
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

یک شنبه 2۴ بهمن 13۹۵
1۴جمادی االول1۴3۸ -شماره  21۵۶۰

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »آشتی ملی« واژه ای اســت که این روزها اصحاب وطن فروش  فتنه 

آمریکایی - اسرائیلی 88 و شماری از مدعیان اصالحات و اعتدال بر زبان و قلم 
دارنــد و ادعا می کنند که تحقق آن، مخصوصا برای مقابله با تهدیدهای اخیر 
آمریکا علیه کشــورمان ضرورت حیاتی دارد. سخن از آشتی ملی برای مقابله با 
تهدیدهای آمریکا، آنهم از سوی جماعتی که برخی از آنان ننگ پادویی  برای مثلث 
آمریکا و اسرائیل و انگلیس را در کارنامه خود دارند و آشکارا دست به وطن فروشی 
زده اند، نه فقط عجیب و باور نکردنی به نظر می رسد بلکه با توجه به وابستگی برمال 
شده آنان به دشمنان بیرونی مردم و نظام، نمی توان این احتمال را نادیده گرفت 
که مأموریت تازه ای برای فتنه انگیزی و توطئه ای دیگر در آستین داشته باشند.

آنچه در پی خواهد آمد، در قالب های  کلیشه شده »بدبینی«!  و »خوشبینی«!  
قابل تفسیر نیست، بلکه نگاهی مستند و برخاسته از موازین عقلی و مالک های 
شرعی و حقوقی اســت که واقعیت تلخ آن را با برچسب ها و تهمت های رایج 
مدعیان اصالحات نظیر تندروی! و افراطی گری! و سیاسی کاری!  و ... نمی توان 

پنهان کرد. بخوانید!
1- جماعت یاد شده در اصرار خود برای »آشتی ملی«، توضیح نمی دهند مگر 
ملت با یکدیگر در قهر و تقابل به سر می برند که »آشتی ملی« ضرورت پیدا کرده 
باشد؟ هنوز 48 ساعت - دو روز - بیشتر از حماسه عظیم و مثال زدنی 22بهمن 
نگذشته است که در آن جمعیت چندده میلیونی مردم یکدل و یکصدا در سراسر 
کشور به میدان آمده و آرزوهای آمریکا و متحدان بیرونی و دنباله های داخلی 
آنان را زیرگام های استوار خود لگدمال کردند و نشان دادند به یکدیگر بسیار 
نزدیکتر و همراه و هم  زبان تر از آنند که به »نسخه آشتی ملی« - آنهم نسخه ای 

که از سوی وطن فروشان پیچیده شده است- نیازی داشته باشند.
2- ممکن است گفته شود که توده های چند ده میلیونی مردم در راهپیمائی 
بزرگ 22 بهمن سلیقه های سیاسی متفاوتی داشته اند و هدف از »آشتی ملی« 
مورد نظر، برداشــتن این فاصله ها و ایجاد همسویی در سلیقه هاست، که باید 
گفت؛ تفاوت سلیقه ها  نه فقط آسیب رسان نیست بلکه طبیعی و پسندیده نیز 
هست و می تواند از یکسو نشانه آزاداندیشی و از سوی دیگر زمینه ساز برخورد 

اندیشه ها باشد که تصحیح نظرات و برداشت ها نتیجه آن است.
و اما، توده های انبوهی که در راهپیمایی 22 بهمن شــرکت کرده بودند در 
حمایت از اصول و مبانی اســالم و انقالب و نظام و اعالم آمادگی برای مقابله با 
توطئه ها و تهدیدهای آمریکا و متحدانش نه تنها کمترین اختالف نظری نداشتند 
بلکه در این موارد اشتراک نظر و همسویی کامل داشتند بنابراین اگر »آشتی ملی« 
مورد نظر جماعت یاد شده، آنگونه که اعالم کرده اند، برای مقابله با تهدیدهای 
آمریکاســت که این وحدت و همدلی در مقیاسی برجسته و بی نظیر در میان 
ملت وجود دارد و از این روی، طرح مسئله »آشتی ملی« فقط می تواند با هدف 
القای این توهم باشد که ملت با یکدیگر سر ناسازگاری دارند! و البته با توجه به 
سوابق سیاه جماعت مطرح کننده آشتی ملی، بعید نیست که طرح آن با همین 

هدف و مقصود صورت گرفته باشد.
3- پیشنهاد »آشتی ملی« از سوی کسانی مطرح می شود که برخی از آنان 
مطابق اســناد غیرقابل انکار موجود در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 
آشکارا نقش پادوهای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را برعهده گرفته و در 
پیوند و ائتالف با همه جریانات و گروه های ضدانقالب نظیر بهایی ها، منافقین، 
سلطنت طلب ها، مارکسیســت ها، تجزیه طلب ها، نهضت آزادی ها، ملی گراها، 
تروریست های نشان دار نظیر کومه له و حتی عبدالمالک ریگی، مأموریت براندازی 
نظام را دنبال می کردند. آیا این واقعیت که فتنه گران با صدها زبان و قلم و بدون 
کمترین پرده پوشــی بر آن تاکید ورزیده بودند و تمامی اسناد آن نیز موجود 

می باشد، قابل انکار است؟!
ســران و اصحاب فتنه، ننگ تحت الحمایه آمریکا و اسرائیل و کشورهای 
اروپایی و شیوخ دست نشانده عرب بودن را به جان خریدند، آنجا که آشکارا از 
سوی بلندپایه ترین مسئوالن آمریکایی، اروپایی، اسرائیلی مورد حمایت قرار 
گرفتند و نتانیاهو آنان را »بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران«!  نامید، اوباما 
حمایت همه جانبه از فتنه  گران را بی پرده اعالم کرد، تونی بلر نخست وزیر وقت 
انگلیس، فتنه گران را شایســته کمک های همه جانبه دانست، جرج سوروس 
سرمایه دار صهیونیست آمریکایی  و حامی شناخته شده کودتاهای مخملی که 
2 بار با یکی از سران فتنه و چندبار با برخی دیگر از فتنه گران مالقات کرده و 
دربــاره حمایت خود به آنان اطمینان داده بود، در مصاحبه با CNN پیش بینی 
کرد که با وجود جنبش ســبز! نظام اسالمی ایران تا پایان سال آینده سرنگون 
خواهد شد. اصحاب فتنه کدامیک از این موارد را که دهها نمونه مستند دیگر 
نیز دارد، انکار می کنند؟!  فتنه  گران، مساجد را آتش زدند، مردم بی دفاع را به 
قتل رساندند، نمازگزاران روز عاشورا را سنگباران کردند، تصویر مبارک حضرت 
امام)ره( را پاره و لگدمال کردند و سرانجام در حالی که از حمایت دشمنان بیرونی 
به اطمینان رسیده بودند، مقصود نهایی خود را بر زبان آوردند و شعار »انتخابات 
بهانه است، اصل نظام نشانه است« سر دادند و با وقاحت برگرفته از عمرسعد، 
در روز عاشورای حسینی)ع( آشکارا به ساحت مقدس آن حضرت اهانت کردند 

و اهانت کنندگان را »مردمان خداجوی«! نامیدند و...
آیا سران و اصحاب فتنه می توانند هیچیک از جنایاتی که مرتکب شده اند و 
ننگ وطن فروشی در فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 را انکار کنند؟! اکنون جای 
این پرســش است که شما جماعت فتنه گر چه نسبت و قرابتی  با ملت شریف 
ایران دارید که از آشتی با آنان دم می زنید؟!  و آیا غیر از مجازات های سنگین 
و در مواردی اشدمجازات، عادالنه ترین انتظاری نیست که باید داشته باشید؟!

4- پذیرش اصحاب فتنه در ساختار نظام، مانند آن است که دزدان سرگردنه 
را برای حفاظت از اموال و دارایی مردم به کار گیرند! آنهم دزدان ســرگردنه و 
سارقان مســلحی که از جنایت های مرتکب شده نه فقط توبه نکرده و پوزش 
نخواسته اند بلکه اصرار دارند جنایات آنها به فراموشی نیز سپرده شود! به بیان 
روشن تر، یعنی این که بار دیگر به درون نظام راه یافته و مأموریت ناکام و ناتمام 
قبلی را تمام کنند! که صرف نظر از الف  گزافی که می زنند، باید گفت؛ »ای مگس 
عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست« و به قول حضرت امام)ره( »عِرض خود می بری 
و کذا و کذا« گفتنی است نیم بیت دوم این شعر آن است که »عرض خود می بری 
و زحمت ما می  داری« و حضرت امام)ره( با تعبیر آن به »کذا و کذا« خواسته اند 
این جماعت را تحقیر کنند که حتی عرضه به زحمت انداختن ما را هم ندارید.

و این ســخن حکیمانه و راهگشا نیز از امیر مومنان علیه السالم است که؛ 
»ان الحق القدیم، الیبطله شیئی... حق گذشته را هیچ  چیز باطل نمی کند«.

5- با توجه به آنچه گذشت که فقط اندکی از بسیارهاست، بدون کمترین 
تردیدی اصرار جماعت یاد شده برای به فراموشی سپردن جنایات بزرگی که 
مرتکب شــده اند و تالش برای ورود دوباره به ساختار نظام را که این روزها در 
پوشش آشــتی ملی مطرح می کنند، فقط می توان با دو انگیزه زیر به ارزیابی 

نشست؛
الف: ورود به ســاختار نظام و نفوذ به مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز با 
هدف تغییر محاسبات مسئوالن و نهایتا پی گیری مأموریت وطن فروشانه قبلی. 
این احتمال از آنجا قوت می گیرد که سران و اصحاب فتنه و برخی از همراهان 
مدعی اصالحات و اعتدال آنها هنوز هم به صراحت، کینه توزی آمریکا علیه ایران 
اسالمی را نادیده می گیرند. چهره منفور آمریکا را بزک می کنند و در همان حال، 
ملت را از قدرت آمریکا می ترســانند و سازش را برای در امان ماندن از خشم 
آمریکا توصیه می کنند!  جماعت مورد اشاره اصرار دارند این دیدگاه ذلیالنه را به 
مردم و مسئوالن تزریق کنند و از این طریق، راه را برای باج خواهی و زورگویی و 
نهایتا تسلیم ایران اسالمی به شیطان بزرگ هموار سازند. تبلیغاتی نظیر اینکه؛ 
تنش آفرینی ما باعث دشمنی آمریکاست! به موشک و ماشین جنگی چه نیازی 
داریم! باید از خارج مدیر وارد کنیم! توان تولیدی ما در حد پختن آبگوشــت 
بزباش و قرمه سبزی اســت!  مگر می توان در مقابل قدرت های بزرگ ایستاد، 
آنهم با شعارهایی که بعضا تو خالی است! و... در یک کلمه خالی کردن دل ملت 
و ترغیب به پذیرش ذلت و تسلیم کشور به دشمن است. آیا غیر از این است؟!
در کالم خدا به جماعتی از منافقان اشــاره شده است که با وجود سابقه 
سیاهی که داشتند خواستار حضور در سپاه اسالم شده بودند. )آیات 47 و 48 
سوره توبه( و می فرماید »اگر با شما برای جنگ بیرون آمده بودند، چیزی غیر 
از اضطراب به شــما نمی افزودند و )آمده بودند( تا فتنه انگیزی کنند و با رخنه 
کردن در میان شما برای دشمنان جاسوسی کنند« و تاکید می فرماید که آنها 

پیش از این هم فتنه گری می کردند و کارها را برای تو واژگونه جلوه می دادند.
این دقیقا همان کاری است که امروز اصحاب فتنه به آن مشغولند و اصرار 
دارند  امور را برای مردم و مسئوالن نظام وارونه جلوه دهند، یعنی تالش برای 
تغییر محاســبات که به قول  رهبرمعظم انقالب اصلی ترین هدف از نفوذ در 

کانون های تصمیم ساز و تصمیم گیر است.
خدای منان در جای دیگری از سوره احزاب )آیه 60( به نقش »مرجفون« که 
همان شایعه سازان برای تضعیف روحیه مردم انقالبی هستند و به سپاه اسالم 
نفوذ کرده بودند، اشاره می فرماید و مومنان را از نیرنگ آنها برحذر می دارد و...

ب: این احتمال نیز وجود دارد و احتمالی قوی  نیز هست که طرح »آشتی 
ملی« را با هدف حاشیه سازی و سرگرم کردن مردم به میدان آورده اند تا از این 
طریق روی ناکامی های پی درپی و وعده های بر زمین مانده دولت که متأسفانه 

برخی از اصحاب فتنه در آن نقش موثری داشته اند، سرپوش بگذارند.
و دراین باره گفتنی های دیگری هست که به بعد موکول می کنیم.

غم و غصه!بازچه خوابی دیده اید؟!

حسین شریعتمداری

* راهپیمایی 22 بهمن امســال یک پیام روشن به آمریکا و ترامپ داشته 
که 38 سال تهدید سیاستمداران آمریکا بر علیه مردم شریف ایران اسالمی 
نتوانست از والیتمداری ملت و دفاع شان از آرمان های امام و انقالب بکاهد. 
ایــن روز فرخنده تمام گزینه هایی را که آمریکایی ها از آن نام می برند در 

خروش اقیانوس مردم غرق کرد.
0935---1793
* رفتارهای متجاوزانه آمریکا در منطقه و حمایت از تروریست ها و حامیانشان 
با ارســال سالح و کمک های مالی موضوعی نیست که کسی نسبت به آن 
بی اطالع باشد. رفتار 38 ساله آمریکا با جمهوری اسالمی ایران یک تحلیل 
روشــن در میان ملت ایران دارد که هر ساله در 22 بهمن ماه پاسخ آن را 

به مقامات آمریکایی ارسال می کنند.
0115---3476

* تاریــخ رژیم پهلوی گویای نوکری و وابســتگی این رژیم برای آمریکا و 
انگلیس است اما به لطف خداوند و رهبری امام راحل)ره( این دست متجاوز 
از سرزمین ایران اسالمی کوتاه شد و اکنون بعد از 38 سال به رهبری امام 
خامنه ای عزتمندی کشــور ادامه دارد و مردم والیتمدار ایران هر ساله در 
22 بهمن اقتداری را به نمایش می گذارند که دشمنان از آن واهمه دارند و 
ناگفته های بسیاری را آشکار می سازند که برخی مسئوالن به دنیا نگفته اند.
مهراد
* تنها راهی که می تواند جبران کننده کاله گشادی باشد که در برجام بر سر 
برنامه ملی هسته ای رفته است، بازگشت تمام فعالیت های هسته ای به روال 
سابق است این خواسته را در حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
و نظرات این عزیزان از توافق برجام و روحیه انقالبی مردم ایران به خوبی 
می شد فهمید، امیدوارم مسئولین دولتی هم به خواسته مردم بیشتر احترام 
بگذارند تا خواسته غرب که نقد می گیرد و حتی نسیه هم پس نمی دهد.

0919---5276
*  مردم ایران از تهدیدات ترامپ، ایمن هســتند زیرا اتحاد و والیتمداری 
و مقاومت را خوب بلدند اما برخی مســئوالن که سودای اقامت آمریکا در 
سر دارند و فرزندانشان در آنجا زندگی می کنند و به نوعی شهروند آمریکا 
محسوب می شوند، تحت تاثیر اقدامات ضدایرانی به تکاپو می افتند. در حالی 
که سال هاست تحریم های غیرانسانی دشمنان نظام و مردم با تدبیر رهبری 
و مقاومت مردم خنثی شده است عده ای در کشور طوری وانمود می کنند 
که بدون رابطه با غرب کشــور را نمی توان اداره کرد که بعید نیســت این 

افراد جزئی از حلقه نفوذ دشمن باشند.
021---2245

* آقای روحانی شما مدعی هستید که از سال 41 مبارزات استکبارستیزانه 
خود را در رکاب امام خمینی)ره( آغاز کرده اید پس چرا طی این دوره ریاست 
جمهوری و در دولت شما بزک کردن برجام و مدارا کردن با جبهه استکبار 
و باز گذاشتن دست آنان برای مداخله در امور داخلی کشور گفتمان اصلی 

و غالب را تشکیل می داد؟
021---9866

* اهدای جوایز در جشــنواره دهه فجر به برگزیدگان توســط فردی که 
پرونده مفتوح در موضوع مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه دارد و هنوز متهم 
شناخته می شوند رفتار شایسته ای نبود. پوشش نامناسب برخی بانوان در 
این مراســم نیز هیچ تناســبی با عنوان قرآنی فجر و جشنواره ای که باید 

سمبل فضیلت های اسالمی انقالبی باشد نداشت.
8390---031 و 1552---0935
* آقای روحانی گفتند آمریکا باید با تکریم با ایران سخن بگوید که به ایشان 
عرض می کنم ابتدا متولی باید احترام امام زاده را نگه می داشت. وقتی آقای 
رئیس جمهور این همه توهین و ادبیات تند که به نقد مردم نسبت به اعتماد 
بیجا به آمریکا روا داشت، دیگر چه انتظاری از آمریکایی ها می توان داشت.
لطفعلی خانی و 7772---0938
* آقــای روحانی در اجتماع مــردم در روز 22 بهمن مدعی انتقال گاز به 
اســتان سیستان و بلوچستان برای اولین بار در آینده نزدیک خبر داد. در 
حالی که در دولت نهم خط لوله گاز به ایرانشهر کشیده شده بود و شهرهای 
بمپور، بزمان و... چند سال است که گاز لوله کشی دارند در مسیر بزمان  تا 
زاهدان که دشتی مسطح است با انجام یک پروژه 2 ماهه می توان اکثریت 
مناطق سیســتان را دارای گاز شــهری دید. با توجه به تبلیغات دشمنان 
درخصوص محرومیت مناطق سنی نشــین، گاهی سخنان آقای روحانی، 
چه از روی بی اطالعی و چه سیاســت زدگی مشاوران ایشان می تواند تایید 

گزافه گویی ها و تهمت های دشمنان باشد.
026---6745

* ساکن روستایی از توابع شهرستان محمودآباد مازندران هستم، در دولت 
قبل چند پروژه عمرانی، مثل: سالن ورزشی، دهیاری، خانه عالم و... طی انجام 
مراسمی افتتاح شد اما امسال با نزدیکی به انتخابات، مسئولین دولتی برای 
بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی مجددا اقدام به افتتاح همان پروژه ها کرده اند!
خسروی
* بزرگ مردی از تبار ابراهیم)ع( بت نظام شاهنشــاهی را شکست و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را جایگزین آن نمود ولی بعد از ارتحال آن راحل 
سفر کرده برخی از اصحاب او با بی اعتنایی به سخنان او و جانشین برحقش، 
دچار انحراف شده و اشرافی گری، کاخ نشینی و فساد در کشور را رواج دادند. 
برای نجات کشور از این وضعیت باید مناصب حکومتی از افراد غیرانقالبی و 
برخوردار و دارای افکار اشرافی گری پاکسازی و افراد ساده زیست و متخلق 

به زهد اسالمی جایگزین آنها شوند.
معینی
* در شرکت نفت بدون هیچ دلیلی نوبت کاری کارگران خطوط لوله نفت 
را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند. از مسئوالن امر درخواست 

رسیدگی داریم.
0911---0964
* سازمان بازنشستگی اعالم کرده بود وام 3 میلیون تومانی به بازنشستگان 
داده می شود و کسانی که تا به حال تسهیالت دریافت نکرده اند در اولویت 
هستند و بنده هم مشمول این طرح می شدم اما بعد از پیگیری و ثبت نام، 
بنده را اولویت ششــم محاسبه کردند! حمایتی که عدالت و انصاف در آن 

رعایت نشود فقط برای عده ای حکم تبلیغات انتخاباتی را دارد.
021---4661

* با توجه به گسترش شهرهایی مثل مشهد مقدس آیا الزم نیست موقعیت 
مکانی برخی پادگانها در داخل شهر تغییر یابد؟

0915---8521
* در عرض چند صد متری سید خندان چندین پل با پله برقی راه اندازی 
شده است ولی دریغ از راه اندازی یک پله برقی در خیابان پرتردد پیروزی! 
از مسئولین امر درخواست می شود ضمن تسریع در بازگشائی خروجی ضلع 
جنوبی مترو شیخ الرئیس، نسبت به راه اندازی چند پله برقی برای بیماران 

و افراد مسن اهتمام ورزند.
رحمانی
* آمار حوادث و تردد موتورسیکلت در اتوبان شهید صیاد شیرازی و شهید 
مدرس باالست. پلیس راهور باید تابلوی ممنوعیت تردد موتورسیکلت در 
این مســیرها نصب و با متخلفین برخورد کند. مصاحبه و گزارش بعد از 

وقوع حوادث چه دردی را درمان می کند؟
ایمان
* به ســبب کاری به چند هنرستان و دبیرستان مراجعه کردم. متأسفانه 
بســیاری از اقالم مدرسه به دلیل بی تدبیری به عنوان اقالم مستهلک دور 
ریخته شده بود. ضرورت دارد نظارت بر نگهداری و تعمیر اقالم سازمانها و 
ادارات با جدیت صورت گیرد. اینها ابتدایی ترین اصول برای آموزش اقتصاد 

مقاومتی به نسل جوان است.
0915---3739
* دخترم که در سال جاری در آزمون رزیدنتی رشته تخصصی جراحی زنان و 
زایمان در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی پذیرفته شده با مشکالت زیادی 
مثل کشــیک های طوالنی و بدون زمان خواب، بدون ایام تعطیل مناسب، 
بدون زمان مناسب برای صرف غذا، فشار زیاد کاری در هر وعده 32 ساعته 
از کشــیک آن هم با تحمل 15 کشــیک در ماه، عدم توزیع عادالنه کار و 
توهین و تحقیر از جانب برخی همتایان و... او را با مشکالت زیادی مواجه 
کرده به گونه ای که در شــرف انصراف است. از مسئوالن وزارت بهداشت 

درخواست رسیدگی دارم.
0935---6558
* چهاردانگه در گذشته جزو مناطق شهرداری تهران بود. اما از وقتی که 
به شهر تبدیل شد به لحاظ امور شهری مورد بی توجهی است و اصوال یک 
شهر رها به نظر می رسد. کاش گزارشی از وضعیت محله های ماهشهر و کوی 
جهان تهیه و منعکس می شد تا صدای مظلومیت ما را مسئوالن امر بشنوند.
اکبری

سی ان ان: جمعیت راهپیمایی 22 بهمن
عظیم تر از هر سال دیگر بود

گزارشــگر شبکه تلویزیونی سی ان ان، جمعیت راهپیمایی 22 بهمن امسال را 
عظیم تر از گذشته توصیف کرد.

فردریک پلتن خبرنگار سی ان ان در گزارش پوشش خبر راهپیمایی یوم اهلل 22 
بهمن گفت: ایرانی ها می گویند قوی در برابر دولت جدید آمریکا خواهند ایستاد.

وی که به میان جمعیت در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن در میدان آزادی رفته 
بود در تماس مســتقیم با این شبکه خبری گفت: جمعیتی که به این راهپیمایی 

آمده اند عظیم تر از گذشته است.
پلتن گفت: راهپیمایی سالگرد انقالب اسالمی هر سال با حضور جمعیت زیادی 
همراه اســت، اما امسال عظیم تر از سال های گذشته می باشد و این به دلیل دولت 

جدید در آمریکا است و خشم زیادی علیه دولت ترامپ وجود دارد.
وی بار دیگر تصریح کرد: این حضور بنا به دعوت رهبر عالی ایران از مردم در 

پاسخ به اقدامات و تهدیدهای دونالد ترامپ صورت گرفته است.
گزارشگر سی ان ان افزود: شاهد پوسترهای بسیار و شعارهای ضد ترامپ هستیم 

و ایرانی ها می گویند بسیار قوی در برابر دولت جدید آمریکا خواهند ایستاد.
عبدی: اشتباه بزرگ اصالح طلبان

مبارزه با نظام بود
عباس عبدی خطاب به مدعیان اصالح طلبی تصریح کرد به جای پیش کشیدن 
مباحثی مانند آشــتی ملی، باید تکلیف خود را با نظام معلوم کنند که اصالح طلب 

هستند یا مبارزه جو؟!
وی ضمن یادداشــتی در نشریه کارگزارانی صدا، مدعیان اصالح طلبی را دچار 
تناقض میان اصالح طلبی و مبارزه جویی دانست و نوشت: فوت ناگهانی آقای هاشمی 
در میــان بخش بزرگی از اصالح طلبان این حس را ایجاد کرد که دچار خالیی در 
روابط با حکومت و کلیت نظام شده اند و به همین دلیل نگران این وضعیت جدید 

سیاسی گردیده اند.
اصالح طلبی مبتنی بر راه رفتن روی دو پای جامعه و حکومت است. دو پایی 
که حتی المقدور باید هم اندازه هم باشند، و اال مثل شل ها راه خواهند رفت. اشتباه 
اصالح طلبان این بود که گمان می کردند که این نقش را برای آنان آقای هاشــمی 
بازی می کند، و اکنون که نیست دچار نقص شده اند. وی می افزاید: آنان به دو دلیل 
در چنین برداشــتی مرتکب خطا می شدند. اول اینکه حضور هاشمی در قدرت به 
نمایندگی از اصالح طلبان نبود. وی به دلیل جایگاه شــخصی و اینرســی سیاسی 
خودش چنین حضوری را داشت و هیچ گاه هم عالقه ای نداشت که کسان دیگری 
را نمایندگی کند، حداکثر وضعیت این بود که دیگران از رفتار و حضورش در این 
جایــگاه حمایت می کردند و این رابطه دو طرفه نبــود. دلیل دوم اینکه حتی اگر 
برداشت اصالح طلبان از نقش آقای هاشمی درست بود، در این صورت نباید به یک 
وضعیت فردی بسنده می کردند، چرا که این موقعیت به علل گوناگون از جمله مرگ 
می تواند از میان برود و یک جناح را دچار خالء ابزاری و ارتباطی و سیاسی نماید. 
با توجه به این مالحظه روشــن است که اصالح طلبان باید نسبت خود را با نظام و 

ارتباط با آن تنظیم و باز تعریف کنند و خیلی بیش از این باید چنین می کردند.
عبــدی که با وجود ســوابق تنــدروی، پس از ماجرای فتنــه 88 به مدعیان 
اصالح طلبی معترض بود و چند بار ماجرای آشــوب را نکوهش کرد، در ادامه این 
تحلیل می نویسد: مشکل اصلی اصالح طلبان این بود که گمان می کردند بازتعریف 
چنین رابطه ای به انحالل هویتی آنان منجر می شــود. چنین برداشــت نادرستی 
محصول دو نکته بود. اول اینکه مگر در گذشته که چنین ارتباطی را داشتند، فاقد 
هویت بودند که اکنون می خواهند با دوری جستن از این وضع هویت خود را حفظ 
کنند؟ اتفاقاً آنان در شــرایطی چنین ارتباطی را داشتند که به لحاظ شاخص های 
گوناگون وضع حکومت بهتر از سال های گذشته نبوده است. پس چرا در آن زمان 

مشکل هویتی نداشتند؟
چگونه می توان در دهه های 1360 و 1370 درون یک ساختار بود و به آن افتخار 

کرد ولی در دهه گذشته چنین حضوری را نافی هویت خود دانست؟
نکته دوم که شــاید مهم تر باشد، غلبه یافتن سیاست مبارزه جویی بر سیاست 
اصالح طلبی است. مبارزه جو هویت خود را در طرد و تقابل و ضدیت با طرف دیگر 
تعریف می کند. بخش مهمی از هویت او ســلبی و در نفی پدیده یا موجودی است 

که با آن مبارزه می کند.
در سیاست مبارزه، اصل بر مبارزه جویی است. هرکس زندان برود، تندتر بنویسد، 
شجاع تر باشد، حقانیت همراه اوست. در حالی که در سیاست اصالح طلبانه شجاعت 

سیاسی و مبارزه جویی واجد حسن ذاتی نیست...
وی تأکید کرد: در سیاســت مبارزه، معنای دوســت و دشمن تفاوت می کند. 
هر کس با کســی که او را دشــمن بدانیم، مبارزه کند، دوست ما تلقی می شود و 
حاضریم تمام گذشته و واقعیات و اختالفات را نادیده بگیریم و اقدام به مجیزگویی 
او کنیم نه به خاطر خودش که از بغض دشــمن! چنین می کنیم. برای رفع حصر 
به همه نامه می نویسند، غیر از کسی که باید بنویسند!! بعد هم فکر می کنند حتماً 
با این کار حصر رفع می شــود؟! قطعاً چنین رفتاری برخالف آن هدف اســت و در 

خوش بینانه ترین حالت فقط از روی رفع مسئولیت نگاشته می شود ولو حصر را تداوم 
بخشد و در حالت بدبینانه تعمدی در انتشار این نامه ها با هدف تداوم حصر می توان 
دید. آنان دنبال هزینه درســت کردن برای طرف مقابل خود هســتند و گمان دارند 

افزایش هزینه مؤثرترین راه برای تغییر سیاست است.
عبدی در پایان نوشــت: تا هنگامی که بخش هایی از اصالح طلبان مبارزه جویی 
می کنند، نیازی به این ارتباط و بازتعریف آن ندارند. ولی در این صورت به طور آشکار 
باید متوجه شــوند که اصالح طلبی آنان مصداق راه رفتن روی یک پا خواهد شد. در 
این صورت با دو گام برداشتن، هم عقب می افتند و هم خسته می شوند و به سرعت 
تعادل رفتاری خودرا از دست می دهند. تا حاال هم توهم تکیه به عصایی به نام آقای 

هاشمی داشتند. بنابراین امروز که این توهم زایل شده است، باید تصمیم بگیرند.
آزادی اموال بلوکه شده

و گران شدن ارز چگونه قابل جمع است؟!
ادعای آزاد شــدن 150 میلیارد دالر از اموال ایران و گران شدن نرخ ارز چگونه 
با هم قابل جمع اســت؟ اگر واقعا دارایی های بلوکه شــده ایران آزاد شد، چرا دالر تا 

4100 تومان هم صعود کرد؟
ســایت مشرق در تحلیلی نوشــت: وقتی دولت روحانی روی کار آمد، وعده حل 
مناقشه هسته ای به روش مذاکره با غرب را داد و ادعا کرد با این روش می تواند شمشیر 
را از دستان آمریکا و غرب انداخته و حقوق پایمال شده ایران را بازگرداند. در توافقی 
که بعمل آمد، طبق ادعای تیم مذاکره کننده هسته ای قرار شد در قبال اقداماتی چون 
تعطیلی سایت فردو، بتن ریزی قلب راکتور نیروگاه اراک و اعمال محدودیت های شدید 
استفاده از سانتریفیوژ و کم شدن بیش از 90 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده و... تمامی 

تحریم های هسته ای کشور لغو گردد و وضعیت به حالت قبل از تحریم ها برگردد.
بیش از یک ســال از انجام تعهدات ایران گذشت و تاکنون مطابق ادعاهایی که 
آقایان ظریف و روحانی کردند، می بایست، تمامی آن پول های بلوکه شده ایران آزاد 
می شد. مسلما نتیجه ورود 150 میلیارد دالر ارز به داخل کشور و تزریق تدریجی آن 
به بازار، کاهش شدید ارزش دالر می شد، ولی آنچه بعد از برجام شاهد بودیم افزایش 

مبلغ آن تا حد 4100 تومان بوده است.
در این بین دونالد ترامپ مدعی شــده که ایران بعد از برجام، 150 میلیارد دالر 
دریافت کرده و رسانه های مدعی اصالح طلبی و اعتدال با ذوق زدگی تمام، موضع دونالد 
ترامپ را برجسته کرده اند تا برجام را پرعایدی قلمداد کنند، ترامپ نوشت: »ایران به 
لبه پرتگاه رســیده و در آستانه فروپاشی بود تا اینکه آمریکا به میدان آمد و با توافق 

هسته ای زندگی دوباره ای به آنها بخشید؛ 150 میلیارد دالر.«
اصالح طلبان با انتشار این مطلب ترامپ، از آن استقبال کرده و این صحبت ترامپ 

را دلیلی بر گرفتن امتیازات بزرگ دولت روحانی از آمریکا در برجام تلقی کردند.
امــا در صورتی که این موضوع را بپذیریم، چگونه می توان افزایش قیمت ارز در 
پسابرجام را توجیه نمود؟ چگونه می توان ادعای دولت روحانی مبتنی بر کسری بودجه 

و وضعیت مالی دولت را پذیرفت؟
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
»حــدود 50 الی 60 هــزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم که این در واقع بدهی 

روی بدهی است و اینگونه مملکت داری مناسب نیست.«
در صورتی که مبلغ مورد ادعا به کشور وارد می شد، می بایست قیمت ارز به کمتر 
از 2500 تومان برمی گشــت، ولی آنچه بازار ارز شاهد آن بوده، افزایش نرخ ارز پس 
از اجرای توافق بوده که نشان می دهد، برخالف ادعاهایی که در خصوص قابلیت های 
توافق هســته ای از سوی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دولت یازدهم شده است، 
برجام نتوانســته هیچکدام از تحریم های هســته ای مربوط به بانک و پول نفت را که 

حجم بیش از 80 درصدی تحریم ها را شامل می شد، را لغو کند.
یادآور می شود قیمت ارز ظرف یک سال اخیر حدود 25 درصد گران شد.

رهامی: کارنامه اقتصادی دولت
مورد اعتراض مردم است

عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان گفت مردم در برخی استان ها، انتقادات 
بسیاری به عملکرد دولت و عدم گشایش اقتصادی دارند.

محســن رهامی در گفت وگو با نامه نیــوز و درباره برنامه حمایت اصالح طلبان از 
روحانی گفت: گرچه نظر کلی اصالح طلبان بر حمایت از روحانی است، ولی جلساتی 
که باید با حضور سران و بزرگان اصالحات و دبیران احزاب، به طور خاص در این مورد 
تشــکیل شود، برگزار نشــده و در خصوص موضوع حمایت از روحانی به جمع بندی  

نهایی نرسیده ایم.
وی ضمن تمجید از برجام گفت: البته انتقاداتی هم به دولت روحانی وجود دارد، 
بحث رکود بازار، عدم توســعه اشــتغال، عدم تعمیق عدالت در مناطق و استان های 
محروم و در حاشیه و عدم گشایش در معیشت مردم، بخشی از نقدهایی است که در 
میان مردم و جریان های اصالح طلب، به دولت روحانی وارد می شود. مثال در سفرهایی 

که به اســتان های مرزی مانند خوزستان و کرمانشاه و کردستان داشتم، مردم این 
استان ها انتقادات بسیاری را در خصوص مسائل یاد شده، به  عملکرد دولت داشتند.
رهامی با اشاره به سخنان کواکبیان مبنی بر اینکه به روحانی چک سفید امضا 
نمی دهیم، گفت: منظور آقای کواکبیان نیز همین موضوع است. حمایت از کاندیدا 
باید دوطرفه باشــد. ما باید برنامه های روحانی را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم 
برای بخش های مختلف چه برنامه ای دارد؟ پس از آن در مورد حمایت تصمیم گیری 

نهایی داشته باشیم.
این فعال سیاســی ادامه داد: برخی می  گویند ما در هر شرایطی هم که باشد 
باز هم از روحانی حمایت می کنیم. طبیعی اســت که این نوع موضع گیری بیشتر 
جنبه احساســی و غیرکارشناسی دارد. حمایت صحیح زمانی صورت می گیرد که 
برنامه های کاندیدا را مورد بحث و بررســی قرار دهیم. از افرادی مانند بنده که از 
سال 59 وارد مجلس شده ایم و از مدیران ارشد و با سابقه نظام محسوب می شویم، 
انتظار بیشــتری وجود دارد. از امثال ما پذیرفته نیست که به صورت چشم بسته، 
پاکت در بسته ای را قبول کنیم و سؤالی هم در مورد آن نپرسیم! این شیوه حمایتی 
اصال صحیح نیست. حمایت باید مبتنی بر ارزیابی و نقد عملکرد و بررسی برنامه 

آینده کاندیداها باشد.
بخش اخیر سخنان رهامی مسموع نیست چرا که روحانی در 4 سال گذشته 
نشــان داده برنامه ای برای مدیریت دولت و عمل به وعده های اقتصادی ندارد؛ در 
واقع توقع برنامه را باید از نامزدهای جدید داشت، نه رئیس جمهوری که هر چه در 

چنته داشته رو کرده است.
واشنگتن پست: ترامپ سنجیده حرف بزند

هزاران سرباز آمریکایی در تیررس ایرانند
یک روزنامه آمریکایی هشدار داد رویارویی با ایران هزینه های بزرگی برای ترامپ 
دارد و ممکن اســت به شکســت برای وی منتهی شود؛ ترامپ در حالی خود را به 
این معرکه رویارویی با ایران افکنده که هیچ طرح استراتژیکی برای آن آماده نکرده 

است و در هفته های آغازین دوره کاریش کماکان بی برنامه است.
دیوید ایگناتیوس در واشنگتن پست نوشت: ترامپ باید مراقب باشد دست به 
عمل نسنجیده ای در مقابل ایران نزند. وی از موضع اخطار و تحریم با ایران سخن 
می گوید و برخی متحدان عرب و اسرائیلی آمریکا این را می پسندند. اما موضوع این 
است که رودررو شدن با ایران خطرات عمده ای دارد. »فرماندهی مرکزی آمریکا« 
هزاران نیرو در عراق و خلیج)فارس( دارد و همه این ســربازان می توانند در مقابل 

حمالت تالفی جویانه ایران آسیب پذیر باشند.
»مایکل فلین« مشــاور امنیت ملی کاخ سفید، چهارشنبه گذشته اعالم کرد 
ایران بابت رفتارهای »بی ثبات کننده اش« در »وضع اخطار« قرار دارد. اما مشــکل 
اینجاســت که قبل از این تصمیم هیچ گونه مشــورتی با فرماندهی مرکزی آمریکا 

صورت نگرفته است.
واشنگتن پست در ادامه نوشت: ایران دشمنی سرسخت است. هرگونه رویارویی 
با ایران باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهد که ایران مواضعی محکم در سوریه و 
عراق دارد و این استعداد را دارد که مدعای ترامپ را برای ریشه کن کردن »داعش« 

در این دو کشور عقیم گذارد.
یکی از مقامات اسبق بلندپایه سیاست خارجی آمریکا و از جمهوریخواهان در 
این باره می گوید: »دولت ترامپ می خواســت با این تحریم ها به ایران پیامی ابالغ 

کند، اما این دولت هیچ ایده ای نداشت که چطور این پیام خود را تفهیم کند.«
ترامــپ در حالی درباره ایران موضع و تصمیم گرفت که فقط دو هفته از آغاز 
کارش می گذشــت و هنوز پست های کلیدی تیم امنیت ملی کابینه اش خالی بود، 
چه رسد به اینکه طرحی هم برای تدوین یک استراتژی داشته باشد. به عنوان نمونه 
دولت ترامپ در مورد ســوریه، استراتژی »اوباما« را نمی پذیرد، اما هیچ استراتژی 

بهتری هم جایگزین آن ندارد.
هم اکنون تقریبا پنج هزار شبه نظامی تحت امر ایران در سوریه فعالیت دارند. 
ایران در سوریه کنترل بعضی از گلوگاه ها را در اختیار دارد. این گلوگاه ها در عراق، 

قویترین اهرم ایران بود.
ایرانی هــا با غلبه بر داعش در »موصل«، که احتماال تا چند ماه دیگر عملیات 
رهاسازی آن ادامه خواهد داشت، می توانند هزاران شبه نظامی شیعه را در سرتاسر 

خاک عراق بسیج کنند.
این روزنامه خاطرنشان کرد: مستشاران نظامی آمریکا در عراق در مقابل حمالت 
این شبه نظامیان تحت امر ایران به شدت آسیب پذیرند. این مشکل یک دهه قبل 

در عراق به وفور اتفاق می افتاد.
واشنگتن پست در پایان نوشت: تهدیدهای ایران در خاورمیانه، یکی از اهداف 
آمریکا از زمان پیدایش انقالب اســالمی ایران بوده اســت. اعراب و اسرائیل هر دو 
به شــدت از موضع ســخت و محکم ترامپ در قبال ایران شــادند. ایران یکی از 
سرسخت ترین چالش های ترامپ در حوزه سیاست خارجی است. بنابراین وی باید 
خیلی مراقب باشد و دست به عمل نسنجیده ای که به خوبی برنامه ریزی نشده است، 

نزند؛ وگرنه خلیج خوک های خود را خواهد داشت.
این روزنامه تصریح کرد ایران نفوذی تعیین کننده در عراق و ســوریه و لبنان 

و یمن دارد.

آمریکا  رئیس جمهوری 
روز  اظهارات  به  واکنش  در 
جمعه رئیس جمهور کشورمان 
که هشدار داده بود هر کس 
ایــران را تهدید کند ملت 
گفت:  می دهد،  قاطع  پاسخ 

او بهتر است مواظب باشد!
»فاکس نیوز« نوشت: »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا، 
در گفت و گو بــا خبرنگاران در 
هواپیمــای اختصاصی خود به 

پرسش های آنها پاسخ داد.
یکی از خبرنگاران از دونالد 
ترامپ پرسید،پاســخ شــما به 
»حسن روحانی« رئیس جمهوری 
ایران که گفته اســت هر کسی 
ایــران را تهدید کند پشــیمان 
چیســت؟  شــد،  هــد  ا خو
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ 
گفت: او بهتر است مواظب باشد!
روحانی روز جمعه در جمع 
مردم تهران گفــت: »در دنیا و 

آمریکا بعضی از تازه کاران قدرت 
را در دســت گرفته انــد و همه 
آنان بداننــد در برابر ملت ایران 
تنها باید با زبان احترام و تکریم 
ســخن بگویند و ملت به تهدید 
پاســخ قاطع می دهــد. بدانند 
کســانی که دولــت و نیروهای 
مسلح ما را تهدید کنند، ملت ما 
یکپارچه و آگاه خواهد بود و در 
برابر بدخواهان تا  آخر ایستادگی 

خواهند کرد.«

واشنگتن پست  روزنامه 
در گزارشی به نقش شکست 
عملیات طبس در شکل گیری 
دیدگاه های ضد ایرانی »استیو 
ارشد  استراتژیست  بانون«، 
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 

آمریکا پرداخته است.
»واشنگتن پســت« در ایــن 
گزارش که نقش »استیو بانون« 
در این عملیات ناکام را نشــان 
می دهــد می نویســد: »بعــد از 
بود  نیمه شب 21 مارس 1980 
و یک ناوشــکن نیروی دریایی 
آمریکا با هدایت اســتیو بانون با 
ناو هواپیمابــر یواس اس نیمیتز 
در خلیج عمــان دیدار کرد. این 
کاروان در حال حرکت به سمت 
ساحل ایران بودند، جایی که قرار 
بود یک ماه بعد، عملیاتی مخفیانه 
برای آزادی 52 گروگان سفارت 

آمریکا در تهران انجام شود.«
کشــتی »بانــون« بــه نام 
یو اس اس پائول اف پشت سر ناو 
نیمیتس کــه حامل بالگردهای 
الزم بــرای انجــام عملیات بود، 
حرکت می کرد. اما قبل از شروع 
عملیات، به کشتی بانون دستور 
داده شد به مبدأش بازگردد و او 
زمانی که در دریا بود، متوجه شد 
که عملیات آزادسازی گروگان ها 

شکست خورده است. 
از  یکی  گریــن«،  »آنــدرو 
افــرادی که با »بانــون« در آن 
کشــتی بود درباره ناکام ماندن 
ایــن عملیات می گویــد: »من 
بی نقص ترین لغت را )برای این 
شکســت خورده.  دارم.  حادثه( 
که شکست  می کردیم  احساس 

خورده ایم.«
واشنگتن پست می نویسد خود 
»بانون« گفته این عملیات ناکام 
یکــی از لحظــات تعیین کننده 
زندگی اش بوده و برایش مصداقی 
از شکســت در رهبری نظامی و 
ریاست جمهوری به شمار می رود؛ 
و این تجربه ای اســت که بانون 
آن را هم اکنون که قرار است در 
سمت استراتژیســت ارشد کاخ 
سفید انجام وظیفه کند، با خود 

به همراه دارد.
بانــون، تاجــر میلیــاردری 
کــه بیش از هر چیــز به خاطر 
راه اندازی ســایت نژادپرســتانه 
بریت بارات شهرت دارد با معرفی 
استراتژیســت  عنوان  به  ترامپ 
ارشــد رئیس جمهور به یکی از 
افراد در واشنگتن  پرقدرت ترین 
تبدیل شده است. عالوه بر این، 
بانــون با دســتور رئیس جمهور 
عضو ثابت شــورای امنیت ملی 

آمریکا شــده و به ایــن ترتیب 
دیدگاه هــای او در تصمیمــات 
حیاتی در خصوص سیاست های 
دفاعی و خارجی منعکس خواهد 

شد. 
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ 
سفید در واکنش به جنجال ها بر 
سر عضویت ثابت وی در شورای 
امنیــت ملی، بــه خدمت بانون 
در نیروی دریایی آمریکا اشــاره 
کــرد. او گفت کــه این خدمت 
باعث درک عمیق وی از منطقه 
فعلی  ژئوپولتیک  و چشــم انداز 

شده است. 
بــا وجــود ایــن، روزنامــه 
واشنگتن پست بر اساس مصاحبه 
با افراد آگاه و همچنین اســناد 
موجــود در آرشــیو ملی آمریکا 
گــزارش داده که خدمت وی در 
نیــروی دریایی، کم اهمیت بوده 

است. 
این روزنامه می نویسد: »اسناد 
نشان می دهند که موارد اعزام وی 
به دریا هرگز مأموریت  های جنگی 
را شامل نمی شده و تنها موردی 
کــه او برای یک مورد نزدیک به 
درگیری نظامی به دریا اعزام شده 
برای همان عملیات آزادســازی 
گروگان های آمریکایی )در ایران( 

بوده است.«

گفت:  اطالعــات  وزیر 
عناصر  مخفــی  شــبکه 
تروریستی در اطراف تهران 
و برخی از استان های غربی 
و شرقی کشور شناسایی و 
عناصر  از  نفر  تعداد هشت 

اصلی آن دستگیر شدند.
ه  یــگا پا گــزارش  بــه 
اطالعات،  وزارت  اطالع رسانی 
محمود  ســید  حجت االسالم 
علوی وزیر اطالعات دیروز در 
جمــع خبرنگاران با تســلیت 
ایام سوگواری شهادت حضرت 
زهرا )س( گفت: با الطاف الهی 
و در ســایه عنایــات حضرت 
ولی عصر )عج(، سربازان گمنام 
امام زمان )عج( توانستند یکی 
از توطئه های سازماندهی شده 
جریان های تکفیری تروریستی 
را کــه بــا هدف بر هــم زدن 
جشن پیروزی انقالب اسالمی 
در یــوم اهلل 22 بهمن در حال 
تدارک بود شناسایی و از اجرای 

آن جلوگیری بعمل آورند.
وزیر اطالعات گفت: در این 
عملیات کــه از تاریخ 15بهمن 
1395 آغاز و تا 21 بهمن 1395 
انجــام گرفت، شــبکه مخفی 
عناصــر تروریســتی در اطراف 
تهــران و برخی از اســتان های 
غربی و شرقی کشور شناسایی 
و تعداد هشــت نفــر از عناصر 
اصلی آن دستگیر شده و تمامی 
دستگیرشدگان از اتباع غیرایرانی 
و برخــی از آنان جزو مرتبطین 
یکی از ســرکردگان شــاخص 
گروهک تکفیری کــه اخیراً به 

هالکت رسیده است می باشند.
وی تاکید کــرد: اطالعات 
اولیه نشــانگر تــدارک و تهیه 
سایر  و  کالشــنیکف  ســالح 
برای  تروریســتی  تجهیــزات 
اجرای چند عملیات تروریستی 
)از نوع انغماســی( در تهران و 
بعضی از شهرهای کشور تحت 
هدایت مستقیم افرادی مستقر 

در برخی کشــورهای همسایه 
می باشد که اقدام قانونی برای 
پیگیــری آن در دســتور کار 

قرار دارد.
وزیر اطالعات در پایان گفت: 
ایــن عملیات زوایــای پنهان 
وابستگی و همسویی دشمنان 
مســتکبر نظام با جیره خواران 
تکفیری شان را به خوبی عیان 
نموده و بار دیگر ناکامی دیگری 
را در کارنامه ننگین مزدوران و 
فریب خوردگان به ثبت رسانده 

است.
علوی با اشــاره بــه اینکه 
اطالعات تکمیلی پس از اتمام 
مراحل امنیتی به استحضار ملت 
عزیز خواهد رســید، از حضور 
هوشمندانه ملت شریف کشور 
در راهپیمایی 22 بهمن تشکر 
نموده و بیان داشت: امیدواریم 
دشــمنان ملت پیام شفاف و 
روشــن مردم کشور را دریافت 

کرده باشند.

وزیر اطالعات خبر داد

شناسایی شبکه مخفی تروریست ها در اطراف تهران 

واکنش ترامپ به سخنرانی روحانی 
در راهپیمایی 22 بهمن

واشنگتن پست گزارش داد

تفکرات مشاور ارشد ترامپ
ناشی از تجربه شکست افتضاح آمریکا در طبس است

علی رغــم این، همین تجربه 
به نوشته واشنگتن پست، ستون 
اصلی خط فکری وی را تشکیل 
می دهــد. مطابق ایــن گزارش، 
گروگان گیری تهــران، کماکان 
عاملی اســت که به دیدگاه های 
بانــون دربــاره آن منطقه دنیا، 
نقــش قدرت نظامــی آمریکا و 
فرمانده کل قوا در آمریکا شکل 

داده است. 
بر همین اســاس است که او 
در سال های گذشــته، اظهارات 
تندی علیه اسالم به زبان آورده 
بانون همچنین در سمت  است. 
جدیدش نقشی کلیدی در تدوین 
یــک فرمان اجرایی داشــت که 
خواستار جلوگیری از ورود اتباع 
ایران و شش کشور دیگر به خاک 

آمریکا است.

گفت: روزنامه ایران در شــماره دیروز خود از فقر و محرومیت در 
برخی از روستاهای هرمزگان نوشته و تأسف خورده است که چرا باید 

اینگونه باشد!
گفتم: همین روزنامه بعد از افشای حقوق های نجومی و چند 
ده میلیونی برخی از مدیران دولتی از این مدیران و حقوق های 
نجومی آنها تمام قد حمایت کرده و آن را حق قانونی مدیران 

نجومی دانسته بود!
گفت: نوشــته است »نمی دانم از اهالی روستای پاسه بگویم که با 
یک دبه آب هفته ای را سر می کنند و یا از آدم های »دوون« که طعم 

میوه را نچشیده اند«.
گفتــم: از پاداش های چند صد میلیونی و حقوق های چند 
ده میلیونی مدیرانــی بگوید که این حرامخواری را حق! آنها 

می دانست.
گفت: مردم که می دانند چه خبر است ولی معلوم نیست این روزنامه 
با چه روئی این تناقض و دوروئی را نزد وجدان خود توجیه می کند؟!

گفتم: یارو اسم جوجه کباب را گذاشته بود »غم و غصه« و 
اسم آب میوه را گذاشته بود؛ »درد و رنج« و پیش مردم می گفت؛ 
شما نمی دانید که من هر روز چه غم و غصه ای می خورم و چه 

درد و رنجی از گلوی خود پائین می برم!


