
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

شهید دکتر باهنر )ره(: روشــنفکر در مکتب اسالم آن انسانی 
اســت که اندیشــه اش آزاد از هوی و هوس و خودباختگی در برابر 

قدرت ها باشد.

پای درس علی)ع(

هشدارهای دنیا را جدی بگیرید!
امام علی)ع(: دنیا گرچه از جهتی شــا را می فریبد ولی ازجهت 

دیگر شــا را از بدی هایش می ترساند، پس برای هشدارهایش از 

آنچه مغرورتان می کند، چشــم پوشید، و به خاطر ترساندنش از 

اخبار ادبی و هنریطمع ورزی در آن بازایستید.«             نهج البالغه - خطبه 173
آیا اصغر فرهادی به پایان راه رسیده؟

اسپانیا با معرفی فیلم »قهرمانان« به مراسم اسکار، عمال تازه ترین فیلم اصغر 
فرهادی به نام »همه می دانند« را از گردونه رقابت های این مراســم حذف کرد. 
این درحالی بود که مراســم و جشنواره های مختلف خارجی از جمله اسکار طی 
ســال های گذشــته، جوایزی به فرهادی داده بودند و او سعی داشت با ساخت 
فیلمی تمام عیار اســپانیایی به نام »همه می دانند« ، یک بار دیگر خود را مطرح 

کند. 
اگرچــه از زمــان نمایش فیلم »همــه می دانند« در جشــنواره کن که در 
پایین ترین درجه نظرســنجی های اغلب لیست های منتقدین آن جشنواره قرار 
گرفــت، معلوم بود که با یکی از ضعیف ترین کارهای ســینمایی اصغر فرهادی 
روبه رو هستیم اما اکران بسیار ناموفق فیلم یاد شده در فرانسه نیز دلیل دیگری 
بر افول جدی این کارگردان بود. افولی که از چندین ســال پیش و پس از فیلم 
»جدایی نادر از ســیمین«، با تن دادن فرهادی به ســاخت آثار سفارشی برای 
اتحادیه اروپا و امیر قطر و کمپانی ممنتو آغاز و شدت یافته بود. متاسفانه اصغر 
فرهادی متوجه نشد که توفیق فیلم هایی مانند »گذشته« به خاطر قوت سینمایی 
آن نبوده و یا اسکار فیلم »فروشنده«، نه بابت ویژگی های سینمایی اش بلکه در 
واقع به دلیل البی های خواهر امیر قطر و کمپانی فیلمسازی اش یعنی »انستیتو 
فیلم دوحه« بوده که پیش از آن نیز چندین فیلم خود را در جشنواره هایی مانند 

کن و یا مراسم اسکار به موفقیت رسانده بود. 
همین توهمات باعث شد که جناب کارگردان، تمام و کمال به آن سوی مرز 
اسباب کشی کرده و هیچ نشانی از ایران و ایرانی بودن در فیلمش باقی نگذارد که 
شاید بتواند به قول خودش بدون محدودیت های داخلی، همه توانایی های هنری 
خودش را به منصه ظهور برساند. ولی هیهات که وقتی آرزوها بر تیر توهمات و 
تصورات و تخیالت بنشیند، هدفش جز باد هوا نخواهد بود. آیا اصغر فرهادی نیز 

به همین زودی به پایان راه رسید؟!
گزارش به تلویزیون وهابی از تهران!

دبیر یکی از روزنامه های مسئله دار اقتصادی از تهران، با یک تلویزیون وهابی 
سلطنت طلب گفت وگو کرد!

»ن.ج« دبیر بخش آنالین روزنامه های کاسبکار »آ« جمعه شب با تلویزیون 
ایران فردا که با پول و حمایت اســتخبارات وهابی – سعودی و پادویی علیرضا 
 نوری زاده جاســوس ســه جانبه کار می کند، درباره اوضاع داخلی ایران درد دل 

کرد.
»ن.ج« که به نظر روابط صمیمانه ای با مجری اخراجی صدای آمریکا »ج.چ« 
و نــوری زاده دارد، درباره اقتصاد ایران حرف های عوامانه ای زد اما  درباره جرائم 
مالی پدرش که منجر به دســتگیری وی شــد چیزی نگفت تا بینندگان ندانند 
فردی که خود را دوستدار ایرانیان معرفی می کند؛ در چه خانواده ای رشد کرده 

است!
گفتنی اســت علیرضا نوری زاده و عطااهلل مهاجرانی، با شرکت در کنفرانس 
وهابی الجنادریه، خواهان جدایی خوزستان از ایران و پیوستن این قطعه از خاک 

ایران به عربستان شدند.
افشــا شدن مزاحمت نوری زاده برای یک زن، مدت ها سوژه کاربران فضای 

مجازی بود.
نــوری زاده خود را دارای منابع اطالعاتی فراوان در ایران معرفی می کند اما 
عجیب این است که همه تحلیل های وی که بنا به ادعای خودش؛ بر پایه منابع 

اطالعاتی است، وارونه محقق می شود!
رژیم صهیونیستی 

مانع سفر دختر فلسطینی به ایران شد
  »عهد التمیمی«، دختر فلسطینی که از او به عنوان نماد مقاومت و سفیر 
جهانی انسانیت یاد می شــود و با دعوت معاونت برون مرزی صدا و سیما جهت 
حضور در ایران و شــرکت در مراسم تجلیلش؛ قصد خروج از فلسطین، سفر به 

ایران را داشت، از طرف رژیم صهیونیستی، ممنوع الخروج شد.
ایــن در حالی بود کــه خانواده التمیمی اظهار کرده انــد که مقامات دولت 
خودگردان فلســطین با اعالم اینکه عوامل رژیم صهیونیســتی تهدید کرده اند 
در صورت خروج از فلســطین مشکالت بســیاری برای آنها پیش می آورند، به 
این خانواده گفته اند که رژیم صهیونیســتی در عین حالی که رســما هیچگونه 
مدرک و مستندی برای منع خروج آنها ارائه نمی کند، اما در واقع به این وسیله 
ممنوع الخروجی آنها را اعالم کرده اســت.رژیم صهیونیســتی حتی از سفر این 

خانواده به اروپا نیز جلوگیری به عمل آورده است.
معاونت برون مرزی صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران در نظر داشت تا 
در مراســمی به مناسبت سالگرد شــهادت »مایا ناصر« خبرنگار پرس تی وی در 
ســوریه، در روز سوم مهرماه امسال، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مایا ناصر و 
دیگر شهدای خبرنگار شبکه های این معاونت، از »عهد التمیمی« نوجوان قهرمان 
فلسطینی و نماد مبارزه فلسطینیان علیه رژیم  اشغالگر قدس تجلیل و تعدادی 
از بهترین های مقاومت و مجاهدت رســانه ای در مناطق خطرخیز و کانون های 

بحران جهان از میان خبرنگاران این معاونت را معرفی کند.
به همین منظور از چندی پیش مقدمات سفر عهد التمیمی و خانواده اش به 
اروپا و پس از آن به تهران در حال انجام بود، اما با مانع تراشی و ممنوع الخروجی 
این خانواده از اراضی  اشغالی، عمال امکان سفر این نوجوان 17 ساله و خانواده اش 

به ایران منتفی شد.
در این ســفر، قرار بود »عهد التمیمی« درباره مقاومت فلسطینیان و تجربه 

شخصی خود در دوران اسارتش در اسرائیل سخنرانی کند.
حاشیه سازی می کنم پس هستم!

مدتــی اســت که ســینماگران ورشکســته بــرای »دیده شــدن« رو به 
حاشیه سازی های مبتذلی آورده اند. تازه ترین حاشیه سازی ورشکسته های سینما 

و تلویزیون، به اصطالح افشاگری درباره سانسورهای تلویزیون است!
این رویداد از فیلمنامه نویســی شــروع شــد که مدت هاست هیچ کار قابل 
توجهی نداشــته و مدتی اســت که به عرصه بازیگری رو آورده و در این زمینه 
نیز موفقیتی کســب نکرده اســت. او به طرح مطالبی پرداخت که صرفا جنبه 
سرگرم کنندگی داشت. پس از وی نوبت به شمار اندکی از این افراد رسید تا به 
انتشار مطالب خود در این باره بپردازند. اما جای سؤال است که این سینماگران 
میان مایه اگر با سانسورهای صداوسیما مشکل داشتند چرا همواره با رسانه ملی 
همکاری می کردند؟ چرا تا وقتی که دســتمزدهای آنچنانی می گرفتند، ساکت 
بودند، اما حاال که هیچ کس به آنها کاری نمی سپارد برای جلب توجه دست به 

نوشتن چنین مطالبی برده اند؟!

مردم با طعم انتخابات
محمدهادی صحرایی
امســال، ما مردم ایران با مستضعفین و آزادگان جهان، چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی ایران را جشن خواهیم گرفت و گرامی خواهیم داشت. مثل همه این 
39 ســال. با شور و باشکوه. امسال هم به خواســت خدا دشمنان را متحیر، مأیوس و 
پشیمان خواهیم کرد و به توفیق الهی، در ماده و معنا و برای همیشه شکست خواهیم 
داد و دیر و دور نیست زمانی که مردم عزیز ایران، جشن پیروزی نهایی را برگزار کنند و 
مزد ایستادگی و عزت خواهی خود را بگیرند. جنگ اقتصادی و رسانه ای امروز دشمن، 
حکایت از ناامیدی آنها از جنگ نظامی و فرهنگی دارد. قوای مقتدر مســلح جمهوری 
اسالمی ایران با ابتکار و توکل و از همه مهم تر با طهارت روح و غیرتمندی خود و اعتقاد 
راســخ به » ما می توانیم« توانستند، دشــمنان را از فکر توطئه نظامی ناامید کنند و با 
شهرهای موشکی و پرتاب موفق موشک، پیشرفت های بالستیک و نقطه زن های اعجاب 
آور، زیردریایی های پیشــرفته و اژدرهای فوق پیشرفته، قایقهای تندرو و هواپیماهای 
جنگی و ... ســپری امن برای ایران و کشوری آرام برای ایرانیان فراهم کنند و در توفان 

حوادث دنیا، ایران را جزیره ثبات کنند. 
از نظر فرهنگی نیز دشمن نتوانســته است با سیل ویرانگر رسانه های« مرجف«1 
و »فاســق«2 و تمرکز هزاران شــبکه ماهواره ای، رادیویی، سایت و شبکه های مجازی 
و... و آدمک سازی از چهره های ضدفرهنگی، مقابل خداخواهی مردم خداجوی ایران را 
بگیرند. مردم ایران با تمام نادرستی های دشمنان و کم کاریهای برخی مسئولین کوته نظر 
توانســته است فرهنگ انقالب اســالمی خود را به جهان عرضه کند. امروز افغانستان، 
پاکستان، عراق، سوریه، یمن، نیجریه و... حتی مردمان بسیاری در قلب آمریکا و اروپا، 
صدای انقالب ایران را شــنیده اند و به آن تشبه می کنند. و من نگران آنم که در گفتن 
حقایق اجحاف و کم گویی کنم. می دانید راهپیمایی ساالنه 25 میلیون زائر اربعین برای 
فرهنگ فرعونی غرب یعنی چه؟ می دانید با وجود پمپاژ لجن توسط سامری ها، ثبت نام 
هزاران جوان و نوجوان در اعتکاف رجبیه، برای بنی اســرائیلیون یعنی چه؟ می دانید 
صف کشیدن هزاران مجاهد از جان گذشته برای دفاع از حرم بانو زینب، برای آل سعود 
یعنی چه؟ می دانید تکثیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی به فاطمیون، زینبیون، علویون، 
حشد الشــعبی، انصار اهلل و حزب اهلل قهرمان و... برای دشمنان خونی ایران یعنی چه؟ 
می دانید ضرر7تریلیون دالر در عراق، 250میلیارد دالر در یمن، به غیرعالوه بر سوریه و 

بحرین و... برای قارون های منطقه یعنی چه؟ 
اینها به عالوه پیشــرفت های سریع علمی و رسیدن به صنایع برتر یا همان »های 
تک« ها، رشــد و پیشرفت و تســهیالت زندگی و هفت برابر شده ســفره مردم از اول 
انقالب و ایجاد رفاه نســبی تا بیشتر مناطق دوردست ایران و... همگی عناوین برخی از 
موفقیت های ملت ایران با توجه به تحریمهای چهل ســاله و فلج کننده و متوقف کننده 
دشمنان است. اینها عجیب نیست؟ عجیب نیست که چهل سال است دشمنان خدا و 
انقالب خدایی مردم ایران، از سقوط زودهنگام نظام سخن می گویند و هنوز هیچ غلطی 
نکرده اند؟ عجیب نیست که جهان استکبار چهل سال است بزرگان و نخبگان و شیاطین 
و اعجوبه های خود را جمع کرده اند تا ســر به صخره بکوبند و فکری برای سقوط نظام 
بکنند و هرســاله و بیش از پیش، ملت ایران با بچه و بادکنک در راهپیمایی 22 بهمن 
حاضر می شوند؟ عجیب نیست که آمریکایی ها » هرچیز غیراز ایران«3 را ضرب المثل 
کرده اند؟ عجیب نیست که هفت نسل سیاسی آمریکا، برای اسقاط انقالب اسالمی ایران 
تالش کرده اند و از هیچ خباثت و جنایتی فروگذار نکرده اند و انقالب اسالمی نسل چهارم 
مجاهدان غیور خود نظیر حججی ها را به جهانیان رخ نمایانده است؟ عجیب نیست که 
جمهوری اسالمی توانسته است از فتنه پشیمان شدگان 78 و 88 به سالمت بیرون بیاید 

و با بزرگواری، فتنه گران را تحمل کند؟
واقعیت این است که اینها همه عجیب است و حقیقتاً اگر آیندگان و ندیدگان، باور 
نکنند، حق دارند. چه کسی باور می کند انقالب اسالمی که حاصل خون شهدای اول تا 
به امروزِ تاریخ است و امثال 17 شهریور را کم به خود ندیده است، با هزینه های گزاف 
17هزار شهید ترور توسط منافقین آدمخوار، کشته شدن اصلی ترین نیروهای انقالب در 
7تیر و 8 شهریور و دفاع مقدس، فتنه بنی صدر خائن، رجوی روسیاه، قائم مقام رهبری، 
نخســت وزیر و رئیس مجلس و رئیس جمهور و ده ها مسئول کارشکن، نفوذی و »پیچ 
ُشــل کن« و »مردم بدبین ُکن« و...، بتواند آمریکا را از نفس بیندازد. برخورد با این دانه 
درشــتها از ضعف نظام و نشانه اشتباه بودن راه نیست، از شدت طهارتی است که تداوم 
راه انقالب به آن نیاز دارد. بدن سالم است که در مقابل میکروب ها، بثورات دارد وگرنه 
الشه مرده که جای کرم و عفونت است. آری همه اتفاقات این یک صفحه را مردم ایران 
در چهل سال آزگار تجربه کرده و به همین خاطر است که دشمن از عصبانیت انگشت 
به دندان می خاید و به جنگ اقتصادی وسیع و تبلیغات رسانه ای شدید رو آورده است. 
و البته دل به حماقت کوته فکران و خیانت نفوذی هایی که همیشه تاریخ، لکه ننگ و 

وصله ناجور کشور بوده اند. 
 جمهوری اســالمی ایران به خواست خدا و مجاهدت مجاهدان شهید و جانباز و 
رزمنده و مردم نجیب خود از اقوام و ادیان و مذاهب گوناگون و با توجه به دشمنی های 
متنوع، متکثر و ممتد آمریکا و صهیونیسم، چهل ساله شده است و در این مدت بیش 
از چهل برابر رشــد کرده است و همین ایستادگی و مقاومت، نمونه موفقی برای سایر 
کشورهاســت در مهار آمریکای جهانخوار. در این میان هر نهادی که خدوم تر و فعالتر 
و انقالبی تر و مردمی تر و با انگیزه تر و پاک تر اســت، بیشتر مورد هجمه دشمنان دانا یا 
دوستان نادان واقع شده اند. مثل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شورای نگهبان، بسیج 
مســتضعفین، صدا و سیما و... که مشــتری ثابت کینه ورزیهای آنان است. چهل سال 
پر زحمت و مرارت و ســختی و نیز حکایتهای شیرین. شیرین و باشکوه و رشک انگیز 
بــرای مردم جهان، به خاطر اســتقالل و آزادی و حکومت مردم برمردم. حکومتی که 
مسئولین اجرایی و تقنینی و نظارتی اش را مردم انتخاب می کنند و این نمایندگان باید 
نمایندگان مردم باشــند نه نماینده احزاب، گروه های سیاسی، مخالفان نظام و خدای 
نخواسته دشمناِن مردم و میهن و باید مثل مدرس و دیالمه و آیت، برای خدا و مصالح 
مردم سخن بگویند و قیام و قعود کنند، نه به دستور احزاب سیاسی یا در ایام انتخابات 

و برای فریب مردم و به طمع رأی.
نظام جمهوری اســالمی که پرچمدار مردمساالری دینی در جهان است، افق های 
بلندی در نظر دارد که به بســیاری رسیده و برخی هم مانده است تا رسیدن و خوشه 
چینی. از آرمان های بر زمین مانده آن است که گفتند »نگذارید انقالب به دست نااهالن 
و نامحرمان بیفتد«4 که باید از خودمان بپرسیم با این تکلیف امام چه کردیم؟ وضعیت 
اقتصادی امروز کشــور، حاصل تفکر غربگرایی است که خود را موظف به جلب رضایت 
آمریکا می دانست و حاضر بود که برای رفع نگرانی کری و موگرینی، تن به امثال برجام 
بی متن فارسی بدهد تا تنش زدایی و به تعبیر دقیق تر با دشمنان سازش کند یا با تصویب 
20 دقیقه ای آن بتواند کاربلدی خود را به رخ منتقدان بکشد. وضعیت اقتصادی امروز 
حاصل مدیریت های پرحرف و کم کار و اتوبوسِی از این سنخ است که در زمانی که سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی که کاماًل تحریم شده دشمنان و مورد خشم آنان و مورد آزار 
دوستان نادانند، توانسته اند موشک نقطه زن بسازند، آنان از تأمین پوشک بچه عاجزند. 
وضعیت تحریمهای امروز حاصل فتنه گری کسانی است که سال88 برای مردم خود از 
دشــمن طلب تحریم می کردند و مردم را با دوز و دروغ در مقابل هم به صف کردند و 
خون ریختند و کشــور را 8 ماه به تعطیلی کشاندند و زندگی مردم را مختل کردند و 
باز هم نظام با آنها مدارا کرد ولی منصفان، همین تجربه را با آمریکا، فرانسه، انگلیس، 

ترکیه و... مقایسه کنند.
البته مردم در این چهل ســال فهمیده اند که مســئول کاری کدام است و 
کاسب، کدام. از این همه سال، امسال که سال انتخابات است برخی برای آزادی 
زنان و بیان و ادیان و دانشجویان، جامه می درانند و کسی نیست که بگوید دغدغه 
کدام مسئول امروز موی زنان و دوچرخه سواری است؟ چرا تا به این حد دهن به 
مزدید؟ هفته گذشــته چهلم 11 شهید پاسگاه مریوان بود که اکثراً سنی بودند، 
کدام از شما به خانواده هاشان تسلیت خشک و خالی گفتید و با چه رویی امروز 
از اقلیت مذهبی می گویید؟ برخی برای ریختن پل در ایتالیا تسلیت گفتند و از 
گفتن تســلیت برای 52 کودک جزغاله شده یمنی و شهدای افغان و... شهدای 
ســنی پاسگاه مریوان، الل بودند. وضعیت اقتصادی امروز نتیجه کوتاهی کسانی 
اســت که به جای کار خود به کار اپوزیســیون ها می پردازند تا چند رأی بیشتر 
جمع کنند و خود را »پســر و دختر شجاع« معرفی نمایند. دفاع از فتنه گران را 
که آمریکا و انگلیس و صهیونیستها انجام می دهند، شما به کار خود برسید. اگر 
میان مردم نیستید و نمی دانید، بدانید مشکل کشور سه برابر شدن قیمت ارز و 
سکه و نقدینگی در5سال گذشته و در دولت متبوع شماست، مدیران دوتابعیتی، 
فرار تیم اقتصادی از پاسخگویی با استعفا وغیره، آلودگی هوای غرب و شرق و جنوب 
 FATFتکثیر نسخه ذلت بار برجام با ،CGTکشور، بی آبی استانهای مرکزی، معطلی
وپالرمو و... و نشانی غلط دادن و توهین به مردم به جای عذرخواهی پرروهاست. مشکل 
مردم گوشِت60 هزار تومنی و پوشک 90 هزار تومن است، نه چند پیِر فتنه گری که با 
قلدری قصد حذف جمهوریت نظام را داشتند؟ نماینده مردم! می دانی پسته جفتی چند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- کســی که با آوردن خبرهای فتنه انگیز، گفتارهــای دروغ و اراجیف، مردمان را مضطرب و 

پریشان کند. 
2- یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن جاَءُکْم فاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبیَُّنوا أَْن تُصیُبوا َقْوماً بَِجهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعلی  ما َفَعلُْتْم 
ناِدمین/ ای کســانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا 
به نادانی گروهی را آسیب برسانید و ]بعد،[ از آنچه کرده اید پشیمان شوید.   آیه 6 سوره حجرات
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رئیس جمهور با انتقاد شدید از شرکت های دولتی و 
خصولتی اقدام آنان که باعث التهاب در بازار ارز شده را 
خیانت نامید و گفت که دستور داده است تا در صورت 
تکرار این موارد مقام مربوطه عزل و به دادگاه معرفی 
شود، ایکاش این دســتور قابل تحسین رئیس جمهور 
پیش تر صادر شــده بود تا از بســیاری از خسارت ها 

جلوگیری شود. 
حجت االسالم حســن روحانی در چهاردهمین جشنواره 
شــهید رجایی با بیان اینکه باید زمان خدمت رسانی به مردم 
کوتاه و دقیق شــود، گفت: نباید مهر و امضایی که در دست 
مســئولی قرار دارد به ابزاری برای قدرت نمایی و فخرفروشی 
تبدیل شود و نباید بر سر مردم برای کاری که انجام می دهید، 
منتی بگذارید، چرا که مردم ولی نعمت و آقای ما هستند و باید 

احساس کنند که ما خادم و خدمتگزار آنها هستیم.
رئیس جمهور گفت: می دانیم که کارمندان دولت در فشار 
معیشتی و اقتصادی هستند،  چرا که از حقوق ثابتی برخوردار 
می  باشند و مسئولین وظیفه دارند به فکر کارمندان بوده و از 
آنها حمایت کنند و در این راستا هفته گذشته از ابتدا تا شب 
پنج شــنبه بخش بزرگی از موضوعات جلسات چگونگی تهیه 

بسته های حمایتی بود.
روحانــی در ادامه تقویت دولت الکترونیک را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می کند، امروز 
در بازار ارز التهاب وجود دارد که بخشــی از آن بخاطر فشــار 
آمریکا و خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعالم می کنم 
که بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد. یعنی صادرکننده 
دولتی و خصولتی، ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار 
دهد با تأخیر 48 ســاعته انجــام می دهد و این کار خیانت به 

کشور است.
رئیس جمهــور تصریح کرد: دیروز به یکی از مســئولین 
تأکید کردم که اگر کســی این کار را انجام داد در قدم اول او 
را عــزل کند و در قدم دوم به دادگاه معرفی کند که چرا این 
کار را کرده و بخاطر افزایش ســهم خود به مردم ایران صدمه 

وارد کرده است.
روحانــی خاطر نشــان کرد: مجموع صــادرات غیرنفتی 
کشــورمان، حدود 40 میلیارد دالر اســت کــه امروز پس از 
گذشت 6 ماه از سال باید 20 میلیارد دالر آن به بانک مرکزی 
و ســامانه ارزی وارد می شــد اما چه کسی مسئول است؟ آیا 
می خواهیــم این را هــم گردن آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
بیندازیــم؟  اگر چه آنها همواره به دنبــال ضربه زدن به نظام 

اسالمی ما هستند، اما خودمان چه کار کرده ایم؟
رئیس جمهور گفت: از ســازمان امور اداری و استخدامی 
می خواهــم که پس از این زمان تحویل ارز مربوط به صادرات 
به ســامانه نیما را یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی کیفیت 
و عملکرد دستگاه ها قرار دهد و هر دستگاهی که یک ساعت 
زودتر ارز خود را تحویل داد، تشویق شده و از طرف دیگر اگر 

دستگاهی یک ساعت تأخیر داشت هم تنبیه شود.
روحانی اضافه کرد: البته اگــر امروز دولت الکترونیک به 
طور کامل مستقر شده بود دیگر همه این مشکالت حل شده 
بودند و نیازی نبود که بنده با ناراحتی اینجا چنین ســخنانی 
بیان کنم و نیازی نبود عــزل و نصبی بر مبنای این تخلفات 

انجام شود.
رئیس جمهور به درستی تصریح می کند که تنها بخشی از 
مشکالت ناشی از توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی است 
و مســئوالن نباید به این بهانه از زیر بار انجام وظایف خود و 
پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند، سؤال روحانی دقیق است، 

او می پرسد » خودمان چه کار کرده ایم؟!«
طبیعی اســت که مخاطب این ســؤال خود رئیس دولت 
و مســئوالن قوه مجریه هســتند، این اظهارات اگر بر مبنای 
خودانتقادی بیان شــده باشــد و همچنین عزمی راسخ برای 
اصالح آن به کار گرفته شود رضایت مندی جامعه را به دنبال 

خواهد آورد.
بی شــک رئیس جمهور با یک رسانه که جز انتقاد و ارائه 
راهکار کاری نمی تواند انجام دهد متفاوت اســت، رئیس دولت 
اختیارات قانونی بسیار زیادی دارد که بایستی از این اختیارات 
در جهت حل مشکالت مردم از جمله التهابات بازار ارز استفاده 
کند. باید توجه داشت که صرف انتقاد مشکلی حل نخواهد شد 

و مکمل انقاد عمل صالح و صواب است.
در استقرار کامل دولت الکترونیک عقب هستیم

رئیس جمهور با بیان اینکه مشکل آنجاست که در استقرار 
کامل دولت الکترونیک عقب هســتیم، اظهار داشت: از آقای 
جهرمی و وزارت ارتباطات و تمام دســتگاه های مربوطه دیگر 
موکداً می خواهم که روند اســتقرار و اجرای دولت الکترونیک 

را تسریع بخشند.
روحانی افزود: اگر می خواهیم روال اداری شــفاف و بدون 
معطلی اضافه باشد، راهی جز آن نیست که دولت الکترونیک 

را مستقر کنیم.
روحانی در بخش بعدی ســخنان خود با تأکید بر اینکه 
بایــد حضور زنان و جوانان را در عرصه مدیریت تقویت کنیم، 
خاطر نشان کرد: اگر قرار نیست از زنان در پست های مدیریتی 
اســتفاده شــود، پس چرا رنج تحصیل و حضور در دانشگاه را 
به آنان می دهیم؟ باید فتیله مرد ســاالری را پایین بکشــیم. 
زنان قدرت فهم، فراگیری علم، توان مدیریتی و ذوق هنری و 
توانایی های خوبی دارند که در برخی عرصه ها حتی از مردان 
نیز باالتر اســت پس باید همه تالش کنیم به جوان ها و زنان 

بیشتر میدان دهیم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه آمار ارایه شــده از سوی 
رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی مبنی بــر اینکه با 
اجرای برنامه های پیش بینی شــده در پایــان دولت دوازدهم 
سن مدیریت در کشور به طور متوسط 8 سال کاهش خواهد 
یافت، آن را خبری بســیار خــوب توصیف کرد و گفت: اینکه 
برنامه ریزی شــده تا 30 درصد پست های مدیریتی در اختیار 

خانم ها باشــد، کاماًل صحیح و درست اســت که اتفاقاً فاصله 
چندانی نیز با تحقق کامل آن نداریم.

بهترین الگوی ما شهیدان رجایی و باهنر هستند 
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به 
فرار رسیدن سالروز واقعه 17 شهریور و برگزاری چهاردهمین 
جشنواره شهید رجایی در این روز، اظهار داشت: بهترین الگو 
برای ما، شهیدان رجایی و باهنر هستند که شما می دانید چه 
روزهای ســختی را این دو شــهید بزرگوار و مخصوصاً شهید 

رجایی پشت سر گذاشتند.
وی اضافه کرد:  در مجلس شورای اسالمی روی هر صندلی 
می نشســتیم بعد از چند روز می دیدیم صندلی بغل دست ما 
یک قاب عکس و دســته گل جای آن عزیز آمد. مگر ملت ما 
ترسید؟ مگر ملت ما عقب نشــینی کرد؟ ملت ایران با روحیه 
و مقاومت ایســتاد و از آن عبــور کرد. مگر این ملت ما، ملتی 
است که در برابر فشــار یک گروه حاکم جدید در کاخ سفید 
که خودشــان هم نمی دانند چه می گویند و چکار می کنند و 
مردمشان هم نمی دانند که این حاکمان چه می کنند، بترسد؟ 
روحانــی اظهــار داشــت:  دو هفته نمی گــذرد که یک 
پیغــام جدید برای ما می آید. اینجا یــا آنجا مذاکره کنیم، ما 
می خواهیم مســائل را حل کنیم )قسم حضرت عباس یا دم 
خروس(. پیغامتان را ببینیم، نرمش در پیام را ببینیم یا عمل 
ددمنشــانه شما را؟ اگر شما راست می گویید و دوستدار ملت 
ایران هستید، چرا می خواهید در زندگی مردم ایران فشار وارد 

کنید؟ 
رئیس جمهور اضافه کرد: شــما فکر کرده اید اگر دو ماه، 
ســه ماه، چهارماه یا یک ســال بر مردم ما فشار آوردید مردم 
ما می آیند در خیابان دست هایشان را باال می برند و می گویند 
ما تسلیم آمریکا شدیم؟ تسلیم کاخ سفید شدیم؟ این خطای 

شماست. این اشتباه شماست.
وی تأکید کرد: جنگ امروز، جنگ اقتصادی است. امروز 
جنگ، جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، دولت در صف 

مقدم این جنگ است.
روحانــی ادامه داد: اوالً از همــه می خواهم، همه احزاب، 
گروه ها، جناح ها، قوا و ارکان، امروز نه روز گله هســت، نه روز 
رقابت اســت، نه خدای ناکرده روز انتقام اســت. امروز ما در 

میدان مبارزه هستیم.

باید برنامه عملیاتی به مجلس می بردید
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به جلسه سؤال 
نمایندگان از رئیس جمهور نیز اشــاره کــرده و گفت: یکی از 
دوستان بســیار خوبم نامه ای برایم نوشته، بعد از حضور من 
در مجلس شورای اسالمی و پاسخ به سؤال نوشته که ای کاش 
شما این و آن را می گفتید. من سه جمله به وی پاسخ دادم و 
گفتم همه حرف های تو درست است، اینها برای شرایط صلح 
اســت، خودم بلد بودم، اگر شرایط شما، شرایط صلح بود، اگر 
دشمن به میدان نیامده بود و آمریکا شمشیر را از غالف خارج 
نکــرده بود، من جور دیگر صحبت می کردم. ســخن دیگری 

می گفتم اما امروز روز جنگ با دشمن است.
وی در این باره خاطرنشــان کرد: ممکن اســت با عده ای 
اختالف ســلیقه داشته باشیم و ممکن است یک روزی هم در 
انتخابات با هم رقابت کردیم. تمام شــد، امروز باهم هستیم. 
امروز مجلس و دولت باهم اســت و قوه قضائیه در کنار دو قوه 

دیگر قرار دارد. ارکان دیگر نظام هم در کنار دولت هستند. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بیانات مقام معظم رهبری 
در روز پنج شــنبه را یک بار دیگر مــرور کنیم، تصریح کرد: 
خیلی جمله مهمی گفتند؛ گفتند در روز ســخت کسی حق 
ندارد پشت دولت را خالی کند. مردانگی، مروت، اخالق، اصول 
انقالب، منافع ملی همه اقتضا می کند امروز در کنار هم باشیم 

و همدیگر را یاری کنیم و پشتوانه همدیگر باشیم.
روحانی با اشــاره به اینکه دولت نمی تواند از یک طرف با 
آمریکا مقابله کند و از یک طرف حواســش به راســت و چپ 
باشــد، اضافه کرد: دولت چند طرف بجنگد؟ در ســه جبهه 
کــه دولت نمی تواند بجنگد، امروز روبــه روی دولت، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است. راســت و چپ در این میدان جنگ 
به عنوان دو جناح میمنه و میسره دولت حامی باشند واال اگر 
من بخواهم به راســت جواب دهم و به چپ جواب دهم در آن 

طرف، ما به جایی نمی رسیم. 
وی ادامه داد: من می فهمم ســال دیگر انتخابات است و 
به قول معروف ما این کاره ایم، ما ســال ها در انتخابات بودیم. 
حداقل 5 دوره در انتخابات مجلس شــورای اسالمی شرکت 
کردم و چند دوره در انتخابات خبرگان شرکت کردم. می دانم 
شــرایط انتخاب یعنی چــه، اما االن همه چیــز را باید کنار 

بگذاریم.
رئیس جمهور در حالی از جلســه سؤال در مجلس سخن 
می گوید که یکی از اصلی ترین ایرادهایی که توسط نمایندگان 
مجلس پس از آن روز مطرح شــد؛ عــدم ارائه برنامه دقیق و 
عملیاتــی از ســوی روحانی برای محورهای مــورد تاکید در 
ســؤاالت بود. نماینــدگان می گویند از زمــان اعالم وصول 
ســؤال رئیس جمهور یک ماه وقت داشته تا برای برون رفت از 
مشکالت مورد تاکید در سؤاالت برنامه عملیاتی و کارشناسی 
تهیه و به مجلس بیاورد. یعنی مجلس با طرح سؤال می خواهد 
دولت را به تحرک بیشــتر و برنامه ریزی برای حل مشکالت 

وادار کند اما متاسفانه هیچ برنامه ای ارائه نشد.
انتظار اینکه دولت به درستی سخن بگوید انتظار به جایی 
است و کسی نیز نگران این سخن گفتن ها نیست. ضمن آنکه 
مردم از فرافکنی خسته شده اند و انتظار دارند اقدام های عملی 
و درســت در مسیر بهبود شــرایط ببینند. اقداماتی از همین 
دســت دستور رئیس جمهور برای برخورد قاطع با خیانت های 

ارزی.
گفتنی اســت در این مراسم از 14 دستگاه برتر در سطح 
ملی و دســتگاه های اجرایی به عنوان ســازمان های برگزیده 

جشنواره چهاردهم شهید رجایی تقدیر به عمل آمد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

برخورد با خیانت ارزی
دستور مثبت اما دیرهنگام روحانی

هر کاری که در حال انجام است بر این محور بوده است.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأکید کرد: 
باید قبول کنیم در جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه ای قرار 
داریم که از جنگ 8ساله سخت تر و البته سهل تر است. امروز 
کل ایران درگیر این جنگ اســت؛ در جنگ 8ساله بخشی 
از کشــور درگیر بود و 90 درصد مردم زندگی خودشان را 
می کردند. امروز این گونه نیست؛ امروز همه ملت ایران هدف 
هستند و یکی از مهم ترین بحث هایی را دنبال می کنند که 

نظام را هدف قرار داده اند.
وی ادامه داد: در جنگ 8ساله واقعاً چیزی نداشتیم، هر 
تکه از کشور دنبال یک موضوع بود. اما امروز کشور منسجم 
است، ســهل تر از این جهت که کشور زیرساخت های بسیار 
زیادی داریم که با دوران جنگ تحمیلی قابل قیاس نیست. 
ایران یک کشور پرنعمت است، در هلند که به اندازه مازندران، 
گیالن و گلستان است 730 میلی متر بارندگی ساالنه دارند 

که 85 میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی دارد.
وی با تأکید بر این که »یکی از نیازهای کنونی ما کمک 

به ارکان نظام است و بزرگترین اشتباه به دنبال انتقام گرفتن 
بودن اســت«،  گفت: رهبر معظم انقالب حواسشان به همه 
چیز است و بابت همین از دولت حمایت می کنند. در ستاد 
آمادگی داریم هر کمکی به دولت و ارکان نظام انجام دهیم.

مخبر با ابراز این که کارهای موردی ستاد دستور مؤکد رهبر 
معظم انقالب است، گفت: تأمین جهیزیه برای زوج های محروم 
کشــور یکی از این کارهاست که امروز 300 جهیزیه از مجموع 
2000 جهیزیه ارســال خواهد شــد. در ماه های آینده اتفاقات 

بسیار خوبی در خدمات رسانی به مناطق محروم روی می دهد.
وی یادآور شــد: در ســتاد اجرایی وقتی به مردم وصل 
می شــویم 2 به عالوه 2 چهار نمی شود بلکه وضعیت تصاعد 
هندسی پیدا خواهد کرد. در بنیاد برکت با 5 میلیون تومان 
20 میلیون تومان کار کرده ایم. در این بخش های اجتماعی 

که توسعه یافته دنبال همین هستیم.
در این مراســم، مدنی، معاون مشارکت های اجتماعی 
بنیاد احســان برکت نیز گفت:  ســاالنه 650 تا 700 هزار 
ازدواج در کشــور اتفاق می افتد که از این میزان 15 درصد 

از این ازدواج ها دچار مشــکالت اقتصــادی از جمله تأمین 
جهیزیه می شوند.

وی افزود:  در مناطقی از کشور جوانانی هستند که حدود 
4 سال اســت در عقد مانده اند اما وســایل اولیه زندگی را 

ندارند.
وی با اشاره به سیاست های ستاد اجرایی فرمان امام در 
ایــن رابطه تصریح کرد:  در طرح تأمین جهیزیه مشــارکت 

 NGO و گروه های جهادی را داشتیم.
مدنی راجع به برنامه ریزی برای اعطای 2000 جهیزیه 
اظهار کرد:  براســاس برنامه تمرکز روی مجموعه هایی است 
)خیریه ها و گروه های جهادی( که بخش زیادی از راه تأمین 
جهیزیه را رفته اند. در حال پیگیری در ســه مرکز در تهران 

هستیم 
جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقالب به زوج های محروم 
کشور شامل یک دستگاه یخچال، ماشین لباسشویی، فرش، 
جاروبرقی، اتو، ساعت، سرویس ظروف آشپزخانه، سرویس 

قابلمه، اجاق گاز، تلویزیون، پتو و... است.

ارسال ۲۰۰۰ جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقالب به زوج های محروم كشور
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با بیان این که 
تمام دنیا حسرت داشتن رهبر معظم انقالب را دارند، 
گفت:  هر که از این انقالب برخوردارتر، ناراضی تر و هر 

که کم برخوردارتر راضی تر است.
 دکتر محمد مخبــر در آیین ارســال 2000 جهیزیه 
اهدایی رهبر معظم انقالب به زوج های مناطق محروم کشور 
اظهار کرد:  مدتی اســت در ســتاد یک سری کارها در حال 

انجام است که انسان احساس شعف می کند.
وی بــا یادآوری این که تفاهمنامه درمــان نوزادانی که 
احتیاج به کاشــت حلزون دارند هفته گذشــته امضا شد، 
تصریــح کرد: رهبر معظم انقالب روی نرخ رشــد جمعیت 
حساس هستند که یکی از موانع این مسئله مشکالت مربوط 
به تأمین جهیزیه و مسکن و... است. در ستاد اجرایی فرمان 
امام روی این مســائل از جمله اشتغال با مدل های مختلف 
در حال کار هســتیم و کل ستاد روی این موضوع متمرکز 

شده اند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با بیان این که 
دستورات رهبر معظم انقالب بر این است هر چه توان است 
بــدون هیچ مضایقه ای در اختیار مــردم محروم قرار گیرد، 
اظهار کرد: هر که از این انقالب برخوردارتر، ناراضی تر و هر 

که کم برخوردارتر راضی تر است.
وی با  اشــاره به اجرای پروژه های اشتغالزایی در مناطق 
کمترتوسعه یافته، گفت: بر این اساس تاکنون 400 هزار شغل 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم طی 5 سال اخیر ایجاد شده 

و قطعاً در 5 سال آینده این رقم افزایش خواهد یافت.
مخبر با اعالم اینکه »مســکن محرومان را ســاماندهی 
کرده ایم که تاکنون 11 هزار واحد آن تکمیل و تحویل شده 
است«،  افزود: بعد از این که بنیاد برکت احسان سامان گرفت 
تأمین جهیزیه با هدفگذاری انجام شد. در برکت احسان هم 

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ با 
اشاره به مراسم تشییع 135 شهید گفت: ملت ایران با 
حضور پرشور خود در مراسم تشییع این شهدا پاسخ 
دندان شکنی به دشــمنان خواهند داد و دشمنان پیام 

حضور   گسترده مردم را دریافت خواهند کرد.
ســردار محمدرضا یزدی فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل 
)ص( تهران بزرگ، در نشســت خبری با موضوع تشییع 135 
شــهید دفاع مقدس در تهران، گفت: اجرای مراســم تشییع 
این شهدا بر عهده سپاه محمد رسول اهلل)ص(  است و برادران 
ارتش، بســیج و نیروی انتظامی هم ما را در اجرای این مراسم 

یاری می کنند.
یزدی تاکید کرد: مراســم وداع با این شــهدا چهارشنبه 
شب، با عنوان شبی با شــهدا در موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس برگزار خواهد شد. پیکر مطهر این شهیدان، پنج شنبه 
از ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا تشییع 

خواهد شد.
وی ادامه داد: پیکرهای مطهر این شــهدا در تفحص های 
اخیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو های مسلح در 
مناطق عملیاتی شلمچه، مجنون، کربالی 5، والفجر 8، والفجر 

یک، سومار کشف شده اند.
یزدی تصریح کرد: هویت 17 شهید از این شهدا شناسایی 
شده اســت که طی روز های آینده به خانواده هایشان تحویل 
خواهیم داد و شناســایی هویت پیکرهای 45 شهید دیگر نیز 

در دست اقدام است.
وی گفت: برخی از شــهدای شناسایی شــده متعلق به 
آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، 
کرمان، کرمانشــاه و مازندران هســتند که در 26 شهریورماه 
مصادف با هفتم ماه محرم به استان های مذکور جهت تشییع 

و خاکسپاری ارسال خواهند شد. 
فرمانده ســپاه تهران بزرگ با اشــاره بــه اینکه 7 تن از 
این شــهدا که شناسایی شــده اند تهرانی بوده اند، گفت: ملت 
ایران با حضور پرشــور خود در مراسم تشییع این شهدا پاسخ 
دندان شکنی به دشــمنان خواهند داد و دشمنان پیام حضور 

گسترده مردم در این مراسم را دریافت خواهند کرد. 
 DNA به گزارش فارس وی افزود: با فناوری تشــخیص
هویت شهدا را مشــخص می کنیم و همچنین به کشور هایی 
همچون ســوریه، عراق و افغانستان در جهت شناسایی پیکر 

شهدایشان کمک کرده ایم.

تیم دانش آموزی ایران موفق شــد در ســی اُمین 
المپیاد جهانی کامپیوتر، یک مدال طال، دو نقره و یک 

برنز کسب کند.
به گزارش فارس، تیم چهار نفره دانش آموزان ایران موفق 
به کســب چهار مدال رنگارنگ در ســی اُمین المپیاد جهانی 

کامپیوتر در ژاپن شد.
در این مســابقات که از دهم شــهریور ماه با حضور 341 

شرکت کننده از 87 کشور در شهر سوکوبای ژاپن برگزار شد، 
»محمدمهدوی« به مدال طال، »کیــوان رضایی« و »مهرداد 
صابری« به مدال نقره و »سیدمهدی صادق شبیری« به مدال 

برنز این مسابقات دست یافتند.
مهدی صفرنژاد سرپرست تیم اعزامی دانش آموزان المپیاد 
کشورمان به ژاپن، با اعالم این مطلب، افزود: تیم ایران از نظر 
کسب مدال، رتبه یازدهم این دوره از المپیاد را تصاحب کرد.

كسب ۴ مدال رنگارنگ توسط تیم دانش آموزی ایران در المپیاد جهانی كامپیوتر

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید کشور گفت: 100 مدرسه جدید 
تا پایان سال 97 در مسکن های مهر واقع در شهرهای 
جدید در سراسر کشور احداث می شود که از این تعداد 

تاکنون 20مدرسه به بهره برداری رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا حبیــب اهلل طاهرخانی، در آیین 
بهره برداری از طرح های عمرانی شــهر جدید صدرا در شیراز 
افزود: از 2میلیون و 300هزار واحد مسکن مهر کشور نزدیک 

به 2 میلیون واحد به متقاضیان آنها واگذار شده است.
این مقام مســئول اظهار داشــت: کمبودهای جدی در 
ســایت های مسکن مهر در سراسر کشور وجود دارد که دولت 
با تمام توان می کوشد به لحاظ استانداردسازی محیط زندگی 
مردم در این واحدهای مســکونی، آنها را به ســطح متوسط 
شهری ارتقا دهد و خدمات اولیه مسکن های مهر را تامین کند.
طاهرخانی ادامه داد: بــه زودی پرونده تحویل واحدهای 
مسکن مهر به متقاضیان بسته خواهد شد اما کار دولت برای 
تامین خدمات مورد نیاز به این مجتمع ها همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در هفته دولت )دوم تا هشــتم شــهریور( 
امســال حدود 20 واحد آموزشی جدید و 30 پارک محله ای 
در مجموعه شهرهای جدید کشــور به بهره برداری رسیده و 

80 مدرسه جدید دیگر نیز تا پایان سال 97 احداث می شود.
وی ادامه داد: به زودی در مجموعه شهرهای جدید کشور، 
ساخت 50 هزار واحد مسکونی با اتکا به توان بخش خصوصی 
کلید می خورد. در این آیین، افزون بر 150میلیارد تومان پروژه 
از منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید صدرا ازجمله افتتاح 
576 واحد مســکن مهر امام رضا)ع(، فاز نخست تصفیه خانه 
فاضالب غرب صدرا و مجتمع آموزشــی قوام الدین شیرازی 
به بهره برداری رسید. همچنین در ادامه این آیین، کلنگ زنی 
شماری از طرح های عمرانی از جمله آغاز عملیات ساخت سه 

زمین ورزشی با اعتبار 126 میلیارد تومان انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
100 مدرسه در شهرهای جدید 

احداث می شود

سردار یزدی در نشست خبری:

دشمنان پیام حضور گسترده مردم 
در مراسم تشییع شهدا را دریافت خواهند كرد

شبکه ۴ انگلیس مستندی با موضوع فعالیت های جعلی اعضای گروهک 
تروریستی منافقین در فضای مجازی پخش کرد.

کانال شبکه 4 انگلیس در یک فیلم مستند جدید زوایای تازه ای از خصلت های 
گروه تروریســتی منافقین را بازگو کرده و به فعالیت های جعلی اعضای این گروه در 

فضای مجازی اشاره کرده است.
 در این فیلم مســتند تصویری از ســندی مربوط به پلیــس آلبانی هم پخش 
شده که در آن به سلوک فرقه ای و خصلت تروریستی این سازمان اشاره شده است. 

»لیندسی هیلســام«، تهیه کننده این مستند با پخش تصاویری در ابتدای فیلم 
می گوید قصد دارد وارد اردوگاهی در آلبانی شــود که محل اسکان اعضای منافقین 
است، اما نگهبان ها فوراً جلوی او را گرفته اند. او می گوید: »اینجا آلبانی است. مشخص 

نیست چرا به ما اجازه نمی دهند جلوتر برویم.«
هیلسام می گوید که اعضای منافقین به فیلمبردار و مترجم او حمله کرده  و او و 

اعضای تیمش را به جاسوسی برای ایران متهم کرده اند. 
»حســن«، یکــی از این جداشــدگان از منافقین اســت که بــه گفته مجری، 
»پیکارجوی کیبوردی« این ســازمان بوده و وظیفه داشــته که در توئیتر پیام هایی 

جعلی در حمایت از »مریم رجوی”، سرکرده منافقین و این گروه منتشر کند.
به گزارش تســنیم، مجری می گوید:حســن می گوید وظیفه اش منتشر کردن 
نظــرات جعلی در توئیتر و مبالغه در حمایت مردم ایــران از مریم رجوی و اصرار بر 

نقش این گروه در اعتراضات اخیر در ایران بوده است.
حســن می گوید: باید با حساب کاربری متفاوتی نسبت به حساب منافقین، نظر 
منتشر کنی و نه با اکانت عضو منافقین، چون می خواهیم نشان بدهیم که مردم ایران 

از مریم رجوی حمایت می کنند.

در مستند شبکه ۴ انگلیس پخش شد
فعالیت های جعلی اعضای

 گروهک تروریستی منافقین در فضای مجازی
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