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اخبار كشور

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز حدود 32 سلال بعد از وقوع انقاب بی نظیر اسلامی در ایران، 

یکی از امواج نورانی این انقاب الهی، به شلکل بیداری اسامی در 
خاورمیانه و شلمال آفریقا نمودار شد. اما قدرت های غربی در کنار 
برخی کشلورهای مرتجع عربی و صد البته رژیم صهیونیسلتی، با 
تمام ابزار و امکانات وارد معرکه شدند و بدون »هیچ« ماحظه ای، از 
»هر« وسیله ای برای نابودی یا به انحراف کشاندن این انقاب ها بهره 
جسلتند تا مبادا، دنیا مجددا شاهد بروز یک انقاب اسامی ایران 
دیگر باشد؛ رفتاری که در 36 سال گذشته با شدت و حدت بیشتر 

و بی وقفه علیه ایران اسامی داشته اند.
ایلن جبهه، تاش کلرد با فرسایشلی کردن انقاب ها  و سلوء 
اسلتفاده از عناصر مهمی چون»امنیت«، »اقتصاد« و بهره جسلتن 
از روش هلای »فریب« و ایجاد »وحشلت«، »تهدیلد و تطمیع« و... 
انقاب هلا را به حاشلیه رانده و با به صحنله آوردن هیوالی داعش، 
جلوی به ثمر نشستن آنها را به طور موقت هم که شده بگیرد... اما 

این همه ماجرا نیست. 
 یمن، کشوری است واقع در جنوب شبه جزیره عربستان که به 
لحاظ ژئوپلتیک، موقعیتی»بسلیار« مهم و حساس دارد؛ این کشور 
نیز همچون سایر کشورهای منطقه چند سالی است دچار تحوالت 
بنیادیلن شلده و مردم مسللمان آن اقدام به سلرنگونی دیکتاتور 
دست نشانده کشورشان کرده اند. اما غرب همان طور که برای مهار 
یا انحراف انقاب سایر کشورها خیز برداشت و همه توان خود را در 
این راه به کار گرفت، در این تحول نیز بی کار ننشسلت اما، نه فقط 
نتوانست انقاب این کشور را متوقف یا منحرف کند بلکه انقاب یمن 
با وجود تمام توطئه ها و فراز و نشیب ها، همچنان در حرکت است و 
با سرعت باورنکردنی، به پیش می رود. شاید کمی اغراق آمیز به نظر 
برسد اما، اهداف انقاب این کشور نیز شباهت های زیادی با اهداف 
انقاب اسامی ایران دارد که سی و ششمین سالگرد آن را با شکوه 

هر چه تمام تر جشن گرفتیم. 
اگر بخواهیم عصاره این شلباهت ها را در یلک واژه بیان کنیم، 
می رسلیم به واژه »استکبارسلتیزی«. به نظر می رسد رمز موفقیت 
انقاب یمن هم در همین یک واژه نهفته باشد. واژه ای که در انقاب 
دیگر کشورهای منطقه، یا اصا نبوده، یا کمرنگ بوده یا اگر هم بوده، 

رفته رفته به حاشیه رانده شده است.
اما چرا انقاب یمن پیروز شلده و به سلرعت پیلش می رود؟ و  

پیروزی انقاب در این کشور فقیر چرا مهم است؟ 
در این نوشلتار می خواهیم پاسخی برای این پرسش ها- هرچند 

به طور خاصه- بیابیم.
در اهمیت یمن همین بس که،  تنگه استراتژیک »باب المندب« 
در جنلوب ایلن کشلور قلرار دارد. عربسلتان سلعودی کله تمام 
فتنه انگیزی هلای منطقه ای و توطئه سلازی هایش به دالرهای نفتی 
وابسته است، و بدون نفت »هیچ« است، بیشترین نفت خود را پس 
از تنگه هرمز - که در اختیار جمهوری اسامی ایران قرار دارد- از این 
تنگه عبور می دهد. بد نیسلت این را هم بدانیم که، 30 درصد نفت 
جهان از این تنگه صادر می شود و ساالنه 21 هزار کشتی و نفتکش 
از همین مسیر تردد می کنند. ارتباط تجاری بین دو قاره آسیا و اروپا 

نیز صد در صد به این تنگه وابسته است و ...
»تسلط یمن انقابی بر تنگه باب المندب در کنار تسلط جمهوری 

اسامی ایران بر تنگه استراتژیک هرمز« چه معنی می دهد؟!
حداقلل مفهوم ایلن اوضاع یعنی »تسللط بر شلاهرگ حیاتی 
عربسلتان سعودی« و .... عربستاِن دست نشانده ای که فقط یکی از 
توطئه های اخیرش علیه ایران، کاستن شدید از قیمت نفت با هدف 
خدمت به آمریکا و رژیم صهیونیستی در گرماگرم مذاکرات هسته ای 

است... این، گوشه ای کوچک از اهمیت یمن و انقاب آن.
اما دلیل موفقیت الحوثی ها زیاد پیچیده نیست. انقابیون یمن 
دلیل پیروزی شلان را در یک تکه »پارچه  نوشلته« و همیشه با خود 
حمل می کنند. این پارچه نوشته در واقع »مانیفست« انقابیون یمن 
اسلت که در راهپیمایی های آرام خلود آن را به نمایش می گذارند. 
»مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسلرائیل«، در راس این مرامنامه قرار 
دارد. ارادت لوکوموتیورانان این انقاب به ائمه اطهار، دوری از آمریکا 
و رژیم صهیونیسلتی در کنار هوشیاری رهبران انقابی این کشور، 
از جمله مهم ترین دالیل موفقیت الحوثی هاست. دقیقا همان نقاطی 
که برخی دیگر از کشورها با ناپرهیزی از آن، لطمه خوردند و هنوز 

هم می خورند.
مگلر انقابیلون مصر با همیلن مرامنامه فرعون مصلر را به زیر 
نکشلیدند و سفارت رژیم صهیونیستی را تسخیر نکردند؟! مگر نه 
اینکه رهبران مصر، کشوری با آن پیشینه تاریخی و تمدنی پس از 
نزدیکی یا حتی اعتماد به آمریکا و عربسلتان انقابشلان به محاق 
رفلت؟! چه اتفاقی بلرای انقاب مصر افتاد که رژیم صهیونیسلتی 
املروز، دولت نظاملی روی کار آمده در این کشلور را »گنج جدید 
اسلرائیل« می نامد؟ یا حسلنی مبلارک و دیگلر دیکتاتورهای این 
کشور، آزاد و اخوانی ها به عنوان کسانی که در انقاب اسامی مصر 
نقش برجسته ای داشلته اند، اعدام و زندانی می شوند؟ اگر »امروز« 
مردم مظلوم مصر در روز روشن و در جریان تماشای فوتبال از سوی 
نظامیان کشورشلان به خاک و خون کشلیده می شلوند، و مدعیان 
دروغیلن حقوق بشلر خم به ابرو نمی آورند، تقلاص اعتماد رهبران 

»دیروز« خود به آمریکا را می دهند.
اگرچه دالیل درسلت دیگری نیز در آسیب شناسی انقاب های 
منطقه ارائه شده اما به نظر می رسد، رهبران انقابیون در کشورهای 
اسامی باید چند واحدی، درس »دشمن شناسی« در دانشگاه »انقاب 
اسلامی ایران« بیاموزند. درسی که »سلید عبدالملک الحوثی« یا 
»سلید حسن نصرالله« آن را به خوبی آموخته اند، و امتحان خود را 

نیز با باالترین نمره پس داده اند.
با همه این تفاسلیر باید این را هلم پذیرفت که، انقاب یمن به 
خاطر اهمیت آن و تبعاتی که پیروزی آن برای منطقه و حتی جهان 
بله دنبال دارد، هنوز راه پر فراز و نشلیبی را پیش رو دارد. غرب و 
کشورهای مرتجع عربی نمی توانند ظهور یک جمهوری اسامی ایران 
دیگر را در منطقه تحمل کنند، بنابراین طبیعی اسلت که دسلت از 

فتنه انگیزی برنمی دارند. 
بدون شلک توطئه ها علیه انقابیون یمن بلاز هم ادامه می یابد. 
اتحادیله اروپا چندی پیش این کشلور را به تحریم اقتصادی تهدید 
کرد. چند روز بعد، برخی کشورهای مرتجع عربی نیز تهدید کردند 
یمن را تحریم و سفرایشان را از این کشور فرا می خوانند. این روش 
ناجوانمردانه شلیطان بزرگ است که همواره برای رسیدن به اهداف 
پلید خود از هر ابزاری استفاده کند. تهدید، تروریسم، جنگ، تحریم 
و فتنه انگیزی هلای مذهبلی و ایجاد اختاف هلای داخلی، ابزارهای 
همیشگی آمریکا است. هدف »عبد ربه منصور هادی«، رئیس جمهور 
دست نشلانده یملن از اسلتعفا و رد درخوسلت های الحوثی ها برای 
بازگشت به قدرت، ایجاد »خأل قدرت« و به تبع آن ایجاد اختاف های 
داخلی و هرج و مرج در این کشلور بود. سلعودی ها نیز با تقویت و 
تسلیح القاعده در تکمیل این توطئه گام بر می دارند. اما حوثی ها با 
هوشمندی مثال زدنی که غرب را به حیرت انداخته است این توطئه را 
مهار و شرایط را به نفع انقاب اسامی یمن مدیریت کردند و با تشکیل 
»کمیته امنیت ملی یمن« خأل کناره گیری رئیس جمهور را پر کردند.
بدون شلک توطئه ها همچنان ادامه خواهد داشت؛ اما  تا زمانی 
که انقابیون یمن از پشلتوانه گسلترده مردمی، رهبری شلجاع و 
مرامنامه ای اصولی برخوردارند، این انقاب شکست خوردنی نیست. 
مرامنامه ای که »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسلرائیل« در راس آن 

قرار دارد.

دالرفروش!یمن و فرمول انقالب اسالمی

جعفر بلوری

شعبان بی مخ های سیا
پس از 5 سال انقالبی شدند!

ارگان فتنه گران مدعی ش��د دغدغه آش��وبگران و سران آنها دغدغه های 
انقالبی و مقدس بوده است.

سایت کلمه که از پاریس و توسط برخی فراریان فتنه سبز اداره می شود، 
مدعی شده سران فتنه سبز نگران باز تولید مناسبات شاهنشاهی بوده اند!

آنچه گردانندگان نابغه کلمه مسکوت گذاشته اند، پاسخ به چند سوال است 
و از جمله اینکه؛ آیا به خاطر همین دغدغه کذایی بود که رضا ربع پهلوی ضمن 
حمایت از آشوبگران گفت ما و آنها در یک تقاطع تاریخی به هم رسیده ایم و آیا 
به همین علت قاطبه سلطنت طلبان ورشکسته - نظیر داریوش همایون و... - از 
فتنه سبز اعالم حمایت کردند؟ از سوی دیگر چرا حامیان سلطنت پهلوی در 
آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی که خیانت 2 کودتای بزرگ علیه منافع 
ملت ایران را در کارنامه خود دارند، از جنبش سبز کذایی حمایت کردند. آیا 
آنها طرفدار مردم ایران شده بودند یا دست اندرکاران آشوب سبز، در کسوت 
ش��عبان بی مخ ها و پری بلنده های جدید درآمده بودند؟ پرسش بعدی درباره 
محتوای شعارهای آشوبگران است که با ادعای انقالبی گری فتنه گران ناسازگار 
اس��ت چه اینکه پیاده نظام فتنه گران علنا تصریح می کردند »انتخابات بهانه 
است- اصل نظام نشانه است« و هدفشان حذف اسالم و جمهوری اسالمی است 
همچنان که به رسم همه کودتاگران، مقابل جمهوریت و رأی مردم ایستادند.

هراس صهیونیست ها
از گشوده شدن جبهه جدید در جوالن

پیروزی راهبردی ارتش سوریه در مرز جوالن اشغالی، رژیم صهیونیستی 
را شوکه و هراسان کرد.

رس��انه های رژیم صهیونیستی در گزارش خود از تحوالت نظامی منطقه 
قنیطره و درعا در جنوب س��وریه اذعان کردند که تالش و حمایت یکس��اله 
رژیم صهیونیستی از گروه های مسلح مستقر در این منطقه با عملیات ارتش 

سوریه و حزب اهلل لبنان در چند ساعت به باد رفت.
پایگاه سعودی الحدت نیوز در این زمینه اعالم کرد: اسرائیل از نتایج به 
دس��ت آمده از یورش وس��یع نظامی ارتش سوریه به روستاهای اشغال شده 
توس��ط تروریس��تها در حومه شهرهای قنیطره و درعا شوکه شده است. این 
یورش، توازن نظامی رژیم صهیونیس��تی را در این منطقه بر هم زده اس��ت. 
گروه های مسلح تروریست توانایی رویارویی با ارتش سوریه را ندارند و پایگاه 
اس��تقرار خود را در منطقه از دس��ت داده اند زیرا مردم برای در امان ماندن 
روستاهایشان از جنگ و ویرانی پس از برقراری تماس با ارتش، از گروه های 

مسلح تروریست خواستند تا فورا منطقه را ترک کنند.
به گزارش العالم، رس��انه های صهیونیس��تی خاطر نشان کردند هدف از 
عملیات نظامی یاد شده بازپس گیری روستاهای اشغال شده توسط تروریستها و 
رساندن حزب اهلل به نزدیک ترین نقطه تماس با اسرائیل در جوالن اشغالی است.

شبکه هفتم تلویزیون اسرائیل در تحلیل خود خاطر نشان کرد: »حزب اهلل و 
نیروهای بشار اسد وضعیت صحنه نبرد را کامال تغییر داده اند. شورشیان سوریه 
بر روستاهای جنوب تسلط یافته بودند و می خواستند از آنها به عنوان پایگاهی 
برای حمله به دمشق استفاده کنند اما حزب اهلل و ارتش سوریه آنجا را به پایگاهی 
برای دفاع از دمشق تبدیل کردند تا در آینده از آنجا به جوالن یورش ببرند«.

ش��بکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گفت: نبرد ارتش سوریه در 
جنوب بس��یار مورد اهتمام اسرائیل قرار دارد و هدف ارتش سوریه از یورش 

به حومه شهر قنیطره آن است که بر خط مرزی تسلط یابد.
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی این سوال را مطرح کرد که »آیا 
ایرانیان با بیرون راندن شورشیان، مرز جوالن را به یک جبهه باز علیه اسرائیل 

تبدیل خواهند کرد«؟
شبکه دهم تلویزیون اسرائیل نزدیک به ارتش این رژیم نیز از نزدیک شدن 
حزب اهلل به نوار مرزی جوالن ابراز نگرانی کرده و گفت: »اسرائیل نمی خواهد 
سناریوی شبعا در جوالن تکرار شود«. منظور این شبکه استقرار یافتن حزب اهلل 
در شهر لبنانی شبعا همجوار با مزارع اشغال شده است که حزب اهلل از آن به 

عنوان محل آغاز عملیات مقاومت مشروع خود استفاده می کند.
از س��وی دیگر ش��بکه هفتم تلویزیون رژیم صهیونیس��تی خاطر نشان 
کرد: مقابله شورش��یان با حمله گسترده ارتش سوریه و حزب اهلل کار سخت 
و دش��واری است و گروه های مس��لح نمی توانند جلوی این حمله را بگیرند. 
اگر حمله ارتش س��وریه با همین ش��دت ادامه یابد، احتمال فروپاشی کامل 

گروه های شورشی وجود دارد.

فتنه گران ورشکسته
و راهپیمایی 22بهمن 

دس��ت اندرکاران فتنه 88 در مجمع روحانیون و برخی گروه های همسو از 
حضور در راهپیمایی 22بهمن صرف نظر کردند.

این طیف امس��ال نیز مانند سال گذش��ته دعوت به حضور در راهپیمایی 
22بهمن کرده و در عین حال همانند پارسال از حضور در میان مردم انقالبی 
امتناع کردند. برخی سران مجمع روحانیون نظیر خاتمی و موسوی خوئینی ها 
نقش عمده ای در تحمیق و تحریک موسوی و کروبی به ایجاد آشوب  خیابانی 
داش��تند هر چند که می دانس��تند ادعای دروغین تقلب سناریویی آمریکایی- 

انگلیسی- صهیونیستی برای ایجاد آشوب و بی ثباتی در ایران است.
حضور برخی دست اندرکاران فتنه در جمع مردم در سال های پس از فتنه 

88 با اعتراض و انزجار گسترده مردم انقالبی همراه شده بود.
بناب��ر برخی اخب��ار موثق رفتار خیانت آمیز فتنه گ��ران با نارضایتی برخی 
از اعضای مجمع روحانیون مواجه ش��ده که معتقدند طیف یاد ش��ده با آبرو و 
حیثیت مجمع بازی کردند. پیش از این اخباری منتشر شد که اعضای ناراضی 
مجمع درصدد نگارش نامه  ای برای جدا کردن حساب خود از فتنه گران و اعالم 

وفاداری به نظام هستند.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن رحیمیان که سال های طوالنی عضو 
مجمع بوده اما از آن کناره گیری کرد، در گفت وگو با برنامه شناسنامه تصریح 
کرده بود: اصل فلسفه وجودی مجمع روحانیون مبارز روی این حساب بود که 
گروهی ش��کل بگیرد که جدی تر از دیگران پیگیر نظرات امام باشد، اما بعد از 
رحلت امام و به صورت تدریجی احس��اس ما این بود آن طور  که باید و ش��اید 
مس��ائل پیش نرفت. در روزهای بعد از رحل��ت حضرت امام مجموعه اعضا به 
عنوان بیعت با مقام معظم رهبری خدمت ایشان رسیدیم، اما در ادامه حرکت، 

روند به گونه دیگری رقم خورد.
وی با بیان اینکه برخی اعضای مجمع نقش مخربی در فتنه 88 داشتند، 
خاطرنشان می کند: مجمع روحانیون مبارز یک مجموعه یک دست نبود و نیست. 
شاید االن هم آدم های مجمع بین صفر تا صد متغیر باشند. من می دانم که االن 
در مجمع آدم هایی هستند که به نظام و انقالب و راه امام و خط والیت ملتزم 
هستند تا آدم هایی که در متن فتنه 88 کامال پرده برداری شدند و نقش مخربی 
ایفا کردند. مواضع و جنبه های اثباتی قضیه دست همان مجموعه ای است که 

در فتنه 88 شاهد همسویی آنها با جریان های ضدانقالب و ضداسالم بودیم.
رحیمیان گفت: ما فکر می کنیم بعضی ها از ابتدا نسبت به اساس تفکر حضرت 
امام و اسالم نابی که امام تبیین کردند اعتقاد راسخی نداشتند. بعضی ها هم این 
اعتقاد را داشتند اما به مرور زمان و به دالیل مختلف جدا شدند. همنشینی با 
عناصری مثل نهضت آزادی، ملی- مذهبی ها و... باعث شد بعضی ها مرز خود را 
با جریان های معاند جدا کنند و در نشریات خود از چهره های پلیدی که بدترین 
توهین ها را به امام، اسالم، انقالب، عقاید شیعه و ... کردند استفاده کرده و می کنند. 
اینها را چطور می توان تحلیل کرد؟ من متحیر هستم که چطور همان کسی که 
یک روز رنجنامه مرحوم حاج احمد آقا را در تیراژی وسیع چاپ می کند، بعد از 

مدتی به مدافع سرسخت آقای منتظری تبدیل می شود؟
پی��ش از این محمدعلی ابطحی گفته بود: برخی اعضای مجمع روحانیون 
به خاطر منافع خود دور موسوی را گرفتند. موسوی از سر نادانی و خاتمی از 

سرخیانت وارد این ماجرا شدند.
او در ویدئوی منتشره خاطرنشان می کند: موسوی نمی دانست در مملکت 
چه خبر اس��ت در حالی که خاتمی به عکس، اقتدار نظام و امام را می دانس��ت 
ول��ی در عی��ن حاال برای گرفتن انتقام شکس��ت خویش، موس��وی را وادار به 

کوبیدن بر این طبل کرد.
کوتاهی در تحویل 

300 هزار واحد مسکن مهر
تحویل مسکن مهر به 300 هزار خانواده متقاضی معطل انجام تعهد دولت 

با وزارت نیرو می باشد.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی نوشت: اختصاص نیافتن تعهد 1700 میلیارد 
تومانی دولت باعث شده وزارت نیرو نتواند زیرساخت های 300 هزار واحد مسکن 

مهری را که قرار بود تا پایان سال انجام شود، فراهم کند.
به گزارش »ایران« در حال حاضر حدود 550 هزار واحد نیمه تمام مسکن 
مهر در سراسر کشور وجود دارد و 300 هزار واحد نیز آماده بهره برداری است 

که فقط مشکل آب و برق دارند.
علیرضا بلگوری عضو هیئت مدیره بانک مس��کن درباره تحویل مس��کن 
مه��ر گفت: واحدهای مس��کن مهر بدون امکانات را ب��ه اصرار متقاضیان به 
آنها واگذار می کنیم. اس��تراتژی ما این نیس��ت که با تحویل واحدهای بدون 
امکانات زیربنایی، مشتریان گرفتار شوند. اگر مشتری تمایل داشته باشد واحد 
را به آنها تحویل می دهیم یا اینکه اگر متقاضیان مس��کن مهر فکر می کنند 
خودشان پیگیری بیشتری می توانند داشته باشند و زودتر به واحد مسکونی 
آماده برس��ند، از نظر س��اخت تقریبا می توانیم این واحدها را تحویل دهیم. 
وی گفت: مسائل آب، برق و فاضالب را خود متقاضی می تواند پیگیری کند!

محمد جلیلی استاد دانشگاه درباره وضعیت مسکن مهر به »ایران« گفت: 
مسکن مهر یک طرح نیمه تمام است لذا دولت باید آن را به پایان برساند. از 
این رو برای آنکه منابع کشور راکد نماند باید سرعت در ساخت و ساز مسکن 
مهر افزایش پیدا کند. وی افزود: کس��انی که در مس��کن مهر ثبت نام کردند 
می خواهند صاحب خانه ش��وند بدین جهت دولت با ارائه تسهیالت در قالب 

تعریف شده می تواند به اتمام این طرح ملی کمک کند.
جوابیه حجت  االسالم علیخانی به یک خبر و توضیح کیهان

در پ��ی انتش��ار خبر ویژه »جزو 220 نفر ک��ه بود جزو 170 نفر چی!؟« 
حجت االس��الم علیخانی اقدام به ارس��ال جوابیه ای نمود که متن کامل آن و 

توضیح کیهان را می خوانید:
جناب آقای شریعتمداری، مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

با سالم، با عنایت به درج مطلبی در روزنامه کیهان شماره 20991 مورخ 
93/11/19 تحت عنوان »جزو 220 نفر که بود جزو 170 نفر چی؟!« دستور 
فرمایید مطابق قانون مطبوعات عینا و در اولین شماره پاسخ زیر درج شود: 
زمانی که در پاس��خ به اظهارات آقای احمد توکلی مصاحبه می کردم، انتظار 
واکنش های تخریبی را داشتم، اما تصور نمی کردم که اتهام پرداخت پول از 
سوی آقای رحیمی به »نامزدهای اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم« را به 
صورت سوال و کنایه به بنده و حتی برخی دیگر از اصالح طلبان در کیهان و 

برخی سایت های همسو مشاهده کنم.
آقای محمدرضا رحیمی در نامه خود به آقای احمدی نژاد آورده بود: »... 
برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا 
برگزار و بنا ش��د از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های 
غیردولتی پش��تیبانی مالی ش��ود...«. جنابعالی به خوبی می دانید که: برای 
انتخابات مجلس هشتم با توجه به اتفاق نظر سه جریان سیاسی یعنی جبهه 
پیروان، جمعی��ت ایثارگران و اصولگرایان تحول خواه و رایحه خوش خدمت، 
»جبهه متحد اصولگرایان« ش��کل گرفت که در جلس��ات اولیه آن عالوه بر 
آقای احمدی نژاد، افرادی چون آقایان باهنر، زاکانی، توکلی، مرحوم کردان، 
محصولی، محمدرضا رحیمی، فدایی و... حضور داشتند و در نهایت فهرستی 
270 نفره برای انتخابات مجلس از سوی شورای مرکزی جبهه متحد اعالم شد.
بنابراین؛ اوال، طبق اعالم آقای رحیمی و براس��اس حضور وی در ائتالف 
جبه��ه متح��د، نامزدهای اصولگ��را دریافت کننده کمک بودن��د و نه رقبای 
اصالح طلب آنان. و دوما جنابعالی که ظاهرا دامنه اشراف تان به همه اسرار و 
وقایع تا بدان حد است که گاه پیش از وقوع، از آنها خبر می دهید، چگونه است 
که این بار به جای اشاره به اسامی واقعی به سوال و کنایه و طرح آدرس اشتباه 
می پردازید؟ آیا بهتر نیس��ت اگر اطالعی از این موضوع ندارید به جستجوی 
نام 170 نفر در میان لیست جبهه متحد اصولگرایان بپردازید و یا همانند ما، 

شما نیز از قوه قضائیه بخواهید تا این نام ها را افشا نماید؟
کیهان:

درخصوص پاسلخ ارسالی حجت االسلالم علیخانی، صرفنظر از 
فهرسلت کاندیداهایلی که از معاون اول رئیس جمهور سلابق کمک 
ماللی دریافت کرده بودند و در خبر ویژه کیهان در تاریخ 93/11/19 
درباره آنها پرسشی مطرح شده بود، نمی توان امضاء این نماینده سابق 
مجلس را ذیل نامه 220 نماینده مجلس در تقدیر از زحمات شلبانه 
روزی و خدملات محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سلابق 
فراموش کرد و چه خوب بود که ایشان به جای تکرارنامه معاون اول 
به رئیس جمهور سابق و تفکیک اصالح طلبان از اصول گرایان، درباره 

آن امضاء و ارتباط آن با جریان اصالح طلبی توضیح می دادند.

گفت: آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است »بیشترین 
فسادها و بزرگترین فسادهای قرن در دولت گذشته اتفاق افتاده است«!

گفتم: فسلاد »پتروپارس« و »کرسنت« و »مارین سرویس« و 
»شهرام جزایری«  و »قطعات فوالدی« و... دهها فساد بزرگ دیگر 
در دوران کارگزاران و اصالحات را می گوید؟! یا فسلاد سله هزار 
میلیارد تومانی که اصالح طلبان مجرم اصلی آن یعنی مه آفرید را 

»کارآفرین«! و قابل تقدیر می دانستند؟! 
گفت: نه بابا! همه اینها یادش رفته و منظورش دولت احمدی نژاد است.
گفتم: یعنی فساد در دولت قبلی از فساد دوران پهلوی و قاجار 

هم بیشتر بوده است؟!
گفت: چه عرض کنم؟! اگر دولت راستگویان! هر روز یک دروغ شاخدار 
نگوید س��ر مردم را با این پرت و پالها گرم نکند و ش��یره  نمالد که مجبور 

است توضیح بدهد خودش تا حاال چه گلی به سر ملت زده است؟!
گفتم: یارو عادت داشت به پسرش سرکوفت ناپلئون را بزند و 
هردفعه به او می گفت؛ ای بی عرضه! ناپلئون اندازه تو که بود فرمانده 
لشکر بود! اندازه تو که بود فالن جا را فتح کرده بود! اندازه تو که 
بود... پسلرش با عصبانیت گفت؛ باباجون! همین ناپلئون اندازه تو 

که بود، امپراطور فرانسه بود نه مثل تو دالرفروش کنار خیابون!!
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* فرا رس��یدن س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی را تبریک و 
تهنیت می گویم. چرا دش��منان داخلی و خارجی در راس آنها 
آمریکا و رژیم صهیونیستی ذره ای تفکر نمی کنند که در طی 
این 36 س��ال عمر پربرکت انقالب اسالمی، نیروی ایمان این 
م��ردم در پرتو مکتب دین چطور توطئه های بزرگ و کوچک 
آنها را خنثی کرده است و به فضل الهی همانند حماسه حضور 
عظیم در راهپیمایی 22 بهمن امسال توطئه های بعدی را هم 

خنثی می کند.
سلیمان بلغار
* در آستانه سالگرد ش��هادت ابرمردی هستیم که در طالئیه 
چ��ون ط��ال درخش��ید و یک دس��تش را تقدیم اس��الم کرد 
و در عملی��ات کرب��الی 5 در تاری��خ 8 اس��فند 65 به آرزوی 
دیرینه اش رس��ید. س��ردار ش��هید حاج حس��ین خ��رازی را 
می گوی��م ک��ه ژنرال ه��ای بعثی از ش��نیدن نام��ش به خود

 می لرزیدند.
کاظمی دهلرانی
* کافی اس��ت رهبری در مواردی که تشخیص می دهند لب 
ترکنند، با کوچک ترین اش��اره ایش��ان طوف��ان به پا خواهیم 
ک��رد. آن موق��ع معن��ی واقعی رفران��دوم بر همگان تفس��یر 

خواهد شد.
0912---5594
* هراز چندگاه با هواپیما مس��افرت می کنم. بیشتر روزنامه ها 
غیر از کیهان بین مس��افرین توزیع می شود. متاسفانه دستی 
در کار اس��ت که جلوی توزیع این روزنامه ارزشی را در داخل 
هواپیما گرفته اند. پس چرا برای عوامفریبی شعار دهن پر کن 

دانستن حق مردم است را سر می دهند.
قاسمی
* متاس��فانه رسانه ملی ما به جای آموزش و گرایش مردم به 
سمت ساده زیستی، ترویج مصرف گرایی و تجمالت را می نماید. 
رسانه ملی ما شده تریبونی برای سبک زندگی غربی. نهادهای 

فرهنگی باید بیدار شوند.
0912---9101
* تبلیغات بی حد و اندازه چیپس و پفک با توصیه های پزشکان 
مغایرت دارد. از س��ویی به مردم می گویند این مواد و تنقالت 
سرطان زاس��ت مصرف نکنید و از سوی دیگر می بینیم صدا و 
سیما به خاطر پولهای هنگفتی که از این تبلیغات می گیرد تا 
بتواند خودش را اداره کند، حاضر نیس��ت پخش این تبلیغات 

را قطع کند.
یک شهروند
* درود خداون��د بر امت اس��المی کش��ورمان به ویژه نس��ل 
س��ومی های والیی. به خواست خدا به زودی دنیای زر و زور و 
تزویر، قدرت نمایی ایران عزیز درذیل سایه والیت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( را به چشم خود خواهد دید که با نیروی مقاومت 
بسیج از نسل سوم سربازان انقالب رونمایی خواهد کرد. تمامی 
توطئه های استکبار درمنطقه را در نطفه خفه خواهد کرد، بساط 
تکفیری ها را برخواهد چید و توطئه های آنها را به خودش��ان 

باز می گرداند.
0938---4642
* در هیچ دولتی بعد از انقالب نان را یک باره 40 تا 50 درصد 
گران نکرده اند. جالب اینکه این کار برای اولین بار توسط دولتی 

صورت گرفته که نام امید را به یدک می کشد.
0916---1028
* طبق قانون اساس��ی تحصیل باید تا پایان دوره متوس��طه 
رایگان باش��د. چرا مدارس به س��مت خصوصی س��ازی پیش 
م��ی رود و م��دارس دولت��ی ب��ه م��دارس خصوص��ی تبدیل

می شود.
یک شهروند
* اگر نوشابه های گازدار، روغن های نباتی جامد و اسانس ها و 
مواد شیمیایی موجود در مواد غذایی، قند و شکر و... برای ما 
مضر است، چرا وزارت بهداشت و متولیان امر با تهیه، تولید و 
توزیع این مواد مضر مقابله نمی کنند؟ و چرا فرهنگ استفاده 

از مواد طبیعی تبلیغ نمی شود.
یک هموطن
* از شورای محترم نگهبان انتظار می رود برای نامزدهایی که 
برای نمایندگی مجلس در ایام انتخابات با س��فره های رنگین 
توزیع غذا برای رای بیشتر و بعضا خرید رای اقدام می نمایند، 

تدبیری بیندیشند.
0915---6290

* چندی قبل یکی از مس��ئوالن گفت در پایان س��ال از ورود 
میوه های وارداتی جلوگیری می شود، به یک باره قیمت پرتقال 
از کیلوی��ی 1/700 توم��ان به 3 ه��زار و 500 تومان افزایش 
یافت. س��وال این است که چه ضرورتی دارد این اخبار زودتر 
از موع��د اعالم ش��ود و چرا مدیران اینطور نس��نجیده حرف

 می زنند؟ 
یک شهروند
* فرزندم در مدرس��ه دولتی ]...[ واق��ع در منطقه 2 آموزش 
و پ��رورش درس می خوان��د. مدیر این مجموع��ه پس از 15 
س��ال عوض ش��د و امس��ال مدیر جدید به انح��اء مختلف از 
خانواده ه��ا پول می گیرد. ای��ن کار هیچ توجیه منطقی ندارد. 
نظام آموزش��ی ما رایگان اس��ت و این دانش آموزان آیندگان 
این س��رزمین هس��تند و نبای��د در فضای��ی تنش آلود درس 

بخوانند.
0912---9852
* اگرچه فروش تراکم برای ش��هرداری منبع درآمد است ولی 
عواقب سوء این سیاست که ترافیک، آلودگی هوا و... می باشد، 
دامنگیر مردم خواهد شد. واقعا باید جلوی این ساخت و سازهای 

بی رویه گرفته شود.
0936--5530

* ما مردم از اینکه قیمت قوت غالب مردم که نان باشد پی درپی 
افزایش پیدا کرده و می کند ناراحت هس��تیم. چرا دولت این 
قاطعیت را در سخت گرفتن به زندگی افراد مرفه کشور ندارد 

و اخم آنها را تاب نمی آورد؟
0912---9020
* از دول��ت تدبیر انتظار دارم فکری به حال ما بازنشس��تگان 
پیش از موعد بکند. من که واقعا با این دریافتی و گرانی کمرم 

زیر بار مشکالت خم شده است.
0937---8494
* لطفا دولت برای کاهش اجاره خانه ها در پایتخت و کالن شهرها 
تدبیری بیاندیشد، بچه های ما و زوجهای جوان از پس پرداخت 
این اجاره خانه ها برنمی آیند!! نظارتها باید به بنگاه های امالک 

دقیق تر باشد.
یک شهروند

روزنامه نیویلورک تایمز در 
مقاله ای نوشت: حامیان تحریم 
و برچیده شدن برنامه هسته ای 
ایلران دچلار توهلم هسلتند، 
تحریم ها به ایران آسیب رسانده، 
اما این کشلور را هیچ گاه به زانو 

درنیاورده است.
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
»نیویورک تایمز« در مقاله  ای به قلم 
»راجر کوهن« به بررسی تالش های 
»بنیامی��ن نتانیاهو«، نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی و حامیان تندروی 
وی در کنگ��ره برای برچیدن برنامه 
هس��ته ای ایران پرداخته و با اشاره 
به دانش کشورمان در حوزه چرخه 
سوخت می نویسد: »این کشور اصول 
تکنول��وژی غنی س��ازی را می داند. 
می چرخند...   س��انتریفیوژ  هزاران 
برچیدن دانش چه معنایی می تواند 
داشته باش��د؟ نمی توان دانش افراد 
را بمب��اران و نابود کرد. با این حال 
حامی��ان برچی��ده ش��دن، چنین 

خواسته ای دارند«.
این روزنامه افزوده اس��ت: »در 
حقیق��ت حامیان برچیده ش��دن، 
طرفدار افزایش تنش��ی هستند که 
احتم��ال یک مناقش��ه خطرناک با 
ایران را افزایش می دهد. آنها اردوگاه 
جنگ هستند. ایران، به عنوان یکی از 
اعضای معاهده عدم اشاعه، به صورت 
داوطلبانه برنامه هسته ای اش را که 
منشأ غرور ملی بوده و آن را حق خود 

می داند، بر نخواهد چید«.
کوه��ن در ادام��ه با اش��اره به 
ادعای تندروه��ای کنگره مبنی بر 
اینکه تحریم ه��ای فزاینده ایران را 
ب��ه زانو درخواهد آورد، می نویس��د: 
»حامی��ان تحریم و برچیده ش��دن 
برنامه هس��ته ای ای��ران دچار توهم 
هس��تند. تحریم ها به ایران آسیب 
رسانده، اما این کشور را هیچگاه به 

زانو درنیاورده است.«
به نوشته نیویورک تایمز با توجه 
به بی اثر بودن تحریم ها تنها یک راه 
باقی می ماند و آن بمباران است. اما 
ارزیابی ها  »حتی خوش��بینانه ترین 
نشان می دهند که بزرگترین عملیات 
نظامی برنامه هسته ای ایران را تنها 
چند سال دچار وقفه خواهد کرد.«

پیشرفت برنامه هسته ای ایران 
با وجود تحریم ها

در همی��ن ح��ال، »س��رگئی 

نیویورک تایمز:

حامیان تحریم و برچیدن برنامه هسته ای ایران 
دچار توهم هستند

خبرگلزاری رویترز بله نقل از 
یک دیپلملات اروپایی گزارش داد، 
دولت های اتحادیه اروپا در بروکسل 
با تحریم  دوباره شرکت ملی نفت کش 
ایران موافقت کردند. این اقدام نقض 

صریح توافقنامه ژنو است.
خبرگ��زاری رویترز ب��ه نقل از یک 
دیپلمات اروپایی گزارش داد: دولت های 
اتحادی��ه اروپا با فش��ارهای آمریکا، روز 
پنج ش��نبه در بروکسل با تحریم  دوباره 
ش��رکت ملی نفت کش ای��ران موافقت 

کردند.
این اقدام در حالی است که دادگاه 
عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه این 

با نقض مجدد توافق ژنو

اتحادیه چند م��اه پیش حکم داده بود 
دلیل��ی برای قرار دادن این ش��رکت در 
فهرست تحریمی آن اتحادیه وجود ندارد.

این خبرگزاری انگلیس��ی چند روز 
پیش گزارش داده بود که دادگاه انگلیس 
دادخواست قانونی شرکت ملی نفت کش 
ای��ران برای جلوگیری از وضع تحریم ها 

علیه این شرکت را رد کرده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ای��ن اقدام 
دولت ه��ای اتحادیه اروپا، نقض آش��کار 
تواف��ق ژنو اس��ت و نش��ان می دهد که 
اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی همزمان 
با مذاکرات هس��ته ای، به دنبال فش��ار 
بیشتر بر جمهوری اسالمی ایران هستند.

روحان��ی، رئیس جمه��ور ایران در 
هشتم شهریورماه سالجاری در چهارمین 
نشس��ت خبری با رس��انه های داخلی و 
خارجی در خصوص اعمال تحریم های 
جدید از س��وی غرب، پس از توافق ژنو 
گفت: آنها همیش��ه مدعی هس��تند که 
تحریم جدید نکردی��م و همان طور که 
من گفتم بر فرض که حرف آنها درست 
باش��د، این موض��وع ب��ا روح توافق ژنو 
منافات دارد و اصل آن تحریم غلط بوده 
و شکل جدیدش نیز غلط، غیرقانونی و 

غیرسازنده است.
تصویب طرح »منع سرمایه گذاری 
در ایران، 2015« در سنای آمریکا

ل��ت  یا ا  ، ل ح��ا همی��ن  ر  د
»می سی س��ی پی« طرحی موس��وم به 
»منع سرمایه گذاری در ایران، 2015« 

را در مجلس سنا تصویب کرد.
به گ��زارش فارس، پای��گاه خبری 
»کالریون لجر« گ��زارش داد این طرح 
ک��ه اکن��ون در ه��ر دو مجلس س��نا و 
مجلس نمایندگان به تصویب رس��یده 
ای��ن ایالت را از انجام مراودات تجاری با 
شرکت های مرتبط با سرمایه گذاری در 

ایران منع می کند.
پیش از ای��ن ایالت های کارولینای 
جنوبی و نیوجرسی در اقدام هایی مشابه 

اقدام به تحریم ایران کرده بودند.

علی الریجانی رئیس مجلس 
شلورای اسلالمی در نامله ای به 
روحانی  حجت االسلالم حسلن 
رئیس جمهلور یک مصوبه دولت 
یازدهم را مغایر قانون اعالم کرد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از نامه 
رئیس مجلس به روحانی آمده اس��ت: 
بازگ�ش��ت به رونوشت ت�ص�ویب نامه 
هی�ئ��ت  محترم وزی���ران ... موضوع: 
»بیمه بیکاری ش��اغالن در ش��رکت 

ذغال س��نگ البرز غرب��ی«، متعاقب 
بررس��ی ها و اع��الم نظ��ر مقدماتی 
»هیئت بررس��ی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین« و مس��تندا به صدر 
م��اده واح��ده و تبص��ره )4( الحاقی 
ب��ه »قانون نحوه اجرا اصول هش��تاد 
و پنجم )85( و یکصدوسی و هش��تم 
)138( قان��ون اساس��ی  جمه��وری 
اس��المی ایران و اصالحات بعدی« و 
ماده )10( آئین نامه اجرایی  آن،  مراتب 

متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام 
الزم در مهلت مق��رر  قانونی و اعالم 

نتیجه به این جانب ابالغ می گردد.
در بخ��ش دیگ��ری از این نامه 
تاکید ش��ده است: بدیهی است پس 
از انقض��ای یک هفته مهلت مقرر در 
 قان��ون، آن بخش از مصوبه که مورد 
ایراد ق��رار گرفته اس��ت، ملغی االثر 

خواهد بود.
در ای��ن نام��ه همچنی��ن آمده 

است: مبنای محاس���به مستم�ری 
بازنشس���تگی در م�اده )77( قانون 
تأمین اجتماع��ی � مصوب 1354� 
»متوس��ط مزد یا حقوق بیمه ش��ده 
ظرف آخرین 2 س��ال پرداخت حق 
بیم��ه« اع��الم ش��ده اس��ت. از این 
رو، بن��د )2( مصوبه مبن��ی بر مبنا 
ق��راردادن »آخری��ن دس��تمزد« از 
حیث تغییر مبنای محاسبه مستمری 

بازنشستگی، مغایر قانون است.

در نامه ای به رئیس جمهور 

الریجانی یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعالم كرد

ریابک��وف«، مع��اون وزی��ر خارجه 
روس��یه گفت: برنامه هسته ای ایران 
از زمان آغ��از تحریم های یکجانبه، 

پیشرفت های بیشتری کرده است.
ریابک��وف اف��زود: تحریم ه��ای 
یکجانب��ه علیه ایران »نامش��روع« و 
مغایر با قوانین حقوق بین الملل است.

معاون وزیر خارجه روس��یه که 
سرپرستی تیم کشورش در مذاکرات 
هسته ای با ایران را هم بر عهده دارد، 

سیاست تحریم ها را ناموثر خواند.
 بررسی طرح ضد ایرانی سنا

از س��وی دیگر، وب��گاه تحلیلی 
»المانیتور« در گزارشی نوشت: طرح 
ضدایرانی کورکر – گراهام، احتماال 
ی��ک هفته زودت��ر از موعد مقرر در 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 

بررسی خواهد شد. 
در حال حاضر گفته می شود که 
زمان رای گی��ری در خصوص طرح 
کورکر – گراهام، هفته آخر ماه فوریه 
اس��ت اما احتمال دارد که این طرح 
یک هفته زودتر مورد بررس��ی قرار 
بگیرد. هدف از این طرح آن است که 
هر توافقی با ایران به دست آمد، جبرا 

به کنگره برای تصویب ارائه شود.
نمایندگان س��نای آمریکا، که از 
ابتدای س��ال جدید میالدی رس��ما 
کار خود را با اکثریت جمهوری خواه 
آغاز ک��رده، در حال حاضر دو طرح 
ضدایران��ی را در نوبت معرفی دارند. 
طرح اول را »مارک کرک« و »رابرت 
منن��دز« در نظر دارن��د که خواهان 
تصویب تحریم های مش��روط علیه 
ایران اس��ت. طرح دوم هم متعلق به 
»باب کورکر« و »لیندسی گراهام« 
اس��ت که خواه��ان تصویب هرگونه 
توافق با ایران، پیش از اجرایی شدن 

آن، در کنگره است.
 توافق خوب 

از نگاه مقامات آمریکایی
به گزارش فارس،»اشتون کارتر« 
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به مذاکرات 
هس��ته ای ایران و 1+5 مدعی ش��د: 
یک تواف��ق خوب با ایران باید چهار 
مس��یر، نطنز، فردو، اراک و مس��یر 
مخف��ی احتمالی به س��مت بمب را 

مسدود کند.
نظ��ارت گس��ترده ب��ر برنام��ه 
هس��ته ای ایران و مرحله بندی شده 
و مشروط بودن روند لغو تحریم های 
ایران، از دیگر مولفه هایی اس��ت که 
وزیر دفاع آمریکا، برای حصول یک 
توافق خوب بر آنها تأکید کرده است.

همانطور که انتظار می رفت، در 
تعریف وزیر دفاع آمریکا از یک توافق 
خوب که پیش��تر نیز از سوی دیگر 
مقامات آمریکایی نیز تکرار شده بود،  
هیچ نشانه ای از حقوق ایران مشاهده 

نمی شود. 
این ادعاهای تکراری در حالیست 
که رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر 
با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی 
ارتش با اشاره به برخی مباحث مطرح 
شده درخصوص توافق دو مرحله ای 
که ابت��دا توافق بر اصول کلی و بعد 
از مدت��ی توافق بر جزئیات باش��د، 
فرمودند: چنین توافقی  پس��ندیده 
نیس��ت زیرا با تجربه ای که از رفتار 
ط��رف مقابل داریم، توافِق ِصرف در 
کلیات، وس��یله ای خواهد شد برای 
 بهانه گیری های پی در پی در جزئیات.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر 
توافقی انجام شود، باید در یک مرحله 
و در بردارنده کلی��ات و جزئیات، با 

یکدیگر باشد.

خامن��ه ای  آی��ت اهلل  حض��رت 
خاطرنشان کردند: مفاد این قرارداد 
نیز باید روش��ن، واض��ح و غیرقابل 
تفس��یر و تأویل باشد و مفاد توافق 
نبای��د ب��ه گونه ای باش��د که طرف 
مقابل که عادت ب��ه چانه زنی دارد، 
در قضایای مختلف بهانه جویی کند.

مقام معظ��م رهبری همچنین 
تصری��ح کردند: البّته باید به معنای 
واقعی کلمه تحریم از دست دشمن 
خارج بشود، تحریم برداشته بشود؛ 
تواف��ِق به این صورت ] بش��ود[؛ وااّل 
اگرچنانچه]تیم مذاکره کننده ایرانی[ 
در این زمینه به توفیق نرس��یدند، 
ملّ��ت ای��ران و مس��ئولین و دولت 
محترم و دیگ��ران، راه های فراوانی 
دارند و یقینا بای��د آن راه ها را طی 
کنند برای اینکه بتوانند حربه  تحریم 

را بی اثر کنند و ُکند کنند.

اتحادیه اروپا شركت ملی نفت كش ایران را تحریم كرد
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