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   توئيت ضرغامي 
درباره 4عمل اصلي و بتن هايي كه در رآكتورها ريختند 

سيد عزت اهلل ضرغامي عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره چهار 
دليلي كه دولت بايد از مردم عذرخواهي كند، نوشت: 
رئيس دولتي هالل احمر مي گويد، به علت بسته بودن 
سوئيفت حتي يك دالر به حساب آنها واريز نشده! نفت هم كه نمي خرند، 
سپاه هم كه تروريست شد، موشك هم كه بايد تعطيل شود. الاقل صادقانه، 

به خاطر بتن هايي كه در رآكتورها ريختيد از مردم عذرخواهي كنيد. 
........................................................................................................................

   كمك هنگفت يك كمپين عراقي براي سيل زدگان ايران
تقي دژاكام فعال رسانه اي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره 
پيام جنجالي مهناز افش��ار درباره كمك رس��اني عراق به سيل زدگان 

ايران، نوشت:
كمپين »قدرشناس��ي« از ايران در دياله  عراق كه به همت »اتحاديه 
علماي مسلمان« در جريان است، در يك هفته حدود 90ميليون دينار 

كمك براي سيل زدگان در ايران جمع آوري كرده است. 
رونوشت به مهناز خانم!

........................................................................................................................
   دروغ پراكني آل سعود درباره سيل خوزستان

كانال تلگرامي دلنوشته هاي يك عراقي با انتشار اخبار 
دروغ توس��ط ش��بكه العربيه درباره سيل خوزستان 

نوشت:
دروغ پراكني آل سعود

شبكه سعودي العربيه باز هم دنبال فتنه است... 
اين ش��بكه معاند ش��يعيان اي��ران و عراق خب��ري منتش��ر كرد كه 
حشدالش��عبي و س��پاه تظاهرات )به خاطر س��يل هاي اخي��ر( مردم 

خوزستان را سركوب كردند... 
دروغ و فتنه هاي آل سعود پايان پذير نيست و اينها نمي توانند وحدت 
دو ملت ايران و عراق را ببينند. هميشه در اربعين حسيني، سعودي ها 
فتنه اي درس��ت مي كنند. اما الحمدهلل هوش و بصيرت دو ملت باعث 

مي شود كه اين فتنه ها خنثي شود... 
........................................................................................................................

   رابين هود در سيل خوزستان
محسن مهديان در كانال تلگرامي خود نوشت:

عدالتخواهي فانتزي
فانتزي ناسزا نيست. فانتزي يعني خيال انگيز. عدالتخواهي فانتزي يعني 

يك مبارزه خيالي با قهرمان پردازي رؤيايي. 
عدالتخواهي فانتزي، جمهوري اسالمي را نظامي با فسادي سيستمي 
)شبه طاغوت( ترسيم مي كند كه براي كمك به مردمش بايد تعدادي 
قهرمان هرازگاهي ظهور كنند و به صورت »بت من« يا »رابين هود« 
آنها را نجات دهند. آخرين عدالتخواهي فانتزي مربوط به اخبار سيل 
است. اخيراً جرياني راه افتاد كه مدعي بود جمهوري اسالمي به جهت 
حفظ تاسيسات نفتي حاضر نيس��ت آب را به هورالعظيم هدايت كند 

براي همين مردم به زودي در برخي شهرها زير آب خواهند رفت. 
اين جريان پاسخ مسئوالن را كه مي گفتند براي ما تاسيسات نفتي در 
مقابل جان مردم اهميتي ندارد، كذب دانست و وقتي با فيلم و عكس 
رسانه ها از هورالعظيم پر آب مواجه شد گفت اين فيلم ها هوايي است و 

عمق آب نيم متر بيشتر نيست. 
اما ماجرا چه بود و چه شد؟

هورالعظيم يك س��ومش در ايران و دوس��ومش در عراق است؛ بخش 
ايراني اش نيز پنج حوضچه دارد. از همان روز اول حوضچه يك و دو و 
بخشي از سه را كامل آبگيري و باقي آب را هدايت كردند تا وارد بخش 
عراقي هورالعظيم شود. همزمان بخشي از آب را هم مديريت شده وارد 
دو حوضچه ديگر كردند تا اينكه طي چند روز اخير بخش عراقي هور 
نيز پر و جريان آب كم كم معكوس مي شود. اينجاست كه شدت ورود 
آب به حوضچه هاي ديگر را بيشتر مي كنند. از همان ابتدا نيز تاسيسات 
نفتي را آب مي گيرد و اين ادعا كه نظام بين پول نفت و خون مردم، اولي 

را انتخاب كرده دروغي بزرگ است. 
اخيراً با انتشار فيلمي مدعي ش��دند با فشار عدالتخواهي رابين هودي 
نظام عقب نش��يني كرده اس��ت و دژ ش��ط علي را باز كرده تا آب وارد 
حوضچه هاي ديگر شود، حال آنكه اساساً از ابتدا آب از شط علي وارد 
هور مي ش��ده و اخيراً نيز با چند دريچه و پنج لوله آب از همين دژ به 

سمت حوضچه هاي ديگر جريان داشته است. 
حاال چرا گفته مي شود فانتزي؟

ساده است. اين جريان مدعي است همه دروغ مي گويند و نمي خواستند 
تاسيسات صدمه ببيند. خيال انگيز بودن ماجرا اين است كه گويي وزير 
نفت كه نه رئيس ستاد بحران است و نه عضو شوراي تأمين و نه مالك 
تاسيسات يك تنه ايستاده است و گفته اجازه نمي دهم وارد ملك من 
شويد! و نظام هم ياراي مقابله نداش��ته و كوتاه آمده است. آن وقت با 
ظهور يك يا چند منجي مجدد جمهوري اس��المي پا پس مي كشد و 

اجازه مي دهد به جاي پول نفت، خون مردم حفظ شود. 
ببينيد چ��ه تصويري از نظ��ام تصميم گيري در كش��ور س��اخته اند. 

انگيز نيست؟ خيال 
سرنوشت عدالتخواهي مصداقي همين اندازه ظالمانه است.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي: 
 دوستان امريكا هم 

از تروريست خواندن سپاه حمايت نكردند
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي 
با بيان اينكه اين مصوبه امريكايي ها 
مبني بر الحاق سپاه به ليست گروه هاي 
تروريستي به دليل مغايرت با عقل و 
منطق و قوانين بين المللي در انزواي 
جهان�ي ق�رار گرف�ت، گف�ت: حتي 
دوس�تان امري�كا ه�م در اي�ن مورد 
س�كوت اختيار كردند و حاضر به حمايت از اين مصوبه نش�دند. 
 به گزارش فارس، اس��ماعيل گرامي مقدم عضو شوراي مركزي حزب 
اتحاد ملي با اشاره به اقدام دولت امريكا مبني بر الحاق سپاه به ليست 
گروه هاي تروريس��تي اظهار داشت: روشن اس��ت كه براساس قوانين 
بين المللي هرگز ارتش يا نيروي رسمي نظامي يك كشور نمي تواند يك 
گروه تروريستي تلقي شود. وي افزود: بر اين اساس وقتي سازمان يك 
نيروي نظامي براساس قانون تصويب و اجرا مي شود، در هيچ جاي دنيا 

نمي شود آن را نيروي تروريستي قلمداد كرد. 
گرامي مقدم با تأكيد بر اينكه يك نيروي تروريس��تي تعاريفي دارد، 
تصريح كرد: اهداف و برنامه هاي يك سازمان تروريستي و پشتوانه مالي 
آن كاماًل با يك نيروي نظامي رسمي قانوني متفاوت است و هيچ نهاد 
رسمي نمي تواند نيروي نظامي يك كشور را تروريست بنامد، چون در 
اين صورت ايران هم اين اجازه را خواهد داش��ت كه براي مثال ارتش 
امريكا را تروريست قلمداد كند. عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي 
با بيان اينكه اين مصوبه امريكايي ها به دليل مغايرت با عقل و منطق و 
قوانين بين المللي در انزواي جهاني قرار گرفت، خاطرنشان كرد: به جز 
چند كشور كه پايگاه و جايگاهي ندارند، كشورهاي ديگر از آن حمايت 
نكردند و از اين جهت اين تصميم امريكا مورد محكوميت بسياري از 
كشورها و آزاديخواهان قرار گرفت و حتي دوستان امريكا هم در اين 

مورد سكوت اختيار كردند.

از چهره هاي مطرح 

کبری  آسوپار
   گزارش

دولت های يازدهم 
دوازده���م،  و 
حس�ام الدين آش�نا مش�اور فرهنگي اوس�ت. 
در مي��ان دولتمردان و اطرافيان حس��ن روحاني، 
حسام الدين آشنا به داليل متعدد جزو چهره هاي 

معروف و شناخته شده به شمار مي رود.  
معممي كه عبا و عمامه را كنار گذاش��ته و ترجيح 
مي دهد به جاي حجت االسالم حسام الدين آشنا، 
دكتر آشنا ش��ناخته و ناميده شود و سابقه  امنيتي 
هم جايش را به الحقه فرهنگي بدهد، موارد ديگر 
وجه تمايز او ب��ا ديگر چهره ه��اي كابينه روحاني 
است اما آنچه او را خاص و مشهور مي كند و مكرر 
نام آشنا را به تيتر اخبار رسانه ها مي رساند، فعاليت 

مجازي زياد اوست. 
فع��ال ب��ودن در توئيت��ر و تلگ��رام در كن��ار 
موضع گيري ه��اي خاص عم��اًل از او ي��ك چهره 
رس��انه اي س��اخته اس��ت. نمي توان انكار كرد كه 
حسام الدين آش��نا با زيركي يك  چهره امنيتي به 
خوبي تاثير شبكه هاي اجتماعي و فعاليت در فضاي 
مجازي را دريافته و از آن استفاده مي كند. او فقط 
يك مطلب نمي نويسد و برود بلكه با بازنشر مطالب 
ديگران حتي مخالفان سياسي اش، گذاشتن نظر 
براي س��اير افراد و بعضاً پاس��خگويي به اشكاالتي 
كه به مواضعش وارد مي شود، از تمامي مؤلفه هاي 
يك فعاليت مجازي كامل بهره مي برد. با اين حال 
فرم مناس��ب فعاليت الزاماً مؤي��د توليد محتواي 
مناسب نيست و فعاليت هاي مجازي حسام الدين 
آش��نا در بس��ياري مواقع در چارچوبي اس��ت كه 
صرفاً مي توان آن را »حاشيه س��ازي« دانست. اين 
حاشيه س��ازي ها براي فرافكني در مورد انتقادات 
نسبت به دولت گاه موفق عمل مي كند و مي تواند 
جهت فشارها به دولت و مطالبات مردمي را تغيير 
دهد. از اي��ن جهت او ني��روي خوبي ب��راي دولت 
روحاني محسوب مي شود اما آيا اقدامات او به سود 
كش��ور اس��ت؟ محتواي فعاليت هاي او با ادبيات 
خاصي كه گاه به كدنويس��ي هاي اطالعاتي شبيه 
مي ش��ود، گاه به صراحت در مس��ير تفرقه افكني 
اس��ت. گاه هم سوژه س��ازي هاي انحرافي دارد. با 
اين توضيحات مي توان حس��ام الدين آشنا را يكي 
از چهره هاي حاشيه س��از دولت روحاني ناميد. در 
اين گزارش نگاهي به محت��واي فعاليت مجازي و 

مواضع او داريم. 
   سوژه سازي هاي انحرافي

گاه پيش مي آيد كه حس��ام الدين آش��نا در ميانه 
موج هاي رسانه اي مهم كه حول يك موضوع مهم 
ايجاد شده است، موضوعي را طرح مي كند كه اصاًل 
موضوع و سوژه فعاالن مجازي و رسانه اي نيست و او 
با اهدافي خاص سعي مي كند موضوع بسازد و سوژه 
ايجاد كند. در كارزار انتخابات رياس��ت جمهوري 
96 و در حالي كه قاس��م س��ليماني نه قصدي و نه 
موضعي براي كانديداتوري داش��ت و به عنوان يك 
فرمانده نظامي جهت گيري انتخاباتي نداشت، آشنا 

در توئيتي ديگران را از تش��ويق قاسم سليماني به 
كانديداتوري با ادبيات خ��اص كه خالي از طعنه به 
قاليباف براي باخت انتخاباتي سال 92 نبود، بر حذر 
داشت: »بگذاريم حاج قاسم در قله اسطوره اي دفاع 
از حريم و حرم بماند، نگذاريم او را چون محسن و 

باقر به كارزار كليد و گازانبر بكشانند.« 
آشنا در ستاد انتخاباتي حس��ن روحاني هم از اين 
ادبيات براي اس��تفاده روحاني بهره مي برد و گفته 
مي ش��ود او طراح عبارت »من س��رهنگ نيستم، 
حقوقدانم« بوده است كه موجب ناراحتي نيروهاي 
مسلح شد. او تالش كرد با همان شيوه گازانبري كه 
به محمدباقر قاليباف تاختند، به قاسم سليماني هم 
بتازد اما هويت ملي و فراجناح��ي فرمانده نيروی 
ق��دس س��پاه و دوري او از كارزاره��اي جناحي و 

انتخاباتي تير آشنا را به سنگ زد. 
در موضع گي��ري ديگ��ري او در ميان��ه م��وج 
خبررساني هاي پيرامون وقوع سيل يك نظرسنجي 
توئيت��ري در صفحه ش��خصي خود گذاش��ت و از 
مخاطبان پرسيد كه آيا با ساخت مستندي در مورد 

امير تتلو موافق هس��تند يا خير. نظرسنجي و ابراز 
دغدغه اي كه با تعجب و موج منفي كاربران مواجه 
شد. هيچ كس دليلي براي اين اتفاق نمي ديد. چرا 
بايد يك خواننده دست چندم غيرمجازي تا اين حد 
براي مش��اور فرهنگي رئيس جمهور مهم شود؟! او 
پيش از اين هم در جري��ان انتخابات 96 تصويري 
از تتلو در صفحه اينس��تاگرام خود منتشر كرده و 
به ديدار تتلو و سيدابراهيم رئيسي كه از اشتباهات 
اعضاي تيم رس��انه اي رئيس��ي بود، براي تخطئه 
رئيسي بهره برده بود و جهت اهميت چنين فردي 
براي حسام الدين آشنا صرفاً همين تخطئه رقيب 
است والغير. وقتي چهار سال پس از انتخابات 92 
آش��نا همچنان طعنه باخت انتخاباتي به قاليباف 
مي زند و ياد و خاط��ره رجزخواني هاي فوتبالي دو 
تيم حريف را زنده مي كند، پس مي تواند هنوز هم 
ابراهيم رئيسي را رقيب انتخاباتي تلقي كند و براي 
طعنه به او حتي تا پيشنهاد مبتذل ساخت مستند 
در مورد تتلو هم پيش برود و سوژه براي مباحثه در 

فضاي مجازي بيافريند. 

   تفرقه افكني هاي خطرناك
حس��ام الدين آشنا در بس��ياري مواقع دست به 
انتش��ار مواضعي مي زند كه جز تفرقه افكني در 
ميان ملت ثمري ديگر ن��دارد. در تازه ترين اين 
تفرقه افكني ها و در جريان سيالب شمال كشور 
كه نيروهاي مس��لح همه جانبه ب��راي كمك به 
ميدان آمدند، در ميانه روزهاي كار سخت براي 
ام��داد، او در توئيت هايي نيروه��اي غيراجرايي 
)غيردولتي( را كه طبيعتاً شامل نيروهاي مسلح 
مي ش��د، به چالش كش��يد. او ابت��دا در توئيتي 
نوشت: »خوب است مسئوالن محترم غير اجرايي 
مراقب باشند در فرايند امدادرساني 1- گفتار و 
 كردار آنها دخالت در امور اجرايي تلقي نش��ود.
و  از قضاوت ه��اي قطع��ي، عجوالن��ه   -2
اختالف برانگيز پرهي��ز نماين��د. 3- االن وقت 
قدرت نماي��ي و تهدي��د نيس��ت، اج��ازه دهيد 

مسئوالن اجرايي كارشان را انجام دهند.« 
اين در حالي بود كه كم كاري هاي همكاران دولتي 
آشنا مش��كالت بس��يار ايجاد كرده بود و اگر آنان 

وظايف قانوني خود را در زمان مناسب و به خوبي 
انجام مي دادند، مشكالت كمتري را شاهد بوديم. از 
سويي حضور نيروهاي مسلح نه تنها وظيفه قانوني 
آنان هن��گام صلح بلكه با دس��تور علن��ي و صريح 
رهبري به س��تاد كل نيروهاي مسلح بود و آنان نه 
مداخله كننده در كار مسئوالن اجرايي بلكه كمك 
آنان بودند و در حالي كه نيروهاي مسلح و مسئوالن 
اجرايي استاني در تالش براي رفع مشكالت بودند، 
چرا يك نف��ر از بيرون گود باي��د اينگونه دوقطبي 

ايجاد كند؟! 
او سپس در توئيتي ديگر كنايه وار نوشت كه »درست 
است كه سيالب آمده و آب زياد است و شناگران آب 
نديده هم دل به دريا زده اند اما مطمئن باشيد االن 
وقت مناسبي براي ماهيگيري سياسي نيست. به فكر 
مردم باشيم نه انتقام جناحي.« آيا در هنگامه امداد 
وقت دعوا و جنجال سياسي توسط مشاور فرهنگي 
رئيس جمهور بود؟ او اين روال را با توئيت هاي ديگر 
هم باز ادامه داد و نمونه هاي قبلي هم از اين دست 
دارد كه بيان و بررسي تك تك به آنها در اين مجال 

نمي گنجد. 
   حاشيه سازي هاي بي دليل با مواضع غلط

يكي از جنجالي ترين مواضع اخير حسام الدين آشنا 
توئيت او پس از حادثه تروريستي زاهدان و انفجار 
اتوبوس كاركنان سپاه بود كه در غوغاي غم و خشم 
پس از يك عمليات تروريستي افكار عمومي را به هم 
ريخته تر كرد. او در توئيتي نوشت: »مرزبانان ما به 
شهادت رسيدند اما ما در دام چرخه خونين و باطل 
انتقام نخواهيم افتاد. مسئوليت بر عهده آمران و ديه 

بر عهده عاقله است«!
او انتقام خون مظلومانه ريخته شده جوانان كشور 
را چرخه باطل انتقام ناميد و صحب��ت از ديه كرد. 
آشنا يك دانش آموخته حقوق است و وقتي چنين 
كسي ميان قتل و ترور تفاوت قائل نمي شود و راهي 
را پيش��نهاد مي كند كه عماًل به جس��ارت بيشتر 
تروريست ها منجر مي ش��ود، چه مي توان گفت؟! 
روزهاي بسيار ظرفيت و انرژي فعاليت مجازي در 
كشور صرف نقد و بررسي اين موضع گيري غلط شد. 

حسام الدين آشنا از اين نمونه ها بسيار دارد. 
   مأموريت آشنا؟!

آشنا در مقام مشاور فرهنگي رئيس جمهور روشن 
نيس��ت دقيقاً چه كاري انجام مي دهد اما در مقام 
يك فع��ال حاشيه س��از مجازي به نظر مي رس��د 
نياز اس��ت مورد تذك��ر رئيس جمهور واقع ش��ود 
كه همواره همگان را ب��ه وحدت، يكپارچگي ملي 
و همبس��تگي دع��وت مي كند. آش��نا حوزه هاي 
رنگارنگ فعالي��ت دارد. نامش هم ب��راي دبيري 
ش��وراي انقالب فرهنگي به گوش مي خورد و هم 
براي وزارت اطالعات، با اين حال با زيركي رسانه اي 
و ذكاوت اطالعات��ي جهان��ي را به خود مش��غول 
مي دارد. مي شود با او مخالف بود اما نمي شود او را 
نديده گرفت. آيا حاشيه سازي هاي او توسط دولت 
و رئيس جمهور ديده نمي ش��ود ي��ا نمي خواهند 

ببينند يا از اساس مأموريت او چنين است؟

نگاهي به مواضع و فعاليت هاي مشاور فرهنگي رئيس جمهور

تفرقه هاي آشنا

افرادي كه هن�وز به دنبال تصويب CFT و پالرمو هس�تند، 
به دنب�ال خوش رقصي ب�راي امري�كا و اروپ�ا خواهند بود. 
به گزارش مهر، ابوالفضل حسن بيگي عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس در خصوص بررسي لوايح چهارگانه 
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام، با توجه به قرار دادن سپاه 
پاسداران در ليست گروه هاي تروريستي از سوي امريكا، گفت: 
لوايح مربوط به FATF شامل دو كنوانسيون CFT و پالرمو به 
دليل اختالف نظر مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام ارسال شده است. 
وي افزود: ايرادات شوراي نگهبان به اين دو اليحه كاماًل دقيق و 
درست بود، شوراي نگهبان بر اساس وظيفه قانوني و حقوقي خود، 
ايرادات دقيقي را از مصوبه مجلس در مورد اين دو اليحه گرفت. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: 
اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مخالف اين 
دو اليحه هس��تند. اين لوايح نوعي باج دادن به اروپا و امريكا 
و كوتاه آمدن در برابر اسرائيل و كرنش در برابر خواسته هاي 
ناحق اروپا و امريكاست. حسن بيگي تصريح كرد: افرادي كه 
هنوز به دنبال تصويب CFT و »پالرمو« هس��تند، به دنبال 

خوش رقصي براي امريكا و اروپا خواهند بود. 

وي در خص��وص اقدام امري��كا مبني بر قرار دادن نام س��پاه 
پاسداران در ليست گروه هاي تروريستي، اظهار داشت: طي 
ماه هاي گذشته و در پي اقدامات اياالت متحده امريكا مبني بر 
قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمي در فهرست گروه هاي 
تروريستي، وحدت و همدلي ميان مردم و مسئوالن افزايش 
يافته است. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تأكيد كرد: امريكا و اسرائيل به زانو درآمده اند و حضور 
سپاه در كنار حماس، جهاد اسالمي، حزب اهلل، مقاومت عراق 
و سوريه، عامل اقتدار جمهوري اسالمي ايران در منطقه و در 

برابر رژيم صهيونيستي است. 
حسن بيگي گفت: امريكا و اسرائيل مي دانند كه سپاه پاسداران 
داراي قدرت نظامي قوي اس��ت و در بخ��ش تجهيزات پهپاد، 

موشكي و نظامي در منطقه بدون رقيب است. 
وي با بيان اينكه نگاه مستضعفان جهان به جمهوري اسالمي 
است، تأكيد كرد: سپاه پاسداران پشت و پناه مسلمانان است. 
امريكا شكس��ت خورده، امروز زمان مناس��بي براي كرنش و 

امتيازدهي نيست. 
عضو كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد: جهان چندقطبي 
شده است و جمهوري اسالمي بايد به عنوان يكي از قدرت هاي 

بزرگ جهاني ايفاي نقش كند. 
حس��ن بيگي گفت: امروز غرب گراياني كه خواستار مذاكره با 

امريكا بودند، فهميده اند كه امريكا دروغگو است. 
وي گف��ت: امريكا و اروپ��ا در بُعد تحقيقات هس��ته اي به  رغم 
توافقات انجام شده در برجام، با ايران همكاري نكردند و مانع از 

حضور چين نيز شدند. 
اين نماينده مجلس در تش��ريح عواملي كه موجب شد امريكا 
پاي ميز مذاك��ره با ايران ق��رار گيرد، گفت: رهب��ري بي بديل 
خامنه اي، حضور ملت ايران در صحنه مقاومت، مقاومت  آيت اهلل 

جمهوري اس��المي ايران در برابر غرب و همچنين تقويت بنيه 
دفاعي و موشكي نيروهاي مس��لح و اصرار ملت ايران در حفظ 
حقوق هسته اي موجب شد امريكا مجبور شود پاي ميز مذاكره 
با ايران بنشيند. حسن بيگي اظهار داشت: امريكا و غرب به دنبال 
اين بودند كه با مذاكرات هسته اي و برجام بتوانند از جمهوري 
اسالمي زمان بخرند اما جمهوري اسالمي زرنگ تر از آنها بود زيرا 

شيطان بر همه مسلط است، جز مؤمنان. 
وي ادامه داد: در قلب رآكتور هسته اي اراك بتن نريخته ايم بلكه 
در چارچوب برجام، اقداماتي را در راستاي توافقات انجام داده ايم. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس افزود: 
با تالش و كوشش جوانان ايران، امروز به دانش توليد نسل هشتم 
س��انتريفيوژها دس��ت يافته ايم، اين موضوع امريكا را عصباني 

كرده است. 
حسن بيگي تصريح كرد: با دستور مقام معظم رهبري مبني بر 
لزوم توانايي براي توليد 190هزار سو، جوانان ايران از روزنه هاي 

موجود استفاده كردند تا توانايي هاي خود را نشان دهند. 
وي گفت: هر زماني كه بخواهيم از برجام خارج ش��ويم، ظرف 
كمتر از يك ماه رآكتور اراك با سانتريفيوژهاي نسل هشتم آغاز 

به كار خواهد كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس عنوان كرد

خوش رقصي موافقان FATF براي امريكا

دیدگاه

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي:

حماقت ترامپ باعث افزايش اتحاد و انسجام در ايران شده است
حم�اق�ت ت�رام�پ باع�ث 

تش��ديد اتح��اد مل��ي و    خبر
انسج�ام اسالم�ي در اي�ران ش�د. 

به گزارش ف��ارس، اس��داهلل بادامچيان دبيركل ح��زب مؤتلفه 
اسالمي در پايان نشست دبيران حزب موتلفه اسالمي گفت: در 
تاريخ ۴0ساله انقالب اسالمي امروز سپاه بيش از هر زماني مورد 

حمايت ملت است. 
وي ادامه داد: اق��دام نماين��دگان مجلس در پوش��يدن لباس 
سپاه، تودهني محكمي به ترامپ و سردمداران كاخ سفيد بود. 
بي ترديد س��پاه از اين پس پرقدرت تر از هميشه در برابر امريكا 

ظاهر خواهد شد. 
بادامچيان با اشاره به ادامه ش��رارت هاي امريكا عليه ملت ايران 
خاطرنش��ان كرد: ما بايد دنبال يك اقدام عملي عليه امريكا در 
منطقه و جهان باشيم تا نقطه پاياني براي دسيسه ها و توطئه هاي 
امريكا باشد، نمي توانيم هر روز شاهد يك اقدام خصومت آميز و 

شرارت بار از سوي امريكا باشيم. 

دبيركل حزب موتلفه اس��المي تأكي��د ك��رد: امريكايی ها بايد 
بفهمند هزينه هاي كارهاي خباثت آلود آنها چقدر است و بايد به 

گربه رقصاني هاي امريكا يك پاسخ قاطع داد. 
وي ادامه داد: امريكايي ها در حالي كه نيروهاي سپاه و ارتش 
دست در دست مردم و نيروهاي جهادي در مناطق سيل زده 
براي كاهش درده��ا و آالم مردم، خدمت رس��اني مي كنند، 
بزرگ ترين جس��ارت و تهمت را عليه سپاه ۸0ميليوني ايران 
مرتكب شدند. س��پاهي كه تروريس��م را در منطقه شكسته 
اس��ت اما به همين صفت از طرف امريكا متهم مي شود و اين 
يك نوع ناشي گري در سياست اس��ت كه براي امريكا نتيجه 

معكوس داشت. 
بادامچيان خاطرنش��ان كرد: اقدام امريكا نه تنها موجب تقويت 
رابطه سپاه و ارتش ش��د بلكه رابطه مردم با سپاه را نيز محكم تر 
كرد، به طوري كه ما امروز ش��اهد يك س��پاه ۸0ميليون نفري 
هستيم. امروز روحيه مردم براي مقابله با امريكا در اوج است و ما 

شاهد يك عزم ملي براي مقابله با توطئه هاي امريكا هستيم. 

دبيركل ح��زب موتلفه اس��المي در بخش ديگري از س��خنان 
خود به مسئله سيل اش��اره كرد و گفت: دولت بايد هرچه زودتر 
خسارت و هزينه هاي سيل را برآورد كند و مردم را در بازسازي 
مناطق ويران شده كمك نمايد و آن را اعالم كند. زيرساخت هاي 
اقتصادي در چهار اس��تان آسيب جدي ديده اس��ت كه بايد به 

سرعت ساخته شود. 

وي ادامه داد: حكومت اسالمي ايران در كنار مردم و مردم در كنار 
حكومت و دولت و نيروهاي جهادي يك حركت حماسي را براي 
جبران خسارت هاي س��يل پديد آوردند كه باعث مباهات ملت 

ايران است و اين حماسه در تاريخ ايران ثبت خواهد شد. 
بادامچيان همچنين در پاسخ به س��ؤاالتي درباره تحوالت 
شمال آفريقا گفت: امروز شاهد تحركاتي در ليبي، سودان 
و الجزاير هس��تيم. به عقيده من اين تحوالت نش��انه موج 
جديدي از بيداري اس��المي اس��ت و دش��منان و وهابيت 
مي خواهند مسير درست بيداري اس��المي را در اين كشور 
منحرف كنند. مردم آفريقا بايد مراقب دسيسه هاي امريكا و 

شركاي منطقه اي آنها باشند. 
دبيركل حزب موتلفه اس��المي تأكيد كرد: ه��ر از چندي آتش 
زير خاكس��تر بيداري اس��المي در آفريقا مش��تعل مي شود اما 
سرويس هاي استكبار جهاني آن را به بيراهه مي برند و منحرف 
مي كنند. مس��لمانان واقعي و نخبگان اين جوام��ع بايد مراقب 

سوزن باني امريكا باشند.


