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سرویس سیاسی-
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت: »استراتژی اصالح طلبان مشارکت 
فعال در انتخابات اســت و آنها پای صندوق های رأی حاضر خواهند شــد اما در رابطه با تصمیم شورای عالی اصالح طلبان 
نکاتی قابل بیان است. شورای عالی بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسید که برای انتخابات تهران لیست ندهد البته 
پیش ازاین اختیار استان ها را به خود آنها تفویض کرده بود تا شوراهای استانی تصمیم بگیرند اما در رابطه با تهران که در 
اختیار خودش بود تصمیم بر عدم ارائه لیست گرفت اما در این تصمیم دو قید وجود داشت؛ اول اینکه مشارکت در انتخابات 
داشته باشند و دوم اینکه احزاب می توانند جدا و ائتالفی نیستند. بنابراین در شرایط فعلی توپ در زمین احزاب اصالح طلب 
است که با بررسی جمیع جهات اگر امکان ارائه لیست برای آنها در تهران و استان ها فراهم است دست به کار شوند. درواقع 

اآلن دست احزاب باز است که خودشان تصمیم بگیرند فقط برای تهران لیست بدهند یا برای کل کشور.«
در ادامه یادداشت آمده است: »این نکته را نباید فراموش کنیم که اصالح طلبان در حوزه های کوچک تر شانس بیشتری 
برای پیروزی دارند؛ در حوزه های کوچک تر هم کاندیداهای اصالح طلب کمتر شناخته شده اند و توانسته اند از فیلتر شورای 

نگهبان عبور کنند و هم مسائل قومی و قبیله ای به کمک کاندیدا می آید.«
رکورد زنی عضوشورای شهر در فرافکنی!

روزنامه آرمان در شماره روز پنج شنبه خود مصاحبه ای با »شهربانو امانی« عضو شورای شهر تهران را منتشر کرد که 
در بخشی از آن ادعایی حیرت انگیز از این فعال سیاسی طیف موسوم به اصالح طلب مطرح شده است.

تا پیش از این اگر از سوی اصالح طلبان انواع و اقسام فرافکنی ها دیده می شد اما یک عضو شورای شهر تهران کال کار 
را تمام کرده و گفته است: »بعضا مي گویند که هر زمین بازي که طراحي شود اصالح طلبان در آن بازي مي کنند در حالي 
که این گونه نیست؛ اصالح طلبان به فراخور شرایط نسبت به فرآیندها تصمیم مي گیرند. از بیرون اصالح طلبان را مي کوبند 

و از داخل نیز آنهایي که مسبب شرایط فعلي کشورند]!![ اصالح طلبان را تخریب مي کنند.«
اصالح طلبان سال 92 با حمایت گسترده از حسن روحانی زمینه ریاست جمهوری او را فراهم کردند، یعنی به نوعی 
دولت مورد حمایت آنها روی کار آمد و افراد طیف موسوم به اصالح طلب در بخش های مختلف مدیریتی قرار گرفتند. سال 
94هم انتخابات مجلس دهم برگزار شــد و در آن انتخابات این طیف و حامیان دولت اکثریت مجلس دهم را در اختیار 
گرفتند. کار به اینها تمام نشــد و افراد این طیف در انتخابات شــورای شهر تهران به طور کامل پیروز شدند و هر 30عضو 

شورای شهر تهران از میان اصالح طلبان انتخاب شد.
امکان پرداختن به دولت، مجلس و شورای شهر نیست اما چون گوینده عضو شورای شهر است نگاهی به کارنامه این 
جماعت گویای همه چیز است. اعضای شورای شهر تهران دوسال تمام از مدت خود را درگیر انتخاب یک شهردار اصالح طلب 
بودند و پس از دوســال و انتخاب دو مورد که با مشــکل مواجه شد تازه توانستند یک شهردار انتخاب کنند. مرور کارنامه 
شورای شهر اصالح طلب باعث شد تا در فضای مجازی به آنها لقب شورای نامگذاری داده شود چون تنها عوض کردن نام 

چند خیایان در کارنامه آنها دیده می شود.
این موضوع صدای برخی روزنامه های اصالح طلب را نیز درآورد و آنها در مطالبی انتقادی نسبت به عملکرد این شورا 
تذکر دادند. برای نمونه آفتاب یزد در یادداشتی خطاب به شورای شهر نوشته بود که باید حواستان باشد که مردم کارنامه 
شما را با کارنامه باثبات 12ساله قالیباف مقایسه خواهند کرد. دوره ای که دستاوردهای بسیاری داشته است. همچنین در 
مطلبی دیگر یکی از روزنامه های همین طیف نوشت که شورای شهر و شهرداری تهران مدت زیادی از پس برطرف کردن 

چند اشکال جزیی در یک ایستگاه مترو و افتتاح آن برنیامدند!
حال یکی از اعضای همین شورای شهر دو ادعا را در جمالتش بیان کرده نخست آنکه جریان رقیب اصالح طلبی مسبب 
وضعیت فعلی کشــور است! و دوم آنکه جریان رقیب، طیف اصالح طلبان را تخریب می کند!! در مورد ادعای دوم هم باید 
گفت یعنی مثال شورای شهر دستاورد دارد و جریان رقیب آن را نادیده می انگارد! خوب است اگر این عضو شورای شهر از 

دستاوردهای شورای فعلی بگویند.
مظلوم نمایی و فرافکنی به جای پاسخگویی

»معصومــه ابتکار« از چهره های اصالح طلب و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در یادداشــتی در روزنامه 
اعتماد نوشت:» واقعیت آن است که در مجلس فعلی و انتخابات پیشین مجلس هم با وجود محدودیت هایی که در انتخاب 
شهروندان وجود داشت اما به هر حال چند نماینده  نیز حضور داشتند که صدای بخشی از مردم بودند، انتقاد می کردند و 
به مردم اطمینان می دادند که صداهای متنوع و گوناگون و اظهارنظرهای انتقادی نیز از مجلس شنیده می شود. در حال 

حاظر نگرانی دولت، جریان اصالحات و اعتدال نیز حذف این صداها و سالیق متنوع است.«
 وی در ادامه نوشت: »نباید فراموش کرد که حاکمیت یک دست هیچ مزیتی ندارد. در هیچ کجای دنیا به دنبال یک دست 
کردن قدرت نیستند؛ چراکه می دانند یک دست شدن حاکمیت مساوی است با افول قدرت. اگر نهاد قدرت یک دست شود 
و سالیق و عالیق مختلف و متنوع نتوانند نمایندگانی در قدرت داشته باشند، آن نظام در برخورد با مسائل و مشکالت از 

قوت الزم برخوردار نخواهد بود و قطعا پشتوانه مردمی آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد«.
گفتنی است کوبیدن اصالح طلبان بر طبل جناحی عمل کردن شورای نگهبان مسئله جدید و تازه ای نیست، این نقشه 
نخ نما شــده ای است که در طول 40 سالی که از انقالب می گذرد همچنان توسط اصالح طلبان در انتخابات های مختلف 

دنبال می شود.
اصالح طلبان هر گاه در انتخاباتی رای آوری داشته باشند و نام آنها از صندوق های رای خارج شود آن انتخابات را قبول 
دارند اما اگر بدانند در انتخاباتی قرار است شکست بخورند بر طبل تقلب و رد صالحیت و... می کوبند و خوراک رسانه های 

ضد انقالب می شوند.
ســؤال کلیدی از اصالح طلبان این اســت که در دوره قبلی مجلس شــورای اسالمی که با لیست امید پای به عرصه 
رقابت های انتخاباتی گذاشتند و لیست آنها در مجلس یکپارچه رای آورد که به گفته بسیاری از کارشناسان حتی مردم 
بســیاری از نامزدهای اصالح طلب لیســت امید را در تهران نمی شناختند و رای دادند چگونه رد صالحیتی در کار نبود و 
شورای نگهبان کار خود را به خوبی انجام داده بود و حاال اصالح طلبان از تحریم انتخابات به دلیل رد صالحیت های گسترده 
خبر می دهند.این جماعت به ظاهر روشنفکر اما در باطن دارای یک دیکتاتور خطرناک به هیچ عنوان قواعد دموکراسی و 
مردمساالری را قبول ندارند، در ظاهر دم از دموکراسی می زنند اما هرگاه پایگاه اجتماعی بین مردم نداشته باشند بر روی 

تمامی قواعد دموکراسی پای می گذارند.
هنوز مردم رفتار این جریان سیاسی و تئوریسین های آنها را در انتخابات سال 88 فراموش نکردند که وقتی نام نامزد 

مورد عالقه آنها از صندوق خارج نشد کشور را به آشوب کشیده و فتنه به پا کردند.

درمکتب امام

شمر یا ابوذر!
این مردم بیچاره همه چیز را قبول دارند؛ این من و شــما هستیم 
که هر جا بر خالف مصلحت ما باشد اساس را می گوییم قبول نداریم. 
هر جا هرکس برخالف من است این اصاًل مسلمان هم نیست و هر که 

بر وفق من است، اگر شمر هم باشد این ابوذر است!
صحیفه امام؛ ج14؛ ص378 | جماران؛ 6خرداد1360

ایران پنجمین كشور 
تولیدكننده قطعات نسوز فوالد جهان شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان : 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران پس از کشورهای آمریکا، 
ژاپن، هند و چین، پنجمین کشوری است که به دانش و فناوری تولید 

قطعات نسوز فوالد دست پیدا کرده است. 
رضــا رحمانی، در آیین بهره برداری از طرح صنعتی دیرگدازهای زاگرس 
سفیددشــت چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: این کارخانه نمود عینی 
خودباوری جوانان کشــور و تکیه بر توان داخلی اســت که کشور را در تولید 

قطعات نسوز فوالد به مرحله خودکفایی رساند.
وی افزود: ارزش تولید ساالنه این واحد صنعتی 2۵ میلیون دالر است که 
به همین میزان، واردات قطعات نســوز به کشور را کاهش می دهد و در عین 

حال برای 120 نفر از جوانان این منطقه اشتغالزایی کرده است.
رحمانی افزود: نظیر این کارخانه که پیچیده ترین قطعات را تولید می کند، 

می توان در سایر حوزه ها نیز به خودکفایی و پیشرفت دست پیدا کرد.
در کارخانه دیرگدازهای زاگرس سفیددشــت برای نخســتین بار ۶ نوع 
محصول تولید می شود که نیاز صنایع فوالد در بخش ریخته گری مداوم را تامین 
می کند و این کارخانه با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریالی بخش خصوصی و 

۵0 میلیارد ریالی تسهیالت راه اندازی شده است.
در ایــن واحد صنعتی، اجرام ســرامیکی نســوز، تولید انــواع نازل های 

ریخته گری، استوپرها و نیم نازل ها تولید می شود.
مالیات برای تولیدکنندگان واقعی افزایش نمی یابد

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به سیاســت حمایتی دولت از 
تولیدکنندگان گفت: مالیات برای تولیدکنندگان واقعی افزایش پیدا نخواهد 

کرد. 
 رحمانی در حاشــیه دیدار از گــروه تولیدی ظریف مصور بروجن تاکید 
کرد: قانون و بحث افزایش مالیات مربوط به فعاالن اقتصادی با ســابقه فرار 

مالیاتی است.
وی افزود: کاهش ســود سپرده های بانکی باعث ایجاد و بروز آسیب هایی 

در سیستم و چرخه اقتصادی می شود.
رحمانی تصریح کرد: ورود سرمایه های مردم به بازار سکه، ارز، طال و خودرو 

از مهم ترین این آسیب ها به شمار می رود.
وی یادآور شد: حذف بورس در عرضه کاال باعث افزایش دالل بازی و آسیب 

به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای جلوگیری از نوسانات قیمت 
خودرو و افزایش ناگهانی آن، دادستانی باید به سایت های فروش خودرو از سوی 
 برخی شرکت هایی که موجودی هم نداشته و پیش فروش کرده اند، ورود کند.

وی همچنین گفت: وضعیت درآمدهای نفتی در کشور ناچیز و کم است.

سفیر انگلیس به تهران بازگشت
سفیر انگلیس در تهران از طریق یک فایل ویدیویی در »اینستاگرام« 

از بازگشت خود به تهران خبر داد.
رابرت مک ایر، ســفیر انگلیس در تهران روز پنجشــنبه یک ویدیو به زبان 

فارسی در صفحه اینستاگرام منتشر کرد تا خبر بازگشت خود را اعالم کند.
مک ایر در ویدیو گفت: »من اخیراً از لندن به تهران برگشتم. این سفر مهمی 

بود که از قبل برنامه ریزی شده بود.«
ســفیر انگلیس افزود: »من با وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشــد کشورمان 
دیدار داشــتم و با آنها درباره چگونگی پیــش برد موضوعاتی صحبت کردم که 

برای ایران و انگلیس مهم هستند.«
این مقام دیپلماتیک انگلیســی همچنین درباره سیاست لندن درباره برجام 
مدعی شــد: »انگلیس قصد دارد با همکاری کشــورهای ایران، فرانسه، آلمان، 
روسیه و چین و به کارگیری مکانیزم حل اختالف به راه حلی رو به جلو دست 
یابد تا هم نگرانی بین المللی درباره برنامه هســته ای ایران رفع شــود و هم به 
دغدغه های تهران برای منتفع شدن از امتیازهای اقتصادی برجام رسیدگی شود.«
مک ایر از سفر مقامات مسئول درباره »اینستکس« ابراز خوشحالی کرد که 

هفته گذشته به تهران آمدند.
وی همچنیــن تاکید کرد؛ خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا تاثیری در تعهد 

لندن نسبت به برجام و اینستکس ندارد.
ســفر مک ایر به لندن پــس از آن رخ داد که وی دی ماه ســال جاری در 
یک تجمع غیرقانونی حضور پیدا کرد توســط مقامات امنیتی بازداشــت و پس 

از ساعتی آزاد شد.
واعظی : 

۴۰۰ نفر در خزانه داری آمریکا 
تحریم ایران را رصد می كنند

رئیس  دفتر رئیس جمهوری اســامی ایران گفت که 400 نفر در 
وزارت خزانه داری آمریکا بطور مستمر روی تحریم کشورمان متمرکز 
بوده و برای فشار بیشتر امور مرتبط را رصد می کنند اما بی نتیجه بودن 

اقداماتشان باعث شده برای مذاکره التماس کنند. 
محمود واعظی ، در شورای اداری گلستان به تالش گسترده آمریکا 
برای اعمال تحریم هرچه بیشتر علیه ایران  اشاره کرد و افزود: گویا ایاالت 
متحده و رئیس جمهورش کار دیگری جز تحت نظر داشتن ایران ندارند 
و بــا هر وســیله ای می خواهند روابط اقتصادی ما با دیگر کشــورها را 
محــدود کننــد و برای این کار از 400 نفر فقــط در وزارت خزانه داری 

استفاده می کنند.
وی اضافــه کرد: آنها تصور می کردنــد تحریم حداکثری طی مدت 
زمان 3 ماه نظام اقتصادی ایران را فلج خواهد کرد و برای رســیدن به 
این هدف تبلیغات گسترده و جنگ روانی به راه انداخته و تا حدودی بر 

افکار عمومی تاثیر گذاشتند.
وی اظهار داشت: با وجود همه این مسائل دولت اجازه نداد تحریم ها 
منجر به کمبود کاالیی در بازار کشورمان شود و نتیجه این تالش ها ثبات 

اقتصادی در شرایط کنونی است.
واعظی با بیان اینکه دولت مشــکالتی در حوزه فروش نفت و روابط 
بانکی دارد، یادآور شد: اگر می خواهیم دشمن را به زانو در بیاوریم باید 
دست به دست یکدیگر داده و با تکیه بر توان و تولید داخلی بدخواهان 

را از انتخاب این فشارها علیه ایران پشیمان کنیم.
رئیــس  دفتر رئیس جمهوری بیان کرد: دولت و ملت ایران با فشــار 
پای میزه مذاکره نمی روند و طرف مقابل راهی جز تغییر تصمیم اشتباه 

خود ندارد و یقینا آینده روشن خواهد بود.
واعظی گفت: آمریکا در ابتدای تحریم و فشار حداکثری علیه ایران 
12 پیش شــرط برای مذاکره گذاشت اما اکنون که از اقدامات خصمانه 

خود نتیجه نگرفته برای مذاکره التماس می کند.
وی با بیان اینکه قدرت و نفوذ ایران در خیلی از کشــورها بیشــتر 
از گذشــته شده اســت، بر ضرورت حضور گسترده مردم در راهپیمایی 
22 بهمن و انتخابات آتی مجلس تاکید کرد و افزود: حضور و مشارکت 
حداکثــری در این رویدادها عالوه بر شــاد کردن دوســتداران انقالب، 
موجب تجدید نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی در معادالت خود نسبت 

به ایران خواهد شد.
واعظی تصریح کرد: برگزاری انتخابات ســالم با مشارکت حداکثری 
توطئه دشمنان را همانند همیشه خنثی خواهد کرد و شرایط اقتصادی 

را هم بهبود می بخشد.
وی در ادامه با تایید بروز برخی مشکالت در اداره جزیره آشوراده و 
شــبه جزیره میانکاله ناشی از اختالفات مدیریتی استان های گلستان و 
مازندران گفت: موضوع را از سازمان محیط زیست پیگیری می کنم و به 
سامان رسیدن طرح گردشگری آشوراده با وجود 2 متولی ممکن نیست.

وی بر ضرورت تالش برای نجات خلیج گرگان از خشــکیدگی هم 
تاکید کرد.

والیتی: »معامله قرن« 
خودكشی سیاسی ترامپ است

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اصالح طلبان: از اعتراض ظاهری
تا مشارکت فعال! والیتی با اشاره به انسجام مردم در ایران 

و عراق و پیشروی های جبهه مقاومت گفت: 
بنده بسیار به آینده خوش بین هستم، به این 
دلیل کــه طرح ترامپ در حقیقت یک نوع 

خودکشی سیاسی است.
علی اکبر والیتی مشاور رهبر انقالب اسالمی 
در امور بین الملل در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب، در پاسخ به 
ســوالی در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن 
اظهــار داشــت: اقدامی که ترامپ کــرد، همان 
کارهای رؤسای جمهور قبلی آمریکا است. منتها 
این آدم یک دیوانگی هایی دارد، و ضرورتی برای 
مخفــی کاری اقداماتش نمی بیند و پرده پوشــی 
نمی کند، بلکه به صراحت ما فی الضمیر آمریکایی ها 
و صهیونیست ها را برمال می کند و این کار را هم 
کــرد و اروپایی ها هم از او حمایت کردند. اما این 
اقدام ترامپ یک نتیجه مثبت دارد و آن هم واحد 
شدن صف گروه اهل مذاکره با گروه اهل مبارزه 
است. آقای محمودعباس، حماس، جهاد اسالمی 
و… این طرح را رد کردند و فلسطینی ها به این 

نتیجه رسیدند که از راه مذاکره به جایی نمی رسند 
و راه پیشرفت مبارزه است.

والیتی گفت: یک مقایسه تاریخی بین مبارزه 
و مذاکره، نشان می دهد که همواره انتهای مذاکره 
برای مسلمانان و اعراب شکست بوده است، ولی 

مبارزه منجر به پیروزی می شود.
مشاور رهبر انقالب اسالمی در امور بین الملل 
اظهار داشت: یک اشتباهی که آمریکایی ها می کنند 
این است که فکر می کنند اگر رهبر یک گروهی 
که مبارزه می کند را به شهادت برسانند، آن مبارزه 
خاموش می شود. در حالی که این چنین نیست. در 
حقیقت این جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی 
اســت که حاج قاســم را پرورش داده اند و حاج 
قاسم هایی هستند که جای او را خواهند گرفت. 
البته ممکن است که ما شخصیت جامع االطراف، 
مبارز، شجاع و مخلص کمتر پیدا کنیم، ولی آن 
روزی هم که حاج قاســم کار خودش را در سپاه 
شروع کرد، کسی فکرش را هم نمی کرد که یک 
روزی ایشان پهلوان تاریخ اسالم و قهرمان ملی و 

پرچمدار آزادی فلسطین و جبهه مقاومت بشود.

وی افزود: همان گونه که از ابتدای تاریخ اسالم 
شهادت ها موجب پیروزی مسلمانان می شد. مثل 
شهادت امام حسین علیه السالم که خون ایشان 
موجب آبیاری نهال اســالم شــد، االن هم خون 
شهید حاج قاسم سلیمانی موجب شد که ایران و 
عراق یکپارچه به خیابان ها بیایند و میلیون ها نفر 
از مردم عراق خواستار محکومیت آمریکا و اخراج 

آنها از منطقه شوند.
والیتی با اشاره به انسجام مردم در ایران و عراق 
و پیشروی های جبهه مقاومت گفت: بنده بسیار 
به آینده خوش بین هستم، به این دلیل که طرح 
ترامپ در حقیقت یک نوع خودکشی سیاسی است.
مشاور رهبر انقالب اسالمی در مورد شخصیت 
سیاسی و ابتکارات شهید حاج قاسم سلیمانی در 
عرصه بین المللی گفت: من جز اعتقاد، اخالص و 
ایمان چیزی از ایشان ندیدم و البته هوشمندی، 
درایت و شجاعت شهید هم فوق العاده بود. هیچ 
مشکلی برای ایشان در سخت ترین شرایط وجود 
نداشت. به عنوان مثال کرکوک بدون شلیک یک 
گلوله آزاد شد. این نتیجه سیاست های درست و 

تدبیر شــجاعانه ایشان بود. دیپلماسی شهید در 
سایه شجاعت و درایت تعریف می شود و همواره 
نســبت به منطقه و عراق نگرانی و دغدغه های 

فراوانی داشت.
وی همچنین اظهار داشت: حاج قاسم هیچ 
وقت در صحنه و جلوی دوربین نبودند؛ ولی ایشان 
تقریباً در همه مالقات های جبهه مقاومت اعم از 
حماس، حزب الّل و رؤسای حکومت های سوریه و 

عراق با رهبر معظم انقالب حضور داشت.
والیتی در پاسخ به سوالی در مورد سپاه قدس 
هم گفت: باید همه ابتکارهای ســپاه قدس را از 
جانب رهبر انقالب ببینیم؛ ایشان سپاه قدس را 
هدایت کرده و می کنند. بنابر این سپاه قدس قطعاً 
با قوت بیشتری نسبت به گذشته به مأموریت هایش 

ادامه می دهد.
وی افزود: در حقیقت نیروی قدس کمک کننده 
بدون مرز هســتند و فقط برای منافع ایران کار 
نمی کند، بلکه منافع جهان اسالم را هم در نظر دارد 
و هر جا که رسماً دولت قانونی آن کشور این نیرو را 
دعوت بکند، به آنها در خط مبارزه کمک می کند.

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با 
یک شــبکه لبنانی، اقدام ترامپ در ترور 
سردار سلیمانی را سبب پایان حضور آمریکا 
در منطقه دانست و گفت، ایران سه اقدام 
تروریستی ترامپ را در مراجع قانونی دنبال 

خواهد کرد.
»محمد جواد ظریف«  وزیر امور خارجه در 
گفت وگویی با شبکه المیادین، در خصوص سردار 
شهید قاسم ســلیمانی او را از حیث شخصیتی 
انسانی »وارسته، متواضع و شجاع« توصیف کرد 
و گفت، ســردار همچنین استراتژیستی بسیار 

آینده نگر بود.
ظریف در خصوص اقدام آمریکا به این ترور 
گفــت: هیچ فرد عاقلی  چنین اقدامی نمی کرد. 
ترامــپ با این اقدامش پایــان حضور آمریکا در 
منطقه را رقم زد و من فکر می کنم اینجاســت 
که شهید ســلیمانی موفق تر از سردار سلیمانی 
خواهد بود. شهید ســلیمانی کاری کرد که در 
زمان حیاتش خوب ما دیدیم که در کنار مقاومت 
مردم  علیه اشغال و تروریسم ایشان سوابقی را به 
جای گذاشت که در دلها ماند. این که بعضی ها 

خیال می کنند که جمهوری اسالمی در منطقه 
عملیــات نیابتی انجام می دهــد، کدام عملیات 
نیابتی می تواند میلیون ها آدم را در عراق و هند و 
روسیه و الجزائر و آمریکای جنوبی بیرون بیاورد؟ 
اینجاست که شهید سلیمانی با آن سابقه درخشان 
مبارزاتی، باعث شــد که مردم در این منطقه به 

ماهیت آمریکا پی ببرند.
ظریف افــزود: دولتی که آنقدر شــجاعت 
ندارد که در برابر یک فرمانده بجنگد و باید این 
فرمانده را از طریق یک اقدام تروریستی بزدالنه 
شــهید کند. شما باید با یک فرمانده نظامی در 
میدان نبــرد بجنگید نه به صــورت یک اقدام 
بزدالنه اینگونه عمل بکنید. آمریکایی ها و رژیم 
صهیونیستی همیشه اینجوری عمل می کردند. 
من فکر می کنم آمریکا در چند هفته گذشــته 
ماهیــت خــود را در منطقه به ما بهتر نشــان 

داده است. 
به گفته ظریف، اقدامی که آقای ترامپ انجام 
داد اقدام تروریستی دولتی است. خب آقای ترامپ 
هم االن متهم به تروریسم اقتصادی است علیه 
مردم ایران هم به تروریسم فرهنگی. ایشان تهدید 

کرده است که مناطق فرهنگی ما را می زند و هم 
متهم است به تروریسم دولتی. جمهوری اسالمی 
از راه مراجع مختلف این سه اتهام ترامپ را دنبال 
خواهــد کرد. فعال در افکار مراجع عمومی آقای 
ترامپ به این ســه گناه بزرگ و این سه جنایت 
شناخته شده است. به یاری خدا در سایر مراجع 

هم همین را پیگیری خواهیم کرد.
 ظریــف در بخشــی دیگــر در خصــوص 
پیگیری های حقوقی گفت، دنبال خواهیم کرد. 
ببینید باالخره محدودیت های قانونی در صحنه 
بین المللی وجــود دارد اما ما از هر امکانی برای 
پیگیری این موضوع استفاده خواهیم کرد. از جمله 
محاکم داخلی. من فردا با حقوقدانان بین المللی 
جلســه دارم. با حقوقدانــان بین المللی در این 
زمینه با محاکم داخلی جمهوری اسالمی ایران 
که حتما صالحیت دارند برای رسیدگی به  قتل 
تروریستی یک فرمانده ایرانی همکاری خواهیم 
 کرد و در حوزه های دیگر هم دنبال خواهیم کرد 

ان شاء الل به بهترین وسیله.
وزیر امــور خارجــه در خصوص جمعیت 
تشییع کننده در مراســم سردار سلیمانی نیز 

گفت: ما توقع داشــتیم که مردم در شــهادت 
ســلیمانی عزادار شوند. ولی این جمعیت واقعا 
بی نظیر بود و شاید در تاریخ بی نظیر باشد. در 
تهران، در آبادان، در اهواز، در مشهد، در کرمان. 
اینکه تعدادی از مردم در یک فاجعه انسانی به 
خاطر عشق به ســردار سلیمانی کشته بشوند 
برای اینکه تالش می کنند پشت جنازه سردار 

سلیمانی... اصال قابل باور نبود.
ظریف با اشــاره به سوریه نیز گفت: شهید 
ســلیمانی در ســوریه در مقابله بــا داعش، در 
جلوگیری از گســترش تروریسم، در حمایت از 
مردم ســوریه، در بازسازی سوریه نقشی بسیار 
برجســته داشــت. در لبنان هم کل جمهوری 
اســالمی ایــران در کنار مردم لبنــان، در کنار 
مقاومت در لبنان هســت و سردار سلیمانی هم 
به همین نحو عمل می کرد و همیشه برای مردم 
لبنان و بــرای حضرت حجت االســالم نصرالل 
رهبــر لبنانی، همچون من، احترام ویژه ای قائل 
بودند و معتقد بودند که مردم لبنان و حزب الل 
و ســایر گروه هــای لبنانی خودشــان بهترین 

تصمیم گیرندگان برای آینده لبنان هستند.

ظریف:

ترامپ با ترور سردار سلیمانی پایان آمریکا در منطقه را رقم زد

در ویژه برنامه شــبکه المیادین درباره 
ناگفته هایی  قاسم سلیمانی  شهید سپهبد 
با  از جمله توصیه رهبــری درباره جنگ 
داعش، نظر سردار درباره سعودی ها و تمایل 
نخست وزیر پیشین لبنان برای دیدار با او 

مطرح شد.
در این برنامه »امیر موسوی« دیپلمات سابق 
درخصوص عملکرد ســردار ســلیمانی گفت: او 
شخصی بود که با همه طرف ها در منطقه روابط 
خوبی داشــت. مثال در عراق بر خالف آنچه که 
گفته می شود که فقط با یک گروه خاص ارتباط 
داشــت اصال اینطور نبود. او در عــراق با همه 
طرف ها مرتبط بود. در کردســتان یا در االنبار 
اگر مشکلی پیش می آمد، حضور می یافت. مثال 
با عشایر سنی در االنبار در جنوب در کردستان 
ارتباط داشت و گاهی اگر مشکلی پیش می آمد 
او برای حل آن تالش می کرد. فقط اینطور نبود 

که منحصر به یک گروه باشد. 
وی افــزود : در لبنان هــم همینطور بود. 
مثال زمانیکه ســعد الحریری به تهران سفر کرد 
خیلی دوست داشت که با سردار سلیمانی حتما 

دیدار کند. 

موســوی با بیان اینکه او بــه دنبال ایجاد 
تفاهم میان طرف ها بود تاکید کرد:  هیچ مانعی 
بــرای تفاهم نمی دید و تنهــا هدفش مبارزه با 
طرح صهیونیستی آمریکایی ارتجاعی در منطقه 
بود. برای همین بر خــالف آنچه فکر می کنند،  

دسترسی به او آسان بود. 
وی افزود :  زمانیکه عزام االحمد با هیئتی از 
جانب محمود عباس به تهران آمد تمایل داشتند 
که با سردار شهید دیدار کنند. نمی گویم دیدار 
انجام شــد یا خیر، اما مشکلی که بود، بسادگی 
با حضور ســردار ســلیمانی در چند دقیقه حل 
شد. هیئت فلسطینی هم غافلگیر شد که چطور 
مشــکل در چند دقیقه حل شد. خب آنها فکر 
می کردند که او علیه محمود عباس موضع دارد، 
گفت خیر. مهم این اســت کــه با همه از جمله 
فلســطینی ها باید تعامل کرد چرا که مســئله 
بزرگ تر از این چیزهاســت و آن مقابله با رژیم 
صهیونیستی و ایجاد بازدارندگی مقابل آن است.
این دیپلمات ســابق در ادامه تصریح کرد : 
در موضوع عربســتان سعودی او برنامه ای برای 
خالص کردن عربســتان ســعودی از توهماتی 
که ]آل سعود[ دارد. او همیشه می گفت که آنها 

]سعودی ها[ را باید کمک کنیم چون توهم های 
خطرناکی دارند که سبب آسیب زدن به خودشان 
و جامعه و منطقه می شــود. چون دچار اشتباه 
هستند و نمی توانند نگاه درستی به امور داشته 
باشند. او دوست داشت به آنان کمک کند. حتی 
زمانیکه هیئت های امنیتی از امارات، عربســتان 
یا بحرین می آمد دوســت داشت با آنان ارتباط 
بگیرد و نظراتشــان را بداند و برخی مشورت ها 

به آنها بدهد.
وی ادامه داد :  سردار سلیمانی وقتی با سران 
کشــورهای منطقه دیدار داشــت و از او نظری 
می خواستند، او یادآوری می کرد که من مشاور 
هستم در محور مقاومت، تصمیم با خود شماست. 
شما فلسطینی هستید و تصمیم با خود شماست 
یا شــما لبنانی هستید و هر چه برای کشورتان 
مناسب است تصمیم بگیرید. بر خالف اتهاماتی 

که مطرح می کنند، چیزی را دیکته نمی کرد.
موسوی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقالب 
به ســپاه و دوســتان ایران که حتی در جنگ با 
داعش در ســوریه و عراق، تا جایی که می شود 
آنان را ]نکشید و[ به اسارت بگیرید افزود : سردار 
سلیمانی همیشه توصیه می کرد که تا جایی که 

می شــود داعشی ها را نکشــند و اسیر بگیرند و 
بیاورندشــان افکار آنان را اصالح کنند چرا که 
افکارشــان به دلیل وعاظ دربــاری در بحرین و 
عربســتان و دیگر نقاط، تکفیری شــده است و 
اندیشه هایی جنایتکارانه در ذهن آنان کاشته اند.
وی دربــاره پیگیری حقوقی ترور ســردار 
ســلیمانی گفت:کمیته ای مشترک میان وزارت 
خارجه و دستگاه قضایی ایران هم تشکیل شده 
کــه موضوع را دارد به شــکل حقوقی و قانونی 
پیگیری می کنند و قرار است از دولت آمریکا در 
محاکم بین المللی شــکایت کنند چرا که ایران 
ادله محکمی دارد. سه اتهام متوجه ترامپ است.
موســوی همچنین با اشــاره به این سخن 
ظریف که گفته بود  ظاهرا ســردار سلیمانی به 
اروپا سفر نکرده اما آن را خوب می شناسد افزود 
: ایشــان ســفرهای مهمی به اروپا و کشورهای 
آمریکای التین کرده است بخصوص به آمریکای 
التین که طبق اطالعات من حداقل دو بار رفته 
است. حداقل به دو کشور اروپایی هم سفر کرده 
اســت بخصوص در یکی از ســفرهای اروپایی 
مشــکالتی به وجود آمد که بعد از آنکه از آنجا 

بازگشتند متوجه شدند که ایشان که بود.

دیپلمات سابق کشورمان بیان کرد

ناگفته هایی از سیره حاج قاسم از سفر به اروپا تا كمک به عربستان

پاسداران  هوا فضای ســپاه  فرمانده 
انقاب اسامی با اشاره به خبرهای جدیدی 
از حمله به پایگاه عین االسد گفت: احتمال 
دارد که تا مدتی دیگر در رسانه ها بگویند 
که چند تن از نظامی های آمریکایی دچار 

مرگ خفیف مغزی شده اند.
تصاویر الشــه  هواپیمای بدون سرنشین و 
فوق پیشــرفته  جاسوسی و متجاوز  آمریکایی  
که در خرداد ماه سال جاری پس از نقض حریم 
هوایی ایران به  دست رزمندگان یگان پهپادی 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با سامانه بومی »سوم خرداد« منهدم شد، برای 
نخستین بار از رسانه ملی به تصویر کشیده شد.

سردار حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه 
پاســداران در محل این رونمایی با اشــاره به 

جزئیاتی از ساقط کردن این پهپاد فوق پیشرفته 
گفت: این پهپاد بزرگترین هواپیمای جاسوسی 
بدون سرنشین جهان است. این پهپاد مشخصات 
منحصر به فردی دارد. به طور مثال بواسطه این 
که در ارتفاع خیلی باال پرواز می کند قادر است 
بدون محدودیت همه مســیرها را بدون تحت 
تاثیر قرار دادن روت های هوایی پرواز کند و قادر 
است از آمریکا پرواز کند و به خلیج فارس بیاید. 
وی افــزود: این پهپاد پیشــرفته به دلیل 
این که بســیار بزرگ است از تمامی تجهیزات 

جاسوسی در داخل آن استفاده شده است. 
ســردار حاجی زاده با اشــاره به پهپادهای 
آمریکایی که تاکنون توســط سپاه هدف قرار 
گرفتند گفت: بزرگترین کلکســین دار پهپادها 
در جهان هستیم. ترایتون را کم داشتیم که آن 

هم به پهپادهای قبلی اضافه شــد و از این پس 
نیز اگر تجاوزی به خاک ایران داشته باشند قطعا 

آنها را هدف قرار می دهیم. 
فرمانده هوافضای سپاه خاطرنشان کرد: این 
پهپاد بسیار با ارزش است ولی باید آمریکایی ها 
خط قرمزی بــرای این پهپاد در رابطه با ایران 
بکشــند. چرا که مــا امروز با تمامــی کدها و 
فرکانس های آن آشــنایی پیدا کرده ایم. یعنی 
نه اینکه در فاصله صــد کیلومتری بتوانیم آن 
را رهگیــری کنیم بلکه از همیــن تهران قادر 
هستیم تا فاصله چند هزار کیلومتری این پهپاد 

را بی اثر کنیم.
وی ادامه داد: آمریکایی ها در جریان حمله 
به عین االسد یک سیلی کوچک در حوزه جنگ 

الکترونیک از ما خوردند.

ســردار حاجی زاده تاکید کرد: تمامی این 
تجهیزاتی که اینجا می بینید هرکدامشان  برای 
ما یک گنج اســت و اطالعات ارزشمندی را در 
اختیــار ما قرار داده اســت.  و از این اطالعات 

استفاده خواهیم کرد. 
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین 
با اشاره به خبرهای جدیدی از حمله به پایگاه 
عین االســد گفت: ناگفته ها زیاد اســت و یک 
جلســه مســتقل می خواهد تا ایرانی های عزیز 
از این حمله بیشــتر مطلع شــوند. ناگفته ها و 

مطالب زیاد است.
سردار حاجی زاده تصریح کرد: احتمال دارد 
که تا مدتی دیگر در رســانه ها بگویند که چند 
تن از نظامی های آمریکایی دچار مرگ خفیف 

مغزی شده اند.

سردار حاجی زاده: 

به زودی اطالعات جدیدی درباره حمله به عین االسد منتشر می كنیم

بقیه از صفحه ۲
و ثالثاً( اصالح طلبان درصدد آنند که گفتمان 
اصالح طلبی را حتی در »کما« هم که شده، زنده نگه 
دارند. آنها معتقند بخشی از پایگاه رأی و هواداران 
خود را کسانی تشکیل می دهند که حاضرند برای 
برنامه های خیابانی اصالح طلبــان، حاضر به یراق 
باشند! بر همین اســاس بود که چندماه پیش، به 
موازات هجمه به شورای نگهبان و طرح موضوعات 
و مسائل رادیکال، چهره هایی مانند سعید حجاریان 
و علــوی تبار و علیجانی از تبدیل اعتراض به صدا 

سخن به میان آوردند.
پشت پرده بازی اصاحات با صندوق رأی؛

هم لیست ندهیم و هم لیست بدهیم!
با این حال، شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان در جلسه هفته گذشته خود با صدور 
بیانیه ای بــا اعالم اینکه »عمده دبیران کل احزاب 
و چهره های نــام آور ما در اکثر حوزه های انتخابیه 
به گونه ای رد صالحیت شــده اند« و »امکان رقابت 
عادالنــه« وجود ندارد، رســماً اعــالم کرد که در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه 
تهران لیست نمی دهد و احزاب اصالح طلب می توانند 

خودشان مستقل در انتخابات شرکت کنند!
در ایــن بیانیه آمده اســت کــه »در حوزه 
انتخابیه تهران، ری، اســالم شهر، شمیرانات و 
پردیس، عمده ظرفیت و فرصت حضور احزاب و 

شخصیت های نام آشنا از این جبهه گرفته شده 
است. با این شرایط هرگونه تصمیم احزاب عضو 
که امکان رقابت حداقلی در این حوزه برای آنان 
باقیمانده اســت مورد احترام بوده و حق قانونی 
آنهاست تا با نام و عنوان خود از کاندیدای مورد 

نظر خود حمایت نمایند.«
ایــن بیانیه افزوده اســت: »در اجرای راهبرد 
مصوب مبنی بر معرفی نامزدهای واجد معیارهای 
مصوب شورای عالی در سایر نقاط کشور، از شوراهای 
اصالح طلبان اســتان ها تقاضا می کنیم متناسب با 
واقعیات صحنه های رقابت، راسا و به صورت اقتضایی 
نسبت به معرفی نامزدها و کمک به حضور پررنگ 
مردم در رویداد مهم انتخاباتی پیش رو نهایت سعی 
و تالش خود را مبذول دارند... بدیهی است نامزدهای 
معرفی شده توسط شوراهای استانی مورد حمایت 

شورای عالی خواهند بود.« 
ســؤالی که مطرح می شــود این اســت که 
اصالح طلبان با آنکه با تورم و  تراکم کاندیداها مواجه 
هستند چرا به صدور این بیانیه و تأکید بر »لیست 

نمی دهیم« رسیده اند؟
با توجه به آنچه در فوق آمد پاســخ این سؤال 
نیز روشــن است؛ اصالح طلبان می گویند تا زمانی 
که انتخابات بر وفق مراد ما باشد و به عبارتی برنده 
انتخابات باشیم، ما هم هستیم وگرنه زیر میز زدن 
به صورت آشــکار و البته حضور در بازی انتخابات 

به صورت پنهان جزو استراتژی آنهاست.
بدیهی اســت کــه مدعیان اصالحــات برای 
1( حفــظ پرســتیژ انتقــادی و روی آنتــن نگه 
 داشــتن ادعــای »رد صالحیت های گســترده«،
2( مظلوم نمایــی و ایجــاد دوقطبی هــای کاذب، 
3( توجیه شکســت انتخاباتی و 4( ایجاد اشــتباه 
محاسباتی در اردوگاه رقیب، در صدد آن هستند تا با 
تاکتیک »لیست نمی دهیم و لیست بدهید« به صورت 
چراغ خاموش در انتخابات حضور پیداکرده و بازی 

خود با صندوق های رأی را پیش ببرند.
معیارهای دوگانه

دوگانگــی در برخــی از معیارهــا یکــی از 
ریشه ای ترین مشکالت جریان موسوم به اصالحات 
است. جریانی که در مقاطع مختلف نشان داده است 
تا جایی از صندوق رای حمایت می کند که خروجی 
آن با منافع آنها هم راستا باشد و در غیراین صورت 

باید زیر میز زد.
جالب توجه این اســت که این گونه رفتارهای 
سیاسی اصالح طلبان ناظر به فضای کنونی نبوده و 

اتفاقاً مسبوق به سابق بوده است.
برای مثال، بنی صدر که نخستین رئیس جمهور 
بعد از انقالب  بود و در 2 انتخابات ایران هم  ریاست 
جمهوری و هم مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت 
کــرد و رأی ۷۶ درصدی اش از مردم را نماد مردم 
ساالری و صندوق سالم رأی می دانست، همین که 

طیــف فکری نزدیک به او در نخســتین انتخابات 
مجلس شورای اسالمی رأی زیادی نیاورد، شروع به 
تخریب نهادهای انتخاباتی در کشور کرد و از تقلب 

در انتخابات سخن گفت.
همین ماجرا در وقایع بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال 88 هم تکرار شد. میرحسین 
موسوی، خاتمی و کروبی وقتی دیدند که انتخابات 
به نفع آنان نیست شروع به طغیان و تخریب نهادهای 
نظارتی و حاکمیتی کردند. این در حالی بود که آنها 
خود تجربه برگزاری و شرکت در انتخابات دوره های 
مختلف را داشته و می دانستند که ادعایشان واقعیت 
ندارد و حتی در محافل خصوصی نیز به آن  اشــاره 
می کردند اما به دلیل بزدلی سیاسی، حاضر به اعالم 

نظر واقعی خود به صورت عمومی نبودند.
رهبر انقالب در بیانات چهارشنبه هفته گذشته 
خود با ابراز تعجب از ســخنان برخی که به وسیله 
انتخابات به جایی رسیده اند؛ اما انتخابات را زیر سؤال 
می برند، گفتند: »چگونه است که انتخابات وقتی به 
نفع شماست صحیح و متقن است اما وقتی به نفع 

شما نیست انتخابات خراب است«.
انتخابات دوم اسفند فرصت مناسبی برای تعیین 
تکلیف اصالح طلبان با صندوق رای و نظر مردم است. 
مردمی که از نظر مدعیان اصالحات اگر به آنها روی 
خوش نشان دهند، همه کاره اند و در غیراین صورت 

»لشکر قابلمه به دست« لقب می گیرند!

پس از 6 سال ناکارآمدی و رویگردانی مردم 

بازی مدعیان اصالحات با صندوق رأی تا جایی هستیم كه برنده باشیم!

روحانی چه می كند؟
ساندیس خورها چه می خواهند؟

یادداشت روز

بقیه از صفحه 2
اینکــه می گویند گــران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناســی و اطاع رســانی آن هم 
 غلط بوده؛ اتفاقــاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناســی بوده و هم نحوه اطاع رســانی

- در واقع اطاع  نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود. روحانی قمار کرد تا ببیند 
نتیجه اش چه می شود«. 

این روایت، مشــابه همان روایتی است که یک سایت دولتی درباره پشت پرده ارائه سبد 
کاال به مردم در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن فاش کرد. »خبر آن الین« که توسط کسانی چون 
انتظامی و معّزی )معاون وزیر ارشــاد و معاون ارتباطات دفتر روحانی( اداره می شود، 19 بهمن 
139۲ در تحلیلی با عنوان »جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع 
کاالهای اساسی« نوشت »توزیع سبد کاال به مردم با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و 
نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش  بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق 
- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شــدن در زیر دست و پا - را پیش  بینی می  کرد و اصا آن 
را برای پیشــبرد استراتژی خارجی خود الزم داشت]![ به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش 
داخلی برای ارائه در جشــنواره  های سیاسی خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر 
وندی شــرمن که گفته؛ »شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین 
مردم فقیر توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم  ها، تاثیر مستقیم بر مردم 
این کشور داشته است«. به هر حال این دقیقا همان نتیجه  ای بوده که روحانی از توزیع سبد کاال 
داشته است، اینکه تحریم  ها بر روی مردم تاثیر مستقیم داشته؛ اینکه اوضاع اقتصادی مردم نه 
تنها روبه راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند. 
درســت است که روش توزیع سبد کاال چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه 
اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه  ای که 

بازیگران آن شدند، می ارزید.«!!
واقعیت این است که گردانندگان ائتاف مدعی اصاحات و اعتدال، چند برابر نیاز، نامزد برای 
حضور در رقابت انتخاباتی دارند اما در عین حال، از سقوط شدید مقبولیت خود در نظرسنجی ها 
باخبرند و می دانند که اگر انتخابات، بدون حاشیه، مبتنی بر »برنامه محوری« و قضاوت مردم 
نسبت به کارنامه دولت و مجلس برگزار شود، قطعا بازنده انتخابات خواهند بود. آنها از سقوط 
محبوبیت روحانی و طیف خودشــان به زیر هفت درصد باخبرند و به همین دلیل از محمدرضا 
عارف )رئیس فراکسیون امید و رئیس  شورای سیاست گذاری اصاح طلبان( خواستند در انتخابات 
مجلس نامزد نشود. با این اوصاف، طیف مذکور برآنند که جرزنی کنند، زیر میز و قواعد بازی 

بزنند و تصویر پاکیزه و شوق برانگیز انتخابات مهم مجلس را مشّوش سازند.
افراطیون اجاره ای می دانند کــه اگر مردم با امید و مبتنی بر درس آموزی از عبرت ها پای 
صندوق بروند، ریل مدیریت اجرایی، از ناتوانی و التماس غرب، به توانمندی و اتکا به ظرفیت های 
بزرگ ملی تغییر می کند و این، به منزله نابودی رادیکالیسم غربگراست. کسانی که با بی کفایتی 
و بعضاً آگاهی از تبعات سوءتدبیرهای خود، خسارات بزرگی را به کشور و مردم تحمیل کردند، 
در جشن مردمی انقاب و انتخابات عزادارند. عزای غربگرایان و شادمانی مردم، مستدام باد. 
مردم به فضل الهی و به رغم خواست دشمنان و بدخواهان، از راهپیمایی ۲۲ بهمن تا انتخابات 
مهم مجلس، حماســه هایی را رقم خواهند زد که موجب عزت و اقتدار ایران سربلند و یأس 

دشمنان شود.


