
مشروح سخنرانی حجت االسالم والمسلمین محمدی امام 
جمعه مبارکه در خطبه های نمازجمعه هفته گذشته :

این هفته شاهد سخنان بســیار مهم مقام معظم رهبری در دیدار 
اعضاءمجمع جهانی اهل بیت بودیم که از 130 کشــور دنیا در تهران 
جمع بودند. دیده بان تیز بین انقالب با رصد هوشمندانه و نگاه ژرف و 
انقالبی خود، دوباره هشدار دادند و خروشیدند افسوس آنها که باید گراها و 
رهنمودهای معظم له را دریافت کنند و به هنگام اقدام نمایند و به خوبی 
عمل کنند،گاهی خوابند یا خود را به خواب زده اند.ایشان در مقاطع حساس 
خطرات پیش رو را متذکر شده اند. در مقطعی از دو عنصر شوم انفعال و 
ارتجاع بعنوان خطر نام بردند. روزی از تهاجم، شبیخون و ناتوی فرهنگی 
پرده برداری کردند.زمانی از ســکوالریزه کردن و دین زدایی در جامعه 
بعنوان خطر یاد کردند. زمانی از سیاست حمایت همه جانبه از مظلومین 
عالم و روزگاری از ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و توجه به سرمایه 
های داخل و مبارزه با فساد نام بردند. زمانی که رد پای دشمن در فضای 
مجازی را دیدند تشــکیل شورای عالی فضای مجازی را در دستور کار 

قرار دادند.
 پــس کجای کار می لنگد؟ دیده بان که خوب می بیند و به موقع 
نقش آفرینی می کند و حجت را تمام می کند پس چرا شاهد رخدادهای 

دردناک در کشوریم؟
پس چرا بعضی از افراد، جناحها و مسئولین، گرگهای در کمین نشسته 
را نمی بینند، اهداف دشمن در دلسرد کردن مردم، گرفتن غیرت و تعصب 
انقالبی و جهادی و شکستن صفوف به هم فشرده ملت را نمی بینند و 
اینکه دشمن به دنبال ایجاد شکاف و دوگانگی بین مردم، مسئولین و نظام 
است.اینکه به دنبال القاءاین تفکر است که: راه نجات کشور از مشکالت، 
تغییر روحیه انقالبی و گستراندن روابط با جبهه استکبار است!!؟در جلسه 
اخیر با شیعیان عالم، هشدار دادند که دشمن به دنبال نفوذ در ایران، تسلط 
بر منطقه و اختالف افکنی در جهان اسالم است و با صراحت اعالم می 
دارند که : ما با دشمنان خدا و اسالم و ملل مسلمان سر آشتی نداریم. ما 
با مسلمین و برادران مسلمان خود سر دشمنی نداریم، ما در حمایت از 
مظلومین عالم، نگاه به مذهب طرف مقابل نداریم.آمریکا و جبهه استکبار 
در شرایط فعلی به دنبال ایدئولوژی زدایی در ایران و رنگ باختن مذهب 
و دین است. دنبال این است که با اصطالح خوش رنگ و لعاب تعامل، 
مذاکرات هسته ای را به تمام عرصه ها تّسری بدهد و اصل بده بستان 
را به ما و ملتهای مسلمان بقبوالند. جناح غرب گرا را در کشور ما تقویت 
کند و جریان مقاومت را مأیوس کند. آمریکاییها فعاًل نمی توانند براندازی 
سخت را در ایران اجرا کنند و به تعبیر خودشان دنبال انتخاب بد از بدتر 

در ایران هستند. 
اما جناح های داخلی باید بدانند، سرنوشت همه ما یکی است وقتی غلبه 
کنند روزگار همه سیاه است. همین اآلن که صحبت از مذاکره و تعامل 
می کنند، فشار فوق العاده ای را در منطقه وارد کرده اند. در سوریه منطقه 
پرواز ممنوع به راه انداخته اند و وارد جنگ مستقیم شده اند. بصورت صریح 
داعش را در عراق تقویت و پیشنهاد تجزیه عراق را داده اند. دنبال کشاندن 
حماس به طرف عربستان هستند. به شدت به حزب اهلل فشار می آورند و 
در رسانه ها، آنها را تروریست می نامند، بین ایران و جبهه مقاومت فاصله 
انداخته اند. فشارهای سنگین و مضاعفی را بر یمن و بحرین وارد می کنند.

نباید فریب شعار تعامل را بخوریم. بنده بعضی از مواضع و سخنان 
سیاســتمداران غربی را ذکر می کنم که پرده از توطئه خطرناک آنها بر 

می دارد و از طرف دیگر هوشــمندی رهبر عزیز را ثابت می کند. مایک 
مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید: توافق هسته ای 
تنها راه تغییر رژیم ایران است. در همایش »ایران و دوره گذار« در لندن، 
ریچارد آدامز انگلیسی می گوید: ما در 18ماه آینده، فرمولهای دو قطبی 
سازی در ایران را اجرا می کنیم و از هیچ فرصتی برای قرار دادن مردم در 

مقابل حاکمیت ایران فرو گذار نمی کنیم.
کالین کال می گوید: آمریکا سندی راهبردی برای پسا توافق آماده 
کرده است.وزیر خارجه آمریکا در شورای روابط خارجی این کشور، پرده ها 
را باال زده و فلسفه محدودیت های 15 ساله در برجام را اینطور توضیح 
می دهد: با گذشت 15 سال، در یک کشور اتفاقاتی می افتد، امروز اتفاقاتی 
افتاده که جوان ایرانی علی رغم بیکاری، دنبال گوشی هوشمند و پیوستن 

به جامعه جهانی است.
آمریکایــی ها از براندازی یکباره در ایران ناامیدند لذا دنبال براندازی 
پلکانی هستند. مسئولین کشور باید خیلی مراقب باشند. سرگرمی و دعوا 
بر سر برجام، عامل غفلت نشود. مذاکرات و برجام، مسیر قانونی خود را 
در مجلس و شورای عالی امنیت ملی طی می کند. مراقب باشیم اهداف 
انقالب را در حد شکم و دنیا پیگیری نکنیم و ملت را محتاج غرب نشان 
ندهیم . نباید در برجام، در جا بزنیم خود آمریکایی ها هم مرتب با برپایی 
سخنرانی، میز گرد و کنفراس،افکار عمومی دنیا را درگیر این موضوع کرده 
اند که در البالی این مباحث، شیطنت های عمیق خود را پیگیری کنند.

نگران پنجره های ورود و نفوذ آمریکا باشــیم، خدای ناکرده برای 
رسیدن به بهارستان و مجلس، بر سر منافع ملی معامله نکنیم من خیلی 
تأسف می خورم که یکی از مسئولین بلند پایه کشوری در مصاحبه با یکی 
از رسانه های استکباری می گوید: توافق هسته ای، اهرم سیاسی ما برای 

غلبه بر رقبای جناحی است.
مگر در فتنه چه اتفاقی افتاد؟ منافع کشــور را قربانی 
خواسته های نفسانی کردند. باید به این نکته توجه ویژه 
کرد که در دوران پسا توافق، باید انقالبی تر شویم . مقام 
معظم رهبری بر خالف تصورات کودکانه دشمنان و جریان 
ضد انقالب مبنی بر تسلیم شدن ایران در جریان مذاکرات 
هسته ای، در نماز عید فطر با صالبت فرمودند: مقامات فعلی 
آمریکا، از تسلیم شدن ایران حرف می زنند البته پنج رئیس 
جمهور قبلی نیز، این آرزو را داشتند، یا مردند یا در تاریخ 
گم شدند، شما هم مثل آنها تسلیم شدن ایران را مگر به 
خواب ببینید )تکبیر نمازگزاران( دقیقاً همان مواضع قاطع امام )ره( که 
پس از پذیرش قطعنامه 598 و پس از 3 دهه مبارزه و پشت سر گذاشتن 
یک دهه حاکمیت و 8 سال جنگ در پیامش به مهاجرین جنگی با یک 
روحیه انقالبی مضاعف فرمودند: هنوز در قدم های اول مبارزه جهانی علیه 
شرق و غرب هستیم و مسئوالن باید در این مسیر کمربندها را ببندند و در 
پایان پیام انقالبی خود می فرماید:«با چشمان باز به دشمنان خیره شوید و 
آنان را آرام نگذارید که اگر آرام بگذارید، لحظه ای آرام تان نمی گذارند.«  

قانون شعاری و قانون گریزی!
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری 
جناح ها و گروه ها، متناسب با منافع باندی و گروهی خود، به دنبال صاف 
کردن مسیر برای تصاحب قدرت حداکثری هستند آنهم به قیمت تخریب 

نمادهای ارزشمند همراه با سیاه نمایی خدمات نظام.
آنچه در این میان، جای تأسف دارد این است که مجریان قانون که 
سوگند یاد کرده اند حافظ و مجری قانون باشند، در میدان عمل، عنان از 

کف داده و نسبت به اصل 99 و 98 قانون اساسی که ناظربر کلیه انتخابات 
را شورای نگهبان معرفی کرده و تفسیر قانون اساسی را هم به عهده این 
نهاد گذاشته بی مهری نموده و بر خالف نص صریح قانون آنان را از این 
مسئولیت خلع ید می نمایند. بنده بیشتر از زاویه حقوقی به نقد این دیدگاه 

می پردازم:
نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرایند های قانونی و سیاسی در هر 

کشور به دو صورت قابل تصور است:
1. استطالعی: خبریابی ناظر و جمع آوری اطالعات و در نهایت اطالع 
دادن به سایر مقامات، که این حق همه شهروندان جامعه است. به این نوع 

نظارت، نظارت غیر فعال می گویند.
2. نظارت استصوابی: که از کلمه صواب یعنی درست و صحیح گرفته 
شده است. که در این نظارت، ناظر بر اساس اطالعات به دست آمده و 
نظارت صورت گرفته، تصمیم می گیرد، اقدام می کند و حتی مجری را 
هم کنترل و نظارت می کند و نظارت استصوابی، درالیه های مختلف 

پیگیری می شود:
الف( گاهی کشــف عدم مغایرت یک قانون مصوب و یک رفتار و 
تصمیم با قوانین باالدستی و شرع است و در نتیجه باعث جلوگیری از 
انحراف و خروج از مسیر است- که این نظارت استصوابی حداقلی است. 

ب( گاهی این نظارت، نه تنها دنبال اثبات عدم مغایرت است بلکه 
دنبال تطبیق اعمال کارگزاران با ضوابط و قوانین است.

ج( و گاهی نظارت مطلق و عام است، یعنی همه اعمال مجری منوط 
به تأیید ناظر است لذا سکوت ناظر، عدم اظهار نظر و حتی عدم حضور او 
باعث غیرقانونی بودن و بی اعتبار شدن اقدامات کارگزار می شود و از او 

سلب مشروعیت می کند.
شورای نگهبان چگونه نظارتی دارد؟

مستفاد از قوانین جمهوری اسالمی، عقاًل و شرعاً و قانوناً، این نظارت 
استصوابی است.

در همه کشورهای دنیا، شرایطی برای تصدی مسئولیت های مهم 
برای منتخبان و اجرای انتخابات مقرر گردیده است.

مثاًل نداشتن سوءسابقه کیفری، التزام عملی به قانون اساسی کشور، 
داشتن سالمت روان و عقل و ...

در کشور ما هم متناسب با اقتضائات ملی و دینی، شرایطی بیان شده 
است که در بررسی حقوقی این حیطه نظارتی متذکر می شوم، کسانی 
که واقعاً حقوق خوانده باشند و در مقام عمل هم پایبند به قوانین حقوقی 
هستند نه برداشت سلیقه ای و جناحی و منافع گروهی باید توجه داشته 

باشند که:
1- قاعده ای داریم اگر لفظ عامی بکار رفته باشد و بعد از آن تخصیص 
نخورده باشد حقیقت در عموم است. یا اگر لفظ مطلقی بکار رفته باشد ولی 
قید نخورده باشد حقیقت در اطالق خود دارد . بنابر قواعد حقوقی ما که 
در آیین و اصول طلبگی، هم پذیرفته شده، وقتی اصل 99 قانون اساسی، 
ناظر را شورای نگهبان معرفی کرده و به آن قیدی نزده ) که نظارت درچه 
موردی( برداشت می شود که اوالً تنها مرجع ناظر، شورای نگهبان است، 

ثانیاً این نظارت مطلق و عام است.
2- قاعده ای داریم به نام وحدت سیاق: در همه جای قانون اساسی، 
هر جا سخن از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور شده است، نظارت 
شورای نگهبان هم مطرح شده و همین گویای نظارت منحصر به فرد این 

نهاد و همچنین نظارت بی قید و شرط آن است.
3- اگر نظارت اســتصوابی نبود )یعنی اثر نظــارت را در رّد و تأیید 

صالحیت نمی دیدیم(، باید اشکال حقوقی می گرفتیم که چرا این نظارت، 
ضمانت اجرایی ندارد، تأثیری ندارد، مصونیت بخش نیست، بی فایده است 
. اگر این نظارت، صرف اطالع یافتن بود بدون تأثیر، چه لزومی داشت 
به عنوان یک اصل از قانون اساسی ذکر شود، بلکه آن را رها می کردند 
و بــه آیین نامه ها و قوانین عادی واگذار می کردند. مضافاً بر اینکه اگر 
این نظارت استطالعی بود )صرف جمع آوری اطالعات( باید مرجع این 
اطالعات را هم مشخص می کرد که این اطالعات جمع آوری شده را به 
چه مقامی بدهند برای تصمیم گیری و ترتیب اثر دادن  در حالی که هیچ 

مرجعی هم در قانون معرفی نشده است.
4- نکته دیگر اینکه قاعده ای داریم به نام تناسب حکم و موضوع، که 
از آن میتوان حقیقت دیگری را کشف کرد. اصل بر این است که برگزار 
کننده انتخابات خودش نباید قاضی و ناظر باشد، برای اینکه بتوان از سوء 
استفاده های احتمالی جلوگیری کرد. شکایت از دست مجریان را رسیدگی 
کرد و این با نظارت استصوابی ممکن است. اتفاقاً بر خالف اظهار نظرهای 
غیر کارشناسی که این روزها از مدعیان قانون گرایی و حقوقدانی شنیده 
می شود، قانون حتی وزارت کشور را هم مجری انتخابات نمی داند بلکه 
وزارت کشور برگزار کننده انتخابات است) هماهنگ کننده است( و اال 
مجری انتخابات هم مردم هستند و لذا می بینیم فرمانداری ها 30 نفر 
معتمد مردمی را به هیئت های نظارت معرفی می کنند تا از بین آنان چند 
نفر را به عنوان هیئت اجرایی انتخابات برگزینند و تأیید کنند تا دستگاه 
های دولتی نتوانند انتخابات را مدیریت کنند و این نقطه قوت انتخابات 
ایران است لذا میبینیم دولتی با یک گرایش خاص، انتخابات برگزار می 
کند اما کسی که از صندوق بیرون می آید فردی است مخالف مشی دولت 

مجری که بارها در این 37 سال تجربه کرده ایم. 
نکته جالب توجه و قابل تأسف این است ما شاهدیم 
کسانی که از کانال همین قوانین و مجاری قانونی به مجلس 
می روند و یا دولت را در دســت می گیرنددر اولین قدم، 
شمشیر  بر می دارند برای همین قانون !!! این مشکل را در 
گذشته هم زیاد دیده ایم که البته یکی از علل آن، انحصار 
طلبی و اقتدار گرایی جریانات سیاسی است. ُحب نفس 
اینها و اشتهای فوق العاده افراد برای تصاحب همه قدرت.

هر گروه و جریانی دوست دارد همزمان حاکم مطلق باشدیعنی عالوه 
بر استیال بر قوه مجریه و نهادهای وابسته، بتوانند قوه مقننه و قوه قضائیه 
را همزمان در دست بگیرد و به هیچ عنوان نظارت دستگاهی را هم بر 
نمی تابد و این با تفکیک قوا مغایرت دارد، خواسته ای است نفسانی که 
قابلیت اجرا ندارد. تفکیک قوا یکی از شاخص های نظامات دموکراتیک 
است. .متأسفانه » الحق اوسع االشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف« 
جاری ساختن حق بر زبان و شعار ، خیلی کار ساده ای است اما در مقام 
عمل بسیار سخت. گاهی قانون شعار می شویم اما در مقام عمل قانون 
ستیز. زندان خوب است اما برای رقبای ما  قانون و شورای نگهبان خوب 
است اما برای رّد صالحیت مخالفین ما. فتنه 88 چگونه شکل گرفت، رأی 
40 میلیونی مردم که می توانست منشأ عّزت و قدرت ما در دنیا باشد، به 
خاطر هواهای نفسانی و قدرت طلبی تبدیل شد به وسیله ای برای خسارت 

زدن به اموال، آبرو، ناموس و هنجارهای ملی و مذهبی ما.
اگر پذیرفتیم که هر کس رأی اکثریت را آورد، او نماینده مردم است باید 
به آن پایبند باشیم نه اینکه اگر به نفع ما بود بپذیریم و اگر باعث شکست 
ما، بلوا به پا کنیم و بزنیم زیر میز بازی. مگر انتخابات ریاست جمهوری 
سال 92- رئیس جمهور برای اولین بار با چند رأی بیشتر از حد نصاب 

یعنی 50 درصد به ریاست جمهوری نرسید، خوب بود بعضی بگویند، قبول 
نداریم – اگر اینچنین شد سنگ روی سنگ بند نمی شود. ما پذیرفته ایم 
که تحت لوای قانونی که مؤید به تأییدات شرع است زندگی کنیم لذا باید 

در هر شرایطی به آن پایبند باشیم.
البته ما منکر خطا و اشتباه در عملکرد ناظران نیستیم ولی چاره ای 

نیست ااّل پذیرش این مکانیزم قانونی.
لذا پیغام ما به همه مسئولین و حاکمین این است که: چند صباحی 
بیشتر این حاکمیت طول نمی کشد لذا خیلی تالش نکنید برای تغییر 
قانون. یادم هســت در اواخر دولت ســازندگی، یکی از همین مدعیان 
روشنفکری و اصالحاتی که االن به دامن روباه پیر )انگلستان( پناهنده 
شده و گاه و بیگاه از لندن علیه منافع دینی و ملی ما هم سخنی می گوید؛ 
آن زمان چون دولت سازندگی را باب طبع خود می دانست، پیشنهاد می 

داد که قانونی بگذاریم که ریاست جمهوری مادام العمری شود!!!
اگر شورای نگهبان، به عنوان یک مراقب و نگهبان تیزهوش و چشم 
بینای نظام در تاریکی ها و غوغاها عمل نکند، مردم چگونه می توانند 

خواب راحت بروند.
بعضی مصوبات مجلس را ببینید، تصویب می کنند حقوق مادام العمر 
را، صالحیت دائمی نمایندگان فعلی را و ... اگر فقها و حقوقدانان شورای 

نگهبان مراقب نباشند ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.
بنی صدری ازآن بیرون می آید که با خیانت مجبور اســت با چادر و 

آرایش زنانه از کشور فرار کند.
این روزها گفتند، که دوره اول مجلس خوب بود که بدون نظارت بود 
این هم حقیقت ندارد. گرچه در آن موقع تازه انقالب کرده بودیم و شورای 
نگهبان و قانون منسجمی نداشتیم اما همان موقع هم توسط شورای 

انقالب این نظارت صورت می گرفت.
در تاریخ خونرنگ کشــور ما، شیخ فضل اله نوری ها برای اعتالی 
همین اصل باالی چوبه دار رفتند . مشروطه برای ما عبرت بزرگی است 
. کودتای 28 مرداد درس بزرگی به ما می دهد که اگر یک لحظه غفلت 

کنیم ، دشمنان و گرگان خون آشام کشور را می بلعند.
در تعبیری شورای نگهبان را چشم معرفی کردند که نمی تواند کار 
دست را انجام دهد اتفاقاً تعبیر خوبی است، اگر چشمان تیزبین ناظران 
نباشد، راه از بیراهه شناخته نمی شود و مدام باید دلواپس افتادن در چاه ها 
و چاله ها بود. بدون چشم ، تشخیص بین غذا و لجن مشکل خواهد بود. 

بدون چشم زشتی و زیبایی هم قابل رؤیت نیست. 
لذا اینکه شورای نگهبان را چشم بنامیم، تنقیص و کوچک کردن این 
نهاد نیست بلکه بسیار تعبیر بجا و درستی است چون چشم رسالت های 

بسیار سنگین و ویژه ای دارد. 
بنابراین توصیه ما این اســت که به جای گارد گرفتن برای تسخیر 
مجلس و خبرگان، دنبال حل مشکالت عدیده معیشتی مردم باشید » 
دنبال حل مشکل بیکاری باشید « دنبال حل دردها و معضالت فرهنگی 
باشید. بگذارید انتخابات مجاری قانونی خود را طی کند. مدیریت سرنوشت 

انتخابات به صالح هیچ کس و هیچ دولت و جناحی نیست.
امام آن معمار بزرگ انقالب وقتی بعضی ها در مقام تضعیف شورای 

نگهبان مسائلی را مطح می کردند، به شدت برخورد کردند و فرمودند:
» کسی که می گوید شــورای نگهبان کذا و کذاست، 
فاسد است، برای اینکه ایشان می خواستند راه تضعیف و 

شکست این دستگاه نظارتی را ببندند. «

حضرت امام خمینی )ره( :

» من کرارا گوشزد نموده ام که رابطه ما با امثال آمریکا رابطه ملت مظلوم با جهان خواران است. شما 

ای ملت عزیز که برای رضای خداوند متعال با بانگ اهلل اکبر بر دشمنان خود چیره شدید و آزادی و 

استقالل را به دست آوردید، با اتکا به خداوند تعالی و حفظ وحدت کلمه مهیا باشید برای رودررویی 

دشمنان اسالم و دشمنان مستضعفین. شما به خواست خدای تعالی پیروز هستید و بر مشکالت غلبه 

خواهید کرد « 

حضرت امام خامنه ای )مدظله( :

»به خیال خودشان در این توافقي که البته تکلیف آن معلوم نیست -نه معلوم است این جا تصویب بشود 

و نه معلوم است آنجا تصویب بشود- نیت آن ها این بود که از این توافق راهي پیدا کنند براي نفوذ در 

کشور؛ ما این راه را بستیم؛ ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادي آمریکا را در کشور 

اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسي و نه نفوذ فرهنگي. با همه ي توان -که بحمدا... این توان، امروز زیاد 

هم هست- با این نفوذ مقابله خواهیم کرد.« 
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دو هفته نامه 
خبری،  تحلیلی  و سیاسی

شهرستان مبارکه

ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم...

رسايي: دولت هيچ پروژه اي براي افتتاح 
ندارد جز دفتر بي . بي.سي و سفارت انگليس

نونهاالن زورخانه المهدی لنج
 مثل هميشه در ايران درخشيدند ...

جبهه اصالحات عبور از روحانی را با 
توهين کليد زد 
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پاسخ فرمانده سپاه واكاوي طرح پيچيده آمريكا در آستانه انتخابات...

به اظهارات 

حسن روحانی!

حمله گاز انبری !!!

هوشمندی دیده بان
 و ذکاوت فرمانده

حجت االسالم والمسلمين محمدی در خطبه های نماز جمعه مطرح كردند :
روحانی ۲ سال قبل:

 گفتم چرا می خواهید 
دانشجویان را بیاورید 
در خیابــان و بعد به 

آنها گازانبری بزنید؟!

  نباید فریب شعار تعامل را بخوریم.
  در فتنه88  منافع کشور را قربانی خواسته های نفسانی کردند. 

  آنچه در این میان، جای تأسف دارد این است که مجریان قانون که سوگند یاد کرده اند حافظ و مجری 
قانون باشند، در میدان عمل، عنان از کف داده و نسبت به اصل 99 و 98 قانون اساسی که ناظربر کلیه انتخابات 
را شورای نگهبان معرفی کرده و تفسیر قانون اساسی را هم به عهده این نهاد گذاشته بی مهری نموده و بر 

خالف نص صریح قانون آنان را از این مسئولیت خلع ید می نمایند. 
  لذا پیغام ما به همه مسئولین و حاکمین این است که: چند صباحی بیشتر این حاکمیت طول نمی کشد لذا 
خیلی تالش نکنید برای تغییر قانون. یادم هست در اواخر دولت سازندگی، یکی از همین مدعیان روشنفکری 
و اصالحاتی که االن به دامن روباه پیر )انگلستان( پناهنده شده و گاه و بیگاه از لندن علیه منافع دینی و ملی ما 
هم سخنی می گوید؛ آن زمان چون دولت سازندگی را باب طبع خود می دانست، پیشنهاد می داد که قانونی 

بگذاریم که ریاست جمهوری مادام العمری شود!!!



اسدزاده در دفتر ریاست جمهوری چه می کند؟
حمله گازانبری !!!

دروغ بزرگی که تیتر یک روزنامه های اصالح طلب شد ...

محمد رضا اسد زاده که چندی پیش با چاپ کتاب موهن »من این 
نسل« در خارج کشور و توزیع آن در خارج کشور با واکنش و انتقاد 
بسیاری از اهالی فرهنگ و نمایندگان مجلس روبرو شده بود اینبار بر 
اساس نامه ای که توسط جمعی از فعاالن فرهنگی انقالب نوشته 
شده است به عنوان عامل اصلی توقیف هفته نامه 9 دی معرفی شد.

ایشان که از فعالین ستاد میرحسن موسوی یکی از سران فتنه سال 88 
می باشند پس از برکناری از سمت خود در وزارت ارشاد، توانسته است 
ارتباطات بسیاری را با برخی از عناصر دولت و همچنین دفتر رئیس 

جمهور برقرار نماید.
در اسناد سال 88 وی از جمله امضا کنندگان بیانیه های مختلف برای 
میرحســین موسوی بوده و در نشریات کلمه و راه سبز قلم می زده 
است. اسدزاده اگرچه درقالب یک چهره فرهنگی ظاهر می شود اما از 

حمایت های چهره های سیاسی برخوردار است.
در سوابق دیگر اسدزاده آمده است که وی در سال 85 با حمایت یکی 
از آقازاده ها   محسن هاشمی   به فعالیت برای مترو می پردازد. سال 

86 بــا جمعی از آقازاده ها، ایران را به مقصد آذربایجان- باکو ترک 
می کند و در دوره آموزشــی یکی از رسانه های بیگانه شرکت می 
کند. او پس ازآن به فعالیت در کشــورهایی از جمله کویت و امارات 

می پردازد.
اسدزاده پس از بازگشت به ایران در روابط عمومی فرهنگستان هنر 
مشغول می شود و با میرحسین موسوی ارتباط می گیرد. پس از آن با 
دستور میرحسین موسوی در طبقه سوم ساختمان شیخ هادی مشغول 
به کار می شود و نشریات و وبالگ های استانی را به نفع جریان یک 

جریان سیاسی فعال می کند.
عجیب تر آنکه پس از جریان فتنه از سال 89 در مجلس مسئولیت 

های گوناگونی از جمله مدیرکل روابط عمومی کتابخانه مجلس و 
مدیرکل نشریات استانی مجلس به وی داده می شود.

سال 93 پس از تالش های گوناگون جریان های مختلف فرهنگی 
دلسوز نظام، وی از مدیریت وزارت ارشاد کنارگذاشته شد اما این روزها 
حضور او در ریاست جمهوری و فعالیتش عجیب تر به نظر می رسد. 
حال مسئوالن باید پاسخ بدهند که فعال فتنه 88 که در ستاد سران 

فتنه فعالیت داشته، این روزها در ریاست جمهوری چه می کند؟

مجتبی واحدی مشاور ارشد مهدی کروبی از سران فتنه که هم اکنون 
در خارج از کشور به سر می برد در مطلبی به انتشار عکس خود و دختر 

بی حجابش در صفحه فیس بوکش مبادرت ورزیده است.
 وی مدت های مدیدی ســمت هایی هم چون ریاست دفتر کروبی 
و مشــاور رسانه ای او را بر عهده داشته و در طول سال های پس از 
فتنه به عنوان مشاور ارشد و سخنگوی مهدی کروبی به مصاحبه با 
رسانه های ضدانقالب پرداخته است.  واحدی به بهانه روز دختر اقدام 
به انتشار عکسی از خود در کنار دخترش کرده و این روز را به عطیه 
واحدی تبریک گفته است. تصویر ، چهره بی حجاب دختر بالغ واحدی 
را نشــان داده که در واقع گواه بر عدم تقید مذهبی عناصر وابسته به 
فتنه 88 می باشد. این در حالی است که در طول ماه های فتنه مدام 
سران فتنه و عوامل موثر آن ها بر تدین خویش و پایبندی شان برای 

گمراهی عموم مردم تاکید می کردند.

نمایندگان در جلســه علنی 4 اسفند 93 مجلس، تبصره 21 الیحه 
بودجه سال 1394 کل کشور را مورد بررسی و به تصویب رساندند. بر 
اساس این مصوبه درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 )افزایش قیمت 
حامل های انرژی( و 3 ) افزایش قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع 
فاضالب( قانون هدفمندی یارانه ها در سال 94 تا مبلغ 48 هزار میلیارد 
تومان تعیین می شود. بررسی ها نشان می دهد پیش بینی نمایندگان 

مجلس در اسفند ماه 93 مبنی بر درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت از 
هدفمندی یارانه ها در سال 94 تحقق نیافته و دولت برای تامین منابع 

مالی جهت پرداخت یارانه ها به مشکل جدی بر خورده است!
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بار مالی سنگین 
پرداخت یارانه ها در شــرایط ســخت تامین درآمدهای دولت گفت: 

شب های پرداخت یارانه شب مصیبت عظمای دولت است.

هنوز بخش های مهمی از سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم در افکار عمومی باقی مانده اســت، از اشاره جلیلی به اینکه 
»راه رفتن بین حق و باطل به معنای میانه روی و اعتدال نیست«، تا 
جمله رضایی مبنی بر اینکه »اگر آقای روحانی با این عصبانیت رییس 
جمهور شود چه بر سر منتقدانش می آورد«، تا فریادهای حقوقدانی که 

می گفت من سرهنگ نیستم و در دفاع از دانشجویان دفتر تحکیم 
وحدت خطاب به قالیباف گفت: »من در جلسه شورای عالی امنیت 
ملی گفتم اگر می خواهید دانشجویان را بیاورید در خیابان سپس آنها را 
گازانبری محاصره کنید برایشان پرونده بسازید این کار را انجام ندهید 

اگر هم می خواهید آزاد بگذارید آزاد بگذارید.«
اما گذشت دو سال از عمر دولت اعتدال به خوبی عیار سخنان حسن 
روحانی را نشــان داده و شاید آخرین مورد آن اتفاقات تاسف آور روز 
گذشته در برابر سفارت انگلیس بود که نیروی انتظامی که زیر نظر 
وزارت کشور عمل می کند ضمن بازداشت تعدادی از معترضان به 
بازگشایی جاسوسخانه روباه پیر در تهران،  با قلع و قمع دانشجویان 

و ضرب و شــتم آنها عیار سخنان روحانی درباره سعه صدر دولت با 
منتقدان را بار دیگر اثبات کرد و نشان داد روایت وی از جلسه شورای 

عالی امنیت ملی سال 78 نیز تا چه اندازه درست بوده است. 
حوادث چند روز گذشــته تهران در برابر سفارت انگلیس که یکی از 
شدیدترین تدابیر پلیسی برای یک برنامه دیپلماتیک بوده و از تردد و 
تجمع افراد کنار هم جلوگیری می شد تا هیچ گونه اعتراضی نسبت 
به بازگشایی سفارتخانه انگلیس انجام نشود، یادآور برخورد با طللبه 
های اصفهانی بود که به جرم استکبار ستیزی و سر دادن شعار مرگ 
بر آمریکا در مراسم تشییع شهدای غواص در این شهر، مورد برخورد  

عوامل امنیتی ترین دولت بعد از انقالب قرار گرفتند.

حال به نظر می رســد با توجه به فجایع روز گذشته در برخورد گاز 
انبری با دانشجویان، بیش از همیشه چهره امنیتی دولت یازدهم برای 
افکار عمومی روشن شده است،  و از لطایف روزگار است که چنین 
مجموعه ای مدعی برخورد آزاد یا مدنی! با منتقدان بویژه دانشجویان 
شود، لذا اگر در چنین دولتی جز  با باتوم و بازداشت برخورد دیگری با 

دانشجویان و نخبگان کشور صورت بگیرد باید تعجب کرد!

ترجمه اشتباه درباره دستور دولت آمریکا برای آزاد شدن 
صادرات نفت ایران و لغو تحریم های مرتبط با آن، در 
حالی طی چند روز اخیر با اســتقبال سایر رسانه های 
حامی دولت مواجه شد که جعلی بودن این خبر از سوی 

مقامات ارشد وزارت نفت تایید شده است.
عصر روز دوشــنبه هفته قبل ایرنــا مطلبی با عنوان 
»دستورالعمل آمریکا برای خرید نفت از ایران« منتشر 
کرد که دستمایه جریان سازی رسانه ای حامیان دولت 
درباره دستور دولت آمریکا برای آزادسازی صادرات نفت 

ایران واقع شد.
در مطلب ایرنا که به عنوان ترجمه مطلبی از ســایت 

نشریه آمریکایی آرگوس مدیا منتشر شد، اینطور آمده 
بود: »دولت آمریکا دستورالعملی تنظیم کرده است که 
به خریداران نفتی ایران اجازه می دهد تا زمان اجرایی 
شدن کامل توافق هسته ای و لغو تحریمها علیه ایران، 
از تهران نفت خام خریداری کنند. وزارتخانه های خزانه 
داری و امــور خارجه آمریکا روز جمعه دســتورالعملی 
دربــاره نحوه خرید نفت و محصوالت پتروشــیمی از 
ایران در دوران پیش از نهایی شدن تحریمهای غرب 

علیه این کشور منتشر کردند.«
* جریان سازی یک خبر اشتباه

در روز چهارشنبه هفته قبل روزنامه های حامی دولت 
در ادامه خط بزک کردن چهره آمریکا در داخل کشور، 
به شــدت روی این خبر مانور کرده و آن را با عناوین 

فریبنده ای منتشر کردند.

به عنوان مثال، روزنامه اصالح طلب آفتاب یزد عنوان 
اصلی خود را به این خبر اختصاص داده و با تیتر »رونق 
صادرات طالی ســیاه درسایه دیپلماسی لبخند: نفت 

ایران آزاد شد« آن را منتشر کرده است.
این روزنامه در مطلع گزارش خود اینطور نوشته است: 

»دولت آمریکا دســتورالعمل جدیدی درباره چگونگی 
خرید نفت خام و محصوالت پتروشــیمی از ایران در 
دوران پیش از نهایی شــدن تحریم های غرب تنظیم 
کرده اســت. بر اساس دســتورالعمل مذکور تا زمان 
اجرایی شدن کامل توافق هسته ای که حدود پنج ماه 
زمان می برد، صادرات نفت ایران به طور کامل و زودتر 
از موعد مقرر آزاد شــد. این خبر در حالی از سوی یک 
نشریه آمریکایی منتشر شد که صادرات نفت خام ایران 
در ســال های اخیر با تنگ ترشده حلقه تحریم ها به 
حدود یک میلیون و صد هزار بشــکه در روز کاهش 

یافته است.«
روزنامه جمهوری اســالمی هم در تیتر اصلی خود به 
این موضوع اشاره کرده و نوشته است: »صادرات نفت 
ایران با صدور دستورالعملی توسط دولت آمریکا تا زمان 

اجرایی شدن کامل توافق هسته ای به طور کامل آزاد 
شــد بنا بر این ایران قصد دارد تــا 7 روز آینده حجم 
صادرات نفت خود را 500 هزار بشــکه افزایش دهد. 
در این دستورالعمل جزئیات و روش جدید خرید نفت و 
محصوالت پتروشیمی از ایران در دوران پیش از نهایی 
شــدن تحریم های غرب علیه این کشور تشریح شده 

است.«

روزنامه شــرق هم تیتر اصلی خود را به این موضوع 
اختصاص داده و نوشــته است: »آمریکا مجوز فروش 
نفت ایران را صادر کرد: فروش طالی سیاه آزاد شد... 
چندسالی است که فروش نفت ایران به علت تحریم 
و تهدید مشــتریان نفتی ایران به انزوای اقتصادی، از 
سوی آمریکا دچار خلل شده و کاهش حدود 1,5میلیون 
بشــکه ای را تجربه کرده اســت. البته ایــران در این 
مدت به تولید نفت خام بدون هیچ مشــکلی ادامه داد، 
درحالی که خریداری برای نفت تولیدشده وجود نداشت. 
پس از توافق پایانی هسته ای صورت گرفته در وین که 
از آن با نام توافقی تاریخی یاد می شــود و نرمش دو 
کشور ایران و آمریکا با یکدیگر، گویا دوباره آمریکایی ها 
بر طبل توافق کوبیده اند و مجوز فروش نفت ایران را 

صادر کرده اند، البته به گفته مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران، کشور در خرید نفت ایران تحریم بوده 

نه در فروش نفت خام.«
روزنامه دانشگاه آزاد هم این خبر مبهم را با لحن قطعی 
منتشر کرده است: افزایش 50 درصدی صادرات نفت 

ایران: آمریکا تحریم را برداشت.
* ترجمه اشتباه؟

در حالی که منبع این خبرســازی رســانه های حامی 
دولت، خبر یک نشریه آمریکایی است، مراجعه به متن 
خبر نشریه آرگوس هیچ نشــانی از رفع تحریم نفتی 

ایران و آزادســازی صادرات نفت ایران ندارد، بلکه در 
آن از بررســی چگونگی تداوم تحریم های نفتی ایران 
تا زمان اجرای توافق هسته ای سخن گفته شده است!

آش خبرسازی رسانه های حامی دولت آنقدر شور شده 
که در نهایت مدیر امور بین الملل شــرکت ملی نفت 
نیز مجبور شده به میدان آمده و اعالم کند که ترجمه 

صورت گرفته از این خبر اشتباه بوده است!
سیدمحسن قمصری در گفت وگو با خبرگزاری دولتی 
ایسنا، درباره افزایش صادرات نفت ایران به میزان 500 
هزار بشکه، تصریح کرد: اصل خبر این است که آمریکا 
درصدد انجام اقداماتی است که مطمئن شود خریداران 

نفت ایران می توانند به خریدشان ادامه دهند.
وی در ادامــه با بیان اینکه این خبر ربطی به افزایش 
صادرات نفت ایران ندارد، اظهارکرد: به نظر من حتی 
می توان از این خبر چنین برداشت کرد که خرید نفت 
برای مشتریان جدید در دوران تحریم به نوعی تحریم 

است.
مدیر امور بین الملل شــرکت ملی نفت با بیان اینکه 

در حال حاضر کشــور چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، 
هند و ترکیه از مشتریان اصلی نفت خام ایران به شمار 
می آیند، تصریح کرد: افزایش صادرات نفت ایران پس 
از لغــو کامل تحریم ها صورت مــی گیرد به گونه ای 
که بالفاصله با برداشته شدن تحریم ها امکان افزایش 

صادرات به میزان 500 هزار بشکه وجود دارد.
قمصری در گفتگو با خبرگزاری رســمی وزارت نفت 
)شانا( توضیحات بیشتری هم داده است. وی با اشاره 
به خبرهای منتشر شده درباره افزایش تولید و صادرات 
نفت ایران ظرف یک هفته آینده با استناد به خبر نشریه 
آرگوس آمریکا گفت: متن انگلیســی این خبر با متن 
فارسی که در برخی از خبرگزاریهای داخلی منتشر شده 

متفاوت است.
وی بــا بیان این که در متن خبر این نشــریه آمده 
است مقدماتی در دست تهیه است تا خریداران سنتی 
نفت ایران تا پیش از لغو تحریمها همچنان از ایران 
نفت خریداری کنند، تصریح کرد: خبر این نشــریه 
حاوی دو نکته است؛ نخســت آن که هنوز اتفاقی 
در خصوص افزایش تولید نفت ایران نیفتاده اســت 
و آمریکا در حال فراهم سازی مقدمات است و دوم 
آن کــه هنوز اجازه افزایش صادرات نفت ایران داده 

نشده است.
قمصری با تاکید بر این که آمریکا تنها در حال آماده 
سازی مقدمات است، توضیح داد: این بدین معناست 
که مشتریان سنتی نفت ایران همچنان به خرید نفت 
از ایران ادامه دهند؛ بنابراین نه آزادســازی صورت 
گرفته اســت و نه فروش نفت ایران تا پیش از لغو 

تحریمها افزایش خواهد یافت.
این برای چندمین بار طی 2 ســال اخیر اســت که 
رســانه های حامی دولت با خبرسازی های دروغین 
تالش می کنند به افکار عمومی در داخل کشــور، 

چهره ای مثبت از آمریکا القا نمایند.
این در حالی اســت که رهبر معظم انقالب اسالمی 
با انتقاد از افرادی که ســعی می کنند چهره خشن 
و وحشــتناک و هیوالیــی امریــکا را توجیه کنند 
خاطرنشــان کردند: کسانی که می خواهند دشمنی 
خباثــت آلود امریکا و برخــی دنباله روهای آن را با 
بزک تبلیغاتی و رسانه ای بپوشانند در واقع به ملت و 

کشور خیانت می کنند.

در آستانه سفر استانی رئیس جمهور محترم به استان همدان، 
استانداری با صدور بخشنامه ای به کلیه مدیران دستگاه های 
اجرایی اســتان همدان دستور داد در بنرهای که برای استقبال 
از رئیس جمهور نصب می کنند، نام سازمان ها و نهادها نصب 
کننده بنر ذکر نشود بلکه بنر این سازمان ها و نهادهاي دولتی 
باید تحت عنوان »ستاد مردمی استقبال از کاروان تدبیر و امید« 

نصب شود.
در این بخشــنامه کــه یک پایگاه خبــری آن را علنی کرده، 
استانداری همدان از مدیران خواسته که در بنرهای تبلیغاتی، تنها 
تصویر دکتر روحانی قرار داده شــود و از انتشار چهره هریک از 

شخصیت های دیگر دولتی خودداری شود.
براساس اعالم خبرگزاری ها تعداد بنرهای خوش آمد گویی به 

رئیس جمهور در آستانه سفر همدان به 144 بنر رسیده است.

ســفیر انگلیس: ما سیصد سال است در این مملکت زندگی 
کردیــم و نرفتیم! میدونی چند نفر از دســت اندرکاران این 
کشور خودشــون و بچه هاشون تو دانشــگاه های بریتانیا 

تربیت شدن؟
یا تحت تربیت ما در اســترالیا و کانادا که هنوز مستعمره ی 

ِ بریتانیاست؟
آینده ی این کشــور دســِت بچه هایی است که ما تربیت 
میکنیم! پدر و مادراشــون جرات برخــورد با ما رو ندارن! ما 
تازه شروع کردیم برای همه ی ارکان حاکمیتشون از حوزه 
و مراجع)!( تا دانشگاه و مجالس و دولت برنامه ریزی کردیم!

پس بدون ما نمیریم اینا میرن . . .

خبرگــزاری بغدادیه که درحال پوشــش اخبار تظاهرات مردم 
بغداد علیه فســاد دولتی بود، خبرنگارش مردم رو تشــویق به 
شعار علیه ایران کرد... در همین حین فیلمبردارش هم شروع 

به فحش دادن کرد!

مــردم تظاهر کننــده در واکنش طوری کتکشــان زدند که 
صدابردار و چند نفر از پرسنل آنها راهی بیمارستان شدند.

ترجمه: این عاقبت هر داعشی و بعثی است که علیه جمهوری 
اسالمی ایران در تظاهرات مردم عراق علیه فساد شعار میدهد. 
مابه امر مرجعیت تظاهرات تشــکیل دادیم و به جنگ داعش 
رفته ایم در حالی که 99% از تســلیحات حشدالشــعبی )بسیج 
مردمــی عــراق( را ایران تامین می کند. عــراق و ایران یک 
کشورند )واحد و متحد اند(. این یک تهدید برای همه داعشی 

و بعثی ها است. ما شما را به خاک می مالیم.
پسران امام علی )ع(

ارتباط گیری مستمر فعال فتنه 88 با چهره های دولتی

روحانی ۲ سال قبل: گفتم چرا میخواهید دانشجویان را بیاورید در خیابان و بعد به آنها گازانبری بزنید؟! 

 ستاد مردمی استقبال ... 

  دیالـوگ مانـدگار فیلـم قالده 
های طـال دربـاره »انگلیس«

  واکنـش جالب مـردم عراق به 
سردادن شـعار علیه ایران 
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شب پرداخت یارانه، شب عزای دولتدختر مشاور کروبی کشف حجاب کرد !

نـفت ایـران آزاد شـد؟



پاسخ فرمانده سپاه به اظهارات حسن روحانی

پـول دکل گمشده پیـدا شد !!!

جبهه اصالحات عبور از روحانی را با توهین کلید زد 

علت مخالفت نتانیاهو با توافق وین مشخص شد

با حمله نمي توانستيم به اندازه توافق برنامه هسته اي ايران را عقب برانيم
فرید زکریا تحلیلگر آمریکایي در دفاع از توافق هسته اي 
با ایران نوشت: نمي توانستیم برنامه هسته اي ایران را به 
اندازه اي که با توافق به عقب راندیم، به واسطه حمله نظامي 
به عقب برانیم. وي ضمن تحلیلي که پاسخ به انتقادهاي 
سناتور شــومر دموکرات است و از سوي واشنگتن پست 
منتشر شده نوشــت: به نظر من این توافق ناقص است 
اما توافقي اســت که شامل تعدادي از بازرسي هاي جامع 
و سرزده، پروتکل هاي قابل راستي آزمایي و اقدامات قابل 
بازگشتي اســت که تاکنون درباره آن مذاکره شده است. 

توافقنامه 159 صفحه اي با ایران را مي توان با ســندي 
که آمریکا در ســال 1994 با کره شمالي داشته، مقایسه 
کرد. توافق با کره شــمالي سندي 4 صفحه اي مبهم با 
پادمان هاي بازرسي و اجرایي اندکي بوده است. وي ادامه 
مي دهد: شــما به این توافقنامه اعتراض داشتید اما هیچ 
اشاره اي به این موضوع نکردید که در آغاز این توافقنامه  و 
پیش از آنکه هرگونه کاهش تحریمي صورت بگیرد چه 
اتفاقي خواهد افتاد. ایران باید 98 درصد از اورانیوم 5 درصد 
غني شــده خود و تمامي اورانیوم 20 درصد غني سازي 

شــده خود را نابود کند و همچنین مي بایست دو سوم از 
سانتریفیوژهاي پیشرفته خود را ذخیره سازي کند و راکتور 
پلوتونیوم غیرعملیاتي شــده اراک را نیز بازطراحي کند. 
تمامي این اقدام باید به گونه اي تکمیل شــود که باعث 

رضایت آژانس بین المللي انرژي اتمي شود.
زکریا خاطرنشان کرد: این بسیار سخت است که تصور 
کنیم کمپین حمله نظامي جدي علیه ایران بتواند برنامه 
هسته اي ایران را به اندازه اي که این توافق به عقب  رانده، 
متوقف کند. به طور مثال تاسیســات فردو در عمق کوه 

قرار دارد و احتماال بتواند از تمامي بمباران هاي متمرکز 
نجات یابد. 

زکریا در ادامه تصریح کرد: آقاي شومر شما استدالل کرده اید 
که بازگرداندن سریع تحریم ها علیه ایران طاقت فرسا خواهد 
بود. ما باید اسناد مختلف را خوانده باشیم. چیزي که من 
دیده ام این اســت که شــامل مکانیزم اعمال اتوماتیک 
تحریم ها علیه ایران اســت و این اعمال مجدد تحریم ها 

مي تواند به صورت یکجانبه توسط واشنگتن انجام شود.

»توصیه« و ســپس »تهدید« سرانجام به 
»توهین« ختم شــد. اصالح طلبان پس از نسبت 
دادن صفات مثل »فرصت پیش آمده«، »رحم اجاره ای«، 
»فرزندخوانده« و »حسین قلی خانی« خطاب به دولت 

یازدهم وارد فاز جدیدی شده اند.
جریان سیاســی اصالحــات با آگاهــی از افتراق ها 
گفتمانی میان آنان و دولت یازدهم تالش های منفرد 
خود را برای تصاحب کرسی های سبز بهارستان آغاز 
کردند. آنان آتیه سیاســی جریان خــود را در گروی 
حضور اثرگذار در مجلس شورای اسالمی می دانند اما 
موانع مستحکم قانونی سودای پیروزی گسترده را از 
آنان گرفته است بنابراین چپ گرایان سپهر سیاست 
در تکاپو بــرای قربانی کردن دولت در انتخابات آتی 
هستند؛ آنان به پاستورنشینان عامل پیروزی انتخابات 
92 را اصالح طلبان معرفی می کنند و به آنان یادآوری 
می کنند کــه بقای گفتمانــی دولت در زیر ســایه 
سیاسی اصالحات رقم خواهد خورد. در شرایط فعلی 
اصالح طلبان تندرو شاهد عدم تحقق مطالبات خود 
نسبت به دولت هستند بنابراین خط »تخریب« و خط 
»توهین« مانند دولت دهم مجدد احیا کرده اند؛ که به 

بررسی بخشی از آن می پردازیم.
نشــریه حزب کارگزاران ســازندگی؛ 

»روحانی« را دروغ گو معرفی کرد!
 حجت االســالم حســن روحانی در جریان ســفر به 

نیویورک، در پاسخ به پرسش کریستین امانپور، مجری 
شبکه تلویزیونی در خصوص بازداشت  روزنامه نگاران در 
ایران گفت: »فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری، 
یا به خاطر فعالیت رســانه ای دستگیرشده باشد« این 
اظهارات رئیس جمهور بهانه ای شد تا حمالت سنگینی 
از ســوی حامیان اصالحات متوجه رئیس جمهور شود. 
نشریه »صدا« از گروه مجالت هم میهن به سردبیری 
قوچانی )عضو حزب کارگزاران( به بازتاب نظرات برخی 
از کاربران در صفحه فیس بوک این نشریه درباره سخنان 
حجت االســالم روحانی با کریستین امان پور پیرامون 
روزنامه نگاران زندانی پرداخت؛ این نشــریه در صفحه 
112 در بخش »شــبکه هم میهن« با درج عبارت های 
توهین آمیز به شخصیت رئیس جمهور محترم هجمه وارد 
کرد و ایشان را »دروغ گو« خواند؛ بخشی از این نظرات 
که نشریه صدا، ارگان حزب کارگزاران چاپ کرده است 

را ازنظر می گذرانیم:
عباس لعل بر: واقعاً برای روحانی متأسفم...دروغ دروغه 
چه احمدی نژاد بگه چه روحانی... به قول مهسا امیرآبادی: 
یکی به من پاســخ دهد خط اعتــدال آقای روحانی از 
کجا می گــذرد؟ از دروغ گویی و فریب؟ از متهم کردن 
روزنامه نــگاران زندانی که برای تقویت دولت ایشــان 
ســکوت کرده اند و از حقشان گذشته اند؟! یکی به من 

پاسخ دهد...
محمدجواد خواجه یزدی: فکر می کنم بعد از احمدی نژاد 

دروغ گفتن دولتمردان مخصوصاً وقتی خارج از کشور 
میرن عادی شده و فکر می کنن کسی متوجه نمی شه! 
یعنی چه که روزنامه نگاری به جرم روزنامه نگاری زندانی 
نیست؟ پس این روزنامه نگارا به جرم سبزی فروشی خارج 

از محدوده تو زندان هستند؟
حامــد اژدری: دروغ محــض، راه هــای بهتری برای 
پیچوندن خبرنگار هست؛ متاسفانه روحانی تبحر نداره و 

تو این زمینه سریع به دام خبرنگار میافته .
توهین بی ســابقه تندروهای اصالحات به 

رییس جمهور:
محسن رهامی، رئیس کمیته انتخابات اصالح طلبان، از 
چهره های تندرو که پس از اغتشاشات 18 تیر 78 تاکنون 
وکیل پرونده افراد فتنه گر اســت؛ در سخنانی بی سابقه 
به رییس جمهور محترم توهین کرد. رییس شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحات در جلســه پرسش و پاسخ 
که در ســالن اجتماعات فرهنگیان شهر ایالم در جمع 
اصالح طلبان این شهر برگزار شد، اظهار داشت: »یک 
شخص با رأی احزاب، اشخاص و انجمن ها باال می آید 
و رئیس جمهور می شود، اینکه آن آقا )روحانی( بگوید من 
به هیچ حزبی وابسته نیستم نشان از . . . اوست ، از کجا 
آوردید؟ ما ده  به  ده و شــهر به شهر گشتیم و آراء را به 
 حساب جاری شما حواله  کردیم ، مگر ما مرض داشتیم 
که هزینه دادیم ، اگر کمک نمی کردیم جلیلی به روی 

کار می آمد.«

پروژه عبور از روحانی:
»پروژه« عبور از روحانی از 24 خرداد 1392 زیرپوســت 
جریان اصالحات کلید خورده است اما در طی دو سال 
صــدارت گفتمان »اعتدال« بر مســند نمود عینی آن 
»محدود« و »مقطعی« بوده اســت و به نظر می رسد 
با افزایش امکان پیوند سیاســی میــان حامیان دولت 
یازدهــم و اصول گرایان حامی الریجانی که محوریت 
ائتالف بر عهده کاظم جاللی و محمدباقر نوبخت است؛ 
اصالح طلبان جایگاه خود را در آرایش سیاسی مجلس 
دهــم درخطر دیده اند؛ از یک ســو، طیف اصلی حامی 
دولت از ائتالف سیاســی با آنان امتناع می کنند و حتی 
رییس جمهور از پذیرش نقش »میانجی« میان آنان و 

شورای نگهبان برای تأیید صالحیت ها ابا دارد و از سوی 
دیگر، حزب کارگزاران سازندگی با تمام توان لجستیک 
سیاســی - رســانه ای خود محوریت اصالحات برای 
انتخابات بهارستان را تصاحب کرده است و طیف تندرو  
حزب منحله مشارکت و سازمان منحله مجاهدین- که 
خود را اصالح طلب اصیل می دانند، نقش حاشیه ای را 

ایفا خواهند کرد.
شرایط ســخت حاکم بر طیف حامی فتنه سبب شده 
است که زبان »توهین« را به جای »شکوه« و »گالیه« 
انتخاب کنند تا عبور از روحانی با توهین به شخصیت 
و منش ایشان همراه باشد تا این بار تاکتیک تخریبی 

اصالحات بر روی دوستان فصلی آنان امتحان شود.

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در حاشیه جلسه قرارگاه تحول و تعالی سپاه در واکنش به 
سخنان اخیر برخی از مسئوالن، اظهار داشت: برخی معتقدند رفتارهای 
ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود و می گویند ما هر طوری 
که می خواهیم نمی توانیم حرف بزنیم و عمل کنیم؛ چون دیگران در 

مقابل ما واکنش نشان می دهند!!
وی افزود:  این اولین آثار زیر ســؤال بردن عزت نظام و شور و شعور 
جامعه انقالبی و ملت مقاوم ماســت که در اوج قدرت باید بر اساس 
این دیدگاه، رفتار خود را با عمل دشــمن تنظیم کنیم!! و به تعبیری 
صریح تر این یعنی آغاز فرسایش استقالل و عزت نظام اسالمی و 

انقالبی ایران.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه تعالیم اهل بیت علیهم السالم و منش 
سیاسی حضرت امام)ره( به ما می آموزد باید آزاد، مستقل و قدرتمند، 
به دستاورد آینده انقالب، یعنی تمدن اسالمی بیاندیشیم و در مقابل 
نفوذ و اراده دشمنان مستحکم و پایدار ایستادگی کنیم، گفت: کسانی 
که می خواهند با این سخنان مغایر با اصول انقالب و فرمایشات رهبر 
معظم انقالب اسالمی، روزنه های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در 
کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده سازی چنین تفکری را 
نخواهیم داد.  وی پیرامون سخنانی که تضعیف شورای نگهبان را 
به دنبال دارد، گفت: این گونه گویش ها که در آن تضعیف ارکان 
مؤثر انقالب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت 

ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: کسانی که از مسیر همین شورا و با 
بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه 

مدیریت کشور را یافته اند، باید گفتار سنجیده تری داشته باشند.
سرلشــکر جعفری با اشاره به ســفارش امام خمینی)ره( مبنی بر 

اینکه »نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهارنظرها 
و ابراز عقیده ها به گونه ای غلــط عمل کنیم که حزب اهلل عزیز 
احساس کند جمهوری اسالمی دارد از مواضع اصولی خود عدول 
می کند« اظهار داشت: به مسئوالن محترم نظام توصیه می کنیم 
این سفارش حضرت امام)ره( را مشی خود قرار داده و اجازه ندهند 
برای جلب رضایت نســبی نظام سلطه و شیطان بزرگ، باورها و 

ارزش های انقالبی جامعه زیر سوال برده شود.
وی در پایان تأکید کرد: سپاه پاســداران در کنار مردم غیور و با 
ایمان ایران اسالمی محکم ایستاده و به برکت این ایستادگی و 
همدلی و همزبانی، اجازه نفوذ سلطه گران را در هیچ عرصه ای به 

یاری خدای بزرگ نخواهیم داد.

آیت اله محمد مهدی شب زنده دار در درس خارج فقه خود که 
در مســجد اعظم قم برگزار شد، با اشــاره به حمایت آیت اله 
وحید خراســانی از مقام معظم رهبری گفت: آیت اله العظمی 
وحید خراسانی که ما بیست و چند سال خدمت ایشان مشرف 
می شدیم و تلمذ کردیم، چند بار در جلسات مختلف فرمودند 

»کارهای آقای خامنه ای بر اساس موازین است«.
وی ادامه داد: یعنی ایشان ضوابط شرعی را مراعات می کنند 
و اصل در این است که هوا و هوس ندارند و وقتی تشخیص 
می دهند که این حکم، حکم خداســت به آن عمل می کنند 
و این یک شــهادت بزرگی است.اســتاد دروس خارج حوزه 
علمیه قم گفت: در جلسه دیگری هم آیت اله وحید خراسانی 
از آیت اله خامنه ای و پدر ایشان تعریف کردند، بنابراین وقتی 
مقام معظم رهبری به حرم اهل بیت و قم مشــرف می شوند، 

وظیفه همه ما است که از مقام شامخ ایشان تجلیل کنیم.
وی بیان داشــت: این تجلیل، تجلیل از اسالم، مذهب، اهل 
بیت و مرجعیت بوده و شــکر نعمت حکومت اســالمی است 
که خداوند متعال به این مملکت ارزانی داشــته است. آیت اهلل 
شــب زنده دار ادامه داد: اگر خدای ناکــرده در اثر بی تفاوتی 
موجب شــویم که عظمتی که خدا به این انقالب داده کاسته 

شده و یا کمرنگ شود، پیش خداوند معذور نیستیم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفــت: مرحوم امام 
خمینی )ره( حاضر نبودند که حتی یک طلبه  پشت سر ایشان 
راه برود وقتی که دیدند در مقابل طاغوت باید عظمت اسالم 
را نشــان داد به منزل علمای دیگر می رفتند و همه اینها به 
این دلیل بود که حکومت وقت بداند که این آقا تنها نیست.

اســتاد دروس خارج حوزه علمیه قم افزود: آیت اله بهجت هم 

در آن دوران هر روز مدت زمانی به منزل امام می آمدند و بر 
می گشتند و علت این اقدام نیز این بود که اعالم کند که امام 
خمینی پشتیبان دارد. وی تصریح کرد: اگر می گوییم که باید 
در مراسم استقبال شرکت گســترده داشته باشیم، برای این 
است که چشم دشمنان اسالم کور شود و این اظهار ارادت و 
پشــتیبانی کردن نتایج بسیاری دارد.آیت اله شب زنده دار ادامه 
داد: همه ما در مراسم استقبال و جلساتی که بعد از آن برگزار 
می شــود به قصد قربت الهی، برای عظمت اسالم و حضرت 

بقیة اله و خود ایشان باید حضور گسترده داشته باشیم.

آیت ا... جنتي خطیب موقت نمازجمعه تهران در خطبه هاي 
این هفته با اشــاره به موضوع مذاکرات هســته اي و توافق 
ایران و 1+5 گفت: بحث هســته اي یک بحث ملي اســت 
و نبایــد به آن به صورت حزبي، جناحي و جریاني نگاه کرد 
و نباید از آن اســتفاده ابزاري داشــت و در انتخابات به طور 

نامناسب از آن سوءاستفاده کرد.
وي به بیانات مقام معظم رهبري در روز عید فطر اشــاره و 
تصریح کرد: بیانات رهبر معظــم انقالب در نماز عید فطر 
کامل بود و همانطور که ایشــان بارها تاکید کردند مواضع 
ما در مقابل آمریکا فرقي نکرده است و همچنان جمهوري 

اسالمي ایران ضد استکبار و حامي مظلومین است.
آیت ا... جنتي خاطرنشــان کرد: تیــم مذاکره کننده زحمات 
زیاد و شبانه روزي کشــیدند و اگر ممکن بود در مذاکرات 
100 درصد نتیجه مي گرفتند اما 100 درصدي نشــد و البته 
چاره اي هم نبود و آمریکا و دیگر کشورها هم انتظار حصول 
نتیجه 100 درصدي به نفع خودشان داشتند و به هر حال در 

مذاکرات باید بده بستان شود.
وي تاکید کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبري متن جمع 
بندي باید به دقت مطالعه و در مسیر قانوني خود بررسي شده 
و در بخش هایي که امکان سواســتفاده طرف مقابل است 
باید به دقت بررســي شود چون آمریکایي ها اگر 100 امضا 
هــم بدهند، در آخر زیر امضاهایشــان مي زنند و فقط از ما 

مي خواهند که متعهد باشیم.
وي همچنین با تقدیر از تالش هاي قوه قضاییه در خصوص 
بررسي پرونده اخیر یکي از متهمان گفت: آیت ا... الریجاني 
و همکارانشان در قوه قضاییه کار بسیار بزرگي انجام دادند 
و توانســتند پرونده اي که بیش از 20 هــزار صفحه دارد را 
با وجود فشــار بر افراد، مسؤولین و مقامات بررسي و حکم 
عادالنــه اي را صادر و اجرا کنند. ایــن حکم براي خیلي ها 

گران تمام شد.
آیت ا... جنتي تصریح کرد: گزارش هایي به دســت ما رسیده 
اســت که عده اي در آینده به دنبال آن هســتند که با نشر 
حرف هاي راســت و دروغ قدرت قــوه قضاییه را بگیرند تا 

جرات برخورد با آن ها را نداشته باشند.

کدام بُعد احمدی  نژاد پررنگ  تراست؟شبح ترسناک روحانی 
یا پاشنه آشیل منتقدان؟

درروزهایی که تیم محوداحمدی نژاد مشغول ثبت شکایت 
ازاعضای دولت روحانی هســتند وحتی پــای خود رییس 
جمهورسابق هم به این ماجرابازشده،اصالح طلبان وحامیان 
دولت اعتدال همچنان با یک دوگانگی درنحوه برخورد با او 

روبرو هستند.
به گــزارش گروه سیاســی صراط،اصالح  طلبــان حامیان 
دولت،ازطرفی،بازگشت احمدي  نژاد را شبحي ترسناک براي 
خود مي بینند وهنوز اطمینان ندارند که با بازگشــتد و با رها 
وحتی با افرادی مانند خود روحانی،بتوانند با وی رقابت کنند.

اینان گارهازســوی برخــی اصالح طلبــان ازجمله صادق 
زیبــاکالم بــا صراحــت بیشــتری عنــوان شدهاســت. 
اوبارهاازاینکهاحمدینژاد هنوز ده میلیون رای درکشــوردارد 

سخن گفته بود.
درمقابل ایــن ماجرا،برخی ازعملکرد دولــت احمدی نژاد 
تاکنــون چندبارازســوی اصــالح طلبان وحامیــان دولت 
تدبیروامید،مانندپتــک برســراصولگرایان ومنتقدان دولت 

کوبیده شده است.
حامیان دولت روحانی،تاکنون ازهیچ تالشــی برای تخریب 
دولت پیشــین،فروگذارنکرده اند با این وجود،این دوگانگی 

برخورد بااحمدی نژاد همچنان دراردوگاه آنها دیده میشود.
به بیان ســاده تر،آنها اگرچه هرروز بُعدی ازآنچه را تخلف 
یااشــتباهات دردولــت احمدی نــژاد می داننــد، پررنگ 
میکنند،اماهنوزنمیدانند این برجسته سازی »مردی که اکنون 
رفته است« همچنان او رادر قامت یک رقیب برای خودشان 

نگاه خواهد داشتی اخیر.
سوال مهمتر در اردوگاه دولت واصالح طلبان این است که 
اگراحمدی نژاد رقیب آنها باقی بماند،میتوانند براوپیروز شوند 

یا خیر؟

گفت: باالخره ماجرای پول های مسدود شده ایران که قبل 
از توافق مبلــغ آن را 150 میلیارد دالر اعالم کرده بودند و 

حاال می گویند فقط 6 میلیارد دالر است به کجا کشید؟
گفتم: قبل از توافق می گفتنــد 150 میلیارد دالر که همه 
مردم را مشــتاق توافق کنند و حاال که وقت پاســخگویی 

به وعده هاست می گویند حداکثر مبلغ آن 6 میلیارد است.
گفت: ولی باید با صراحت و به روشنی پاسخ بدهند که چرا 

150 میلیارد ناگهان به 6 میلیارد رسیده است؟
گفتم: چه عرض کنم؟! اســتادی داشــت ورقــه یکی از 
دانشجویان را تصحیح می کرد، دید در محل پاسخ به سؤال 
نوشته اســت، جواب سؤال در پشت ورقه است. استاد رفت 
پشت صفحه دید نوشته؛ استاد عزیز! اگر جوابی داشتم که 
همان جا می نوشتم، آوردمتون اینجا که خلوت باشه و بهتون 

بگم جان مادرت از این سؤال ها نکن!

   حكم اخیر قوه قضائیه 
برای خیلی ها گران تمام شد 

   اصالح طلبان بر سر 
دوراهی

   پشت ورقه)گفت و شنود(
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کارهای آقای خامنه ای بر اساس موازین است

با وجود برمال شــدن پشــت پرده دکل 87 میلیون دالری 
و نقش آفرینی فرزند یک وزیــر دولت اصالحات و بعضی 
افراد ذی نفــوذ دیگر در این پرونده، دالل مشــهور نفتی 
ارتباط خود با شــرکت دین را تکذیب می کند، اما اســناد 
جدید ثابت می کند تمام وجــوه پرداختی برای خرید دکل 

فورچونا به حساب وی واریز شده است.
 با وجود برمال شــدن پشت پرده دکل جنجالی 87 میلیون 
دالری و نقــش آفرینــی آقــازاده وزیر اصالحــات، رضا 
مصطفــوی طباطبایــی، بعضی مدیران و افــراد مرتبط با 
شرکت تاسیســات دریایی، دالل اصلی این قرارداد که به 
»قمار باز کرســنتی« معروف شده اســت ارتباط خود را با 
شــرکت دین و واریز پول دکل به مبلغ 87 میلیون دالر به 
حســاب خود را تکذیب می کند، اما اســناد جدید به خوبی 
ثابــت می کند که تمامی وجوه پرداخت شــده برای خرید 

دکل فورچونا به حساب وی واریز شده است.
بر اســاس این گزارش، رضــا مصطفــوی طباطبایی که 
تصاویر قمار وی فضای مجازی را پر کرده است، به بهانه 
تحریم هــا و عدم تمایل شــرکت GSP  رومانی )مالک 
اصلی دکل( به معامله مســتقیم با شــرکت های ایرانی، به 
عمر کامل الســواده یکی از کارمندان خود دستور می دهد 

شــرکت DEAN  LEGAL  FZE  را در امــارات 
ثبت و تاسیس کند.

با معرفی این شــرکت واسطه به تاسیسات دریایی نخستن 
قســط به مبلغ 17 میلیون و 400 هزار دالر به حساب این 

شرکت واریز شده است . 
پس از این واریز، چک ضمانت این شرکت به همین مبلغ 

برای شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده است.
 نوع ارز این چک به درهم اســت که به تایید این شرکت 

نیز رسیده است.

نشریه آمریکایی-صهیونیستی الگماینر درباره مخالفت شدید 
نتانیاهو با توافق وین نوشت: این مخالفت های شدید سرمایه 
الزم را برای عرضه این توافق در داخل ایران داد و این منطق 
شکل گرفت که وقتی مخالفت اسرائیل تا این حد شدید است، 

حتما آنچه شکل گرفته برای ایران خوب است!
آرون دیوید میلر کارشــناس ارشد موسسه وودرو ویلسون در 
مطلبی که نشریه الگماینر)نشریه ای آمریکایی-صهیونیستی( 
منتشر کرد، به تحلیل توافق وین پرداخت و نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی را عاملی مهم در دستیابی به این توافق معرفی 
کرد. در این مطلب با عنوان »نتانیاهو برای توافق هســته ای 
باید جایزه نوبل بگیرد«! می نویسد: اگر این توافق اجرا شود، 

نخست وزیر اسرائیل است که باید جایزه صلح نوبل بگیرد.
وی در ادامه به مواضع جنجالی و شدید نتانیاهو علیه ایران از 
سال ها پیش پرداخته و معتقد است این جاروجنجال ها بود که 
باعث شد آمریکا متحدان خود را برای مذاکره و توافق با ایران 

پای میز بیاورد و در نهایت به توافق وین ختم شود.
کارشــناس مؤسسه ویلســون همچنین در پایان به مخالفت 
شدید نتانیاهو با توافق ژنو، لوزان و نهایتا توافق وین پرداخته 
و می نویســد این مخالفت های شــدید سرمایه الزم را برای 
عرضه این توافق در داخل ایران داد و این منطق شکل گرفت 

که وقتی مخالفت اســرائیل تا این حد شدید است، حتما آنچه 
شکل گرفته برای ایران خوب است!

علی رغم فضاســازی های رســانه ای درباره اختالف و تیره 
شــدن رابطه واشــنگتن و تل آویو درباره توافق هســته ای، 
نتیانیاهو چندی پیش گفته بود: برای روحانیونی که در تهران 
حکومت می کنند، اســرائیل شیطان کوچک و آمریکا شیطان 
بزرگ است.آنها می گویند که اسرائیل همان آمریکا و آمریکا 
همان اسرائیل است.آنها در این مورد کامال درست می گویند.

ما در کنار آمریکا هستیم و آمریکا کنار ماست.
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پرده  ای دیگر از هویت امنیتی آقای رئیس جمهور و دولت یازدهم

هاموند در گفت و گو با بی بی سی : موضع ایران نسبت به اسرائیل اندکی تغییر کرده است

چرا کسی به »سانسور« در »قرن ۲۱« و »در جمهوری اسالمی«، اعتراض نمی کند؟

چرا اصالح طلبان دشمن خرازی شدند؟!

دستور دســتگیری به جرم استکبار ستیزی /
بازداشت فرزند شهید در مراسم تشییع شهدای 
غواص در اصفهان به اتهام ترویج شعار مرگ بر 
آمریکا/ با بگیر و ببند نه فریاد حزب الهی ها ساکت 

می شود و نه توافق وین خوب!

در آستانه تشــییع شهدای اســتقامت، تنها دغدغه 
شــورای تأمین اســتان اصفهان، خفه کردن صدای 
استکبار ستیزی و مقابله با نشر شعار مرگ بر آمریکا 
بود؛ بطوریکه منزل شهیدی که چند شبانه روز است 
سربندهای »مرگ بر آمریکا« و تصاویر رهبر انقالب 
و بیرق های استکبارستیزی در آن تهیه میشد محل 

دستگیری فرزند شهید، طلبه والیی مهدی امینی شد.
به گزارش خبرنگار رجانیوز؛ یک روز قبل از مراسم تشیع 
پیکرهای پاک 50 شهید استقامت شهدای غواص در 
اصفهان مانده اســت که خبری دلخراش روحیه ی 
جوانان مومن و انقالبی شهر اصفهان که چندین ماه 
است مشتاق برگزاری مراسمی باشکوه برای یونس 
های گمگشته و جوانان استکبار ستیز دیروز و شهیدان 
گلگون به خون امروز هستند را برهم می زند. به حکم 
شورای تامین استانداری اصفهان حوالی ساعت 5 بعد 

از ظهر روز گذشته دو تن از فعاالن فرهنگی اصفهان، 
طلبه والیی مهدی امینی )فرزند شهید( از منزل شهید 
به شماره حکم 38396/455/94 دستگیر شده و بدون 
این که خانواده های آن ها را در جریان بگذارند به نقطه 

ی نامعلومی انتقال می یابند.
تهیه سربند ها و بیرق های »مرگ بر آمریکا« برای 
تشییع شهدای امروز اصفهان از جمله فعالیت ایشان 
برای مراسم تشییع بوده است. شعاری که این روزها در 
این دولت جرم است و باید برای جلوگیری از این جرم 

به خانه شهید تعرض نمود!!
در همین راستا نیز طلبه دانشجو محسن ربانی در خیابان 
دستگیر شد! و در راســتای جمع آوری پالکاردهای 
استکبارستیزی به چند کانون فرهنگی اصفهان از جمله 

کانون جواد االئمه تعرض گردید!!
ماجرا وقتی غم انگیز تر می شود که می بینیم مراسم 
شهدای غواص اصفهان که با حضور بی سابقه و پرشور 
جوانان و مردم اصفهان، تجلی گاه و زنده کننده ی پیام 
خون شهیدان که همان استکبارستیزی، آمریکاستیزی 
و مبارزه ی با ظالمان و گردنکشان هر عصری است، 
سعی شده با فشار و برنامه ریزی مفصل اعوان و انصار 
دستگاه های امنیتی و دولتی اصفهان به مراسم ختم و 
ترحیمی تبدیل شود که در آن اجساد مطهر شهیدان 
فقط تشییع شــوند و سپس مردم و جوانان اصفهانی 
باید حمد و سوره ای می خواندند و خیلی آرام متفرق 
می شدند! که با هوشیاری و روحیه انقالبی مردم، این 
پروژه نیز به شکست انجامید بطوریکه ندای مرگ بر 

امریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل سرتاسر 
مراسم شکوهمند روز گذشته اصفهان را در بر گرفته بود 
و تالش های نیروهای امنیتی برای به پایین کشیدن 

پالکاردهای انقالبی مردم بی ثمر ماند.
مراسمی که پخش کننده گان سربندها و و پالکاردهای 
»یازهرا« و »مرگ بر آمریکا« توبیخ می شدند و در آن 
دست نوشته های صادقانه ی مردم که حاوی شعارهایی 
همچون »خون شهیدان ما قابل اکسید نیست«، »نه 
سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا«، »دستاوردهای هسته 
ای را ارزان نفروشیم« و... بودند، یکی پس از دیگری 

توسط افرادی ناشناس در کسوت ماموران امنیتی پایین 
کشیده شده و یا پاره می گشتند.

این مراســم در حالی برگزار گردید که به واعظین و 
مداحان انقالبی اصفهان اجازه سخنرانی و مداحی داده 
نشــد و زمانی که از یکی از مداحان مراسم سوال می 
شود که چرا در رابطه ی با هدف و راه این شهیدان که 
همان نبرد با آمریکا و مستکبرین است شعر و دکلمه ای 
نخوانده اید؟ این گونه پاسخ می دهد که: »قبل از مراسم 

در جلسه ای توجیهی از سوی یکی از مسولین دولتی 
برگزاری مراسم به ما تکلیف شد که فقط روضه بخوانیم 
و حرفی از سیاست و آمریکا و استکبار و مذاکرات هسته 

ای و از این قبیل مسائل به میان نیاوریم!«.
بازداشت چند تن از فعاالن مردمی و فرهنگی چندساعت 
قبل از مراسم و رفتارهای امنیتی و سرکوبگرانه ی مردم 
که در باال به گوشه ای از آن ها اشاره شد، همه وهمه 
دســت در دست هم داد که مراسمی باشکوه که می 
توانست همانند مراسم تشییع غواصان شهید در شهر 
تهران که جلوه ای از شور استکبارستیزی مردم انقالبی 
ایران و بســتری برای ابراز عقاید واقعی ملت مومن و 
همیشه در صحنه ی ایران پیرامون نوع تعامل با جامعه 
ی بین المللی بود؛ تبدیل به مراسمی خشک و بی روح 

و فرمایشی شود.
این اتفاقات در حالی در اصفهان رخ داده است که حسن 
روحانی در تبلیغات انتخاباتی خویش خود را نه سرهنگ 
بلکه حقوق دان معرفی کرده بود و با شــعار اعتدال 

توانست پیروز انتخابات شود.
برخورد و دستگیری کسانی که پیرو منویات رهبری در 
مسیر مبارزه با استکبار ستیزی امریکا قدم برداشته اند 
این سوال را در ذهن جاری می کند که آیا پس از توافق 
وین، دولت یازدهم مخالف ادامه روند استکبار ستیزی و 
مقابله با امریکا است؟ هر چند در آبان 1392 نیز زمانی 
که بیلبوردهای صداقت امریکایی در تهران و چندین 
کالن شهر کشور نصب شده بود دولت و حامیان آن 
علیه این بیلبوردها اعالم مواضع کردند بطوریکه که 

افخم سخنگوی وزارت امور خارجه دولت یازدهم نصب 
این بیلبوردها که در مسیر حرکت انقالب اسالمی بوده 

است را یک کار غیر قانونی اعالم نمود.
این اقدامــات دولت یازدهم در خصــوص برخورد با 
منتقدین نیز مسبوق به سابقه بوده است، بطوریکه اخیرا 
هفته نامه 9 دی را که به نقد فنی توافق وین پرداخته 
بود توقیف نمود و پایگاه اطالع رسانی رجانیوز و روزنامه 
کیهان نیز به همین بهانه تذکر گرفته اند. هر چند روند 
دو ســاله برخورد با منتقدین با انواع روش ها در دولت 
یازدهم، برخالف اصــول آزادی بیان و مش تبلیغاتی 
حسن روحانی در تبلیغات انتخابات سال 92 می باشد، 
اما برخورد مستقیم و امنیتی با مردم و تشکالت مردمی 
که علیه امریکا و استکبار، هم مسیر با انقالب اسالمی 
اقدامات فرهنگی را انجام می دهند، شیوه جدیدی است 

که در دولت یازدهم در پیش گرفته شده است که می 
بایست پاسخگوی این عملکرد خود باشد.

قابل توجه است ، با این بگیر و ببندها آقای روحانی نمی 
تواند،  فریاد عزتمندانه را ساکت کند و نه توافق دور از شان 

مردم انقالبی ایران، به توافق خوب تبدیل خواهد شد!

که  گذشــته  هفته 
کامــران نجف زاده 
و  خبرنــگار صــدا 
بخــش  در  ســیما 
پایانی »صرفا جهت 
اطالع« این جمالت 
را گفــت: » اگر می 
این  به  خبرها  بینید 
صورت شده بدانید حقوق ما دست دولته و اگه غیر 
این عمل کنیم بودجه صدا و سیما را نمی دهند و 
حقوق ما را قطع می کنند پس مجبوریم بگیم همه 
جا آرومه...«، منتظر حمالت رسانه های »دربست 
در اختیار دولت« به این خبرنگار ســیما بودیم که 
اتفاقا یکی از روزنامه هایی که به شــدت از شعار 
»مرگ بر آمریکا« ی مردم در روز تشییع شهدای 
غواص عصبانی بود وظیفه حمله به نجف زاده را 
به عهده گرفت و در نوشته ای که با تعبیر »مجرِی 
خود بامزه و طناز پندار« شــروع می شد، به صدا و 

سیما حمله کرد.
به گزارش خبرنگار »خبرنامه دانشجویان ایران«؛ 
این روزنامه چنــدی پیش بهنوش بختیاری را به 
خاطر اینکه گفته بود: »دوست دارم جامعه شناسی 
بخوانم تا مثال بعد از توافق هسته ای سریع ذوق زده 

نشوم و به عواقب و آینده آن فکر کنم، مثال درباره 
این که بعد از ترکمانچای چه اتفاقی افتاد«!، دلقک 

وار و سخیف خطاب کرده بود.
رســانه ها و روزنامه های متعدد اصالح طلب در 
دوسال گذشته کمترین انتقاد اصالح گرایانه ای به 
دولت روحانی نداشته اند و صرفا »توجیه گر وضع 

موجود« بوده اند.
شــکل گیری »جریــان نومحافظــه« کار از دل 
»اصالح طلبی سابق«، به شدت رسانه ها و روزنامه 
های موسوم به اصالح طلب را منفعت محور کرده 
اســت. این روزنامه ها حتی پــس از اجرای حکم 
مهدی هاشمی رفسنجانی با افتخار در مقام دفاع 
از یک »آقازاده فاسد« تیترهای افتخار امیزی بدرقه 
راه وی کردنــد، در حالی که مهدی هاشــمی، نه 
روشنفکری ترقی خواه بود، نه یک مدیر بروکرات 
موفق و نه حتی بازیگر سیاسی قابل توجه. او تنها 
و تنها فرزند هاشمی رفسنجانی بود و روزنامه های 
اصالح طلب که این روزها هاشــمی را مرکز ثقل 
حیات سیاســی خود می بینند، تالش کردند او را 
فاسد ننامند تا مگر پدر از دست این روزنامه ها آزرده 
خاطر نشود و احتماال منافع آتی این رسانه ها را به 
خطر نیندازد. به واقع می توان گفت، دیگر حتی در 
نظر هم هیچ وجهه اصالح طلبانه ای، حتی وجهه 

مذموم آن وجود ندارد و »اصالح طلبی سابق« در 
یک »نومحافظه کاری« منفعت محور هضم شده 
است، که در جای خود قابل بحث است. و نمادهای 
فراوانــی دارد. از جمله آن تالش این جریان برای 
شــکل گیری »توافق به هر قیمت« و استفاده از 
منافع پسینی آن بود. یکی از اعضای حزب اتحاد 
ملت که بدیل مشارکت سابق است، به صراحت، 
تشکیل حزب جدید را نتیجه مستقیم توافق وین 
می داند. درباره »نومحافظه کاری« بیشتر هم می 
شود حرف زد، اما در این نوشته سخن دیگری مد 

نظر است.
کنایــه اخیر کامران نجف زاده را که در کنار اتفاق 
های دوسال گذشــته ارتباط صدا و سیما با دولت 
می گذاریم، با یک رویکرد کامال همراه با حذف و 

سانسور از سوی دولت مواجهیم.
علیرغم اظهارات متعدد روحانی در نقد شنوی و البته 
توهین های مکرر و همراه با عصبانیت به منتقدان 
مانند»بروید به جهنم« و ... رویکرد تحکمی دولت 
در مواجهه با صدا و ســیما در ســی و هفت سال 

گذشته بی سابقه بوده است.
تاکیــد بر انتخاب مجری توســط نهاد ریاســت 
جمهوری در گفتگوهای زنده و مستقیم با مردم و 
حذف مجریانی که توانایی پرسش و سوال کردن 

را دارنــد و گزینــش مجریانی 
که کمتر به مباحث سیاســی و 
اقتصادی آشنایی دارند، تا حدی 
با ضعف همــراه بود که یکی از 
مجریان با سابقه سیما از نشستن 
مقابل رییس جمهور و ســوال 

کردن از وی حذف شد.
گویا یکــی از مجریــان خانم 
برای گفتگو حتی  انتخاب شده 
نمی دانســته ایــن دولت)یعنی 
دولــت روحانی( دولــت چندم 

است و به خاطر همین برای نهاد ریاست جمهوری 
مطلوب تر به نظر می رســیده اســت. سانسور، 
جلوگیری از طرح پرسشهای اقتصادی مردم، عدم 
پاسخگویی شفاف به ســواالت اقتصادی و عدم 
توجه به اقتصاد و معیشــت مردم در گفتگوهای 
رییس جمهور با مردم کار را به جایی رســاند که 
پس از صحبتهای رییس جمهــور درباره اثر دراز 
مدت تحریم ها، در گفتگوی آخر تلویزیونی،مجری 
زن برنامه به او گفت: مردم باید تالش بیشتر کنند 
یعنی منتظر تحول در معیشت شان نباشند؟ االن 

مردم چکار کنند؟
رویکــرد حذفی در بخورد با منتقــدان که اخیرا با 
تذکر دادن به یک ســایت و یک روزنامه منتقد و 
توقیف یک هفته نامه خودش را جدی تر نشــان 
داد، طبیعت مدل حکومتی توســعه گرای دولت 
یازدهم است. در دوران ریاست جمهوری هاشمی 

نیز فضایی مشابه اتفاق افتاده بود، به خاطر اینکه 
اونیز رویکردی مشابه داشت و در واقع وزرای امروز 

دولت روحانی همه در کابینه او بودند.
در این میان از همه سکوت ها در قبال این مواضع 
گزنده و نگاه سلطنت مئابانه دولت، سکوت بعضی 
اهالی روشنفکری متاخر و برخی از آنانکه در دوره 
های قبلی مدعی بودند دغدغه اخالق دارند، دردآور 
تر است. گویی ریشه شریعتی ها و آل احمد ها در 
درون این جریان خشکیده است. چرا که احدی از 
روشنفکران در طی این دوسال و پس از رویکردها 
حذفی و سانسوری دولت دم برنیاورده است که چرا 

چنین می شود؟!
گویا همان دوکالم حرف حساب کامران نجف زاده، 
خبرنگار سیما از ساعتها فلسفه بافتن درباره آزادی 
بیان و امثالهم اساتید مدعی و بی کارکرد این روز و 

روزگار، جلوتر است.

خرازی در مصاحبه با مجله مثلث گفته بود: »من 
اصالح طلبی که نمادش خارج از کشور باشد و پول 
بگیرد را قبول نــدارم؛ اینکه بروند و اتهام بزنند و 
بد و بیراه بگویند و شــانتاژ کننــد را قبول ندارم. 
کســانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم 
با خارجی هــا مذاکره می کردند و به دشــمن گرا 
می دادند؛ من آنهــا را به عنوان اصالح طلب قبول 
ندارم. لیستشان را هم دارم و اگر قرار باشد روزی 
ارائه دهم، ارائه خواهم داد. منتها به سیستم امنیتی 
نخواهــم داد و اگر بخواهــم بدهم به مردم ایران 
ارائه می دهم که بدانید این آقا در دوره اصالحات 
با فالن مقام ارشــد اروپایی یا فرانسوی یا فالن 
مقام ارشد آمریکایی پنهان مذاکره کرده و گرا داده 
است. ما این را قبول نداریم. اگر قرار باشد این طور 
باشد پس حکومت شاه را بیاوریم. اگر قرار بر این 
باشد که ما ته زمین هستیم و خیلی از ما الیق ترها 
وجود دارند. کسانی که در هاروارد و جاهای دیگر 

خوب درس خوانده اند و با تمام نهادهای آمریکایی 
و اروپایی هم کانکشن دارند. اگر قرار به وابستگی 

باشد آنها بهتر از ما می توانند.«
بــه دنبال این اظهارات معــاون وزارت خارجه در 
دولــت اصالحات، طیفــی از افراطیــون مدعی 
اصالحات حمالت و ناســزاهای شــدیدی را در 

فضای رسانه ای و مجازی متوجه خرازی کردند.
رمضان زاده ســخنگوی دولــت اصالحات در این 
زمینه اتهام قاچاق نســخ خطی کتاب های قدیمی 
را متوجه صادق خرازی کــرده تا ذهن مخاطبان 
را به حاشــیه براند و خــرازی را هم مرعوب کند 
تا افشــاگری بیشــتری انجام ندهد. این طیف به 
هنگام آغاز به کار حزب ندا نیز با ترور شخصیت و 
ارعاب و اتهام سعی کردند اعضای ندا را زیر بیرق 
افراطیون به صف کنند. آنها همچنین مدعی شدند 

خرازی برانگیخته نهادهای امنیتی است.
از ســوی دیگر ســایت اصالح طلب خرداد نیوز با 

حمله به خرازی نوشــت: او عطش دارد تیتر یک 
باشــد. این روزها همه جا هســت، از آنتن صدا و 
سیما تا صفحه یک رســانه های تندرو و البته در 
کنار دیپلمات ها، نه آقای دوربینی است نه آن مرد 
کاپشن پوشــی که عالقه وافری داشت که هر روز 
روی تیتر رســانه های داخلی و خارجی جا خوش 
کند و با ادبیات و واژگان خاص می خواســت این 
میل به برون نمایی را ارضا کند اما همانند این دو 
خیلی دوست دارد که همه به او توجه کنند و بحث 

محافل سیاسی و رسانه ای باشد.
خــرداد می افزایــد: او یادش رفتــه که خود را 
دیپلمــات می داند و دیپلمات بــودن هم آداب 
و رســوم خاصی دارد، میل بــه خودنمایی او را 
دچار سردرگمی کرده و به فضاهایی کشانده که 
مشخص نیست در نهایت برای مردی که ژست 
اصالح طلبی می گیرد اما در چندین و چند جبهه 

بازی می کند، چه سرنوشتی رقم خواهد خورد.
خــرداد نیوز می نویســد: اگر تا دیــروز کیهان 
و حســین شــریعتمداری و تندترین منتقدان 
اصالح طلبان به طور تلویحی اتهام جاسوســی 

و ارتباطــات خارج از قاعــده قانونی را متوجه 
اصالح طلبان می کردند اکنون صادق خرازی به 
شــکل علنی برخی از اصالح طلبان را متهم به 

این موضوع کرده است.
در همیــن حال احمــد پورنجاتــی از اعضای 
فراکســیون مشارکت در مجلس ششم که خود 
سرگذشــت پر ماجرایی در تغییر خط و خطوط 
سیاســی دارد، با طعنه و تمسخر صادق خرازی 
نوشت: شوخی با یک فقره »آقا صادق« که این 
روزها توی بورس سرســره بازی روی پوست 

خربزه »اونا«ست! اگه گفتی چرا »این« لیست 
داره؟ واســه این که تو دیکته بیست میاره! اگه 
گفتی که شغل و کار »این« چیست؟ کالسیکه، 
»عتیقه«س بی خودی نیســت! اگه گفتی چرا 
اخم کرده طفلــک؟ چو دســتش خالیه، رفته 
توی لک! اگه گفتی چه شــد »آن آقا صادق«؟ 
ز دست »این یکی« کرده کمی دق! اگه گفتی 
دوای درد او چیســت؟ بیاد کاندید بشه، آن هم 
ســر لیست! »ندا«یت را شنیده »عمه جان« م؛ 

میگه حالت چطوره بچه جانم؟!

فیلیپ هاموند که در سفری 2 روزه در تهران به سر می برد 
در مصاحبه با رادیو 4 بی بی ســی گفت که ما نسبت به 

خطاهای ایران کور و چشم بسته نیستیم.
هاموند روز دوشنبه در گفت وگو با رادیو 4 بی بی سی گفت: 

»بریتانیا باید در روابطش با ایران محتاط باشد.«
وزیر خارجه انگلیس بعداز بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران 
گفت: »باید با احتیاط با ایران گام برداریم. میراث عمیقی از 
عدم اعتماد میان دو ســو وجود دارد و عرصه های مهمی 

هستند که سیاست هایمان تفاوت های اساسی دارد.«

هاموند خاطر نشان کرد: عدم اعتماد بین طرفین »به معنای 
صحبت نکردن نیست؛ باید جاهایی که دید مشابهی داریم 
مانند مساله داعش، با هم صحبت کنیم و با همکاری در 
این مسایل این امکان فراهم می شود که در مسایلی که با 

هم توافق نداریم به فهم مشترک و معقولی برسیم.«
وی در ادامــه گفت: هر دو کشــور برای مبارزه با داعش 
همکاری می کنند اما در مساله حقوق بشر با یکدیگر تفاوت 
دارند. هاموند افزود: »اگر با ایرانی ها صحبت نکنیم، قادر 

نخواهیم بود در توسعه سیاست ایران تاثیرگذار باشیم.«

وی در این گفت وگوی رادیویی تصریح کرد: »می توانیم 
روابطی صمیمی با ایران داشته باشیم؛ ایران کشور مهمی 
در منطقه است. هرچند تاریخ ناخوشایندی از روابط داریم اما 
بعد از چند سال و بعد از توافق این روابط درحال بهتر شدن 
است و اکنون باید به فاز بعدی وارد شویم؛ باید وارد گفت 

وگوی دو طرفه بشویم.«
هاموند با این ادعا که موضع ایران نسبت به اسرائیل اندکی 
تغییر کرده است گفت که ایران را براساس اقداماتش در 
قبال اســرائیل قضاوت می کنیم. وی به رادیو بی بی سی 

گفت »آنچــه در مورد ایران اهمیت دارد 
رفتار ایران در قبال بازیگران منطقه چه 
اسرائیل و چه دیگر کشورهاست که معلوم 
می شود که ایران دیگر تهدیدی برای آنها 

نیست.«
وی در ادامه گفتگو تصریح کرد: انگلیس 
برای تاثیر گذار بودن در منطقه باید با ایران 
که بازیگر بزرگی در منطقه خاورمیانه است، 

همکاری کند.

رونده مهدی هاشــمی پس از 1049 روز رســیدگی باالخره به 
ایستگاه پایانی رسید، ایستگاهی که مهدی هاشمی رفسنجانی را 
در تاریخ 18 مرداد 1394 روانه زندان اوین کرد تا حبس 10 ساله 
خود را در ارتباط با جرائم اختالس، ارتشا و جرائم امنیتی آغاز کند.

اما اینکه مهدی هاشمی این روزها در کدام بخش از زندان اوین 
به سر می برد و هم بندی های او چه کسانی هستند، برای خیلی از 

مردم سؤال است.
فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی این روزها در یکی از اتاق های 
اندرزگاه 7 زندان اوین به ســر می برد، جایی که بر خالف تصور 
خیلی ها نه خبری از سوئیت اختصاصی است و نه میزبانی ویژه ای 

وجود دارد.

اندرزگاه واحد 7 زندان اوین شامل 6 اندرزگاه 220 نفره است، در هر 
یک از این اندرزگاه ها 10 تا 12 اتاق وجود دارد که مهدی هاشمی 

هم در یکی از این اتاق ها تحمل کیفر می کند.
مهدی هاشمی در اتاقی که 15 تا 20 متهم مالی دیگر در آن حضور 
دارند روزهای محکومیت خود را سپری می کند، متهمینی که اکثر 

آن ها به جرم مهریه، نفقه و چک برگشتی زندانی شده اند.
ضمن اینکه علی رغم شــایعات مطرح شده، مهدی هاشمی با 
محمدرضا رحیمی و بابک زنجانی هم بند نیست و حتی هواخوری 

مشترکی هم ندارند.
بر اســاس اطالعات خبرنگار فارس،  مهدی هاشمی از تاریخ 18 
مردادمــاه یعنی روز ورود خود به زنــدان اوین تاکنون هیچ گونه 

مالقاتی نداشته اما از طریق تلفن با خانواده خود در ارتباط است.
»اخذ رشوه«  یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به 
دریافت وجوه کالن از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق 

کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود.
هاشمی میلیون ها دالر از شرکت های استات اویل و توتال گرفته 
بود تا از »نفوذ خود« استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین 

نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جورکند. 

نماینده مــردم تهران در مجلس طي تذکري از ســخنان اخیر 
رئیس جمهور در مورد شوراي نگهبان انتقاد کرد و گفت: دولت هیچ 
پروژه اي براي افتتاح ندارد جزء دفتر بي . بي.سي و سفارت انگلیس.

حجت االسالم والمسلمین حمید رسایي طي تذکري در جلسه 
علني روز یکشنبه مجلس در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور با 
تأکید بر این که » من مي خواهم از شــوراي نگهبان دفاع شود« 
اظهار کرد: طبق اصل 98 قانون اساسي تفسیر قانون اساسي به 
عهده شوراي نگهبان است و همچنین اصل 99 قانون اساسي نیز 
مي گوید نظارت بر عهده شوراي نگهبان است و ما نمي توانیم این 
را بپذیریم که با پرداختن به مسایل فرعي حواس مردم پرت شود.

وي با اشاره به این که »در آستانه هفته دولت قرار داریم« مدعي 
شد: ناکارآمدي هایي موجود است و دولت هیچ پروژه اي براي افتتاح 

ندارد جزء دفتر بي . بي.سي و سفارت انگلیس.
رسایي همچنین اظهار کرد: امام)ره( فرموده اند هر کس بگوید رأي 

شوراي نگهبان کذا است، مفسد است.

نشریه آمریکایي-صهیونیســتي الگماینر درباره مخالفت شدید 
نتانیاهو با توافق وین نوشت: این مخالفت هاي شدید سرمایه الزم 
را براي عرضه این توافق در داخل ایران داد و این منطق شــکل 
گرفت که وقتي مخالفت اسرائیل تا این حد شدید است، حتما آنچه 

شکل گرفته براي ایران خوب است!
آرون دیوید میلر کارشناس ارشد موسسه وودرو ویلسون در مطلبي 
که نشریه الگماینر)نشریه اي آمریکایي-صهیونیستي( منتشر کرد، 
به تحلیل توافق وین پرداخت و نخست وزیر رژیم صهیونیستي را 
عاملي مهم در دستیابي به این توافق معرفي کرد. در این مطلب 
با عنوان »نتانیاهو براي توافق هسته اي باید جایزه نوبل بگیرد«! 
مي نویسد: اگر این توافق اجرا شود، نخست وزیر اسرائیل است که 

باید جایزه صلح نوبل بگیرد.
وي در ادامه به مواضع جنجالي و شدید نتانیاهو علیه ایران از سال ها 
پیش پرداخته و معتقد است این جاروجنجال ها بود که باعث شد 
آمریکا متحدان خود را براي مذاکره و توافق با ایران پاي میز بیاورد 

و در نهایت به توافق وین ختم شود.
علي رغم فضاسازي هاي رســانه اي درباره اختالف و تیره شدن 
رابطه واشنگتن و تل آویو درباره توافق هسته اي، نتیانیاهو چندي 
پیش گفته بود: براي روحانیوني که در تهران حکومت مي کنند، 
اسرائیل شــیطان کوچک و آمریکا شــیطان بزرگ است.آن ها 
مي گویند که اسرائیل همان آمریکا و آمریکا همان اسرائیل است.

آن ها در این مورد کامال درست مي گویند.ما در کنار آمریکا هستیم 
و آمریکا کنار ماست.

 جزئیات محل نگهداری مهدی هاشـمی 
اوین  در 

  رسـایی: دولت هیچ پـروژه ای برای 
افتتـاح نـدارد جز دفتـر بی . بی.سـی و 

سـفارت انگلیس

  علـت مخالفـت نتانیاهـو بـا 
توافـق ویـن تشـویق ایـران بـه 

اسـت برجـام  پذیـرش 

دوکالم حرف حساب کامران نجف زاده



نخستین روزهای تیر 88 حتی روزنامه جمهوری اسالمی 
هم در ستون سرمقاله خود فرازی کوتاه را به نصیحت فالنی 
اختصاص داد؛ »چرا وقتی قانون اساسی، شورای نگهبان و 
ســاز و کار انتخابات را قبول نداشتید، نامزد شدید؟!« این 
جمله پرسشــی کامال دقیق، دقیق تر هم می شود اگر این 
بار، مخاطب را شــخص عالیجناب قرار دهد. مع االسف 
ایشان هنوز انتخابات برگزار نشده، در رد شورای نگهبان، 
حرفهای ناصحیح می زند. باری این نهاد را بی هیچ سندی 
متهم می کند به تقلب، دگر بار، و باز هم بی هیچ ســندی 
متهم می کند به نیت انجام تقلب! اگر مالک، نه »افراد« 
بلکه »حق« است، باید از هر آنکه شورای نگهبان را متهم 
به تقلب می کند، پرسید؛ »چرا وقتی قانون اساسی، شورای 
نگهبان و ســاز و کار انتخابات را قبول ندارید، می خواهید 

کاندیدا شوید؟!«
گمانم خمینی بت شــکن هم مثل ما، نظام 300 هزار 
شهید جمهوری اسالمی را مسخره آقایان نمی دانست؛ »هر 
کس بخواهد فســاد کند و به مردم بگوید که این شورای 
نگهبان کذا و این مجلس کذاست، این فساد است و مفسد 
است یک همچو آدمی. این مفسد فی االرض تحت تعقیب 

باید قرار بگیرد«.
گمانم خامنه ای بت شــکن هم مثل مــا، نظام 300 
هزار شهید جمهوری اسالمی را مسخره آقایان نمی داند؛ 
»نظارت استصوابی شورای نگهبان، پایه ها و ریشه هایش 
در قانون اساســی است و در قانون عادی هم همان تأیید 
شــده و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی 
و معمولی نیســت. برای آن است که یک آدم ناباب، یک 
آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکز حساس وارد نشود. این 
نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست، در مورد 
ریاست جمهوری هم هست. حاال شما ببینید یک آدم حراف 
پشت هم اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی 
هم داشته باشد و خودش را به شکلهای گوناگونی بیاراید و 

اینجا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و 
رئیس جمهور شود، تکلیف مملکت چه می شود؟! 
نظارت استصوابی برای همین است که جلوی ورود 
آدمهای فاقد صالحیت را چه در مجلس، چه در 
ریاست جمهوری و چه در بقیه جاها مثل مجلس 
خبرگان بگیرد و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس 

شوند«.
متاسفانه بعضی ها به جای آنکه مشغول مقوله خدمت 
باشــند، نظارت اســتصوابی را می زنند و یا خواهان عهده 
گرفتن بخش مهمی از بدیهی ترین تکالیف شواری نگهبان 
می شوند! ایشــان همان به در شب واریز یارانه به حساب 
ملت، از فرط دلواپسی »عزا« نگیرند، انجام امور سایر نهادها 
پیشکش! اگر »نظارت استصوابی« نباشد، رئیس جمهور با 
لباس زنانه از کشــور فرار خواهد کرد! اشاره ما به آن روز 
است که فقدان نظارت استصوابی، از جاسوسی در مایه های 
بنی صدر، رئیس جمهور روی دست جمهور گذاشت! امروز 
اما نشان به نشان این همه حرف ناصحیح، آنهم نه توسط 
اپوزیسیون، بل توســط افراد دست اندرکار، فرض است بر 
شورای نگهبان، عمل به مر قانون نظارت استصوابی کند. 
نظارت استصوابی اهرمی دست اصول گرایان برای حذف 
اصالح طلبان نیست؛ وظیفه ای خطیر روی دوش شورای 
نگهبان برای طرد افســاد طلبان و اصحاب فتنه اســت. 
بعضی ها اگر خیلی دوست دارند بدانند »اهرم« چیست و 
دست کیســت، باید مروری دوباره کنند این جمله معاون 
رئیــس جمهور را، آنهم در گوش خبرنگار BBC؛ »توافق 
هسته ای اهرمی در اختیار اصالح طلبان ایران در مقابل سایر 
گروههای سیاســی قرار می دهد«! سوای این حرفها، اگر 
قرار بود تایید صالحیت نامزدها برعهده قوه مجریه باشد، 
باید دید دولت قبل اصال صالحیت آقای روحانی را تایید 
می کرد که حاال ایشان بخواهند مواضعی از این قبیل اتخاذ 
کنند؟! من یک سئوال اساسی دارم؛ »واقعا در دستگاه اجرا 

کار نیست که علی الدوام این همه سخن غیر مرتبط بیان 
می شود؟!« مگر این مردم، رئیس جمهور معین می کنند که 
معاون ایشان به جای حل معضالت عدیده زیست محیطی، 
خوراک سیاسی دست رسانه روباه پیر بدهد؟! اساسا کار خانم 
ابتکار چیســت؟! اصوال کار وزیر نفت چیست؟! کار وزیر 
مسکن چیست؟! کار خود رئیس قوه مجریه چیست؟! واهلل 
تخریب شورای نگهبان، طبق نص صریح روح اهلل و خلف 
حکیم روح اهلل، وظیفه دشمن است، نه دوست! آنهم دوستی 
که هزار کار نکــرده، و هزار بار هم چنان روی زمین مانده 
دارد! جوری حضرات، مقابل شورای نگهبان گارد گرفته اند 
کانه یکی از مفاد توافق هسته ای، تخریب این نهاد است! 

چه خبر است؟
احیانــا می خواهم ببینم جز طعنه پرانی علیه شــورای 
نگهبان و منتقد و آحاد ملت و فالن قشر و بهمان صنف، 
و یا جز مودب و باهوش خواندن دشمن، کار دیگری ندارند 
آقایان؟! ظاهرا ندارند که به جای ایراد ســخن در راستای 
حل مشکالت مردم، مجلس شلوغ پلوغ اول را »بهترین 
مجلس تاریخ جمهوری اسالمی« می خوانند! این فرموده 
آخری، شگفتا! حتی بنا به خاطرات عالیجناب هم سخنی 
نادرست است! آقای رفسنجانی در خاطرات خود نوشته اند؛ 
»اگر در مجلس اول، نیروهای حزب جمهوری اسالمی و 
عناصر دلسوز و متدین نبودند، هیچ معلوم نبود گروه های 

مخرب چه بالیی می خواستند سر کشور بیاورند!«
حاال این شد »بهترین مجلس«؟! اصال فرض را بر این 
می گیرم که جز حرف سیاسی زدن، کار دیگری ندارند! الاقل 

درست حرف سیاسی بزنند!    )نویسنده : حسین قدیانی(
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واکاوي طرح پیچیده آمریكا در آستانه انتخابات

آقای علوی امیدواریم سایر اطالعاتتان این گونه نباشد!

یک انحراف تاریخی ...                                           

بررسي فتنه 88 به دلیل پیچیدگي و مخاطراتي که براي 
کشور ایجاد کرد از اهمیت ویژه اي برخوردار است. سران 
کاخ سفید، دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوري 
دهم در ســال 1388، با طراحي عملیات مخفي سعي 
کردند با بي ثبات ســازي محیط داخلي کشورمان، به 

ساختارشکني مبادرت ورزند.
انتخابات سال 1388

1. ســیمورهرش  نویســنده معروف امریکایي- در 
تابســتان 1387 طي مقاله اي در نیویورکر مي نویسد: 
»سال گذشته)2007( کنگره امریکا با درخواست بوش 
براي حمایت مالي از یک عملیات مخفي علیه ایران 
موافقت کرد. این عملیات، که به عنوان یک حکم ریاست 
جمهوري امضاء شده است، براي بي ثبات سازي رهبري 
ایران طراحي شــده است. تالش براي تضعیف دولت 
ایران از طریق کار بر روي گروه هاي مخالف و ارائه پول 
به آن ها به منظور تغییر رژیم در ایران از جمله اقدامات 

تصویب شده در دستور بوش بود.«
2. ژنرال میرزا اسلم بیگ  رئیس پیشین ارتش پاکستان- 
نیز مي گوید: »اسناد بي چون و چرایي وجود دارد که بر 
دخالت امریکا در قضایاي انتخابات ایران داللت دارد. این 
اسناد ثابت مي کند که سازمان سیا، 400 میلیون دالر در 
داخل ایران به منظور بروز یک انقالب مخملي پس از 

برگزاري انتخابات، هزینه کرده است.«
3. پــاول رابرتز  معاون خزانــه داري دولت ریگان و از 
چهره هاي سیاسي برجسته این کشور- در مقاله اي در 
نشریه امریکایي کانتر پانچ مي نویسد: »گزارش هایي 
وجود دارد که حاکي از کمــک مالي دولت امریکا به 

بمب گذاري و کشتار در داخل ایران است.«
4. پاول رابرتز با اشاره به برخي عملیات هاي امریکایي 
در پیروزي انقالب هاي مخملي در کشورهایي همچون 
گرجستان و اوکراین مي نویسد: »قطعا چنین احتمالي 
نیز مطرح اســت که کاندیداي شکست خورده، یعني 
میرحسین موســوي و حلقه پشتیبانش به عنوان اجرا 

کننده خواسته هاي امریکا هماهنگ شده باشند.«
5. خانم هیالري کلینتون در کتاب گزینه هاي دشوار که 
در سال 2014 منتشر شد، مي نویسد: » تیم من در وزارت 
خارجه مدام با فعاالن در ایران در تماس بود. مداخله اي 
اورژانسي هم براي جلوگیري از تعطیلي توییتر به منظور 
تعمیر و نگهداري انجام داد. اگر توییتر قطع مي شــد، 

معترضان از یک ابزار کلیدي ارتباطي محروم مي شدند.«
6. هیالري کلینتون در ادامه مي نویسد: » من تأسف 
خوردم که با صداي بلندتر و با لحن شدیدتر صحبت 
نکــردم و دیگران را به انجام ایــن کار دعوت نکردم. 
بنابراین پس از سرکوب جنبش سبز در ایران، تالش ها 
براي ارائه ابزار و فناوري فرار از سرکوب و سانسور دولتي 
به فعاالن طرفدار دموکراسي را افزایش دادم. طي چند 
سال بعد، ده ها میلیون دالر سرمایه گذاري کردیم و بیش 

از پنج هزار فعال را در سراسر جهان آموزش دادیم.«
* انتخابات سال 139۲

با نزدیک شــدن به انتخابات خرداد 1392، سران کاخ 
سفید و غربي ها به تدریج اهداف و برنامه ریزي خود را 
براي بي ثبات سازي محیط داخلي ایران آشکارتر کردند:

1. برنارد کوشنز  وزیر خارجه پیشین فرانسه- در دي 
1391 در مصاحبه با شبکه العربیه مي گوید: »امیدوارم 
انتخابات ریاست جمهوري سال آینده ایران، زمینه ساز 

سرنگوني نظام ایران شود.«
2. شرمن  نماینده دموکرات کنگره امریکا- نیز در 14 
مرداد 1391 مي گوید: »ما مایل به سقوط رژیم ایران به 
شکل سقوط شاه با حضور میلیوني مردم در خیابان هاي 
تهران هستیم و این سناریویي است که تحریم ها قصد 

به وجود آوردنش را دارد.«
3. هیالري کلینتون در کتاب گزینه هاي دشوار مي نویسد: 
» رئیس جمهور ]اوباما[ تصمیم گرفت زمان آن رسیده 
تا فشارها را افزایش دهد و گزینه مقابل رهبران ایران را 
تیزتر کند... وقتي تحریم ها در دستور کار قرار گرفت... 
من معتقد بودم... تحریم هاي شدید و جدید را از طریق 
شوراي امنیت تصویب نماییم. در تمام طول سال 2010، 
به شدت تالش مي کردیم تا براي خود رأي جمع کنیم. 
من با تالش هاي گسترده دیپلماتیک، خودم را غرق در 
این موضوع کردم... در نهایت شوراي امنیت سازمان ملل 
قطعنامه 1929 تحریم ها را با رأي 12 به 2 تصویب کرد. 
این قطعنامه دقیق ترین و شدیدترین تحریم هاي تاریخ را 

علیه ایران تصویب کرد.«
4. هیالري مي نویسد: » فشارها علیه ایران را افزایش 
مي دادیم، به امید آن که محاسبات رهبران ایران را تغییر 
دهیم. دولت اوباما و کنگره از طریق قوانین و اقدامات 
اجرایــي با یکدیگر هر کاري مي کردند تا تحریم هاي 
شدیدتر و سخت تري را اعمال کنند، که همه بر اساس 

اقدامات اولیه در شــوراي امنیت بود که تابستان سال 
2010 تصویب شد.«

5. هیــالري کلینتــون در کتاب گزینه هاي دشــوار 

مي نویسد: »هدف ما این بود که آن قدر فشار مالي به 
رهبران ایران، از جمله علیه سوداگري هاي تجاري و رو 
به رشد ارتش این کشور وارد کنیم تا هیچ راهي نداشته 
باشند، جز این که با یک پیشنهاد جدي به میز مذاکره 

برگردند.«
انتخابات ســال 1388 امریکایي ها را در رســیدن به 
اهدافشان ناکام گذاشت. شاید به همین دلیل است که 
هیالري کلینتون مي نویسد: » نیمه دوم سال 2009 پر 
از تحوالت غیرمنتظره اي بود که بحث هاي بین المللي در 
مورد ایران را به طور چشم گیري تغییر داد. اول، انتخابات 
ایران بود. ماه ژوئن، احمدي نژاد پیروز انتخابات ریاست 
جمهوري اعالم شد؛ انتخاباتي که از هر لحاظ، اشکاالت 

عمیق داشت، اگر نگویم تماماً تقلب بود«!
در سال 1392 نیز امریکایي ها به دنبال سقوط جمهوري 
اســالمي ایران بودند. تحریم ها هم در همین راســتا 

شکل دهي شده بود.
همین که اصولگرایان پیروز نشدند و روحاني به ریاست 
جمهوري رســید؛ امریکایي ها راضي بودند. کلینتون 
در کتابش مــي آورد: » مردم ایران در روز انتخابات، در 
ماه ژوئن ســال 2013 در گروه هاي بسیار بزرگ پاي 
صندوق هاي رأي رفتند و طي انتخابات یک ســویه، 
روحاني را انتخاب کردند. این بار خبري از تالش براي 
عوض کردن نتایج و یا سرقت آراي مردم در انتخابات 
نبود. مردم به خیابان ها ریختند و شعار دادند: » زنده باد 

اصالحات «!
هر دوي انتخابات در سال 1388 و 1392 توسط دولت 

احمدي نژاد انجام شده بود، تفاوت نگاه هیالري کلینتون 
را باید از اصالح طلبان سؤال کرد.

چرا خانم هیالری كلینتون از شعار »زنده باد 
اصالحات« لذت می برد؟!

کلینتون مي نویسد: »هدف ما این بود که رهبران ایران با 
یک پیشنهاد جدي به میز مذاکره برگردند.«

شاید این حرکت، گامي براي ورود برخي از اصالح طلبان 
به مجلس شوراي اسالمي یا خبرگان رهبري با هدف 

پي گیري اجراي سناریوي امریکایي جهان خوار است.
انتخابات سال 1394

چه این که المانیتور معتقد اســت: »توافق هســته اي 
مي تواند به پیشرفت تالش هاي روحاني در ایفاي چنین 
نقشي کمک کند و انتخابات آتي مجلس در سال 2016 

مي تواند اقدام اولیه در این زمینه باشد.«
به یقین هدف امریکایي ها باالتر از این حرف هاست. 
آن ها به چیزي کم تر از سقوط جمهوري اسالمي ایران 

راضي نمي شوند.
1. کنت تیمرمن عضو ارشد سازمان سیا- در سال 1377 
مي گوید: »ما باید درصدد روي کار آوردن یک حکومت 

دموکراتیک به جاي حکومت روحانیت باشیم.«
2. این عضو ارشد سازمان سیا راه رسیدن به چنین هدفي 
را این گونه ترسیم مي کند: »برقراري روابط به معناي ختم 
انقالب است، زماني که ستون مبارزه با امریکا فرو ریزد، 
کل انقالب فرو خواهد ریخــت... در این راه ما باید از 
روحانیون مخالف رژیم ایران و عناصر خواهان تغییر رژیم 

حمایت کنیم.«
3. ادوارد شرلي مسئول پیشین شبکه جاسوسي سیا در 
ایران- نیز به تیمرمن مي گوید: »کلید اصلي براي ایجاد 
یک تغییر بنیادین در سیاست هاي ایران، از بین بردن 
خصوصیات انقالبي رژیم ایران است، این فقط با تحریم 
اقتصادي به دست نمي آید؛ بلکه باید نفوذ روحانیون از 
بین برود و عقاید انقالبي از درون تهي بشــود... اگر ما 
بتوانیم تحریم هاي شدیدي علیه رژیم اسالمي اعمال 
کنیم طبیعتاً سیاست فرسوده سازي این رژیم از لحاظ 

عقیدتي براي ما جذابیت خاصي پیدا مي کند.«
در ادامه تحریم، شاید مذاکرات در همین جایگاه نشسته 
است. برخي پا را فراتر از مذاکرات گذاشته اند و به دنبال 
ارتباط با امریکا هســتند؛ هدفي که امریکا در آستانه 

انتخابات سال 1394 به دنبال آن است.

متأسفانه باید اذعان كنیم برخی از خواص 
گرفتار این دام شده اند:

1. آقاي هاشمي رفسنجاني در تاریخ 1394/5/13 در 
اجالس مدیران و رؤساي آموزش و پرورش مي گوید: 
»... ادامه این راه)تحول و تغییر( ســخت است و مردم 
باید از تحولي که ایجاد کرده اند پاسداري و حراست کنند. 
یکي از جاهایي که این تحول بروز مي کند و از کارهایي 
بود که نمي گذاشتند انجام شود و هنوز هم براي انجام 
شدن آن دست و پا مي زنند، مسأله مذاکره با امریکا بود و 

هم اکنون تابوي مذاکره با امریکا شکست«!
2. وي همچنین مي گوید: »این توافق مرا به یاد فتح 

خرمشهر و پیروزي پذیرش قطعنامه انداخت.«
3. هاشمي رفسنجاني مي افزاید: » بازگشایي سفارت 

امریکا در ایران غیر ممکن نیست.«
حسین علیزاده هم معتقد است: »مهم ترین تأثیر مستقیم 
توافق هســته اي تغییر رفتار رژیم جمهوري اسالمي 
اســت؛ تغییري که جمهــوري را از ماهیت انقالبي و 

استکبارستیزي اش دچار استحاله مي سازد.«
رابرت لیتواک کارشــناس اندیشــکده ویلسون- نیز 
مي گوید: » این توافق موجب تقویت جناح میانه رو در 
داخل ایران گشته و ایران را در مسیر اجتماعي مطلوب 

امریکا قرار مي دهد.«
* هشداری جدی

مواظب باشیم در زمین دشــمن بازي نکنیم؛ در دام 
دشمن نیفتیم و به نفع امریکا حرف نزنیم.

امام خامنه اي عزیز در 19 دي 1391 فرمودند: »انسان 
با هوشــیاري و زیرکي، حرکت هاي دشمن را تفّرس 
کند، زیر نظر بگیرد و هدف هاي دشمن را کشف کند؛ 
این خیلي مهم است. اگر شما در یک مبارزه شخصي، 
در یک دفاع شــخصي که در مقابل یک حریف قرار 
مي گیریــد، بتوانید حرکت او را پیش بیني کنید، هیچ 
ضربه اي نخواهید خورد. اگر حواستان پرت شد، غافل 
شدید، تمرکز را از دست دادید، به چیز دیگري سرگرم 
شدید، نتوانستید پیش بیني کنید که او چه کار مي خواهد 
بکند، حتماً ضربه مي خورید. دشمن که نخوابیده؛ او بیدار 

است.«
طرح هاي پیچیده دشمن را بررسي کنیم. هدف آنان 
را بازخواني نماییم و با بصیرت و دقت، نقشه دشمن 

را خنثي سازیم .

  این چه حرف باطل و غلطی است...!!

 بدون شرح ....!!!

در حالی که مســاله عبور تیم مذاکره 
کننده هسته ای دولت یازدهم از خطوط 
قرمز رهبر انقالب دیگر نیازی به توضیح 
نداشته و حتی وزیر امور خارجه کشورمان 
در جلسه علنی مجلس با اذعان به اینکه 
برخی از خطوط قرمز هســته ای رعایت 
نشــده گفته بود: در حد توان اکثر خطوط 

قرمز را رعایت کرده ایم«، اما چند شــب 
گذشته حجت االسالم علوی در سخنانی 
تعجب بر انگیز با انتساب سخنی به مقام 
معظم رهبری گفت:»حتی رهبری فرمودند 
این خط تبلیغی دروغ که گفته میشــود از 
خطوط قرمز عبور شــده اســت صحت 

ندارد«.
به گزارش رجانیوز وزیر اطالعات دولت 
یازدهم چند شب گذشته به مناسبت هفته 
دولــت با حضور در برنامــه نگاه یک در 
قسمتی از سخنان خود که به مساله توافق 
و مذاکرات هســته ای اختصاص داده بود 
گفت: »مقام معظم رهبری اعالم کردند 
که مسئوالن مذاکرات در برابر بی صداقتی 
آمریکا رفتار انقالبی از خود نشــان دادند 
و تیم مذاکره کننــده را افرادی را متدین، 
امین، متعهد و شجاع خطاب کردند و حتی 
فرمودند که این خط تبلیغی دروغ که گفته 
می شــود از خطوط قرمز عبور شده است 

صحت ندارد«.
اما در حالی وزیر اطالعات در این برنامه 
ســخنانی را از لســان رهبر انقالب بیان 
داشته اند که یک جستجو ساده اینترنتی 
در سخنان مقام معظم رهبری اختالف این 
ســخنان با واقعیت را روشن می سازد. در 
همین راستا مقام معظم رهبری در بیاناتی 
که در دیدار با مســئوالن نظام در تیر ماه 

امسال بیان داشته بودند، فرمودند:
» آنچــه بنده اینجا در این جلســه یا 
در جلســات عمومی میگویم، عیناً همان 
حرفهایی است که در جلسات خصوصی 

به مسئولین، به رئیس جمهور محترم و به 
دیگران میگویــم. این خّط تبلیغی ای که 
دیدیم و می بینیم دنبال میکنند که بعضی 
از خّط قرمزهایی که رسماً اعالم میشود، 
در جلســات خصوصی از آنها صرف نظر 
میشود، حرف خالف واقع و دروغی است. 
آنچه ما اینجا به شما میگوییم یا در جلسات 
عمومی میگوییــم، عیناً همان حرفهایی 
است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت 
مذاکره کننده، همانها را بیان میکنیم؛ حرفها 

یکی است«.
در واقع بیانات مقام معظم رهبری در 
این دیدار ناظر به سخن افرادی است که 
پیش از این تالش می کردند تا بگونه ای 
عنوان دارند که ایشان در جلسات خصوص 
از خطوط قرمز خــود صرف نظر کرده و 
زمین بازی مشخص شده برای تیم مذاکره 
کننده هسته از جانب ایشان چندان اهمییتی 
هم ندارد و می توان با عبور از این خطوط 
قرمز زمین بازی را در موضوعات دیگر نیز 
دنبال نمود. این درحالی اســت که ایشان 
اصال تا به حال ســخنی مبنی بر رعایت 
تمامی خطوط قرمز هسته ای از جانب تیم 

مذاکره کننده بیان نداشته اند.
در مجموع می توان گفت برداشــت 
اشتباه که از سهو در استماع دقیق بیانات 
مقام معظم رهبری ناشی میشود می تواند 
به عنــوان عاملی در وارونــه جلوه دادن 
واقعیت و ایجــاد تغییر در بینش صحیح 
مســئوالن مبدل شــود، به گونه ای که 
انتقاد مقام معظم رهبری از انتساب برخی 
از سخنان به ایشــان را به گونه ای دیگر 

برداشت نمایند.
در انتها به نظر میرسد دقت بیشتر وزیر 
محترم اطالعات دولت یازدهم در سخنان 
خود و مداقه بهتری در بیانات مقام معظم 
رهبری در ارائه تحلیل منطبق با واقعیت از 
این توافق کار گشا باشد و از سوی دیگر 
متمرکز شدن توان وزیر اطالعات در حوزه 
تخصصی در جهت حفاظت از خراب کاری 
دشــمنان نظام و تالش آنها برای نفوذ از 
طریق نقاط ضعف این توافق نتایج بهتری 
را به دنبال داشته باشد. چرا که در صورت 
تــداوم نگاه غیر دقیق در این وزارت خانه 

باید منتظر عواقب خطر ناکی بود.

یک انحراف تاریخی، یــک عدم بصیرت و یک 
عدم اگاهی در یک پیــچ تاریخی در یک مجموعه، 
زمانی که عمار شــهید شــد و کسی نبود که فضای 
رسانه ای و صحنه توجیهی را مدیریت کند، جانوری 
به اســم اشــعث بن قیس مدیریت صحنه را دست 
گرفــت و یک جنگ روانی درســت کرد و با حضور 
همه بــزرگان مدیریت کرد. کار کشــاندن به آتش 
بس و مصالحه با دشــمن و مذاکرات و اجازه حضور 
فرماندهــان را در مذاکرات ندانــد و باالخره آدم بی 

خاصیتی مثل ابوموسی اشعری پای میز مذاکره رفت.
در مذاکره قرار شد علی )ع( و معاویه را خلع کنند 
و برنامه این شد که فکت شیتی، مصاحبه مطبوعاتی 
مــی کنیم و مــی گذاریم کنار هــر دو رو. باالخره 
ابوموسی اشــعری گفت انگشترم را در میارم و علی 
)ع(  را خلع می کنم و عمر و عاص معاویه را جعل کرد 
و به همین ســادگی بیش از 1400 ســال زمانی بر 
مردم گذشت که االن هر روز جمعه ناله و گریه می 

کنند که امام از راه بیاید.

]دکتر حسن عباسی[

واکنش تند رییس دســتگاه قضا به جنجال سازی های 
روحانی

رییس قوه قضاییه در جلسه مســئوالن عالی قضایی 
گفت: برخی کســانیکه در جریان فتنه 88 فتنه گر بودند 
و برخــی از آن ها محکومند، حاال آمده اند و لعاب و رنگ 

عوض کرده اند و احزابی درســت می کنند و می خواهند 
در صحنه بیایند. 

آیــت اهلل صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه  در 
جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به برخی فضاسازیها 
در خصوص وظایف شــورای نگهبان اظهار کرد: چرا فضا 
ســازی می کنیم و حرفهای حاشــیه ای می زنیم، اینها 
جدال هایی در کشــور راه می اندازد. راه و تفســیر قانون 
اساسی روشن است، وظیفه شورای نگهبان چگونه است؟ 

استصوابی یا نه؟  این تفسیر شده و معلوم است.
وی ادامه داد: گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، آقایی 
که هم به دیانت و هم انقالبی بودنش اعتقاد دارم سخنی 
گفتــه که فقط از مجــاری قانونی چهارگانــه می توانیم 
نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد 
انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صالحیت نداریم این 
چه حرف باطل و غلطی اســت و برای کســی است که 

قانون را نمی شناسد.
 آیــت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه اصل بر برائت، 
ســخنی عوامانه اســت، تصریح کرد: اگر اینطور نباشــد 
هرکســی در قانون وصفی را می آورد. بخشی که نظارت 
می کند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه 
اســت. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا 
باید این اوصاف را داشــته باشــند. اگر شــورای نگهبان 
بخواهــد صالحیت ها را تائید کنــد، باید اوصاف را احراز 

کند. بنابراین ما عدم احراز صالحیت هم داریم. 
وی با بیان اینکه چرا برخی آقایان در خصوص شورای 
نگهبان فضاســازی می کنند و حرف های حاشیه ای می 
زنند و جدال به راه می اندازند؟، گفت: از شــورای نگهبان 
می خواهیم در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، 

پای ارزشهای انقالب محکم بایستد.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه یکی از شــواهد بر 
ســالمت انتخابات این اســت که دائم عالیق و گرایش 
های مختلف سیاســی بر سرکار آمده اند، روشن است که 
غربالگری خاصی صورت نمی گیرد، تصریح کرد: به ایام 
انتخابات نزدیک می شویم، متاسفانه برخی رسانه ها برای 
اینکه فضاســازی حاشــیه ای کنند حرف هایی را مطرح 

می کنند. 
آیت اهلل آملی الریجانی یادآور شد: برخی کسانیکه در 
جریان فتنه 88 فتنه گر بودند و برخی از آن ها محکومند، 
حــاال آمده اند و لعاب و رنگ عــوض کرده اند و احزابی 

درست می کنند و می خواهند در صحنه بیایند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به دولت خدوم این 
نکته را تذکر می دهیم که اکنون کشــور نیاز به همدلی و 

تالش و کار مجاهدانه دارد. 
وی بــا بیان اینکه حاشــیه ســازی در ایــن زمان از 
هیچکس پذیرفته نیســت، افزود: قوه قضائیه در حد توان 
به دولت کمک می کند و توصیه ما به دولت این است که 

کاستی ها و نقایص را بپذیرد و برطرف کند.
رئیس قوه قضائیــه تاکید کرد: اگر می خواهیم در دنیا 
حرفی برای گفتن داشته باشــیم باید مقتدر باشیم. اقتدار 
با صحبت درست نمی شــود. اگر اعتماد مردم جلب شد، 
قدرتی پدید می آید که هیــچ کس نمی تواند آنرا از بین 
ببرد و کشورهای خارجی هم چشم طمع نخواهند داشت.

آیــت اهلل آملی الریجانی تصریح کــرد: بعد از جریان 
مذاکرات و توافق صورت گرفته خیلی ها سازهای ناکوکی 
زدند و بحث ورود به کشــور را مطرح کردند. اینها خواب 
های آشــفته ای است که می بینند، از درون کشور کسی 
نباید به آن هــا عالمت بدهد. نباید کلمات و ســخنانی 
بگوییم که گویی راهی باز شــده است که آن ها بیایند و 

تغییرات ایجاد کنند.

دولت کار ندارد؟!
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شهردار مبارکه : توجه به صنعت گردشگري به عنوان یك اصل در توسعه ضروري است

 محمد شرفا در سومین نشســت تخصصي بررسي راهکارهاي 
افزایش مشارکت زنان در توسعه پایدار با حضور بانوان عضو شوراهاي 
اسالمي شهرهاي استان اصفهان اظهار داشت: پایداري گردشگري 
شکل نمي گیرد بجز اینکه مقوله گردشگري را به سمتي ببریم که 
ســرمایه گذاران راغب به سرمایه گذاري در سطح بومي شوند واین 
امر مي بایست با ارتباط دو ســویه نهادهاي دولتي و سازمان هاي 
مردم نهاد شــکل گیرد تا درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري 
افزایش پیدا کند. وي با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد پیشرفت 
هاي چشمگیري در راستاي توسعه گردشگري پایدار در شهرمبارکه 
خواهیم بود افزود : گسترش و توسعه صنعت گردشگري به بسط و 
گسترش فرهنگ بومي و محلي مي انجامد و سبب آشنایي جهانیان 
با فرهنگ بومي و بهینه سازي اقتصاد پایه اي در کشور که بر حوزه 
گردشگري استوار خواهد شد. شرفا با بیان اینکه شهر مبارکه بیش از 
اینکه صنعتي باشد گردشگري و تفریحي است تصریح کرد : با وجود 
قرار گرفتن بیش از 400 کارخانه و شــرکت صنعتي در شهرستان 

مبارکه ، سایه صنعتي بودن روي این شهر سنگیني مي کند.
وي با اشاره به ارتباط توسعه پایدار و شهرداري با یکدیگر تصریح کرد 
: شهر مبارکه با 2 هزار و 500 هکتار محدوده قانوني و 20 هزار هکتار 
حریم دارد. شهردار مبارکه بودجه ســال 94 مبارکه را 116 میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود : 80 درصد بودجه سال جاري عمراني و 20 
درصد جاري است.وي با بیان اینکه 300 هکتار از شهر مبارکه معادل 
یک ششــم این شهر را بافت فرسوده تشکیل مي دهد اظهار کرد : 
بافت فرسوده از جمله مقوله هایي است که مي تواند از نظر درآمدزایي 

و اقتصادي و اجتماعي براي شهر حائز اهمیت باشد.
شرفا افزود : شهرداري تسهیالتي را در این زمینه در حوزه هاي پروانه 
و تملک زمین ها ارائه مي دهد تصریح کرد : درآمد شهرهایي همانند 
مبارکه ، زرین شهر و شاهین شهر به صنعت و مالیات بر ارزش افزوده 
وابسته است با توجه به مشکالت صنایع و تحریم ها باید براي کسب 

درآمدهاي پایدار در آینده چاره اي اندیشیده شود.
وي با اشــاره به تاسیس و راه اندازي دفتر مشارکت هاي مردمي در 

شهرداري مبارکه خاطرنشان کرد : با استقرار دفتر امور مشارکتها در 
شهرداري، حرکت شــهرداري براي ایجاد تحوالت اساسي شتاب 
بیشتري خواهد یافت. شهردار مبارکه همچنین با بیان این نکته که 
ایجاد فرصت هاي مستعد سرمایه گذاري و تسهیل وتشویق سرمایه 
گذاران براي حضورو بهره برداري از پتانســیل هاي شــهر مبارکه 
از اهــداف راه اندازي این دفتر در منطقه بوده اســت ،تصریح کرد : 
شــهرداري مبارکه کامال آماده است تا در دوره جدید، با روي گشاده 

پذیراي شهروندان عالقمند به مشارکت و سرمایه گذاري باشد
وي ایجاد امنیت واحترام و تعامل شایسته با سرمایه گذاران و سهولت 
دسترسي و تسریع در انجام توافقات و مشارکتها را از عوامل تاثیر گذار 
در موفقیت شهرداري براي جذب سرمایه گذاران برشمرد و تاکید کرد: 

برقراري ارتباط و تعامل سازنده ، به عنوان یک اصل، 
سرلوحه تالشهاي شهرداري مبارکه قرار گرفته است. 
نقش بنیادي زنان در خانواده و فعالیت هاي اجتماعي 
در مسیر توسعه حائز اهمیت است وي با تاکید برنقش 
بنیادي زنان در گردشگري پایدار و توسعه محلي تصریح 
کرد : عوامل موثري در توسعه اقتصادي جامعه وجود 
دارد که اساسي ترین آنها سرمایه هاي انساني هستند 
وزنان به عنوان نیمي از پیکره اجتماع ، سرمایه اجتماعي 

گرانقدري مي باشند.
شرفا یادآور شــد : زنان در مشارکت هاي اجتماعي- 
فرهنگي نقش مهمي دارند و ســه عامل تأثیرگذار در 

موفقیت زنان برنامه ریزي ، هدف و انگیزه مي باشد.
شهردار مبارکه با بیان اینکه حضور زنان در کرسي هاي 
مختلف کشوري دولتي و سیاسي نشان داد که در اجتماع 
بسیار تأثیرگذار هستند خاطر نشان کرد : حضور زنان در 

عرصه هاي مختلف اجتماعي و در زمینه هاي گوناگون حوزه میراث 
فرهنگي و گردشگري صنایع دستي و  در زمینه توسعه گردشگري نیز 
بسیار حائز اهمیت است. عضو شوراي اسالمي شهر مبارکه : بیش از 

50 درصد پیشرفت هاي جامعه توسط بانوان اتفاق افتاده است.

عضو شوراي اسالمي شهر مبارکه گفت : بیش از 50 درصد پیشرفت 
ها و توسعه جامعه توسط بانوان اتفاق افتاده است.

 ســید رسول موســوي در سومین نشســت تخصصي بررسي 
راهکارهاي افزایش مشارکت زنان در توسعه پایدار که با حضور بانوان 
عضو شوراهاي اسالمي شهراي استان اصفهان در شهرستان مبارکه 
برگزار شد به نقش مهم و اساسي زنان در جامعه اشاره کرد و افزود : 
امروزه مشاهده مي کنیم که بانوان در سطح میهن اسالمي حتي در 
برخي از سکوهاي رقابت از مردان پیشي گرفته اند و به سکوي اول 
دست یافته اند. موسوي با بیان اینکه بانوان جامعه اسالمي بعنوان 
عامل معرفي هنجارهاي اسالمي هستند اظهار داشت : سه حقوق 
مدني ، اجتماعي و سیاسي امروز توسط دولت براي بانوان نیز مشخص 

شده است. وي با بیان اینکه سرمایه انساني محور توسعه پایدار است 
افزود : در شهرستان مبارکه به وضوح میتوان حضور پررنگ بانوان 
را در چهار دوره شوراهاي اسالمي شهر مشاهده کرد. عضو شوراي 
اسالمي شــهر مبارکه گفت: امیدواریم این نشست فتح بابي براي 

افزایش تعامالت و انتقال تجربیات شــود و در آینده نیز ادامه داشته 
باشــد و مباحث مهمي که در آن مطرح مي شود روي زمین نماند 
و شاهد شکوفایي آن باشیم . موسوي با بیان اینکه برگزاري اینگونه 
نشســت ها آینده خوبي را براي حضور و مشارکت بیشتر بانوان در 
جامعه رقم خواهد زد تصریح کرد : جامعه انساني از دو جنس زن و مرد 

تشکیل شده و این امري است که هیچ استثنایي در آن وجود ندارد.
رییس کمیسیون فرهنگي شوراي اســالمي شهر مبارکه با تاکید 
بر اینکه در توســعه پایدار یک جامعه باید همه گروه هاي اجتماعي 
مشارکت داشــته باشند، گفت : در تحقق این توسعه زنان و نیروي 
بالقوه آنان عاملي بسیار مهم است که در کشورهاي در حال توسعه 

نادیده گرفته شده است.
موسوي خاطرنشــان کرد: زماني تداوم و 
رشد توسعه را خواهیم داشت که زن و مرد 
در کنار هم حضور داشته باشند و تا زماني 
که زنان از این گردونه خارج و یا در حاشیه 
قرار داده شــوند این توسعه دست نیافتني 

خواهد بود.
وي با بیان اینکه پروژه هاي زیادي توسط 
شهرداري مبارکه در دست اقدام است ، از 
افتتاح و بهره برداري باغ بانوان مبارکه در 

فروردین ماه سال 95 خبر داد.
عضو شوراي شهرمبارکه : اعتالي حقوق 
وارتقاي جایگاه زنان در جامعه نیازمند توجه 

همه جانبه دولت، مسئوالن و جامعه است
عضو شوراي اسالمي شهر مبارکه گفت: 
اعتالي حقوق زنان وارتقاي جایگاه آنان در 
جامعه نیازمند توجه همه جانبه دولت، مسئوالن و جامعه به زنان است.

 فرشته صالحي در سومین نشست تخصصي بررسي راهکارهاي 
افزایش مشــارکت زنان در توســعه پایدار که با حضور بانوان عضو 
شوراهاي اسالمي شهرهاي استان اصفهان در مبارکه برگزار شد با 

بیان اینکه ریل توسعه باید از حوزه فرهنگ آغاز شود، افزود: جامعه به 
مطلوب نخواهد رسید مگر اینکه بنیان توسعه را بر پایه توسعه فرهنگي 
بگذارد و این کار هم نیازمند ارتقاء سطح اطالعات و دانش در جامعه 

است که رسانه ها در این خصوص نقش مهمي ایفا مي کنند.
وي با تاکید بر اینکه جامعه بدون حضور فعال زنان نمي تواند پیشرفت 
کند، گفت: زنان با نگاه اعتدالگرایانه مي توانند نقشي فعال و پررنگ 

تر در جامعه ایفا کنند.
صالحي با تاکید بر اینکه زنان آموزش دیده و فارغ التحصیل باید در 
برنامه توسعه اي ، نقش آفریني داشته باشند، گفت: جامعه توسعه یافته، 
جامعه اي اســت که زنان در آن نقش آفریني داشته باشند و میزان 
اهمیت به زنان در یک کشور مي تواند منجر به توسعه یافتگي شود.

وي در خصوص نقش زنان در پویایي اقتصاد و حمایت از تولید داخلي، 
گفــت: در حوزه اقتصاد مقاومتي و حمایت از تولید داخلي، زنان مي 
توانند الگوي خانواده ها را تغییر دهند، همچنین نقش زنان در پویایي 

اقتصاد و تولید در کشور بسیار فعال و پررنگ است.
عضو شوراي اسالمي شهر مبارکه با بیان اینکه گوهر ومنش اجتماعي 
انسان فرهنگ است تصریح کرد : همه ما وظیفه داریم در این راستا 

مشارکت و فعالیت نماییم.
صالحي با بیان اینکه شهرســتان مبارکه از قرن هاي گذشته مهد 
کشــاورزي بوده و اقلیم جذابي براي گردشــگري محسوب شده 
اســت خاطرنشان کرد : امروز دیار ما به یکي از قطب هاي صنعتي 

و اقتصادي کشور تبدیل شده است.
وي با بیان اینکه امروز بیش از 400 صنعت کوچک و بزرگ اطراف 
شهرستان مبارکه را احاطه کرده است گفت : فوالد مبارکه بعنوان برند 

و شرکت بزرگ شناخته شده از جمله آنهاست.
نائب رییس کمیسیون فرهنگي شوراي اسالمي شهر مبارکه با بیان 
اینکه بانوان در عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي هم پاي 
مردان تالش مي کنند گفت : با توجه به توانمندي هاي باالي بانوان 
جامعه انتظار مي رود از حضور آنها در پست ها و تصدي هاي مدیریتي 

باالتري استفاده شود.
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  شهر خوب ، شهروند خوبتصاویر همایش هم اندیشي شوراهاي اسالمي دوره چهارم شهرستان مبارکه

مهاجرت
مردی می خواست از شــهر خود مهاجرت کند. در دروازه ی 
شهر به دوستی رســید که از احوال او جویا شد. مرد درد دلش 
باز شد و شروع کرد به بدگویی از همشهری های خود که شهر 
را غیرقابل تحمل ساخته اند و این که بیشتر اهالی مجبور شده اند 
ترک دیار کرده و به سایر شهرها بروند. دوست آن فرد برگشت 
و گفت: ای کاش! اهالی شــهر شما به جای تغییر شهرشان، 
خودشان را تغییر بدهند. چون با این طرز تّفکر شهر دیگری را  

نیز خراب خواهند کرد.
زلزله

در شهری زلزله شد بیشــتر اهالی شهر مردند.  افرادی که 
باقی مانده بودند با عجله شروع کردند به ساختن خانه هایی که از 
استحکام الزم برخوردار نبود. بار دیگر زلزله شد و این بار عدهّ ی 
زیادی مرده یا زخمی شدند. بازهم افراد شروع کردند به ساختن 
خانه ها با شیوه ی قبلی! ولی شهردار جوانی که پدر و مادر خود را 
در زلزله قبلی از دست داده بود مردم را در میدان شهر جمع کرد 
و گفت: کسانی که نمی توانند گذشته را به یاد آورند محکومند که 
آن را تکرار کنند. بیایید از تجارب عبرت بگیریم و خانه هایمان 
را قبرستان بچه هایمان نکنیم.سخنان شهردار در دل شهروندان 
جای گرفت، از صبح فردا مردم برای تأیید نقشه ی خانه ی ضد 

زلزله، در جلوی شهرداری صف کشیده بودند.
رابطه ی لباس و شهر

شــهرداری می گفت: شهر مثل لباس آدم است از جانب او 
حرف می زند.

خاطره ها
پدری خطاب به پسرش گفت: همین که خودت را می خواهی 
اهل فالن شهر معرفی کنی، خاطراتی در ذهن مخاطب ایجاد 
می کنی. اهالی یک شهر در به وجود آمدن این خاطره هاسهیم 

هستند. من و تو باید  سعی کنیم این خاطره ها زیبا باشند.
جهانگرد

جهانگردی ازشــهری دیدن کرد و زمانی که به وطن خود 
برگشــت خاطرات خــود را به صورت کتابی انتشــار داد و به 
هموطنان خود توصیه کرد حتماً به شــهر مورد نظر مسافرتی 
داشــته باشند چون اهالی مهربان و صمیمی دارد. یک باره این 
شهر با هجوم جهانگردان مواجه شد و برای تعدادی بیکار اشتغال 
ایجاد شد. بازار رونق گرفت و شهر توسعه پیدا کرد. در آن شهر 
جهان گرد اول، فقط با دو نفر از شهروندان مهربان برخورد داشت، 

ولی آن را به کّل شهروندان تعمیم داده بود.
گرد غم

اهالی شهری به مرده پرستی مشهور بودند. چون وقتی در کنار 
هم جمع می شــدند که بخواهند کسی را دفن نمایند. شهر نیز 
شبیه به گورستان بود گرد غم بر شهر نشسته بود. شهردار جوان 
از اهالی شهر خواست این بار در تولّد بچه ها نیز در کنار هم جمع 
شوند. آن ها قبول کردند این بار هر بچه ای که متولّد می شد کنار 
هم جمع می شــدند و از هم سوال می کردند؛ این بچه مدرسه 
می خواهد، این بچه تربیت می خواهد، این بچه شغل می خواهد، 
این بچه خانه می خواهد. رفته رفته نشاط به شهر آن ها برگشت 

چون با این سؤاالت می گفتند: این شهر زندگی می خواهد.
بهار و شهر

در شهری فصل بهار رسید و درختان شکوفه دادند. شهردار 
از ساختمان شــهرداری به فضای عطرآگین شهر نگاهی کرد 
و با خویش گفت : آرزوی من این اســت که شاهد شکوفایی 
استعدادهای شهروندان نیز باشم. سپس برگشت و در برنامه ی 
ساالنه خود نوشت :»چشم انداز سال جدید؛ توسعه ی توانایی های 
شهروندان بوسیله ی سه اصل مشارکت، مشارکت، مشارکت« .

ثروت
فرد ثروتمندی می گفت: من ثروت را دوســت دارم نه برای 
ثروت اندوزی بلکه برای خوشبختی و موفقیت فــرزندانم و همه 

ی بچه های شهر، فرزندان من هستند.
انگشت نشانه

هر شهروندی که  خواســت انگشت نشانه ی خود را جهت 
نشــان دادن مقّصر به طرف شهروند دیگر بگیرد لطفاً به سه 

انگشتی که به طرف او نشانه رفته  است، دّقت نمایید.
آمادگی برای زلزله

درشهری زلزله آمده بود؛ تعداد زیادی  از خانه ها را خراب کرده 
و عّده ی بسیاری  مرده و مجروح گذاشت. همه گفتند آمادگی 
نداشتیم. بار دیگر زلزله آمد؛ تعداد زیادی از خانه ها را خراب کرد و 
عّده ای مجروح شدند باز اهالی گفتند: آمادگی نداشتیم. بار دیگر 
زلزله آمد.این بار کسی نمرد و کسی نیز مجــــروح نشد چون 
مردم آن شهر و ســاختمان های آن شهر، آمادگی الزم را پیدا 

کرده بودند



حضرت امام خامنـه ای : ورزش 
باسـتانی خدایـی اسـت. گـود 

تقـدس دارد...
    بباییـد ایـن ورزش را که با کمتر ورزشـی 
در دنیا قابل مقایسـه است زنده و احیا کنید.

جوانـان را بـه این ورزش بیاورید و تشـویق 
کنید.بـراي رشـد سـنت ها و خصلت هـای 
ویژه پهلوانی که همـان دیانت و جوانمردی 

اسـت، بایـد زورخانه هـا را حفـظ و تقویـت 
کرد.چـرا مـا سـنگ گرفتـن را بـاب نکنیم 
اینهـا را در دنیا معرفی کنید، چـرخ را در دنیا 
بـاب کنیـد دنیا از چـرخ خبر نـدارد ...ورزش 
باسـتانی بـرای مـا یـک تاریخ اسـت، یک 
ورزش نیسـت، یـک فرهنـگ اسـت. خود 
ورزش باسـتانی را شـما نگاه کنید، همه اش 
خدا و دین اسـت . پهلوانی در تاریخ گذشـته 

مـا تـوام بـا گذشـت، فـداکاری، مردانگی و 
جوانمـردی بـوده اسـت. از همـه مهمتر آن 
روح معنـوی، عرفانـی را که در ایـن ورزش 
هسـت حفـظ کنیـد. ورزش باسـتانی یک 
بـار فرهنگی و گنجینـه فرهنگی و تاریخی 
دارد که بسـیار بسیار ارزشـمند است. ورزش 
باسـتانی خدایی اسـت. گود تقـدس دارد. در 
همـه زمینه هـا بایـد ابتـکار کرد. مـن حاال 

نـگاه می کردم بـه همین ورزش باسـتانی؛ 
بـه قـول قدیمی هـا، ایـن نیم گـودی کـه 
اینهـا اجـرا کردند، پـر از ابتکار بـود. خب، ما 
گودهای ورزش باسـتانی را در دوران جوانی 
دیدیـم؛ مکـرر، همـه جـا، همه جـور؛ یک 
روش ثابت و مسـتقری داشـت، همیشـه و 
همـه جا هـم همان تکـرار میشـد. البته بد 
هـم نبـود، خوب بـود، اما این همه نـوآوری 

در آن نبـود. امـروز مـن مـی بینـم کـه این 
جوانهـا همان پایـه هـای ورزش قدیمی را 
گرفتـه اند، این را با انواع و اقسـام ابتکارها و 
زیبائیها و ظرافتها مذهبـش کردند، خراطی 
کردنـد، نقاشـی کردنـد، یـک چیززیبایی از 
آب در آوردنـد. ایـن ابتـکار اسـت . حاال این 
در زمینـه ورزش باسـتانی اسـت، در همـه 

زمینه هـا ایـن ابتکار ممکن اسـت .
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ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم …

  اگر رام بیگانگان شوید سوارتان می شوند!
در سفری که مدرس به اصفهان داشت ، مدتی کوتاه نیز به شهرضا 
رهسپار شد و در آستانه امامزاده شهرضا اقامت نمود. مردم دسته 
دسته به دیدارش می شتافتند. روزی یکی از ُمراجعین که سابقه 
دوستی با آقا را داشت از مدرس پرسید: در مبارزه با عوامل ستم برای 
خودتان چه کردید ؟ ! مدرس پاسخ داد: کوشیده ام روش اجدادم را 
دنبال کنم، دنبال مظاهر دنیوی نبوده و نیستم و زندگی طلبگی را 
هنوز هم ادامه می دهم . ولی در خصوص   مبارزه با رضاخان باید 
بگویم که او آلت دست است و عوامل خارجی برای مقاصد خود، او 
را روی کار می آورند و من در حد توان و تا موقعی که جان دارم با 
ایادی استکبار مبارزه می کنم و این را وظیفه شرعی خود می دانم 
. در این هنگام مردی به دیدن مدرس آمد که در سالهای جوانی با 
آقا انس   داشت و به غالم معروف بود. مدرس دست وی را گرفت و 
پهلوی خود نشانید و گفت : آقا غالم یادت می آید وقتی که هنگام 
)جمع آوری( خرمنها بود االغها را می بردیم آب بدهیم و آن االغی 
که لگد می زد را سوار نمی شدیم و چند پشته )چند نفره( سوار آن 
االغ رام می شدیم ؟ حاال مردم باید بدانند که اگر رام شدند سوارشان 
می شوند. مردم باید بیدار باشند و به بیگانگان و متجاوزین و اعوان و 

انصار آن ها سواری ندهند.
     ] داستانهای شهید مدرس - ره ، غالمرضا گلی زواره [

 بابا را بیشتر دوست دارید یا تلویزیون رنگی را ؟!
شهید بابایی در منزل، یک تلویزیون 14 اینچ سیاه و سفید داشت . 
جانشین فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( که از این موضوع آگاه بود 
، به منظور ارج نهادن به زحمات سرهنگ بابایی در زمانی که ایشان 
در خانه نبودند ، یک دستگاه تلویزیون رنگی به منزلشان می فرستد 
. فرزندان بابایی با دیدن تلویزیون رنگی خوشحال می شوند ، ولی 
همسر ایشان علی رغم اصرار بچه ها از باز کردن کارتن تلویزیون 
خودداری می کند . چند روز از این ماجرا می گذرد و شهید بابایی 
از مأموریت باز می گردد . بچه ها با ورود پدر خبر خوش رســیدن 
تلویزیون رنگی را به او می دهند و ایشان ماجرا را از همسرش جویا 
می شود . شهید بابایی از این که خانمش بدون اجازه او تلویزیون 
را قبول کرده ناراحت می شود . چون بچه ها منتظر بودند تا پدر از 
راه برسد و اجازه باز کردن کارتن تلویزیون رنگی را بدهد ، شهید 
بابایی با شگرد خاصی ، سر بچه ها را گرم می کند و در اوج بازی 
و خوشحالی،  از آنها می پرسد : بچه ها بابا را بیشتر دوست دارید یا 
تلویزیون رنگی را ؟ بچه ها دسته جمعی می گویند : بابا را .ـ  سپس 
شــهید بابایی به آنها می گوید : فرزندانم ! در این شرایط ، خانواده 
هایی هسـتند که پدرانـشان را از دسـت داده اند و تلویـزیـون هـم 
ندارند . چـون خداوند به شما نعمت پدر را داده ، پس بهتر است این 

تلویزیون را به بچه هایی بدهیم که پدر ندارند .
]روایتی از خانم اقدس بابایی خواهر شهید بابایی ، برگرفته از سایت 

شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی[

 مخلص باش و پر تالش
نزدیک نماز ظهر بود . حســن باقری بــرای تجدید وضو به 
ساختمانی که پشت سپاه بود رفت و دقایقی بعد، در حالی که وضو 
گرفته و هنوز آســتین هایش باال بود، بیرون آمد . من هم قصد 
داشتم بروم تجدید وضو کنم . مرا که دید با آن صدای بم کلفتش 
گفت: علی آقا التماس دعا داریم؛ کمی مکث کرد و سپس ادامه 
داد: باید کاری کنیم که در این جنگ نمره خوبی بیاریم . چه نمره 
ای؟! نمره شهادت . باید شهید بشیم . حیفه شهید نشیم. گفتم هر 
چه هست دست خداست . حسن با قاطعیت پاسخ داد: نه! دست 
خودمان هم هست . گفتم چطور؟ گفت اگر دو چیز را رعایت کنی 
، خدا شــهادت را نصیبت می کنه . چه چیز هایی ؟ حسن باقری 
با حالت ویژه ای گفت : یکی پر تالش باش و دوم مخلص ! این 
دو تا را درست انجام بدی خدا شهادت را هم نصیبت می کنه. بعد 
اضافه کرد : علی آقا شهید شدی ، شفیعمان باش ! این حرف را که 
زد ، به چهره اش نگاه کردم و شهادت را در آن خواندم . یقینم شد 

که به زودی به شهادت خواهد رسید .
]خاطره سردار علی ناصری از شهید باقری برگرفته از کتاب پنهان 

زیر باران ، انتشارات سوره مهر[

به آمریکا بگویید این گله چوپان دارد
مرحوم آیت اهلل مجتهدی از اساتید برجسته اخالق تهران در یکی 
از جلسات درس اخالق خود می گفت: » گو به گرگان جفاپیشه 
طماع حریص/ چشم بپوشید از این گله که چوپان دارد«. به آمریکا 
بگویید این گله چوپان دارد. مــا امام زمان داریم. چه می گویی 

آمریکا دائم نق می زنی!
تو نمی فهمی که ما این جا چوپــان داریم. مملکت ما یک گله 
بی چوپان نیست. شما چوپان ندارید. ما داریم. چوپان ما حضرت 

مهدی علیه السالم است.

  یک استفتاء ازحضرت امام خامنه ای
سوال: چنــد سالی است که ازدواج 
کرده ام و به مســائل شرعی و امور 
دینی اهمیت فراوانی می دهم ، ولی 
متأسفانه همســرم به مسائل دینی 
اهمیت چندانی نمی دهد، گاهی بعد از 
مشاجره لفظی، یک بار نماز می خواند، 
ولی باز دوباره تــرک می کند و این 

رفتار او مرا بسیار رنج می دهد، وظیفه من در برابر او چیست؟
جواب: وظیفه شما فراهم نمودن زمینه اصالح او به هر وسیله 
ممکن است، و باید از هرگونه خشونت که حاکی از بداخالقی و 
ناسازگاری شما باشد، خودداری کنید، و اطمینان داشته باشید که 
شرکت در مجالس دینی و رفت و آمد با خانواده های متدّین تأثیر 

بسیار زیادی در اصالح او دارد.

بی تردید ایران درتوافق» اقدام مشــترک « فراترازمحدودتهای گســترده ای 
کــه قول داده بود عمل کــرده وبه تایید آژانس نیزرســید ولی طرف مقابل نه 
تنها به همان تعهدات اندکی که داشــتندعمل نکردند بلکه بیش از100 تحریم 
دیگربرلیست تحریمها  افزودند. بنابراین با این سابقه نمی توان به طرف مقابل 

آعتماد کرد .
 زمانی محتوای این توافقنامه هســته ای عیان می گــردد که نه تحریم ها 
برداشته می شود و نه گشایشــی درشرایط اقتصادی کشورایجاد می شود بلکه 

صنعت بومی هسته ای کشورنیزتبدیل به یک دکورمیگردد. 
  امام خمینی » ره « : نمازجمعه یک اجتماع سیاســی,نمازجمعه یک عبادت 

سرتاپاسیاسی است. صحیفه نور,ج18,ص276. 
  بعد ازفتنه  88فتنه گران به آمریکا پیام دادند که اگرمی خواهید ازما حمایت 
کنید تحریم ایران را زیادترکنید. چون می خواســتند بعد از9دی که باهشیاری 
مردم فتنه خاموش شد ازمردم انتقام بگیرند. ریس جمهورآمریکا هم اعتراف کرد. 
 همین فتنه گران بعدازپیامبرگرامی اسالم یازده امام معصوم وحضرت زهرا» س « 
به دست فتنه گران مظلومانه به شهادت رسیدند وامروزهم تاریخ درحال تکراراست 

اما موفق نمی شوند چون امت حزب اهلل بیداراست وخائن رامی شناسد. 
 صد ها فرشــته بوســه بر آن  د ست می زند کز کار خلق یک گره بسته واکند 
 با ســالم ودرود به شهرداری مبارکه که برای سالمتی ونشاط و آرامش مردم 
پارکهــای زیبا احداث می کنید ولی ازطرف دیگردرشهردســت اندازی اعصاب 

خورد کن احداث می کنید. نمونه ی آن ابتدای خیابان شهدا مرتضوی
 سالم خدا قوت بی زحمت داخل روزنامه تان بنویسید یا اگه کسی را میشناسی 
که شــهرداری مبارکه کار میکنه بگید تعــدادی فلش تعیین قبله در پارک گل 
نرگس نصب کنند هر یکی به یک ســمتی نماز میخونه پیگیر باشید  دستتان 

درد نکنه .
  سالم فرماندارمحترم لطف نماید یک نرم افزاررایگان برای معرفی شهرستان 
مبارکه برروی سایتهای ایرانی وخارجی که نرم افزار اندروید وغیره ارایه می دهند 

تهیه شود. باتشکر)عبداله ایرانپور(  
 سالم: میخواستم از مسولین اداره مالیاتی شهرستان مبارکه تشکر کنم که با 
سعه صدر پیگیر وصول حق حقوق دولت از کسانی که فرار مالیاتی دارند را دارند 

خصوصاً ریاست محترم .
 ما دولت لیبرال غرب زده نمی خواهیم که فقط ازاســالم حرف آن رامی زنند 
وحتی با فــروع دین و فرضیه امربه معروف ونهی ازمنکرو نهادهایی که ضامن 
اســالمیت نظام است مخالفت می کنند ما فقط جمهوری اسالمی می خواهیم 

که احکام اسالم اجراشود 
  سالم جناب شهردارشما محله محمدیه رافراموش کرده اید که حتی دبستان 

محمدیه تبدیل به پرورش قارچ شده.باتشکر 
 بعدازسی ســال نمیخواهیدخیابان16متری شــهیدحدادیان محله محمدیه 

راشروع کنید؟ 
 ســالم . جناب شــهردارپیاده روبلوارنیکبخت محله محمدیه شده مکانیکی، 
صافکاری ،نمایشگاه ماشــین وغیره.عابرپیاده باید ازتوی خیابان راه بروند لطفا 

یه فکری دراین مورد بکنید.باتشکر 
  سالم . جناب شهرداریک روزشخصاً تشریف بیاورید محله محمدیه ازنزدیک 
ببینید ورودی مبارکه چه وضعیتی دارد.چه امکاناتی دارد. باید به این شکل باشد؟ 

باتشکربه امیدآمدنت .
 قابل توجه رئیس جمهور که میگه نظارت با هیأت اجراییســت .اگه نظارت با 
هیأت اجرایی بود در زمان خاتمی فتنه گر ، احمدی نژاد تأیید نمی شد و در زمان 
احمدی نژاد ، شما تأیید نمی شدید ! در زمان خاتمی اسم کسی دیگه از صندوق 

بیرون می آمد و در زمان احمدی نژاد اسم کسی دیگه ....
 پنج ســال قبل مسکن مهر مجلسی توسط وزیر وقت ) آقای نیک زاد( افتتاح 
شــد . باخبر شدیم قرار اســت در روز پنجشنبه مجدداً به صورت نمادین توسط 
معاون وزیر شهرســازی دوباره مورد بهــره برداری قرار گیرد . مگر دولت جدید 

طرحی جهت افتتاح ندارد ؟

یک جرعه معرفت

 ایـن فکـر را بـا اسـتقبال نماینـده ی 
محتـرم ولـی فقیـه در شهرسـتان روبرو 
شـد و بـا همـت ایشـان و هییـت امنای 
مسـجد جامع مبارکه یک سـوئیت برای 
اداره ی امـور بنیـاد و چنـد سـالن بـرای 
تاسـیس کتاب خانـه و سـالن مطالعه در 

اختیارمـان قـرار گرفت. 
 پیشـرفت سـریع امـور بنیاد بـه دلیل 
انگیـزه ی تـک تک موسسـان و حمایت 
بـی دریغ امـام جمعـه ی شـهر مبارکه ، 

حیـرت انگیز اسـت .
  ان شـاء الـه طی3  سـال آینده فعالیت 
هـا بـه قدری توسـعه مـی یابد کـه هیچ 
دانـش آمـوز یا دانشـجوی مسـتعدی به 
دلیـل نبـود امکانـات از تحصیـل و رشـد 

علمـی- دینی بـاز نماند. (
بـا توجـه بـه اتفاق بسـیار خوبـی که اخیـرا در 
شهرسـتان مبارکـه افتـاد ، عاشـورائیان با چند 
نفـر ازعوامل این حرکت جهـادی مصاحبه ای 
انجـام داده کـه توجه مخاطبان عزیـز را به آن 

جلب مـی نماییم .
 خدمـت شـما نماینـدگان محتـرم بنیاد 
نخبگان جوان شهرسـتان مبارکه سـالم 
عرض می کنم.با عرض خسـته نباشـید 
بـه خاطـر تـالش های بـی دریغ شـما و 
دوسـتان ارجمندتان ، خدمتتان رسـیدیم 
تـا در مـورد این بنیـاد نو ظهور سـواالتی 
از شـما بپرسـیم تا بتوانیم هر چه بیشـتر 
مخاطبینمـان را بـا این حرکت ارزشـمند 

آشـنا کنیم.
-  بـه عنوان سـوال اول بنده و خوانندگان 
عزیزمـان بایـد بپرسـم کـه شـروع این 

حرکت چـه گونـه بوده؟
ابتدا خدمت شـما و خوانندگان گرامیتان سالم 
عـرض مـی کنـم و الزم مـی دانـم بـه خاطر 
ایـن دغدغه مندی شـما و تالش برای معرفی 

بنیاد تشـکر کنم.
خـوب بایـد خاطرنشـان کنیم که نه تنهـا ما و 
همه دوسـتانم بـه عنوان موسسـان این بنیاد ،  
بلکه تمـام جوانانی که خـود را مدیون این مرز 
و بوم می دانند همیشـه فکر کاری خداپسندانه 
و حرکتـی علمـی در جهـت پیشـرفت هر چه 
بیشـتر کشـور در سـر می پروراننـد.و هر کجا 
کاری از دسـتمان بـر مـی آمده دریـغ نکردیم 
. امـا بـه دلیل حمایـت اندک مسـوولین و کم 
همتـی خودمـان ایـن فعالیت هـا از دایـره ی 
آشـنایان و هم شـهری هایمان خارج نمی شد 
اما مانند بسـیاری از حرکت هـای جهادی این 
حرکت هم ریشـه در مسـجد داشت جایی که 
جرقه ای پس از پیشـنهادات و بحث و گفتگو 
میـان آقـای علیرضـا یزدانگرا و دوسـتانش در 
شـب اعتـکاف زده شـد. آنجـا بود که ایشـان 
خـود را موظـف بـه اسـتفاده از سـرمایه هایی 
همچون سـید محمد جواد موسـوی رتبه ی 3 
ریاضـی و تمام کسـانی که در چند سـال اخیر 
در عرصـه ی  کنکـور و المپیـاد موفـق بودنـد 
بـرای کمک بـه دانش آموزان شـهر اسـتفاده 

کند .سـپس این فکـر را با نماینـده ی محترم 
ولـی فقیـه در شهرسـتان مطـرح نمـود که با 
اسـتقبال ویژه ایشـان روبرو شد. و همانطور که 
در اوایـل عرایضم ذکر کـردم با توجه به زمینه 
ی فکـری که  به عنوان سـربازان رهبر معظم 
انقالب ، در پی تاکیدات مکرر ایشـان داشـتیم 
این کار با پیگیری مداوم دوسـتان و نماینده ی 
محتـرم ولی فقیه و راهنمایی کسـانی که قبل 
از ما دسـت به فعالیت های مشابهی زده بودند 
از جملـه رفقای بنیـاد امام حسـن )ع(تهران به 
سـرعت پیـش رفـت و دیدیم که شهرسـتان 

چـه قدر تشـنه این حرکـت بود.
-ممنـون از توضیحـات خوبتـان. حـال 
سـوالی که بـه ذهن مخاطبین ما میرسـد 
ایـن اسـت کـه شـما در ایـن بنیـاد چه 

اهدافـی را دنبـال مـی کنید ؟
قبـل از هـر گونـه توضیحی باید عـرض کنم 
کـه تمامـی اهداف و وظایف همراه فلسـفه ی 
تشـکیل بنیاد به تفصیل در اساسنامه بنیاد که 
با جلسـات فشـرده و دقت بسـیار زیـاد تنظیم 
شـده آمـده ، کـه بـه حـول و قـوه ی الهی به 
زودی بـر روی وتارنامـای بنیاد منتشـر خواهد 
شـد.اما بـرای آشـنایی اجمالـی برخـی را ذکر 

مـی کنم.
هدف اصلی ما در این بنیاد شناسـایی نخبگان 
، اسـتعداد هـای برتـر و ایـده های موجـود در 
منطقـه و در پـی آن حمایـت مـادی و معنوی 
از ایشـان اسـت. با این کار به دنبال پیشـرفت 
شهرسـتان و کشـور در همه زمینه ها و ارتباط 
بـا صنایع قدرتمند شهرسـتان و از همه مهمتر 
تربیت نخبگان متعهد شیعه و انقالبی هستیم 

بنیـاد برای رسـیدن به این اهـداف بزرگ 
چه وظایفـی دارد؟

مهمتریـن وظیفه ما  شناسـایی اسـتعداد ها و 
ایـده هـا ی دانشـجویان و دانش آمـوزان برتر 
بـرای تربیت نخبگان متعهد شـیعه اسـت که 
در ایـن راسـتا باید یک بانـک اطالعاتی قوی 
، سـالن مطالعه و کتابخانه اختصاصی تشکیل 
دهیـم و با بـر گزاری کالس های آموزشـی - 
تربیتـی قدمی برای پرورش نخبـگان برداریم.

مـا حمایـت از ایـده هـا حتـی تـا مرحلـه ی 
کارآفرینـی و ورود بـه مسـایل اقتصـادی را از 
وظایـف خـود می دانیـم و معتقدیـم که یکی 
از خروجـی هـای اصلـی بنیاد همیـن فعالیت 
هاسـت. بایـد خاطر نشـان کنم که بیشـترین 
هـدف مـا در راسـتای تحقق تربیـت صحیح 
اسـت و همیـن رسـالت بـود کـه حمایـت 
بسـیاری از مسـوولین را برانگیخـت. در ضمن 
مـا در ایـن بنیـاد از هـر گونه فعالیت سیاسـی 

خـودداری مـی کنیم.
-بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده چـه 
چشـم اندازی برای بنیـاد پیش بینی می 

؟ کنید
خـوب بـا توجـه بـه این کـه نیـروی انسـانی 
کارآمد الزمه پیشـرفت  هرکاریسـت در سـال 
هـای اول تمرکز مـا روی دانش آموزان اسـت 
تـا بتوانیم نیـروی الزم بـرای پیشـبرد اهداف 
بنیـاد را تامیـن کنیم امـا بعـد از آن به فعالیت 
جـدی در بخـش دانشـجویی مـی پردازیـم 
و محدودیتـی در امـور بنیـاد چـه از لحـاظ 
جغرافیایـی و چـه از لحـاظ زمانی وجـود ندارد 
و انشـااهلل طـی3  سـال آینـده فعالیـت هـا به 
قدری توسـعه مـی یابد کـه هیچ دانـش آموز 
یا دانشـجوی مسـتعدی به دلیل نبود امکانات 
از تحصیـل و رشـد علمـی- دینـی بـاز نماند.

ـ در حال حاظر در راسـتای تحقق اهداف 
و انجـام وظایف چه کـرده اید؟

پیشـرفت سـریع امور بنیاد به دلیـل انگیزه ی 
تـک تک موسسـان و حمایـت بی دریـغ امام 
جمعـه ی شـهر مبارکه که نماینـده ولی فقیه 
در شهرسـتان هم هسـتند، حیرت انگیز است. 
مـا بـا برگـزاری جلسـات فشـرده بـه تنظیـم 
اساسـنامه و چـارت سـازمانی بنیـاد پرداختیم. 
سـپس با همکاری دبیـر محترم آقای رسـول 
محمدیـان بـه شناسـایی دانـش آمـوزان برتر 
پرداختیـم و همیـن جمعـه ی اخیر جلسـه ای 
توجیهـی بـا حظـور امام جمعـه ی محتـرم و 
نماینـده ی آمـوزش پـرورش و ریاسـت اداره 
ارشـاد شهرسـتان وموسسـان و حـدود 80 تن 
از دانـش آموزان برتر در مسـجد برگزار کردیم 

و بـه گروه بندی دانـش آمـوزان و ارایه اهداف 
کوتاه مـدت پرداختیم.

بـا همت امـام جمعـه و هییت امنای مسـجد 
جامـع مبارکه یک سـوئیت بـرای اداره ی امور 
بنیاد و چند سـالن برای تاسـیس کتاب خانه و 

سـالن مطالعه در اختیارمان قـرار گرفته.
ـ بله در تصحیح فرمایشـات جناب عالی 
بایـد عرض کنم که پیشـرفت امور شـما 
برای ما هم تحسـین برانگیـز بوده.برای 
ما جای سـوال اسـت که به چه پشـتوانه 
ای ایـن پیشـرفت چشـم گیر را داشـته 
ایـد؟ ضمنا در صـورت امکان بـه معرفی 

حامیانتان هـم بپردازید.
قطعـا با عنایت ویـژی خدا و معصومیـن ، چرا 
کـه از همان ابتدا مشـخص بـود که امور بیش 

از حـد مطابق میل پیش مـی رود.
در ایـن راه امـام جمعه شـهر مبارکه ، شـهردار 
مبارکـه ، شـورای شـهر مبارکـه ، نماینـده ی 

مـردم مبارکـه در مجلـس ، فرمانـدار، واحـد 
آموزشـی سـپاه پاسـداران وریاسـت آمـوزش 
پـرورش حمایت مادی معنـوی خـود را از این 

طـرح اعـالم کردند.
-در پایـان اگـر انتظـار ی از مسـوولین و 

جوانـان شهرسـتان داریـد بفرمایید.
بایـد بدانیـم که نخبـه یعنی فـردی بـا دانش 
کافی و متعهد به اسـالم و انقـالب. حال برای 
پـرورش چنیـن فـردی نیـاز اسـت تـا جوانان 
در جهـت تذهیب شـخصیت خود بکوشـند. از 
هـر فرصتـی بـرای افزایش آگاهی هـای خود 
اسـتفاده کننـد و توجه کننـد که همـه از زیان 
کاران هسـتند به جزمومنـان صابری که عمل 

صالـح انجام مـی دهند.
از همـه جوانـان خواهـش داریـم کـه جایـگاه 
خود را بشناسـند و بدانند همه باید سـرباز امام 
زمان باشـیم و گـوش به فرمـان والیت فقیه. 
مگرنـه این که بیشـترین یـاران صاحب زمان 
از جواناننـد ، مگرنـه ایـن که رهبـری انقالب 

بعـد از خـدا جز بـه ما جوانان امید نبسـته پس 
فقـط بدانیـم کـه چـه کاری باید بکنیـم و چه 
کاری درسـت اسـت.ما از مسـوولین جز هموار 
کـردن راه در خواسـتی نداریـم. هر کسـی باید 
در راسـتای اهداف انقـالب در حد توان خودش 
کاری بکنـد. دانش آموز در حد خود و مسـئول 
در حـد خـود. امیـدوارم کـه مسـئولین از هیچ 
کوششـی بـرای کمک بـه بنیاد دریـغ نکنند.

بـا توجه بـه ذخایر عظیـم این شهرسـتان چه 
از جهـت مـادی چه از جهت معنـوی آینده ای 
بسـیار خوبی قابل پیش بینی اسـت و هر گونه 
قصـوری جز حیـف کردن نعمات خدا نیسـت.

-ممنـون از شـما و همـه دوسـتانتان 
بـرای همـه شـما  موفقیـت  آرزوی  و 

جوانـان عزیـز و غیـور کشـور
در ضمـن امـکان نـام بـردن از همـه ی 
دسـت انـدر کاران ایـن طـرح نبـود و این 
فعالیـت جـز بـا تـالش همه ی موسسـان 
ممکـن نبـود و بایـد بدانید که همـه ما هر 
چـه در تـوان داشـتیم در کفـه ی اخالص 
گذاشـتیم. آرزوی توفیـق بـرای آنهایی که 
بـرای اعتـالی اسـالم و معرفی معـارف و 
تمـدن نویـن اسـالمی ، در هر گوشـه ای 
از ایـن جهـان تـالش مـی کننـد ، داریم. 
از شـما و همکارانتـان بـه خاطـر وقتـی 
کـه بـرای معرفـی بنیـاد  در اختیـار بنـده 

ممنونم. گذاشـتید 

ای خوشا در زورخانه پاس حرمت داشتن           

موزه كبر و ریا بیرون در بگذاشتن

كسوت همت فروبستن زخود بیخود شدن           

خویش را در پیشگاه پوریا پنداشتن

  ازنوای ضرب مرشد روح را صیقل زدن                

بذر ایثار وفتوت در دل وجان كاشتن

   با ادب در حلقه گود مقدس برشدن              

سنگ ومیل و تخته را باحرمتی برداشتن

   چرخ عرفانی زدن پای ارادت كوفتن                  

شوكت كباده را برروی سر افراشتن

    از كدورتها زدودن خانه تاریك دل                     

اندر آن ایثار واحسان وصفا انباشتن

فرصتی تاهست باید بهره ای دریافتن                 

گیرودار چرخ را بازیچه ای انگاشتن

ای خوشا آئین عیاری زنواحیاء شدن                  

پهلوانی همتی برپاس آن بگماشتن

كاشكی نائل شدن برآرزویش مهدیار               

همچومسجد زین بنا دركوی وبرزن داشتن

تیم نونهـاالن ورزش زورخانه ای المهدی محله لنج 
به نمایندگی از استان اصفهان مثل همیشه درخشید 
و فاتح مسـابقات زورخانه ای قهرمانی کشور گردید.

مسـابقات زورخانه ای قهرمانی کشـور پس از دو روز 
رقابت میان نونهاالن در زورخانه بزرگ امیرالمومنین 

)ع( استان کرمانشـاه به پایان رسید.
ایـن مسـابقات که مدعیـان قهرمانی در رشـته های 
هنرهـای فـردی )سـنگ، کبـاده، چـرخ تیـز، چـرخ 

چمنـی، 2 میـل بـازی، 4و3 میـل بـازی، (، تیمـی 
زورخانـه ای، مرشـدی و میانـداری بـا یکدیگـر بـه 
رقابت پرداختند . تیم ورزش زورخانه ای زیباشـهر که 
به نمایندگی از استان اصفهان در ایندوره از مسابقات 
شـرکت نمـوده بود توانسـت با کسـب  685 امتیاز و 
غلبه بردیگر حریفان خود در مجموع امتیازات رشـته 
های یاد شـده به عنوان قهرمانی کشـور این دوره از 

پیکارهـای نونهاالن در سـال 1394 دسـت یابد.

نونهاالن استانهای کرمانشـاه، کرمان، یزد، کردستان 
و خراسـان رضوی نیز به ترتیب بـا 655، 604، 584، 
575 و 479 امتیـاز در رده هـای دوم تـا ششـم قـرار 

گرفتند.
بر همین اسـاس و با توجه به نتایج به دسـت آمده در 
مسـابقات انفرادی آقایان امیر حسین ایرانپور در رشته 
مرشـدی و عادل رحیمی در رشته سنگ توانستند به 

مقامهای برتر ایندوره از مسـابقات دست یابند.
شـایان ذکر اسـت آقـای علی صالحیان مرشـد تیم 
ورزش زورخانـه  المهدی لنج بعنوان مرشـد تیم ملی 
جمهوری اسـالمی ایـران انتخـاب و بـرای ترویج و 
گسـترش فرهنـگ پهلوانـی و ورزش زورخانـه ای 
جهـت اجرا بـه کشـور دانمارک اعـزام گردیـده اند.

حرکت جهادی دیگر باز هم به دست نخبگان ، جوانان و دلسوزان شهرستان مبارکه

نونهاالن زورخانه المهدی لنج مثل همیشه در ایران درخشیدند ...
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