معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تشریح کرد
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س
المت کمترازمتوسطجهانی

هماهنگی آمریکا و عربستانسعودی در ماجرای کاهش قیمت نفت
ماهانه یک میلیارد دالر به ایران زیان میرساند
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علیههستهای
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اقتصاد و فرهنگبا عزمملی و مدیریتجهادی
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يادداشت روز

تيترهايروز
وزیر سابق آموزش و پرورش :واگذاری مدارس با
حاکمیتی بودن آموزش و پرورش مغایرت دارد

تضعیف
مدارس
دولتی

آیافیلیپموریسصهیونیستینیست؟!

حرفهاییکه نان نشد
حسنروحانیدرمراسم 16آذرهمهرابهنقددولتفراخواندومنتقدانخودرا«تازهبهدورانرسیده»خطابکرد

بهشت
کمپانیهایسیگار
محمد واعظی
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الیحه بودجه  94تقدیم مجلس شد

کاهش40درصدی
یارانهنقدینان
الیحه بودجه سال آینده دیروز در حالی توسط
رئیسجمه��ور تقدیم مجلس ش��د که با بررس��ی
جزئیات آن میتوان ابهاماتی را در بودجهریزی بعضی
بخشها مشاهده کرد .نکته قابل توجه این است که
دولت در بودجه سال آینده سهم یارانه نان را نسبت
به سال جاری 40درصد کاهش داده است و مشخص
نیست تامین منابع الزم برای این بخش...
صفحه 3

بررسی زنجیره اشتباهات بیپایان پرسپولیس

دومینویشکست
ازکجا شروع شد؟
صفحه 14

یادداشتمیهمان

سخنانی که
در شأن رئیسجمهور نیست
حجتاالسالم والمسلمین محمدتقی رهبر

*
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رئیس جمهور در مراسم  16آذر ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ عكس :حمید فروتن ،ایسنا

 -1س��خنان رئیسجمه��ور
محترم در مراس��م روز دانشجو
کمی عجیب بود .آقای روحانی
میگوی��د دیوار دول��ت از همه
کوتاهتر است ولی در عین حال،
م��ا آغوش خود را برای انتقاد باز کردهایم .اما حرف
بعدی ایشان نشان میدهد در باطن رئیسجمهور
چیزی نیس��ت که به زبان م��یآورد ،زیرا بالفاصله
در خالل س��خنان خود عنوان میکند الزم نیست
عدهای تازه به دوران رس��یده نسبت به ارزشهای
اسالم و انقالب نگران باشند .این سخنان در شأن
رئیسجمهوری با مشی اعتدال نیست.
آقای رئیسجمهور! نگرانی نسبت به انقالب و
آینده کش��ور وظیفه همه است .کسانی که نگران
هس��تند ،تازه به دوران رسیده نیستند .ببینید! در
حوزههای علمیه ،علما ،مراجع و آیات عظام اعالم
کردهان��د نگران هس��تند .آیا اینها تازه ب��ه دوران
رسیدهاند؟! زمانی که بنده در ساواک به عنوان یک
طلبه تحت شکنجه قرار گرفتم ،آقای روحانی یک
طلبه جوان و مبتدی در حوزه سمنان بود .بنده هم
نسبت به آینده انقالب نگران هستم.
ما دوس��ت داری��م دولت موفق باش��د ،چرا که
معتقدیم موفقیت دولت موفقیت ملت و نظام است
اما طرح بعضی صحبتها منتقدان و مردم را دلسرد
میکند .حرف آق��ای روحانی که منتقدان ،تازه به
دوران رسیده هس��تند خالف واقع است .محققان
و بزرگان و اساتید درباره مذاکرات هستهای حرف
دارن��د .خطیب نماز جمعه ته��ران در هفتهای که
گذشت عنوان کرد معامله برد ـ برد معنا ندارد ،چرا
که ما به آمریکا بدهکار نیس��تیم .آمریکا  61سال
جنایت کرده است؛ جنگ را آمریکا در ایران به راه
انداخت که منجر به ش��هادت  300هزار نفر ش��د.
 17هزار شهید به دست منافقین ترور شدند که با
حمایت آمریکا بود .داعش را آمریکا به راه انداخته و
اگر بتواند یک لحظه هم به ما امان نمیدهد .حال
آیا خوشبینی به این دولت جنایتکار سادهاندیشی
نیست؟ نباید گول لبخند غرب را خورد .اینکه آقای
ظریف با وزیر خارجه آمریکا یا خانم اشتون نشسته
و لبخند میزنند ،فقط ظاهر ماجراست ،پشت پرده
آن چیز دیگری اس��ت .این اس��ت که اوباما و وزیر
جنگ آمریکا و نماینده کنگره عنوان میکنند اگر
مساله هستهای ایران حل شود ،سراغ حقوق بشر و
تروریسم خواهیم رفت.
آقای روحانی بداند کس��انی که انتقاد میکنند
دلسوز و خیرخواه نظام هستند و میگویند مذاکرات
باید با مصالح کل کشور و مملکت همراه باشد و برد
ـ برد اص ً
ال معنا ندارد.
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پیچیده و الینحل باقی ماندن سوال ساده وزارت
صنعت و معدن از وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات
درباره صهیونیس��تی بودن یا نبودن کمپانی فیلیپ
موری��س ،در دنیایی که با یک جس��توجوی س��اده
اینترنتی میتوان براحتی پاس��خ سواالت اینچنینی
را یاف��ت ،حقیقتا عجیب مینماید! ش��رکت فیلیپ
موریس سالهاس��ت همچون بس��یاری از برندهای
دیگر در لیست «بایکوت» گروههای مختلف مردمی
در سراسر جهان قرار دارد .از جوانان آمریکایی هوادار
فلسطین و مسلمانان دوآتشه اندونزی و مصر و لیبی و
پاکستان و ایران تا مادران اروپایی که نگران سالمتی
فرزن��دان خود هس��تند ،همگی از لیس��ت «بایکوت
اسرائیل» حمایت میکنند .مسلما چنین بازه وسیعی
از هواداران را نمیتوان بدون انتشار دالیل قانعکننده
درباره صهیونیس��تی بودن برندی همچون «فیلیپ
موریس» سالها مومن به یک آرمان واحد نگاه داشت.
فیلیپ موریس در کنار سایر برندهای صهیونیستی از
دریافتکنندگان «جایزه جوبیلی» به عنوان باالترین
نشان ادای احترام به استقالل اسرائیل است .این جایزه
خود نشانی از به رسمیت شناختن افراد و سازمانهایی
اس��ت که به اقتصاد صهیونیس��تها کمک ش��ایانی
رساندهاند .نام این کمپانی در «لیگ دوستی همکاران
آمریکا و اسرائیل برای دموکراسی» نیز دیده میشود.
جایزه و نشان این همکاری اختصاص به کمپانیهایی
دارد ک��ه مدافع تمامیت و منافع اس��رائیل در آمریکا
هستند .اما شاید جالبترین بخش فعالیتهای فیلیپ
موریس را بتوان در همکاری این ش��رکت با سازمان
« »Aish HaTorahب��ه معن��ای «آت��ش تورات»
یافت« .هاتورا آیش» یک سازمان یهودی متشکل از
هواداران ارتدوکس اسرائیل است که سایر یهودیان را
در قالب برنامه «دیپلماس��ی عمومی» وزارت خارجه
رژیم صهیونیستی با همکاری  IDFیا نیروی دفاعی
این رژیم به بازدید از اسرائیل و آنچه ریشههای تاریخی
و سرزمینیشان میخوانند ،تشویق میکند .هدف این
سازمان که مقر اصلی آن در بیتالمقدس است فراهم
آوردن فرصت برای یهودیان از همه پیش��ینهها برای
کشف میراث خود ،اعالم شده است.
«آتش تورات» با استفاده از ثروت اهدایی مجموعه
کمپانیهای صهیونیستی ،نقش مهمی در دانشگاهها
و م��دارس آمریکا ه��م برعه��ده دارد .این س��ازمان
صهیونیس��تی به صورت ویژه با استخدام نمایندگانی
از میان دانش��جویان و دانشآم��وزان آمریکایی تحت
عنوان «حامیان برند فیلیپ موریس» یا «اسموکرها»،
به مبارزه مس��تقیم قانونی با «حامیان فلسطین» در
مراکز دانشگاهی این کش��ور میپردازد .به این شکل
که اسموکرهای فیلیپ موریس در قالب تیمهای آزاد
دانش��جویی با برچس��بزنی «ضد یهود» و «حامیان
هولوکاس��ت» به گروههای حامی فلس��طین و حتی
گروهه��ای صلحطلبی ک��ه از جنگ آمری��کا با عراق،
افغانستان و حتی اقدامات آمریکا علیه ایران اعالم انزجار
میکنند ،به صورت قانونی مانع فعالیت آنها میشوند
البته ناگفته پیداست که چنین فعالیت فوقبرنامهای
عالوه بر فراهم آوردن امکان کسب پول توجیبی برای
اسموکرها ،آنها را کاندیدای دریافت بورسیه تحصیلی و
تکیه زدن بر کرسیهای شغلی در شرکتهای مذکور
نیز میکند .این یک جنگ تمامعیار است که کمترین
اهمی��ت آن در میزان درصد س��االنه واریزی فیلیپ
موریس ،کوکا و پپسی و نستله و مایکروسافت و دنون و
فایزر به صورت مستقیم به جیب خیریهها و شبکههای
اقتصادی دولت صهیونیستی است .هر چند بسیار مهم
است که بدانیم بسیاری از گروههای مردمی در همین
دنیایی که مس��ؤوالن ما از پس کسب اطالعات درباره
صهیونیس��تی بودن برخی شرکتهایش برنمیآیند،
به علت بیاعتمادی به مدیران صهیونیست ،به جمع
بایکوتکنندگانمحصوالتآنهاشتافتهاند.
صحب��ت از غیربهداش��تی ب��ودن محص��والت
شرکتهای صهیونیستی همچون نس��تله و دنون و
کرافت و پپسی به علت استفاده از «سلولهای جنین
س��قط ش��ده» در آنها برای تاثیرگ��ذاری حداکثری
بر مرکز چش��ایی بدن و آلودگی سیگارهای شرکت
مارلب��رو به «خون خوک» اس��ت .اینه��ا موضوعاتی
اس��ت که متاس��فانه به ندرت اطالعات آن به جهان
سوم میرسد ،چراکه همیشه باید مسیر سوءاستفاده
برندهای صهیونیس��تی همچون ش��رکت داروسازی
«فای��زر» و «بایر» و «م��رک» برای توزیع محصوالت
پرخطری همچون قرصهای جلوگی��ری از بارداری
«یاز» و «یاسمین» با ریسک باالی ایجاد سکتههای
قلبی و مغزی یا داروهای ضدافسردگی مشهور به علت
باالبردن درصد خودکش��ی بیمار و واکسنهای قابل
بررسی ،در ایران و س��ایر کشورهای مشابه باز باشد!
جای س��وال است که چطور سازمان «غذا و دارو» در
چنین مواردی سکوت میکند ،گویی هرگز هشدارهای
جهانی درباره مخاطرات مصرف محصوالت مذکور به
گوش آنها نمیرسد! حقیقت این است که جامعه ما
در میدان چنی��ن درگیریهای بزرگی که ملتها در
آن بر س��ر موضوع بسیار مهم «حفظ سالمت نسل»
سالهاست میجنگند ،بسیار ناآگاه محسوب میشود.
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