرد: مقرر شده است بعد 
از هفته قوه قضائيه جلسات كارشناس��ي قوه با طراحان برگزار و 

نس��بت به تعيين تكليف نهايي اين 
طرح اقدام شود. 

وي گفت: با توجه به س��ابقه رئيس 
قوه قضائيه در شوراي نگهبان و تاثير 
نظرات فقهي و حقوقي وي در تأييد 
يا رد اين طرح در ش��وراي نگهبان، 
طراحان معتقدند براي تصويب نهايي 
اين طرح استفاده از نظرات فقهي- حقوقي رئيس قوه قضائيه مفيد 
خواهد بود. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تأكيد بر اينكه 
طراحان به هيچ وجه از محتواي طرح عقب نشيني نكرده و كوتاه 
نيامده اند، افزود: اصل طرح اعاده اموال نامش��روع تغييري نكرده، 

فقط در برخي از عبارات و واژه ها اصالحاتي ايجاد ش��ده و طراحان 
با افزايش نقش قوه قضائيه در اعاده اموال نامش��روع مسئوالن نيز 
مخالف نيس��تند. دهقان گفت: وجود هيئت مردمي و نظارت اين 
هيئت بر اعاده اموال نامشروع به عنوان هيئت منصفه ضروري است، 
بر اين اساس قوه قضائيه موظف به اعاده اموال نامشروع مسئوالن 
است اما هيئت منصفه مردمي بر عملكرد قوه قضائيه نظارت خواهد 
داش��ت. وي ادامه داد: طبق نظر كارشناس��ان مركز پژوهش هاي 
مجلس به رغم اصالحات طرح اعاده اموال نامشروع در قوه قضائيه 

80 درصد طرح بدون تغيير باقي مانده است. 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن طرحي است كه با امضاي 166 
نماينده مجلس شوراي اسالمي در اسفند 1396 با قيد دوفوريت 

به مجلس تقديم شد. تعداد امضاكنندگان اين طرح به 180 نفر 
رسيده است. 

افرادي كه مد نظر اين طرح هس��تند »رؤس��اي قواي سه گانه و 
معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان 
آنها و ش��هرداران ش��هرهاي مراكز اس��تان ها و معاونان« و زمان 
بررس��ي اموال از ابتداي انقالب تاكنون است. اموال ضبط شده از 
مسئوالن بايد صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدايي هزينه گردد. 
در صورتي كه مقامات مشمول اين طرح اموال خود را مخفي كنند 
يا با هيئت همكاري الزم را نداشته باشند به حبس درجه5 محكوم 
مي شوند. اين مجازات قابل تخفيف، تعليق و ساير نهادهاي ارفاقي 

قبل و بعد از صدور حكم نيست.

رسانه ها و شخصيت هاي يك جريان سياسي با كدام تاكتيك هاي تخطئه، نشاط اجتماعي را هدف قرار داده اند

پروژه »سياه نمايي و مأيوس سازي اجتماعي« با اهرم رسانه
»سياه نمايي از اوضاع كش�ور به ويژه در حوزه فرهنگ و اجتماع«و »تزريق نااميدي و يأس 
نسبت به آينده كش�ور در جامعه« دو خصيصه بارز برخي از رس�انه هاي نشانه دار داخلي 
هستند؛ رس�انه هايي كه به اولويت هاي كش�ور و مطالبات مردم در طول ساليان متمادي 
بي توجه بوده ان�د و هدف اصلي خ�ود را در جهت تأمي�ن مطامع يك حزب ق�رار داده اند.

 رويكرد روزنامه هاي وابس��ته به جريان غرب باور و غرب زده داخلي در روزهاي اخير كه 
جامعه از س��وء مديريتي هاي داخلي در حوزه اقتصادي رنج مي برد و زير بار فشار رواني 
حاصل از بي توجهي مسئوالن سرمايه دار نس��بت به گراني، بيكاري و تورم است، نشان 
مي دهد اين قش��ر از رس��انه ها و مس��ئوالن آنها به دليل درآمدهاي نجومي و رانت هاي 
شبكه اي كه در طول سال هاي اخير به دست آورده اند، اساساً با مشكالت اقشار آسيب پذير 
و حتي قشر متوسط كش��ور بيگانه بوده و اولويت خود را تأمين منافع نزديكاني قرار داده 
كه عمدتاً در خارج از كشور به سر مي برند.  روزنامه هاي پرتعداد وابسته به جريان مورد اشاره 
بر اساس دو هدف اصلي خود كه همان »سياه نمايي از اوضاع كشور به ويژه در حوزه فرهنگ و 
اجتماع«و »تزريق نااميدي و يأس نسبت به آينده كشور در جامعه« بوده در روزهاي اخير نيز 
بدون اشاره به دغدغه هاي امروز جامعه ايراني موضوعات مورد وثوق رسانه هايی نظير بي بي 
سي فارسي را به تيتر يك رسانه هاي خود تبديل كرده اند كه شايد مهم ترين آن بحث »تجاوز به 
تعدادي از دختران در ايرانشهر« است. رسانه هاي وابسته به اين جريان همچنين در روزهايي كه 
سطحي از همگرايي اجتماعي در جامعه ايران به واسطه برد تيم ملي فوتبال كشورمان در جام 
جهاني اتفاق افتاده تالش كردند بحث عدم حضور زنان در ورزشگاه ها را مستمسكي براي ايجاد 
چنددستگي در جامعه قرار داده و مانع از افزايش انسجام ملي در كشور شوند. انتخاب عكس از 
زنان بدحجاب در تصاوير انتخاب شده صفحات نخست اين رسانه ها نشان مي داد كه پيروزي 

فوتبال تيم ملي ايران برابر مراكش بهانه است و »دوقطبي سازي جامعه ايران« نشانه است. 
    عمليات رواني – رسانه اي براي تخريب دين !

روز گذشته نيز رسانه هاي هواخواه ليبراليسم در داخل كش��ور با انتخاب تيترهاي جهت دار 
تالش كردند فضاي ناامني و اضطراب را در پرتو دو هدف مورد اشاره مبني بر »سياه نمايي از 
اوضاع كشور به ويژه در حوزه فرهنگ و اجتماع«و »تزريق نااميدي و يأس نسبت به آينده كشور 
در جامعه« دنبال كنند كه اين مسئله در انتخاب تيترهايي جهت دار نظير »ماجراي ربودن 41 
دختر ايرانشهري) روزنامه ايران(« ، » چش��م ايران نگران دختران ايرانشهر) روزنامه ابتكار(«، 
»اهميت جلب اعتماد قربانيان جرم )روزنامه اعتماد(«، »در نماز عيدسعيد فطر با نطق آتشين 
امام جمعه موضوع تجاوز به دختران ايرانشهر فاش شد، ترك بر مهر سكوت)روزنامه قانون(«، 
»رمزگش��ايي از ماجراي ايرانش��هر)روزنامه همشهري(«، »گس��ترش تجاوز با آبرو )روزنامه 
قانون(«، »پيگيري قانوني و دولتي ماجراي دختران ايرانشهر)روزنامه آفتاب يزد(«، »مسئله 
تجاوز به دختران، تكرار فاجعه اين بار در ايرانشهر)روزنامه آرمان(«، »تراژدي تجاوز به دختران 

بلوچ)روزنامه بهار(«، »درد ايرانشهر بر جان ايران )روزنامه همدلي(« و »پرونده اي كه امام جمعه 
ايرانشهر افشا كرد )روزنامه صداي اصالحات«( خودنمايی می كرد. 

يكي از همين رسانه ها در عبارات جهت دار مي نويسد: »ايران از نگاه بسياري از مسئوالن و حتي 
مردم كشور تنها در كالنشهرها تعريف مي شود. همين موضوع آزار جنسي پسران در مدرسه  اي در 
غرب تهران در هفته هاي گذشته توجه همگان، وزير و وكيل را معطوف به اين مدرسه كرد، حال 
اينكه شايد و تأكيد مي كنيم شايد اگر اين اتفاق در يك شهرستان ديگر رخ مي داد، امكان رسانه اي 
شدن آن با اين ابعاد وجود نداشت. بارها اخباري كوتاه و گذرا از بارش سيل، طوفان شن و... را در 
استان هاي جنوبي و محروم كشور شنيده ايم و به راحتي از كنار آن گذر كرده ايم! چرا؟ چون دور 
است! چون هيچ سلبريتي ای حوصله ندارد براي ديده شدن بيشتر برود و از اين مناطق و مردمش 
عكس هاي سلفي بردارد! چون مسئوالن سعي مي كنند تنها تمركز خود را در نقاطي بگذارند كه 

بيشتر ديده مي شوند و بسياري از معلول هاي ديگر كه رخ مي دهد اما انگار نه انگار«!
نويس��نده در اين مطلب به جاي پرداختن به علت هاي اصلي چني��ن پديده هايی كه حداقل 
بخش های مهمي را باي��د در تغيير اوضاع مذهبي – فرهنگي خانواده ها جس��ت وجو كرد )كه 
سهم مهمي از همين اس��تحاله مذهبي- فرهنگي برخي از خانواده ها محصول رويكرد ديروز 
مطالبه سازي همين رسانه هاس��ت(، فقدان وجود سلبريتي ها در شهرس��تان ها را عامل عدم 
رسانه ای شدن چنين جرائمي عنوان مي كند! يا در يكي ديگر از همين رسانه ها هجمه به قوانين 
كشور و دستگاه قضا را مورد توجه قرار داده و مي نويسد: »بسياري از آدم هايي كه قرباني تجاوز 
هستند از اينكه دردشان را مطرح كنند مي ترسند چراكه قوانين جامعه طوري است كه از آنها 
حمايت نمي كند و در نهايت تنها يك برچسب روي آنها باقي مي ماند، يعني جامعه كمكي براي 
بهتر شدن شرايط آنها نمي كند. يكي از نگراني هايي كه در كشور ما وجود دارد ترس از عواقب 

قانوني و اجتماعي گفت و گو درباره تجاوز جنسي است. دكتر شيرالي حادثه اي را كه در ايرانشهر 
اتفاق افتاده شبيه به يك جنايت سازمان يافته مي داند و معتقد است، چنين اتفاقي به عوامل 
بسيار زيادي وابسته است اما اينكه ش��خصي بعد از آزار ترجيح دهد كه رنج سكوت را به جان 
بخرد و از متجاوز شكايت نكند بخشي از آن به ساختارهاي سنتي جامعه ما برمي گردد.« رسانه 
ديگري از همين قماش وجود تعصبات مذهبي را بهان��ه اي براي تخريب چهره دين قرار داده و 
خواهان تبليغ دين آسان در بين جامعه مي شود: »تعصب هاي مذهبي و آبرو در عرف جامعه ما 
باعث شده تا كسي كه قرباني آزار جنسي است در بعضي مواقع حتي به شكايت كردن از طريق 
مراجع قضايي فكر نكند تا مبادا روي او برچسب هاي مختلفي بچسبانند. اينكه همواره قرباني را در 
معرض اتهام هاي مختلفي قرار مي دهند تا سكوت كند،  ظلمي است كه غير از تحمل زجر و درد 
تجاوز به او وارد مي كنند و در نهايت پناهگاهي ندارد.« اين رسانه همچنين در ادامه مي نويسد: 
»معموالً بهترين واكنش خانواده بعد از شنيدن تعرض به دخترشان اين است كه با كسي درباره 
اين موضوع صحبت نكنند يا حتي ش��كايتي هم در ميان نباش��د چون آبروي خانوادگي شان 
مي رود. از طرفي در شهرهايي مانند ايرانشهر كه مذهبي و سنتي هستند و تعصبات در آن جريان 
دارد اينكه يك زن بخواهد ماجراي تجاوز جنسي اش را با خانواده يا حتي همسرش مطرح كند 
برايش وحشتناك است، چون در معرض قضاوت هاي گوناگوني است و همين حاال تنها سه نفر 
از 41 دختر از ربوده شدن و تجاوز جنسي شكايت كرده اند در حالي كه بقيه در تنهايي و سكوت 
دردشان را مي كشند و به كسي حرفی نمي زنند.« برخوردهاي سياسي با جرائم كيفري در حالي 
است كه بدون شك خواسته عموم مردم برخورد حداكثري دستگاه قضا با اينگونه پديده هاي 
شوم اجتماعي است اما ابهام اين است كه هنوز ابعاد و جزئيات اين مسئله روشن نيست و بهتر 
است به جاي تزريق اضطراب به جامعه با هدف تبديل نشاط اجتماعي به اضطراب فراگير، ابعاد 

روانشناسي و فرهنگي چنين جرائمي مورد مداقه قرار بگيرد. 
   ضرورت برخورد كيفري و آدرس غلط حزبي

آنچه در اين موضوع مهم مي نمايد اين مسئله مي باشد كه برخورد با عامالن چنين فاجعه اي 
بايد در اولويت دستگاه ذي ربط قرار بگيرد و چنين مسئله اي انتظار عموم جامعه مي باشد 
چراكه چنين جرائمي مي تواند سالمت رواني جامعه را نيز به مخاطره انداخته و آسيب هاي 
اجتماعي- خانوادگي ناشي از آن را به شدت افزايش دهد. با اين حال كشف چنين جرائمي 
كه مشابه )ضعيف شده آن( آن در هفته گذشته و در دبيرستاني در غرب تهران روي داد نبايد 
بستري براي فرار مسئوالن از پاسخگويي باشد و شرايطي را براي برخي از خرده گروه هاي 
سياسي و رسانه هاي متبوع آنها فراهم كرده كه با اغماض نسبت به دغدغه هاي اصلي مردم، 
اهداف جناحي مورد توجه قرار بگيرد؛ اهدافي كه محور آن »ترس��يم فضاي رعب آلود از 
امنيت اجتماعي-  فرهنگي از جامعه ايران به ويژه در مورد بانوان« با هدف ايجاد دلزدگي در 

جامعه نسبت به آينده كشور مي باشد.

   گزارش 2

   چهره


