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راهپیمایی ده ها میلیونی اربعین در عراق یک اجتماع مذهبی 
سیاسی است که نمونه ای از آن در جهان دیده نشده است. این 
راهپیمایی برای بزرگداشت یک شخصیت بزرگ از اهل بیت مطهر 
پیامبر عظیم الش�ان اسالم که حکایت او فراحکایت و روایت از 
سرگذش�ت او فراروایت به حس�اب می آید. از این رو »اربعین« 
اختصاص به او دارد و برای شهادت یا رحلت هیچ پیامبر یا امام 
دیگر روا ش�مرده نشده است. بزرگداشت  اربعین در لسان ائمه 
معصومین یکی از چند عالمت مومن واقعی اس�ت. از این منظر 
راهپیمایی چند ده میلیون نفری اربعین، امروز پژواک سخن امام 
معصوم و اجابت بلند دعوتی است که به اندازه ای که شایسته آن 

بوده، تا پیش از این ادا نشده است. 
بعضی براساس اندازه قدرت درک و تحلیل خود برای اهداف 
این راهپیمای�ی ده  ها میلیونی نکاتی را گفته اند از جمله بعضی 
گفته ان�د این اجتماع بزرگ انس�انی پاس�خی ب�ه »داعش« به 
حس�اب می آید و حال آنکه داعش آنقدر بزرگ نیست که دفع 
آن به چنین راهپیمایی بزرگی و توس�ل به حس�ین)ع( بزرگ و 
عباس)ع( صف شکن احتیاج داشته باشد. کما اینکه پیش از این 
و در یک فاصله کوتاه بخش�ی اندک از انرژی متراکم ش�ده در 
اربعین، بساط داعش را از دیاله، بابل، صالح الدین، االنبار، حلب 
و... جمع کرده اس�ت. در جریان جنگ 33 روزه هم که اسرائیل 
از همه امکانات زمینی، هوایی و دریایی خیره کننده خود استفاده 
کرد تا مقاومت لبنان را به زانو درآورد، همین اربعینی های لبنانی 
با کمتر از پنج صدم درصد راهپیمایان اربعین امسال عراق بر رژیم 
صهیونیس�تی غلبه کرده و دولت ایه�ود اولمرت را روانه جهنم 
کردند. بنابراین جای تاسف است که کسانی بخواهند راهپیمایی 
ده ها میلیونی اربعین را مصاف ش�یعیان با داعش لقب دهند 10 
درصد این جمعیت کافی اس�ت تا به وسیله آنان بساط آمریکا، 
انگلیس، وهابی های نوکر آمریکا و انگلیس در عربستان و هر دم 
و دنباله آمریکا و انگلیس برای همیش�ه از منطقه برچیده شود 
اما البته این موضوعی اس�ت که عملیاتی شدن آن به شرایطی 
نیاز دارد که زمان آن را فراهم می کند کمااینکه در تابستان سال 
1367 که ش�عله های جنگ بین ایران و عراق خاموش شد، امام 
راحل عظیم الش�ان که دیده ای تیز و آخربین داشت فرمودند از 
نتای�ج این جنگ، عراق، فلس�طین و... فتح خواهد ش�د. امروز 
اعت�راف به ای�ن پیش بینی امام بزرگوار در بس�یاری از مقاالت 

منطقه ای نقش بسته است.
راهپیمایی بزرگ اربعی�ن، راهپیمایی مردمی بود که با خود 
پیام های آش�کاری را برای جهانیان به همراه داش�تند. در این 
راهپیمای�ی بزرگ زنده بودن و پرتحرک بودن و س�ازنده بودن 
و پرطنین بودن اس�الم به اثبات رس�ید و یک ب�ار دیگر توجه  
جهانیان به اصل اس�الم و حرکت ش�تابان آن جلب ش�د، غرب 
به خصوص طی دو دهه گذشته تالش زیادی بکار بسته تا اسالم 
را عامل تفرقه و دشمنی میان ملت ها معرفی کرده و پیروان آن 
را در حال س�رخورده ش�دن از آن و رها کردن دین جلوه دهد. 
غرب طی س�الهای اخیر از یک س�و با استناد به شکست طرح 
اخوان المس�لمین در منطقه و از س�وی دیگر با برجسته سازی 
جایگاه گروه های تروریس�تی نظیر داعش وانمود می کرد اسالم 
در حال منزوی و مطرود شدن در جغرافیای خود است چه رسد 
به اینکه بخواهد در جغرافیای غیر اسالمی توجهی را برانگیزد. 
راهپیمای�ی چند ده میلیونی اربعین در عراق که در مقیاس های 
دیگری در بعضی دیگر از کشورهای اسالمی منطقه تکرار شده 
اس�ت، نشان داد که »اسالم بالنده« به شکلی توفنده در صحنه 
حضور دارد و از قضا در کشوری که بیش از سایر کشورها با دو 
مقوله اش�غال نظامی غرب و تروریزم دس�ت به گریبان بوده و 

فدائیان بیشتری داده است، توفنده تر است.
تظاهرات عظیم اربعین به خوبی بالندگی بیداری دینی مردم 
را به تصویر کش�ید و از این رو باید گفت برخالف آنچه تصور و 
تبلیغ می ش�ود، جوامع اسالمی در مسیر بیداری اسالمی دچار 
تردید و سستی نشده اند و آنچه در خیال غرب خلجان می کند، 

توهمی است که با تبلیغات رسانه ای، واقعیت معرفی می شود.
راهپیمایی بزرگ اربعین عراق عمدتاً توس�ط شیعیان خلق 
شده است ولی ماهیت فرامذهبی دارد اگر به شعارهای مردمی 
که برخاس�ته از شعارهای حضرت سیدالش�هدا- علیه الصلواْهً 
والسالم- بود، توجه کنیم درمی یابیم که آشناترین و فراگیرترین 
ش�عاری که در مراس�م راهپیمایی دهها میلیونی اربعین عراق 
ش�نیده ش�د ناظر بر عزت طلبی و ذلت گریزی بود. هیچکس از 
امام مظلوم ما در سال 61 هجری نشنید که بگوید من برای احیاء 
شیعه و اعتالی شیعه قیام کرده ام، حضرت می فرمودند قیامشان 
برای احیای اسالم است اسالمی که اگر مردمش به شخصی مثل 
یزید مبتال ش�ود، از جامعه رخت برمی بندد و از آن جز لقلقه ای 
در زبان ه�ا یاف�ت نمی ش�ود و در این صورت ج�ا دارد که برای 
بازگرداندن اصول، معارف و اس�الم دین محمد)ص(، شمشیرها 
م�را در میان گیرن�د. بلندتری�ن فریاد حضرت سیدالش�هدا- 
علیه الس�الم- در جریان سفر به کربال، »امر به معروف و نهی از 
منکر« و »احیاء س�نت و س�یره پیامبر و علی« بود و این ها همه 
دارای هویتی دینی هستند و جنبه مذهبی- به معنای تمرکز بر 
موارد اختالف مذاهب- نداش�ته اس�ت و از این رو اربعینیان در 
راهپیمایی دهها میلیونی خود حامل لوای اسالم بودند و هر مؤمن 
شیعه و یا سنی، آمال و اهداف خویش را در کانون این تظاهرات 

و اجتماعات بزرگ جستجو کرده است.
غرب بیش از همه از این راهپیمایی دهها میلیونی حساب برده 
است. شک نکنید که آمریکا تا مدت های مدید در اغماء ناشی از 
ضربه اربعین باقی می ماند. غرب بیش از همه از این راهپیمایی 
بزرگ تاریخی لطمه خورده است و از این روست که بیش از همه 
درصدد برآمده تا از بازتاب رسانه ای آن در غرب جلوگیری کند 
و تنها در معدود رسانه هایی نظیر »هافینگتون پست« که آنهم 
به جریانات معارضه غرب�ی تعلق دارند، عظمت و معنای عمیق 

آن را بازتاب داده است.
راهپیمای�ی دهه�ا میلیونی مس�المت آمیز اربعین عراق که 
با حوادث تهدید آمیز چندانی هم مواجه نش�د، جنبه س�ازنده 
اجتماع دینی اربعین را به خوبی نشان داد این اجتماع همدالنه 
و عاش�قانه نش�ان داد که عراق برای ساخته ش�دن و رهایی از 
مش�کالت ف�راوان کنون�ی در جنبه های اجتماع�ی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و امنیتی زیرساخت های انسانی خود را دارد، 
مردم�ی که با همه فقر مادی خود طی دو  هفته میلیونها زائر را 
به نحو عجیب و تحس�ین برانگیزی اداره کردند و در این رابطه 
نقش مس�تقیم دولت حالت حاشیه ای پیدا کرده بود، می توانند 
در یک دوره کوتاه، کش�ور خود را به اعتال برس�انند کما اینکه 
توجه مردم ایران به عتبات عالیات در عراق بیانگر آن است که 
در ایران هم ظرفیت بزرگی وجود دارد و می تواند به کمک عراق 
بیاید. شرکت میلیونی مردم ایران در راهپیمایی اربعین عراق و 
تداخل پرچم های عراق و ایران و تصاویر مشترک حضرت آقا و 
حضرت آیت اهلل سیس�تانی نشان داد که رابطه ایران و عراق در 
سطوح ملی نیز تا چه اندازه عمیق و مداوم است. از امروز نوبت 
دولت های دو طرف و بخش های خصوصی دو کش�ور است که از 

این ظرفیت استفاده مطلوب کنند.

پا به پای زینب)س(
در اربعین میلیونی

چاه

سعداهلل زارعی

* راهپیمایی 20 میلیونی اربعین امام حسین)ع( در عراق هیمنه پوشالی 
آمریکا و اس��رائیل را به هم خواهد ریخت، چه برس��د به نیروهای داعش 
که رزمندگان عراقی موفق ش��دند کمر این مزدوران بیگانه را در عملیات 

آمرلی بشکنند.
0912---5764

* همان طور که ولی  امر مسلمین فرمودند ملت و جوانان ایران عاشق مبارزه 
با صهیونیست ها هستند. استکبار جهانی چه بخواهد چه نخواهد رژیم غاصب 

صهیونیستی باید از صفحه روزگار محو شود. ان شاءاهلل.
اصغر ضیایی
* برخی از مردم نقش فتنه گران س��ال 88 را فقط در ارتباط با تهدیدات 
امنیتی و سیاسی کشور دیده اند در حالی که تشدید تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی جامعه در این چند سال نتیجه فتنه گری فتنه گران بود چرا که 

بیگانگان را امیدوار ساختند.
0912---9020

* ای��ن دولت نصف عمرش را صرف کس��ب اعتماد غرب و نصف دیگر را 
مش��غول طرح ش��عار جهان عاری از خشونت خواهد کرد. در این بین چه 
کس��ی باید به فکر حل مش��کالت مردم و عملی ساختن اقتصاد مقاومتی 
باش��د؟ آیا تجربه رئیس جمهور دوره موسوم به اصالحات کافی نیست که 
برای گفت وگوی تمدن ها آن قدر خرج کرد و س��مینار گذاشت و عایدی 

آن متهم شدن ایران به محور شرارت بود؟
0911---5240
* آقای رئیس جمهور در اجالس مبارزه با خش��ونت گفته است وحدت را 
باید از اروپایی ها که اتحادیه اروپا را به وجود آورده اند یاد بگیریم ولی باید 
به یاد آورد که همین کش��ورهای اروپایی در دو جنگ جهانی اول و دوم 
باالی 50 میلیون انسان را به کشتن داده اند. رفع خشونت و وحدت را باید 

از قرآن یاد بگیریم و بس.
شجاع از بوکان
* دولت از چه چیزی می ترس��د که جلوی س��خنرانی منتقدین خود را 
در دانش��گاه ها گرفته اس��ت. با این کار تمام شعارهای دولت یازدهم رنگ 

باخته اند. این چه تدبیری است که در پیش گرفته اند؟
0913---8464
* مناس��بت روز دانش��جو اعتراض به زورگویی های آمریکا می باشد ولی 
آقای رئیس جمهور در سخنرانی خویش به این مناسبت هیچ اشاره ای به 

جنایت های آمریکا در حق دیگر کشورها نکردند. چرا؟
0913---9527
* از قرار معلوم دولت اعتدال در هر سال برای توهین و تحقیر منتقدین 
دولت س��همیه ای اختصاص داده و تا این س��همیه را به منتقدان نپردازند 

آرام و قرار نمی گیرند! واقعا خسته نباشید!
0917---9762

* چاپ متن سخنرانی های متعدد رهبر معظم انقالب در خصوص جرم و 
گناه بزرگ فتنه گران سال 88 در ستون اخبار ویژه کیهان موجب گردید 
آقای عارف با اظهارات چندپهلوی خود و س��وء استفاده از مواضع رهبری 
ب��ه قصد تطهیر فتنه گران راه به جایی نبرد. روش��نگری به موقع کیهان 

واقعا حرف ندارد.
0938---6263
* مردم هوش��یار ورامین در هر مقطع از تاریخ قبل و بعد از انقالب نشان 
دادند که از نقشه دشمنان آگاه هستند فلذا تحت هیچ شرایطی به عوامل 

بیگانه اجازه فتنه گری نداده و نمی دهند.
0919---5578

* اجتماع اعتراض آمیز مردم ش��یراز در اعتراض به حضور یکی از عوامل 
فتنه سال 88 در شهرستان قابل تقدیر و تشکر است.

0919---5578
* وزیر محترم علوم همان گونه که در مجلس ش��ورای اس��المی به هنگام 
گرفتن رای اعتماد فتنه س��ال 88 را خط قرمز دانست، امروز باید جلوی 

سخنرانی عناصر دخیل در فتنه در دانشگاه های کشور را بگیرد.
0939---5729

* جلوگیری از سخنرانی همسر شهید علی محمدی از شهدای هسته ای 
کش��ور در دانشگاه تبریز و آقای شریعتمداری در دانشگاه امیرکبیر نشان 
داد دولت برخالف ش��عاری که می دهد نقد و منتقدین را برنمی تابد، فلذا 

از متهم ساختن آنان به بی سوادی و تازه به دوران رسیده ابایی ندارد.
6263---0938 و 5140---0913
* ما نیروهای خدماتی اداره بهداشت شهرستان تایباد بابت کارانه سال های 
91 و 92 و 30 ماه ماموریت و 5 ماه حق لباس و حق مسکن طلب داریم. 

از مسئولین وزارت بهداشت در مرکز درخواست مساعدت داریم.
0915---1522

* چرا به دانشجویان تهرانی که دانشگاه آنها داخل شهر تهران نیست کارت 
بلیت ویژه دانشجویی تعلق نمی گیرد. از اعضای شورای اسالمی تهران تقاضا 

داریم جلوی این تبعیض را بگیرند.
0919---1940

* کارگری هس��تم که هر روز با موتورس��یکلت خودم را از روستا به شهر 
می رسانم. در این دولت به بهانه فرسوده بودن تنها وسیله نقلیه ام سهمیه 
بنزین آن را قطع کردند. باالجبار بنزین آزاد می خرم از سبد کاالی توزیعی 
هم چیزی به بنده و خانواده ام نرس��ید. االن هم که قیمت نان 40 درصد 

گران شده است.
0911---6280
* اظهارات رئیس جمهور در روزهای اخیر بدون اینکه خودشان متوجه شوند 
منجر به تنش و ایجاد دو قطبی معطوف به انتخابات مجلس می شود، لذا 

دلسوزان نظام باید برخالف چنین رویکردی موضع بگیرند.
منتصر

حماسه اربعین 20 میلیونی شد
  امپراتوری دروغ عزا گرفت

رس��انه های حامی فتنه ترجیح دادند با س��کوت و سانس��ور از کنار رویداد 
بزرگ پیاده روی و عزاداری 20 میلیونی زائران امام حس��ین علیه السالم در روز 

اربعین بگذرند.
ص��دای آمریکا، بی. بی.س��ی، دویچه وله، رادیو ف��ردا، گویانیوز از جمله این 
رسانه ها بودند که خبرهای بسیار کوتاه در این باره منتشر کرده یا از اساس خبر 
این اجتماع 20 میلیونی را سانسور کردند. در این میان رسانه های خاصی مانند 
جرس و کلمه شرم آورتر از همه با ماجرا مواجه شده و هیچ خبری منتشر نکردند 
که البته عذر آنها روشن است چه اینکه فتنه سال 88 جریان نفاق جدید با نقاب 
شبه مذهبی در روز عاشورا با آن جنایت و خیانت بزرگ به سرشکستگی انجامید 
و در حقیقت این جماعت تو دهنی بزرگ راهپیمایی 9 دی را از امام حس��ین 
علیه السالم و انبوه ملت ارادتمند ایشان دریافت کردند؛ تا آنجا که نیویورک تایمز 
در گزارشی اعالم کرد تظاهرات این روز بزرگ ترین راهپیمایی در ایران پس از 

تشییع آیت  اهلل خمینی است.
رادیو فرانسه در گزارشی از تجمع بی سابقه شیعیان در کربال با وجود برخی 
ناامنی ها خبر داد و خبرگزاری فرانس��ه اعالم کرد این مراسم یکی از بزرگترین 

اجتماعات دینی در جهان است.
برخی رسانه ها نظیر رادیو فردا و گویانیوز هم به قلم بعضی عناصر ورشکسته 
فراری به بدگویی علیه این اجتماع عظیم پرداخته اند. آنها از اینکه این اجتماع 
20 میلیونی به قدرت نمایی جبهه مقاومت اسالمی به رهبری جمهوری اسالمی 

تبدیل شده ابراز ناخرسندی کرده اند.
رفتار کبک وار رس��انه های غربی و ضد انق��الب در قبال راهپیمایی و تجمع 
20میلیونی اربعین حسینی)ع( در حالی است که همین رسانه ها بعضاً تجمعات چند 
نفری- و نه حتی چند ده نفری- عناصر ضد انقالب را تبدیل به تیترهای اول خود 
می کرده و با آب و تاب برای آن عکس و گزارش و تیتر و متن و حاشیه می ساختند!

چرا عملیات روانی علیه منتقدان
تبدیل به اولویت دولت شده است؟!

»بدعت تازه ای که در س��خنرانی پرسش و پاسخ روحانی در روز دانشجو و 
در جمع دانش��جویان مشاهده شد عالیمی از تشابه رفتار سیاسی وی با نگرش 

فکری دولت هاشمی در دوران دولت سازندگی را نشان می دهد.«
وبس��ایت فردا با انتشار این تحلیل خاطر نش��ان کرد: این روزها روحانی با 
لحنی ش��بیه به هاشمی رفس��نجانی با منتقدان خود برخورد می کند. او سعی 
دارد مخالفان خود را دس��تکم بگیرد و در موقع لزوم با تحقیر آنها، حرف خود 
را به کرسی بنشاند، نگاهی به رویه سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی در زمان 
سازندگی نشان می دهد که مبدع چنین رفتارهایی شخص او بوده است. در آن 
دوره، منتقدان به صورت کاماًل زیر پوستی تخریب می شدند و با روش های خاص 
تالش می شد از صحنه دور نگاه داشته شوند و حتی در مراسم های رسمی نیز 
امکان صحبت کردن منتقدان وجود نداشت. مراسم روز دانشجو در دومین سال 
دولت تدبیر و امید هم نشان داد که حسن روحانی در حال تکرار همان رویه ها و 
برخوردهایی است که پیشتر امتحان خود را پس داده است. نیش و کنایه زدن 
و طعنه به مخالفان و روی آوردن به تخریب و فرار از دیالوگ از مش��ابهت های 

این رفتار سیاسی است.
فردا همچنین با انتقاد از سیاست دو قطبی سازی و جنگ روانی با منتقدان 
نوشت: در شرایط گرانی، چه چیزی بهتر از جنگ روانی برای عوض کردن بحث؟ 
این روزها روحانی در حالی از کاهش تورم به کمتر از 20 درصد سخن می گوید 
که ش��اهد باال رفتن قیمت ها از بلیط هواپیما و گوجه گرفته تا مس��کن مهر و 
نان هس��تیم... در چنین شرایطی که دولت با شیب مشخصی به دنبال افزایش 
سراسری قیمت هاست و از سوی دیگر کم کردن تعهداتش در موضوعاتی مانند 
مس��کن مهر و یارانه ها را پیگیری می کند تیم دولت با ادامه انتقادات نسبت به 
جریان مخالف سنتی خود که مدت هاست سکوت کرده تالش می کند تا اذهان 
عمومی را از تحوالت بوجود آمده در بازارها منحرف کند. این سیاستی که بعد 
از نفوذ جریان لیبرال در دولت بش��دت پیگیری می ش��ود تا با قرار دادن جریان 
موسوم به اعتدال در موضع اپوزیسیون باب هرگونه انتقادی را نسبت به عملکرد 
ضعیف اجرایی دولت و منتظر ماندن برای به نتیجه رسیدن توافق هسته ای ببندد.

این س��ایت ادامه می دهد: هر چن��د عموم مردم افزایش قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید خود را در بازارها بخوبی احساس می کنند اما دولت با این سیاست 
در تالش است تا با بوجود آوردن یک دو قطبی اعتدال و افراط همه ناکامی های 

موجود را به ناکجا آباد نسبت دهد.
وجه دیگر سخنان روحانی در خصوص ترس نداشتن دولت از انتقادها بود 
که با آنچه در عمل انجام می شود کاماًل در تقابل است. این تقابل تا حدی بود که 
حتی آقای رئیس جمهور موضوع انتقاد به عدم مدیریت بازار در بحث قیمت گوجه 

و افزایش قیمت چند برابری آن را نیز از مصادیق مظلوم بودن خود معرفی کرد.
فردا می نویسد: در واقع با ترسیم یک دشمن مجازی برای دولت تالش می شود 
ت��ا مجموعه همه ناکامی ها را به آنها نس��بت دهند. در این تفکر جریانات لیبرال 
افراطی بواسطه داشتن تعداد بی شماری رسانه بیش از سایر گروه ها حق اظهار نظر 
دارند و اگر دیگران حرفی بزنند یا »تازه به دوران رسیده« هستند، یا نفع شخصی 

و گروهی دارند، یا افراطی هستند و یا درکی از سعادت کشور ندارند.
نگرانی امنیتی اسرائیل درباره آینده بحرانی رژیم سعودی

مشاور سابق امنیت ملی رژیم صهیونیستی از همکاری های امنیتی این رژیم 
با آل سعود خبر داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی »العهد«، عوزی  اراد گفت: آنچه »تل آویو« و »ریاض« 
را به هم گره زده بسیار بیش از آن چیزی است که اعالم می شود.

وی در کنفران��س »ان��رژی 2015« که مجله »اس��رائیل دیونس« ویژه امور 
امنیتی و نظامی برگزار کرده، اظهار داشت: همکاری امنیتی موجود میان اسرائیل 
و عربستان در چارچوب یک همکاری گسترده در زمینه های دیگر قرار دارد و باید 

منتظر بمانیم تا ببینیم این همکاری به کجا خواهد رسید.
اراد مدعی شد: انرژی و امنیت در منطقه خاورمیانه با دو خطر ایران هسته ای 

و داعش که از فروش نفت تغذیه می شود، روبروست.
مشاور سابق امنیت ملی رژیم صهیونیستی ضمن درخواست توجه بیشتر به 
کش��ورهای واقع در دایره نزدیک تر به اسرائیل، اضافه کرد: منطقه پیرامون ما در 
جوش و خروش است، کشور مصر در شبه جزیره سینا آشفته و اوضاع در این کشور 

بسیار حساس است و شاید به تغییرات جدیدی منجر شود.
وی اف��زود: در ارتباط با اردن باید در انتظار بدتر ش��دن وضع باش��یم، البته 
امیدواریم اوضاع در این کش��ور باثبات بمان��د، اما مانعی وجود ندارد که تحوالت 

عراق و سوریه به اردن انتقال یابد.
وی در مورد لبنان گفت: ما با این کشور بر سر میدان های نفت و گاز اختالف 

داریم و هیچ کس نمی داند روند تحوالت در لبنان به کجا سوق خواهد یافت.
اراد به پیش بینی های رژیم صهیونیس��تی در مورد عربستان پرداخت و گفت: 
عربس��تان در صحنه انرژی جهانی بازیگر مهمی است و در برابر ایران یک سد به 
شمار می رود، اما جایگاه و ثبات عربستان در معرض شک و تردید قرار گرفته و در 

میان مدت معلوم نیست که اوضاع عربستان به کجا ختم خواهد شد.
اراد با تاکید بر تاثیرگذاری وضع ایران بر اسرائیل، پرسید »اگر غرب با ایران 
به توافق نرسد، چه روی خواهد داد؟ اگر اعالم شود ایران به یک کشور هسته ای 
تبدیل ش��ده، چه خواهد ش��د« و خود در پاس��خ گفت: در آن صورت هیچ کس 

حرکتی از خود نشان نخواهد داد و این موضوع برای موساد غیرمنتظره نیست.
 الحیات: داعش فردای اربعین

منتظر قدرت نمایی متحدان ایران باشد
روزنامه سعودی الحیات اعالم کرد: داعش منتظر قدرت نمایی و اقدام کلیدی 

ایران و متحدانش در فردای روز اربعین باشد.
روزنامه الحیات نوش��ت: محمدجواد ظریف و ابراهیم الجعفری و ولید المعلم 
وزیران امور خارجه ایران و عراق و س��وریه نشس��تی در تهران با حضور مسئوالن 
شورای امنیت ملی برگزار کردند. در همین حال، چاک هیگل وزیر دفاع مستعفی 
آمریکا روز گذشته وارد بغداد شد و با حیدر العبادی، نخست وزیر و همتای عراقی 
خود خالد العبیدی درباره مقدمات استقرار 1600 نظامی آمریکایی که قرار است 
به زودی وارد عراق شوند گفت وگو کرد. العبادی از هیگل خواست برای مقابله با 

داعش بیشتر کمک کند.
به گزارش »تیک« به  نقل از الحیات منابع ایرانی اعالم کردند در دیدار س��ه 
جانبه در تهران »تش��کیل ائتالف منطقه ای برای مقابل��ه با گروه های تکفیری و 
تندرو« بررسی شد. به گفته این منابع، نمایندگان گروه های عراقی و فلسطینی و 
لبنانی نزدیک به تهران به منظور هماهنگ کردن مواضع و چارچوب این ائتالف 

که تهران آن را سرپرستی می کند وارد ایران شدند.
امیر موسوی، مدیر مرکز پژوهش های راهبردی و روابط بین المللی پیش بینی 
کرد »بعد از پایان مراسم اربعین امام حسین)ع( در روز شنبه، تحوالت مهمی در 
زمینه مقابله با داعش روی دهد.« او گفت: »هیئتی از عشایر سنی عراق وارد تهران 
ش��د و قرار اس��ت اعضای آن با شماری از مسئوالن بلندپایه وزارت امور خارجه و 

شورای امنیت ملی و نیروی قدس دیدار کنند.«
سکوت گورستانی اپوزیسیون در قبال گزارش جنایت های سیا

س��کوت گورستانی اپوزیسیون »همس��و«ی ایرانی درباره جنایت اسرائیل در 

غزه و گزارش س��نای آمریکا درباره شکنجه، به خوبی ورشکستگی ادعاهای آن 
را درباره »دفاع« از حقوق بش��ر و اس��تفاده از »کلنگ« آمریکا برای دموکراسی 

در ایران اثبات می کند.
این تحلیل را محمد سهیمی از مخالفان خارج نشین در وبسایت اخبار ایران و 
گزارش های خاورمیانه )IMENEWS( عنوان کرد. وی با اشاره به گزارش اخیر 
رئیس کمیته اطالعاتی س��نا درباره برنامه های شکنجه سیا نوشت: این گزارش 
استفاده وسیع از وحشتناک ترین انواع شکنجه توسط سیا را توصیف می کند، این 
شکنجه ها در مناطق مختلف جهان، از جمله پایگاه بگرام در افغانستان، زندان 
ابوغریب در عراق، خانه های امن سیا در کشورهای مختلف اروپای شرقی نظیر 
لهستان و رومانی و متحدان آمریکا در خاورمیانه نظیر مصر انجام می شدند. در 
این ش��کنجه ها از روش هایی مانند تهدید به تجاوز جنس��ی و تنقیه [...]، غرق 
مصنوعی زندانی، جلوگیری از خوابیدن آنها حتی تا 180 ساعت، شکنجه روانی 
و تهدید به مرگ، استفاده از سیاه چاله های کامال تاریک و تنگ که زندانی باید 
مانند س��گ می نشست،س��رمای  شدید در حد مرگ زندانیان، برهنه کردن و... 
اس��تفاده ش��ده به نحوی که برخی از آنها اقدام به خودکشی کرده اند. برخالف 
گزارش سیا، شکنجه ابوزبیده تبعه عربستانی آنقدر دردناک بود که حتی مأموران 
سازمان سیا را به گریه انداخته بود. چندین مأمور سیا در تایلند، جایی که آقای 
ابوزبیده شکنجه می شد، به مقامات باالی سیا اعتراض کردند و اعالم کردند که 

حاضر  نیستند که دیگر در این گونه »بازجویی ها«  شرکت کنند.
نویسنده درباره این گزارش که نوعی افشاگری  انتخاباتی دموکرات ها علیه 
جمهوری خواهان است، خاطرنشان کرد که هرگز مأموری به خاطر این شکنجه ها 

مجازات نشده است.
وی س��پس به اپوزیسیون همس��و با آمریکا می پردازد و می نویسد: سکوت 
گورستانی اپوزیسیون »همسو« درباره جنایت اسرائیل در غزه و گزارش سنای 
آمریکا درباره ش��کنجه به  خوبی ورشکس��تگی ادعاهای آن را درباره »دفاع« از 
حقوق بشر و استفاده از »کلنگ« آمریکا برای دموکراسی در ایران  اثبات می کند. 
همان هایی که هر هفته چندین مقاله در رس��انه های گوناگون منتشر می کنند 
و در آن به ستایش از غرب به عنوان پیشرو دفاع از حقوق بشر می پردازند، در 
النه ها خزیده اند. از دیوار صدا بلند می ش��ود، ولی از این جماعت خیر. همه در 
»الک« خود فرو رفته اند. همه با تشویش منتظرند که »این نیز بگذرد« تا آنها 
بتوانند مشاطه گری خود برای غرب و اسرائیل را از سر گیرند. ولی در عین حال 
در شرایط حساس کنونی فشار »اپوزیسیون همسو« با نئوکان ها، راست افراطی 
آمریکا و البی اسرائیل  به دولت آقای اوباما برای پیوند دادن مذاکرات هسته ای 
با ایران به موضوع نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. یکی از حقوق 
آموختگان س��ابق که از بدو خروج از ایران آهس��ته آهس��ته به راس��ت افراطی 
اپوزیس��یون پیوس��ته، در مقاله ای در واشنگتن پس��ت حتی پیشنهاد مضحک 
مذاکرات همزمان در دو هتل در یک شهر، یکی برای برنامه هسته ای و دیگری 

برای نقض حقوق بشر در ایران را نمود.
س��هیمی در ادامه نوشت: آمریکا و متحدان آنها در جایگاه اخالقی نیستند 
که به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنند. دیوید راتکاپف، سردبیر وبسایت 
معتبر فارین پالیسی، در چهارشنبه 10 دسامبر 2014، چنین نوشت، »آمریکا 
شکنجه کرد. این  کار را مکررا انجام داد. این کار را با بی تفاوتی بی رحمانه نسبت 
به ابتدایی ترین حقوق بش��ر و نقض قانون اساس��ی آمریکا و قوانین بین المللی 

انجام داد.«
نویسنده خاطرنشان کرد: یکی از اعضای »اپوزیسیون همسو« افشاگری های 
س��تودنی آقای ادوارد اسنودن شجاع از شنود تمامی زندگی خصوصی رهبران 
و مردم جهان، و خود مردم آمریکا، که جنبه مهم دیگری از نقض حقوق بش��ر 
است را به گونه ای رد کرد و آنها را بی ارزش خواند که حتی فایده اطالع رسانی 
نداش��ته اند. در حالی که س��ازمان های حقوق بش��ری جهانی به آقای اسنودن 
جوایز حقوق بش��ر اهدا کرده اند و روزنامه نیویورک تایمز که معموال سیاس��ت 
دموکرات ها را حمایت می کند افش��اگری آقای اسنودان را »خدمت به کشور« 
نامید. »اپوزیس��یون همسو« آگاه است که گزارش های آقای اسنودن و گزارش 
مفصل س��نای آمریکا، چهره واقعی این نظام امپریایستی در حوزه حقوق بشر، 
و حتی لیبرالیس��م مورد ادعایش، را برمال می کند و این با چهره  کامال پاک و 

زیبایی که آنان درست می کنند، تنافر دارد. 
یادآور می شود در بحبوحه انتشار گوشه ای کوچک از جنایات حقوق بشری 
آمریکا، عناصر ضدانقالب خودفروخته - از ش��یرین عبادی و نس��رین س��توده 
و گروهک موس��وم به کانون مدافعان حقوق بش��ر گرفته تا برخی روزنامه های 
زنجیره ای داخلی و شبه حقوقدانان همکار دایمی آنها و همچنین افراطیون مدعی 
اصالح طلبی- سکوت کامل اختیار کرده اند تا شهادت داده باشند که دچار مرگ 
عاطفه و وجدان هستند و تنها به هنگام نیاز آمریکا و صهیونیست ها به جنجال 

علیه ایران لب می جنبانند و سپس دوباره خاموش می شوند.

دور جدید مذاکرات هسته ای 
میان ایران و گروه موسوم به 5+1 
در حالی سه روز دیگر ) 26 آذر( 
در ش�هر ژن�و پایتخت س�وئیس 
برگزار می شود که گفت و گوهای 
دوجانبه ایران و آمریکا از فردا در 
محل این مذاکرات آغاز می شود.

اتحادیه اروپا ب��ا صدور بیانیه ای 
تأیی��د کرد مدیران سیاس��ی ایران و 
گروه موس��وم به 1+5 روز 26 آذر در 
شهر ژنو س��وئیس دیداری یک روزه 

خواهند داشت.
مذاک��رات  از  دور  اولی��ن  ای��ن 
هس��ته ای، پس از تمدید هفت ماهه 
توافق  براس��اس  گفت وگوها اس��ت. 
موقتی که سال گذشته در همین شهر 
به دست آمده بود، طرفین تا سوم آذر 
امسال برای توافق جامع زمان داشتند، 
اما پابرجا بودن اختالفات، موجب شد 
گفت وگوه��ا تا  تیر ماه س��ال آینده، 

تمدید شود. 
در بیانی��ه اتحادی��ه اروپا آمده 
اس��ت: »همانطور که بعد از آخرین 
دی��دار EU + 3 E /3  )گروه 5+1( 
در روز 24 نوامبر )سوم آذر( در 
وین اعالم شد، مدیران سیاسی 
EU + 3 E /3 و ای��ران ب��ار دیگر در 
روز 17 دسامبر )26 آذر( دیداری یک 
روزه در ژنو خواهند داشت تا تالش های 
دیپلماتیک در راستای رسیدن به یک 
راهکار بلندمدت و جامع را ادامه دهند.«

پیش از این سید عباس عراقچی 
مع��اون وزیر امور خارج��ه و نماینده 
ایران در مذاکرات هسته ای هم اعالم 
کرده ب��ود که طرفین هفت��ه آینده 
مذاکرات را در سطح معاونین در ژنو 

ادامه می دهند.
در همین رابط��ه وزارت خارجه 
آمری��کا روز جمع��ه برنامه س��فر و 
ترکیب تیم این کش��ور در مذاکرات 
هس��ته ای با ایران را منتش��ر و تائید 
ک��رد که نمایندگان ای��ران و آمریکا، 
پیش از آغاز نشست ایران و 6 کشور، 

دیدار می کنند.
بر اس��اس اطالعیه منتشر شده، 
»وندی ش��رمن« قائم مقام موقت و 
مع��اون وزارت خارجه آمریکا در این 
دور از مذاکرات، مانند ادوار پیش��ین 
سرپرس��تی تیم آمریکایی را بر عهده 

دارد.
دی��دار دوجانبه نمایندگان ایران 

و آمریکا، روزهای 24 و 25 آذر )15 
و 16 دس��امبر( در شهر ژنو سوئیس 
برگزار می شود. بنا بر اعالم واشنگتن، 
ای��ن دی��دار در چارچ��وب مذاکرات 
جاری میان ایران و گروه موس��وم به 
1+5 برگزار می شود و قرار است »هلگا 
اش��تون«  »کاترین  اش��مید«معاون 
نماینده اتحادیه اروپ��ا در مذاکرات، 
هم در بخش هایی از آن حضور یابد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند تنزل 
یافتن مذاکرات از س��طح چند جانبه 
به دوجانبه میان ایران و آمریکا باعث 
کاهش قدرت چانه زنی ایران و افزایش 
درخواست های زیاده خواهانه آمریکا 
می شود؛ مسئله ای که از آن می توان 
به عن��وان یکی از عوام��ل اصلی بن 
بست  و به نتیجه نرسیدن مذاکرات 

اخیر وین نام برد.
تازه ترین دور از مذاکرات هسته ای 
ایران و ش��ش کشور روز سوم آذر در 
حالی با توافق برای تمدید هفت ماهه 
مذاکرات به پایان رسید که براساس 
توافق موقتی که س��ال گذشته تحت 
عن��وان »برنامه اقدام مش��ترک« به 
دست آمد، طرفین باید نهایتا تا سوم 
آذر به راهکار جامع دست می یافتند. با 
این حال پابرجا بودن اختالفات موجب 
شد تا مهلت مذاکرات تا روز نهم تیر 

ماه سال آینده تمدید شود.
براساس گزارش های مکرر آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی و اذعان 
مقامات کاخ سفید از جمله جان کری 
وزیر امور خارج��ه آمریکا  جمهوری 
اس��المی ایران به تمام تعهدات خود 
در چارچوب توافقنامه ژنو که در آذر 
سال 92 میان ایران و گروه 1+5 امضا 
شد، عمل کرد طرف مقابل با محوریت 
آمریکا با طرح برخی درخواست های 
زیادیخواهانه  و نقض آشکار توافقنامه 
ژن��و عمال مانع امض��ای توافق نهایی 
هسته ای ش��د. این مسئله بیشتر در 
جریان مذاکرات دو جانبه مس��قط و 
وین 10 نمود یافت  و عمال ثابت کرد 
که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند؛ 
مسئله ای که رهبر معظم انقالب بارها 

بر آن تاکید فرموده بودند.
 در همین رابطه حضرت آیت اهلل  
العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در نخس��تین روز از س��ال 
1392، در جمع گس��ترده و پرش��ور 
هزاران نفر از زائران و مجاوران  حرم 

گزارش کیهان از دورنمای گفت و گوهای آتی ایران و 5+1

مذاكره دوجانبه یا چند جانبه؟ 
آمریکا قابل اعتماد نیست

مطهر حضرت علی بن موس��ی الرضا 
س��الم ا...  علیهما در س��خنان بسیار 
مهم��ی فرمودن��د: آمریکائی ها مدتی 
اس��ت که از ط��رق گوناگ��ون پیغام 
می دهند که خواهان مذاکره جداگانه 
با ایران در خصوص موضوع هسته ای 
هس��تند اما من براس��اس تجربه های 
گذشته به چنین گفتگوهائی خوشبین 

نیستم .
 رهبر انقالب اس��المی با تاکید بر 
اینکه در دیدگاه آمریکائیها گفتگو به 
معن��ای مذاکره برای رس��یدن به راه 
حل منطقی نیست، خاطرنشان کردند: 
از نظ��ر آمریکائیها گفتگ��و به معنای 
وادار کردن ط��رف مقابل برای قبول 
حرف آنها اس��ت، بنابراین ما همواره 
این نوع گفتگ��و را تحمیلی می دانیم 

و جمهوری اس��المی ایران نیز زیر بار 
تحمیل نمی رود.

ایشان همچنین  در مراسم افطاری 
که با حض��ور رئیس جمهور و هیئت 
دولت  برگزار ش��ده بود، اعالم کردند: 
من در آغاز سال نو نیز اعالم کردم که 
به گفت و گو با آمریکا خوش بین نیستم. 
آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و در 
رواب��ط خود صادق نیس��تند. مواضع 
آمریکا طی ماههای گذشته نشان داده 
که نمی توان در این باره خوش بین بود.

بنابراین تجرب��ه مذاکرات اخیر 
نش��ان می ده��د ک��ه تن��زل دادن 
مذاک��رات و تمرکز بر گفت وگوهای 
دوجانبه ب��ا آمریکا به ج��ای 1+ 5 
عمال دورنم��ای مذاکرات آتی را نیز 

مبهم خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور در 
سال 88 با اشاره به اینکه مدعیان 
تقلب حت�ی یک صن�دوق رأی را 
ه�م به عنوان م�درک تقلب اعالم 
نکردند، هدف فتنه گران را براندازی 

نظام عنوان کردند.
رئیس س��تاد  دانش��جو  کام��ران 
انتخاب��ات کش��ور در س��ال 88 ک��ه 
وظیف��ه برگزاری انتخاب��ات را در یکی 
از ملتهب تری��ن دوران کش��ور به عهده 
داشته است در یک گفت وگوی تفصیلی 
به ش��بهاتی ک��ه در آن دوران مطرح 
می ش��د پاس��خ داد و به بیان برخی از 
ناگفته های��ش در برگ��زاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ده��م و فتن��ه 88 

پرداخت.
وی ضمن غیرقانونی خواندن کمیته 
صیانت از آراء که توس��ط طیفی خاص 
پیش از انتخابات 88 کلید خورد گفت: 
جال��ب اینجا بود که در آن جلس��ه که 
در حضور رهبر انقالب برگزار شد هیچ 
کسی در ارتباط با رای گیری و اینکه در 
رای گیری تقلبی شده یا آرایی جابه جا 
شده، حرفی نزد؛ نه ستاد آقای کروبی، 
نه س��تاد آقای موسوی و نه ستاد آقای 
محسن رضایی. هیچ کدام به این موضوع 
اش��اره نکردند که آرایی جا به جا شده و 
تقلبی در رای گیری صورت گرفته است. 
باالخ��ره خود آنها هم اذعان داش��تند 
که تقلبی صورت نگرفته اس��ت. وقتی 

می گویند نمی ش��ود تقلب انجام شود، 
یعنی تقلب نش��ده است. حاال چرا این 
را بیرون نگفتند؟ چرا االن نمی گویند؟ 
تا همی��ن االن هم بیرون نگفتند. االن 
ایشان یکی از مسئوالن هستند و خیلی 

راحت می تواند بگوید.
دانش��جو پیرام��ون ص��دور کارت 
ناظ��ران صندوقها که برای اولین بار در 
انتخاب��ات 88 انجام گرفت تاکید کرد: 
برای س��تاد آقای موس��وی بیشترین 
کارت ناظر صندوق صادر شد، آنچه به 
یاد دارم، حدود 24هزار کارت برای ستاد 
وی صادر شد. فکر کنم بعد از آن ستاد 
آقای کروبی بود که 18هزار کارت ناظر 
صندوق برای ستاد این نامزد صادر شد. 
موسوی همه  صندوق ها ناظر داشت، اما 
در بخش های��ی 3 تا 4 صندوق رأی را 
یک ناظر پوشش می داد. صندوق ها در 
شهرهای بزرگ خیلی از هم دور نبودند.

دانش��جو در ادامه ضمن اشاره به 
اقدام غیرقانونی موسوی یادآوری کرد: 
به خاطر دارم حدود ساعت 11 شب در 
حالی  که روند رأی گیری ادامه داشت، 
ش��نیدم آقای موسوی اعالم کرده: من 
با اختالف بس��یار زیاد برنده انتخابات 
هستم! وقتی خبر پیروزی آقای موسوی 
در انتخابات را شنیدم، مسئول رایانه را 
صدا کردم و گفتم: آرا ش��مارش شده 

است؟ گفتند نه. 
دانش��جو در ادام��ه اف��زود: برای 

راهپیمای��ی 25 خ��رداد درخواس��تی 
نداش��تند، نه ش��فاهی و نه کتباً. آنها 
اعالم عمومی کردند، البته نه خودشان، 
بلکه شخصیت های سیاسی لندن نشین 
و تلویزیون ه��ای بی بی س��ی و صدای 
آمریکا اع��الم کردند، باالخره از وزارت 
کش��ور درخواستی نداش��تند و چیزی 
نخواستند. برای راهپیمایی های بعدی 
هم از وزارت کشور درخواستی نداشتند.

دانشجو در مورد سرپیچی فتنه گران 
از مسیر قانونی برای بررسی ادعاهایشان 
اظهار داشت: ما می گفتیم اگر اعتراضی 
داری��د به ما بگویید که ما هم بررس��ی 
کنیم و صندوقها را بازش��ماری کنیم. 
اما اینها بحث ش��ان چیز دیگری بود و 
می گفتند دوباره انتخابات شود و اصاًل 
بحث شمارش نداشتند. حتی آنها یک 
صن��دوق را هم اع��الم نکردند و فقط 
می گفتن��د تقلب ش��ده و بای��د دوباره 
رأی گیری شود. من قائل به این هستم 
که آنها بحث ش��ان براندازی نظام بود و 
در غ��رب هم برنامه ریزی ش��ده بود و 
در داخل نیز عده ای با آنها همس��ویی 
می کردند؛ حاال یا از جهالت و یا از غفلت. 
به گزارش تسنیم، کامران دانشجو 
در پایان این گفت وگو ضمن اش��اره به 
تالش غ��رب برای مبارزه ب��ا گفتمان 
ام��ام)ره( و جلوگیری از رش��د علمی 
کشور اظهار داشت: برخی از انسجام و 
وحدت می گویند. محور این انسجام و 

وحدت چیست؟ عمود کجاست؟ محور 
این انسجام و وحدت مقام معظم رهبری 
است. حضرت آقا هم فتنه و ابعاد فتنه 
را چندین بار تحلیل کردند، یک کاری 
که آحاد ملت از مسئوالن انتظار دارند.

آزمون بورس را
 دولت اصالحات حذف کرد

همچنی��ن کامران دانش��جو وزیر 
علوم دولت ده��م در برنامه تلویزیونی 
شناسنامه به افشای پشت پرده جزئیات 
به اصط��الح غیرقانونی  بورس��یه های 
پرداخت و افزود: ناظر سازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات دارند موضوع بورسیه ها 
را بررس��ی می کنن��د ک��ه نتیجه اش 
مش��خص خواهد شد، مجلس هم دارد 
بورس��یه ها را بطور کامل از سال 68 به 

این طرف بررسی می کند.
دوم اینک��ه، ح��اال ک��ه موضوع را 
بررس��ی کردید چرا اس��امی را منتشر 
کردید؟ چرا روی سایت قرار دادید و چه 
کسی آن را روی سایت گذاشته است؟ 
این عمل با اخالق قانون همخوانی دارد؟
سوال سوم اینکه، شما به معدل 14 
و 16 اش��اره کردید در حالی که قانون 
می گوید تعداد و شرایط را وزارت علوم 
تعیی��ن می کند. آن ش��رایطی که من 
تعیی��ن کرده بودم را ش��ورای مرکزی 
بورس پیشنهاد داده بود و من موافقت 

کرده بودم.
بقیه در صفحه 10

رئیس ستاد انتخابات سال 88:

بحث مدعیان تقلب شمارش آراء نبود، دنبال براندازی بودند

ی�ک عض�و ح�زب موتلف�ه 
عملک�رد  درب�اره  اس�المی 
اصالح طلب�ان در خان�ه احزاب، 
گفت: متاس�فانه آقایان، قانون و 
انتخاب�ات را رعایت نمی کنند، و 
حاضر نیستند به اعتراضات افراد 
دیگر در احزاب رسیدگی کنند، 
بلکه قصدشان این بود که قدرت 

دست خودشان باشد
»اسداهلل بادامچیان« عضو حزب 
موتلفه اسالمی در ارتباط با بازگشایی 
مجدد خانه احزاب و مس��ائل متعدد 
پیرام��ون آن، خان��ه اح��زاب را یک 
تشکل پایان یافته دانست و گفت: در 
انتخاباتی ک��ه در دوره چهارم انجام 
شد بحث تقلب پیش آمد و بنابراین 
احزاب اصولگرا و تعدادی از احزابی که 
خودشان را اصولگرا نمی دانند نسبت 

به این مسئله اعتراض کردند.
وی در ادامه افزود: خانه احزاب به 
چند دلیل پایان یافت؛ اوال با انتخاباتی 
که به عنوان تقلب زیر س��وال رفت، 
در ثانی به دلیل آنکه قانون را رعایت 
نکرده اند، دلیل س��وم به رس��میت 
نش��ناختن مرجع کمیس��یون وقت 

احزاب و وزات کشور بود،و  مورد آخر 
هم به این علت بود که احزاب اصولگرا 
و یا احزابی که اصولگرا نبودند زیربار 
این  دس��ته افرادی که سرکار آمدند 
نرفتند و در جلسات شرکت نکردند.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران، 
بادامچیان تصریح کرد: خانه احزاب 
ابتدا ش��روع خوبی داشته و به علت 
رفت��ار گروه ه��ای اص��الح طلب به 
بن بس��ت کشیده شده اس��ت. خانه 
احزاب باید مجمع عمومی، ش��ورای 
مرکزی و انتخابات داشته باشد، این 
تش��کل یعنی محل همه احزاب و به 
گونه ای باید اعتماد تمامی تشکل ها را 
به خود جذب کند، پس باید طرحی 
نو درانداخت، اما در ارتباط با رضایت 
اصالح طلبان اختیار پای خودش��ان 
اس��ت اگر بخواهن��د پایگاهی برای 
کل احزاب پدید آید چاره ای جز این 
ندارند و اگر می خواهند فقط خودشان 
و این 50حزبی که اعضایش��ان چند 
نف��ره و فولک��س واگن��ی و به تعداد 
انگشتان دست و پاست و جمع شان 
به 500 نفر هم نمی رسد در آن خانه 

جمع شوند درست نیست.

بادامچیان:

اصالح طلبان خانه احزاب را
 به بن بست کشاندند

گف��ت: روزنام��ه س��عودی »الحیات« با اب��راز نگران��ی از راهپیمایی 
20 میلیونی اربعین نوشته است، داعش باید منتظر انتقام سخت شیعیان 

باشد و تلویحاً از آنها خواسته است که مراقب باشند!
گفتم: اگرچه داعش بیش�ترین جنایات خود را علیه شیعیان 
مرتکب شده است ولی اهل سنت هم از جنایات این تروریست های 
اجاره ای در امان نبوده اند و بزرگان اهل سنت عراقی هم روز اربعین 
در کربال حضور پیدا کرده و با جماعت 20 میلیونی همراهی کرده اند.

گف��ت: اب��راز نگرانی این روزنامه به خاطر انتق��ام از مفتی های حرف 
مفت زن وهابی و دربار آل س��عود اس��ت که هزینه داعش را تأمین کرده 

و می کنند.
گفتم: آل سعود که به قول مراکز استراتژیک آمریکایی در حال 
س�قوط است و تروریس�ت های اجاره ای داعش هم که در عراق و 

سوریه لت وپار شده اند.
گفت: پس این روزنامه برای چه به داعش هشدار داده که مراقب باشد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو افتاده بود توی چاه و درب و داغون 
شده بود. از باالی چاه پرسیدند چطوری؟ گفت؛ نفسم بند اومده 

اما شانس آوردم که ته چاه سوراخ نیست!


