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  پروپاگانداي هوشمند
علي عليزاده در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره 
تيتر ي��ك خبر BBC فارس��ي درم��ورد به هالكت 
رسيدن يك فوتباليست تروريست نوشت: به اين خبر 
BBC فارسي خوب دقت كنيد. BBC عبدالباسط 
ساروت را فوتباليستي كه نماد قيام عليه بش��ار اسد شده بود، معرفي 
كرده اما نگفته س��اروت هم عضو داعش بوده. BBC دروغ نگفته اما با 
گفتن تنها بخشي از حقيقت واقعيت را وارونه كرده. تيتر BBC نمونه 

عالي پروپاگانداي هوشمند است. 
........................................................................................................................

  نظريه پردازي محسن هاشمي 
صادق نيكو يك فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره 
نظريه پردازي هاي محسن هاشمي، نوشت: تا جايي كه مي دونم محسن 
هاشمي به عنوان رئيس شوراي ش��هر االن بايد در مورد آسفالت كف 
خيابون هاي تهران توئيت كنه چراكه هر روز بدتر ميش��ه ولي خب در 

مورد نظريه واليت فقيه توئيت مي كنه چون ايرانه. 
........................................................................................................................

   بخشي از عالئم شكست دموكراسي غربي
گوهري يك فعال رسانه اي در توئيتر درباره نظر مردم امريكا در مورد 
زندگي سرمايه داري، نوشت: 55 درصد زنان 18 تا 54 ساله امريكايي 
و در مجموع 40درصد كل مردم امريكا ترجيح مي دهند در كش��وري 

سوسياليست زندگي كنند تا در نظام سرمايه داري. 
اين فقط بخشي از عالئم شكست و افول ليبرال دموكراسي غربي حامي 

حقوق زنان است. 
........................................................................................................................

  روايت توئيتري ظريف از مذاكرات 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان شامگاه دوشنبه با انتشار 
پيامي از ديدار و گفت وگو با همتاي آلماني خ��ود »هايكو ماس« ابراز 
خرسندي كرد اما در عين حال خاطرنشان ساخت كه تنش هاي اخير 

ريشه اي جز جنگ اقتصادي ترامپ عليه ايران ندارند. 
ظريف در اين پيام توئيتري نوشت: گفت وگوي صريحي با هايكو ماس 
داشتيم. ما از اينكه آلمان اقدامات عملي براي تضمين منافع اقتصادي 
ايران ]ذيل برجام[ را ب��راي حفظ برجام ضروري مي داند، اس��تقبال 
مي كنيم. ما در مورد اينكه گفت وگو بين كشورهاي منطقه امري حياتي 
اس��ت، توافق داريم اما جنگ اقتصادي دونالد ترامپ عليه ايران ريشه 

همه تنش هاي اخير است. 
........................................................................................................................

  شهرداری نجفی محصول نبود نظارت استصوابی
مصطفي تاجزاده با بيان نقل قولي از س��ردار صفوي درباره اظهار نظر 
ايشان انتقاد كرد و با هشتگ نظارت استصوابي نوشت: سردار صفوي 
علت مشكالت را تشخيص نادرس��ت مردم احساساتي  و دمدمي مزاج 
ايران مي خواند تا كس��ي به دخالت هاي روزاف��زون دولت پنهان فكر 
نكند كه به  ويژه با حربه  نظارت اس��تصوابي، مانع ورود شايستگان به 
چرخه مديريت كشور مي شود و اجازه حل معضالت ملي و بين المللي 

را نمي دهد. 
اميرحسين ثابتي در واكنش به اين اظهار نظر تاجزاده نوشت: »مگر در 
انتخابات شوراي شهر تهران نظارت استصوابي وجود داشت؟ الحمدهلل 
هر ۲1نفر نيز از اصالح طلبان رأي آوردند. نتيجه اش چه شد؟ شهردار 

شدن محمد علي نجفي!«
........................................................................................................................

  اين سمفوني را هرگز از ياد نبريم
محم��د ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: بخش��ي از مردم م��ا را فريب 
دادند تا براي تعطيلي توانمندي هسته اي و واگذاري 
امتياز به دشمن جش��ن بگيرند. چگونه؟ با اين دروغ 
كه دالر 3هزارو700 توماني با توافق، 500 يا هزار تومان مي ش��ود اما 
زمستان ۹۶ كه برجام بود دالر تا مرز ۶هزار تومان - و سپس تا 18هزار 

تومان- باال رفت. 
اكنون مجدداً سفر دو مقام ژاپني و آلماني را كه هيچ اختياري ندارند، 
بهانه كرده اند تا با دستكاري نرخ ارز، چنين القا كنند كه مذاكره با امريكا 
و توافق )باج دادن يك طرفه(، حال اقتصاد را خوب مي كند. آقاي روحاني 
درست گفت كه مذاكره مجدد با دولتي كه توافق موجود را زير پا گذاشته، 
ديوانگي است. هر وقت وسوسه شديم توانمندي بازدارنده و عزت و اختيار 
و اقتدار خود را نقد بدهيم و وعده نسيه بگيريم، تصاوير جشن كذايي با 

سمفوني »خر برفت و خر برفت و خر برفت« را به ياد بياوريم. 

سفارت انگليس با اپوزيسيون ارتباط دارد
سفارتخانه انگليس از جريان هاي برانداز حمايت كرده و با اپوزيسيون 
ارتباط برقرار مي كند كه اين امر ناشي از ضعف ديپلماسي خارجي ماست. 
حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر در گفت وگو با مهر، با انتقاد از برگزاري 
پارت��ي مختلط در س��فارتخانه انگلس��تان، گفت: س��فارتخانه ها مجاز 
هستند يكس��ري برنامه هاي خود ش��امل روزهاي ملي و مذهبي را در 
محل س��فارتخانه برگزار كنند اما اين اقدامات بايد در چارچوب قوانين 
و مقررات كشور پذيرنده انجام ش��ود. وي با بيان اينكه نبايد مراسمات 
س��فارتخانه هاي خارجي به گونه اي باش��د كه به معناي تعارض با امور 
داخلي كش��ور پذيرنده باشد، افزود: متأسفانه س��فارتخانه ها تبديل به 
مركزي كاماًل سياسي ش��ده اند كه رويكرد آنان مداخله در امور داخلي 
جمهوري اسالمي است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: 
س��فارتخانه انگليس از جريان هاي برانداز حمايت كرده و با اپوزيسيون 
ارتباط برقرار مي كند كه اين امر ناشي از ضعف ديپلماسي خارجي ماست 
كه نسبت به اين امور نه تنها برخورد جدي ندارد بلكه سعي در الپوشاني 
كرده و بي تفاوت عبور مي كند. نماينده مردم مش��هد در مجلس افزود: 
موضع گيري ضعيف وزارت امور خارجه موجب جري شدن و بي پروا شدن 
سفارتخانه ها در انجام اقدامات ساختارشكنانه خود شده است. پژمانفر با 
بيان اينكه سفارت انگلستان بارها دچار چنين تخلفاتي شده و اين اقدامات 
در راستاي ارتباط با اليه هاي اپوزيسيون و س��ازماندهي آنها بوده است، 

گفت: در جريان فتنه 88 سفارت انگلستان حضور و نقش مهمي داشت. 
................................................................................................................................

 حضور اطالعات سپاه 
در جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي

عضو س�تاد مبارزه با مفاس�د اقتصادي 
از دع�وت از اطالع�ات س�پاه ب�راي 
حضور در جلس�ات اين س�تاد خبر داد. 
ع��زت اهلل يوس��فيان مال عضو س��تاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي در گفت وگو ب��ا فارس، 
از دعوت از اطالعات س��پاه ب��راي حضور در 
جلسات اين ستاد خبر داد. به گفته وي، حضور 

نمايندگاني از اطالعات سپاه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
وزن جلسات را باال مي برد و موجب افزايش توان ستاد براي مبارزه با مفاسد 
خواهد شد. يوسفيان مال با تأكيد بر لزوم برگزاري مستمر جلسات ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي، بيان كرد: با حضور نمايندگاني از اطالعات سپاه 
جمع بندي بهتري براي مبارزه با مفاس��د اقتصادي خواهيم داشت. عضو 
ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادي همچنين به ارائه گزارش ويژه اطالعات 
سپاه در نشست دوشنبه شب اشاره و به دليل طبقه بندي اطالعات از بيان 

جزئيات خودداري كرد. 

بعد از خوش بينی به امريكا - اروپا نوبت به خوش بينی به ژاپن رسيد

تئوری سازش تجربه ای شکست خورده است
»تسليم شدن در مقابل دش��من موجب پيشروي او 
مي ش��ود، اما اگر در مقابل زياده خواهي و باج خواهي 
دشمن مقاومت شود، پيشروي او متوقف خواهد شد، 
بنابراي��ن از اين زاويه نيز »صرفه با مقاومت« اس��ت. 
تجربه جمهوري اس��المي در 40 س��ال گذشته نيز 
مؤيد همين مطلب اس��ت، زيرا هر جا كه ايستادگي 
كرديم، موفقيت و پيش��رفت نصيب ما ش��ده است و 
هرجا كه بر اس��اس ميل طرف مقابل حركت كرديم، 

ضربه خورديم«
 اين بخش��ي از س��خنان رهبر معظم انقالب در حرم 
امام خميني است كه با مجموعه داليل و استدالل ها 
اثبات مي كنند حركت در مس��ير »نظريه مقاومت« 
دستاوردساز بوده و مي تواند كشور و جامعه را در برابر 

دشمن و مشكالت داخلي و خارجي محافظت كند. 
معظم له همچنين در ادامه با بيان اينكه »مقاومت و 
ايستادگي هزينه دارد، اما هزينه تسليم شدن به مراتب 
بيشتر از هزينه مقاومت است« از تجربيات تلخ رژيم 
پهلوي س��خن به ميان آورده و تأكيد كردند اين رژيم 
با وجود همه كوتاه آمدن ه��ا و امتيازاتي كه به امريكا 

مي داد، تحقير هم مي شد. 
ايشان در سخنان خود همانند بسياري از توصيه هاي 
خود كه طي حداقل چند س��ال اخير ايراد كرده اند، با 
اس��تناد به منابع قرآني و روايي و همچنين تجربيات 
قبل و بعد از انقالب و حتي بازخواني درس هاي برخي 
از كش��ورهاي منطقه تالش كرده اند ب��ه يك جريان 
نش��انه دار داخلي اثبات كنند كه كوتاه آمدن در برابر 
غرب و پيروي از تئوري سازش در مقابل نظام سلطه 
تنها به تضعيف نظام و افزايش مشكالت داخلي خواهد 
انجاميد، كمااينكه ايشان در ادامه همچنين مي فرمايند: 
»دولت س��عودي يك نمونه ديگر اس��ت كه هم دالر 
مي دهد و هم براساس خواس��ته امريكا موضع گيري 
مي كند، اما توهين هم دريافت مي كند و به او لقب »گاو 

شيرده« مي دهند.«
  اصرار براي تكرار تجربيات تلخ!

به رغم هش��دارهايي كه رهبرمعظم انقالب به جريان 
غرب باور داخلي ب��راي خوش بين نب��ودن به تئوري 
س��ازش و وعده هاي غرب مطرح ك��رده و مي كنند، 
رهبران و تئوريس��ين هاي اين جناح همچنان اصرار 
دارند بايد با امتيازدهي در برابر غرب در جهت مرتفع 

كردن مشكالت كشور قدم بردارند!

امروز بعد از گذشت چندين ماه از اجراي توافق هسته اي 
اقشار مختلف جامعه ايراني پذيرفته است كه برخالف 
ادعاها و ش��عارهاي جريان غرب باور داخلي، خروجي 
مذاكرات هسته اي تشديد فشارهاي بين المللي عليه 
ايران و افزاي��ش تحريم و تهديدها عليه كش��ور بوده 
است، به طوري كه امروز كاهش اثرگذاري تحريم هاي 
بين المللي در حوزه نفت و پتروشيمي به ظاهر يكي از 
دغدغه هاي جدي اين طيف است، آن هم در حالي كه 
رشد سرمايه گذاري خارجي در كش��ور، بازگرداندن 
عزت به پاسپورت ايراني و عادي سازي روابط اقتصادي 
و تجاري ايران با ساير كشورها دستاورد دم دستي از 

توسعه روابط با غرب عنوان مي شد. 
طي روزهاي اخير و با س��فر مقام��ات ژاپني و آلماني 
به تهران، بار ديگر ش��خصيت ها و رسانه هاي جريان 
مورد اشاره تالش كرده اند ضرورت مذاكرات موشكي 
و منطقه اي و امتيازدهي دوباره به غرب را يك مسئله 

اولويت دار نظام براي حفظ موجوديت خود عنوان كنند، 
به طوري كه يكي از چهره هاي وابسته به اين جناح در 
گفت وگو با يكي از رسانه هاي متبوع خود تأكيد كرده 
اس��ت: »بايد با رضايت از برجام موشكي و منطقه اي، 
نخست وزير ژاپن را دست پر برگردانيم.« علي بيگدلي 
ديپلمات سابق و از فعاالن اصالح طلب در مصاحبه با 
يك روزنامه وابسته به جريان خودي مي گويد: »آقاي 
آبه با دو هدف به ايران مي آيد؛ هدف اول اين است كه از 
بروز جنگ بين دو كشور جلوگيري كند تا از اين طريق، 
هم ايران و هم امريكا و البته هم جامعه جهاني را از شِر 
هزينه هاي جنگ نظامي خالص كن��د. در قدم دوم، 
حتماً آقاي آبه س��عي اش را به كار مي گيرد تا چالش 
فعلي را كه روز به روز بيشتر مي شود، كنترل و فضا را 
به نوعي مديريت كند تا بلكه ايراني ها و امريكايي ها اگر 
همچنان تصميم به تداوم قطع رابطه دارند، حداقل از 

جدل و رويارويي هاي ضرررسان ممانعت كنند.« 

وي همچنين بيان مي كند: »دستگاه ديپلماسي ايران 
بايد هوشياري بااليي داشته باشد و هر آنچه الزم است 
انجام بدهد تا از اين طريق، آبه دس��ت خالي تهران را 
ترك نكند. ما مي توانيم، ضمن طرح نقطه نظرات مان 
پيش��نهادهايي منطقي و مهم را پيش روي نخس��ت 
وزير ژاپن قرار بدهيم تا بتوانيم از سفر نفر اول يكي از 
مهم ترين و محبوب ترين كشورهاي جهان بهره وري 

الزم را ببريم.« 
يكي ديگر از شخصيت هاي وابسته به اين جناح با تأكيد 
بر اينكه »بايد اسرائيل را به رسميت بشناسيم تا سايه 
جنگ دور ش��ود!« از ضرورت عدول از ش��اخص هاي 
استقالل طلبي كشور سخن به ميان مي آورد. فريدون 
مجلس��ي ديپلمات پيش��ين و از فعاالن اصالح طلب 
در مصاحبه با يكي ديگ��ر از روزنامه های اين جريان 
مي گويد: »علت اصلي تقابل ايران و امريكا در منطقه 
خاورميانه تقابل دو ش��عار متضاد با همديگر اس��ت؛ 

نخس��ت تهديد ماهيت اسرائيل توس��ط ايران و دوم 
تضمين امريكا براي حفظ اسرائيل و بقاي اين كشور)!(. 
بدون شك تا زماني كه اين دو شعار متضاد وجود داشته 
باشد و هر دو كشور روي شعارهاي خود پافشاري كنند، 
مذاكره به جايي نخواهد رس��يد. با ادامه اين وضعيت 
امريكا سياس��ت خود را حتي با جن��گ نظامي ادامه 
خواهد داد و در عين حال به خي��ال خود به تضعيف 

ايران مي انديشد.« 
مجلسي در ادامه گفت: »بدون شك سفر نخست وزير 
ژاپن به ايران داراي اهميت زيادي است. ژاپن هم روابط 
خوبي با امريكا دارد و هم اينكه همواره نگاهي راهبردي 
نسبت به ايران داشته است…خطر بزرگي كه منافع 
ژاپن را نيز تهديد مي كند جنگ بزرگي است كه خطر 
آن جدي تر از گذشته شده است. يك سوءتفاهم يا يك 

اتفاق مي تواند منطقه خاورميانه را به آتش بكشد.« 
او در گفت وگويي كه اخيراً از وي منتشر شده است در 
اظهارات قابل تأمل درباره رژيم اشغالگر قدس مي گويد: 
»اين ديدگاه مطرح اس��ت كه منازعه ايران و امريكا با 
توجه به حضور اسرائيل، كشدار و فرسايشي خواهد بود 
و از سوي ديگر احتمال به  كار گرفته  شدن سالح هاي 

ويرانگر هسته اي وجود دارد.« 
همانطور كه اشاره ش��د ماه هاس��ت جريان غرب باور 
داخلي تالش مي كند، تئوري س��ازش در برابر غرب و 
امتيازدهي گس��ترده به امريكا- اروپ��ا را به عنوان يك 
راهكار مطمئن براي توسعه كشور و عبور از مشكالت 
عنوان كند، كمااينكه احمد نقيب زاده سال گذشته در 
مطلبي با عنوان »اروپايي ها خواهان مذاكرات موشكي « 
تالش كرد با تطهير توأم با خوش بيني مطلق نسبت به 
نقش اروپايي ها در دوران پس��ابرجام، از لزوم مذاكرات 
موش��كي ايران با طرف غربي س��خن به ميان بياورد: 
»مواضع اروپايي ها تا حدي خردمندانه به نظر مي رسد؛ 
هم مي خواهند هياهوي امريكايي ها را ساكت كنند و هم 
نمي خواهند موضوع موشكي ايران به يك بحران غيرقابل 
بازگشت تبديل شود، البته  ايران هم در موقعيت خوبي 
قرار دارد و به اهداف خودش رس��يده و قادر است اين 
برنامه ها را در همين نقطه كنوني متوقف كند. برد بيش 
از ۲هزار كيلومتر در برنامه هاي ايران نيست. بهتر است ما 
هم با آغاز مذاكره خطر جنگ و تحريم را از سر بگذرانيم. 
اگر مذاكره نكنيم ممكن است اروپايي ها مواضع تند و تيز 

امريكايي ها را در اين مورد همراهي كنند.« 

محمد اسماعیلی
   تحلیل

انتخاب نجفي نه در شوراي شهر بلكه در محافل سياسي اصالح طلب انجام شد

شهردارتهراندركجاانتخابميشود؟

جدل ه�اي سياس�ي راديكال ه�اي اصالح طل�ب از ي�ك 
س�و و كارگزاراني ه�اي تكنوكرات از س�وي ديگر، اي�ن روزها 
افش�اگري هايي را رقم زده اس�ت كه گرچه پيش از اين از سوي 
جناح مومن و انقالبي كش�ور تذكر آن داده شده بود اما از سوي 
جناح اصالح طلب ب�ا تكذيب و انكار مواجه مي ش�د. حاال ماه از 
پشت ابرها بيرون آمده است انگار؛ مي گفتيم انتخاب شهرداري 
تهران نه در صحن ش�وراي ش�هر بلكه در محافل سياس�ي و با 
دستور از باال انجام مي شود و منكر مي شدند. حاال آفتاب آمده 
دليل آفتاب و خود آدرس و تاريخ دقيق اين محافل را رو كرده اند. 

  دوقطبي عليه مردم
دوقطبي اتحاد ملت- كارگزاران از همان سال  اول رياست جمهوري 
ميان اصالح طلبان تندرو و كارگزاراني ها وجود داشت، اما به تناسب 
گذر زمان و فاصله گرفتن از دوران وحدت بخش انتخابات و رقابت با 
رقيب غيراصالح طلب و پيشامد اتفاقات نو به نو، باعث شد اين دوقطبي 
با گذشت زمان پررنگ تر نمود يابد، يكي از اصلي ترين مجال هاي بروز 
آن هم پس از انتخابات توأمان رياس��ت جمهوري و شوراهاي شهر و 
روستا و موعد انتخاب شهرداري جديد براي پايتخت بود. كارگزاران 
سازندگي تالش مي كرد محسن هاشمي شهردار ش��ود. او از جهت 
سياسي به كارگزاران نزديك بود، اهل باج دادن به اصالح طلبان تندرو 
نبود، سابقه كار اجرايي در شهرداري داشت، رابطه اش با بزرگان نظام 
خوب بود و البته در طول اين سال ها بي حاشيه مانده بود. اتحاد ملتي ها 
اما عضويت او در شورا را دليل مخالفت ذكر كردند و اينكه او نبايد به 
رأيي كه مردم تهران براي عضويت او در شوراي شهر داده اند، پشت 
كند اما مشكل اتفاق ديگري بود. محسن هاشمي مهره  دست تندروها 
نمي شد، خروجش از شورا هم باعث ورود يك اصولگرا به شورا مي شد. 
اين دعوا و دوقطبي از همان روزها دنبال مي ش��د اما چه ش��د كه در 
نهايت محمدعلي نجفي انتخاب شد و محشن هاشمي شهردار نشد؟ 
آيا اين انتخاب نتيجه يك رأي گيري آزاد و دموكراتيك در صحن علني 
شورا بود؟ افشاگري هاي اين روزهاي پس از قتل همسر نجفي جواب 

اين سؤال را روشن مي كند. 
  محافل سياسيون براي انتخاب شهردار پايتخت

غالمحس��ين كرباس��چي، دبيركل حزب كارگزاران س��ازندگي در 

يادداشت جنجالي خود در روزنامه سازندگي كه يك شنبه 1۹مرداد 
منتشر شد، در مورد هشدار به نجفي در  رابطه با ميترا استاد قبل از 
انتخابش به عنوان شهردار مي نويسد و اينكه نجفي منكر رابطه خاص 
ش��ده و اصالح طلبان هم به اين مسئله و هم به مسئله استعالم هاي 
منفي از نهادهاي امنيتي در مورد نجفي بي اعتنايي كردند اما بخشي 
كه در يادداشت مهم كرباسچي ناديده گرفته شد، اشاره او به محافلي 
بود كه براي پايتخت شهردار انتخاب كردند. او مي نويسد: »شايد اگر 
كتمان سر و نامحرم دانس��تن جامعه و بدنه در سران برخي احزاب 
اصالح طلب نبود، امروز كار بدان جا نمي رسيد كه با اطالعات ناقص، 
بدنه  اين جريان به مرثيه سرايي و قهرمان  سازي سوق يابد و همه نيز 
همچنان سكوت مي كردند اما نمي توانم فراموش كنم كه در جلسه 
مشترك احزاب كارگزاران سازندگي و اتحاد ملت در منزل جناب آقاي 
عبداهلل نوري- كه ميانجي دو جريان بر سر همين داستان شدند- ما 
به صراحت به اين مسائل اش��اره كرديم و دوستان حزب اتحاد ملت 
نيز پذيرفتند كه ديگر بر تداوم ش��هرداري دكتر نجفي اصرار نكنند 
و البته گفتند كه ما گمان مي كرديم پرونده ميراث فرهنگي بس��ته 

شده و اين ماجراي تازه  اي نيست!... تاريخ شاهد است كه دوستان در 
جريان داستان بودند و به رغم مراجعه خانواده دكتر نجفي به بزرگان 
اصالحات ايش��ان را به اين مهلكه انداختند«؛ جلس��ه مشتركي كه 
روزنامه سازندگي در شماره ۲1 فروردين ۹7 در گزارشي با تشريح 
جزئياتي از آن، علت برگزاري جلسه در خانه عبداهلل نوري را نگراني او 
از تكرار ماجراهاي مشابه شوراي شهر اول بيان مي كند، البته به  گفته 
روزنامه سازندگي، ديدار مذكور تنها ديدار مشترك سران دو حزب 

كارگزاران و اتحاد ملت نبوده است. 
بر اساس اين گزارش، به رغم اينكه س��ران حزب اتحاد در آن ديدار 
بر كانديداتوري نجفي تأكيد داش��تند ولي در نهايت با ميانجيگري 
عبداهلل نوري توافقاتي صورت گرفت و قرار بر اين ش��د كه دو طرف 
پايبند به اين توافق بمانند كه از مهم تري��ن اين توافقات مي توان به 
تعهد دو حزب مبني بر حفظ حيثيت نجفي و عدم تخريب گزينه هاي 
احتمالي جانشيني نجفي )مشخصاً محسن هاشمي( پيش از اعالم 
نظر نهايي اعضاي شوراي شهر اشاره كرد اما اتفاقات به گونه اي ديگر 

رقم خورد. 

  فشار از باال براي شهردار شدن نجفي
كرباسچي پس از آنكه از اين جلس��ات و محافل با تاريخ دقيق ياد 
مي كند، مي نويس��د: »پس از آن در جلسه ديگري در تاريخ هشتم 
شهريورماه 13۹۶ همان عضو شوراي شهر تهران از مخالفت وزير 
كشور با شهرداري دكتر نجفي بر اساس گزارش و استعالم نهادهاي 
امنيتي دولتي خب��ر داد اما با پيگيري برخي ب��زرگان اصالحات و 
اعمال فش��ار بر رئيس جمهور، آقاي روحاني به وزير كشور دستور 
مي دهد حكم شهرداري دكتر نجفي صادر شود« و بعد ادامه مي دهد 
كه »در واقع اش��تباه اصلي نه از ش��وراي ش��هر تهران كه بر عهده 
احزاب پشتيبان ايش��ان بود كه راهبرد نادرستي را انتخاب كردند. 
استراتژي اين دوستان از آغاز بر دوقطبي  سازي و مخالف خواني بود 
و هست و اين راهبردي غلط است كه در امور سياسي مبناي عمل 
را بر تضاد قرار دهي��م و فكر كنيم قدرت ما در مخالفت اس��ت. در 
چنين شرايطي بود كه به جاي بررسي مستندات پرونده مدعيان 
عليه آقاي نجفي در نهادهاي معتمد خ��ود يا وجدان خويش، اين 
پرونده را »باج خواهي« خواندند و با تمركز خواس��ت اصالحات بر 
شهرداري يك شخص و تعصب بر انتخاب آقاي نجفي امكان بررسي 
آن ش��ايعات بلكه مس��تندات را حتي از معاون اول رئيس  جمهور 
س��لب كردند و با تماس ها و فش��ارهاي پياپي در باالترين سطوح 
اصالحات تنها اصالح ممكن در شهرداري تهران را شهرداري دكتر 

نجفي خواندند.«
حال بايد گفت آيا ش��هرداري تهران در صحن علني ش��ورا انتخاب 
شده بود؟ همان زمان، حجت نظري از اعضاي شوراي شهر تهران در 
پيامي توئيتري به برخي البي ها در خارج شورا براي انتخاب شهردار 
اشاره كرده و با هشتگ شوراي اول، اختالفات سياسي شوراي اول را 
يادآوري كرده بود: »اقدامات خطرناكي خارج از شورا براي زدن به زير 
ميز انتخاب شهردار تهران از ميان هفت گزينه موجود در حال انجام 
است...« يا محسن سرخو عضو اصالح طلب سابق شوراي شهر تهران 
نيز دخالت هاي شوراي سياستگذاري اصالح طلبان و انحصارطلبي 
اين شورا را عامل عدم توفيق ش��وراي شهر تهران برشمرده و تأكيد 
كرده بود: »عمده مشكالت ش��وراي شهر به  خاطر دخالت  نهادهاي 

اصالح طلب در امور داخلي اين شوراست.«

کبری آسوپار
   گزارش  

راهب�رد  را  تولي�د  رون�ق  حاتم�ي  س�رتيپ  امي�ر 
اساس�ي برون رف�ت از چالش ه�اي موج�ود و مقابل�ه 
ب�ا تحريم ه�اي ظالمان�ه نظ�ام اس�تكباري دانس�ت. 
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، امير س��رتيپ حاتمي به 
همراه فرمانده نيروي هوايي ارتش و جمعي از مس��ئوالن ارشد 
وزارت دفاع با حضور در شركت صنايع هواپيما سازي وزارت دفاع 
)هسا( اصفهان از روند فعاليت هاي حوزه هوايي نيروهاي مسلح 
بازديد و در جريان آخرين اقدامات ساخت و توليد جنگنده بومي 

كوثر قرار گرفت. 
وزير دفاع در بدو ورود به ش��ركت صنايع هواپيما سازي وزارت 

دفاع اصفهان )هسا( با حضور در جمع مديران اين صنايع با تأكيد 
بر تحقق شعار س��ال مبني بر )رونق توليد( در مجموعه وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح به خصوص هسا، اين راهبرد 
اساس��ي را تنها راه برون رفت از چالش هاي موج��ود و مقابله با 
تحريم هاي ظالمانه نظام استكباري دانست و افزود: متخصصان 
پرتالش سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع در طول 40سال عمر 
پربركت نظام اسالمي با عزم جزم و اهتمام ويژه، تمام تالش خود 
را در راستاي ارتقای قدرت رزم هوايي به كار گرفتند كه نمونه آن 
ساخت و توليد جنگنده بومي كوثر توسط فرزندان متخصص و 

متعهد سازمان صنايع هوايي در سال گذشته بود. 

امير س��رتيپ حاتمي پ��رواز عملياتي جت جنگن��ده كوثر در 
مراسم ۲۹ فروردين روز ارتش جمهوري اسالمي ايران را بسيار 
غرورآفرين و عزت بخش دانس��ت و گف��ت: متخصصان صنايع 
هوايي وزارت دف��اع مصممند با همكاري كام��ل نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران و حمايت امير س��رتيپ خلبان 
نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش در كمترين مدت زماني 
نسبت به توليد و ساخت تعداد بيشتري از جنگنده كوثر در سال 

جاري اهتمام ورزند. 
فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اس��المي اي��ران نيز در 
اي��ن بازديد با اظه��ار رضاي��ت از فرآيند س��اخت و توليد جت 

جنگنده بومي كوثر توسط س��ازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 
اظهار امي��دواري كرد در آين��ده نزديك ش��اهد تحويل گيري 
ساير فروندهاي جت كوثر و الحاق آن به ناوگان عملياتي نهاجا 

باشيم. 
امير سرتيپ بني رئيس سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع نيز در 
ابتداي اين بازديد با ارائه گزارش از روند فعاليت ها گفت: سازمان 
صنايع هوايي به دنبال انجام راهبردهاي مش��خص متناسب با 
الگوي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در حوزه هواپيما، بالگرد 
و باالخص موتور انواع هواگردهاست تا در زمينه استقالل صنعت 

هوايي كشور گام هاي مؤثرتري بردارد. 

وزير دفاع:

تولیدجتجنگنده»كوثر«راافزايشدهید

دفاعي  


