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مديريت انقالبي و جهادي 
پيشران راهبرد مقاومت فعال

راهبرد مقاومت فعال به عنوان گزينه اصل��ي مقابله با دوقطبي كاذب 
جنگ يا صلح در دس��تور كار نظام انقالبي كش��ورمان قرار گرفته و از 
رهيافت آن، توفيقات ارزشمندي در ماه هاي اخير نصيب ايران اسالمي 

شده است. 
 برخورد عزتمندانه رهبر معظم انقالب با نخست وزير ژاپن، انهدام پهپاد 
امريكايي متجاوز به حريم جمهوري اسالمي و توقيف نفتكش انگليسي 
متخلف در آب های تنگه هرمز توسط دليرمردان سپاه، كاهش تعهدات 
برجامي در دوره هاي 60 روزه تنها و تنها گوشه هايي از نمايش اقتدار 
برگرفته از راهبرد مقاومت فعال بوده اس��ت. با نگاهي موش��كافانه در 
مي يابيم كه پيشران اصلي اين راهبرد در كسب توفيقات پياپي در اولين 
سال از چله دوم انقالب حاكميت روحيه جهادي و مديريت انقالبي در 
عرصه هاي فوق الذكر بوده است و بدون ترديد تداوم اين موفقيت ها نيز 

مرهون همين مؤلفه است. 
همان طور كه رهبر معظم انقالب پيش تر فرموده بودند كه » ما هر جا 
يك مديريت انقالبي فعال و پرتحرك داشتيم كارها پيش رفته است و 
هر جا مديريت هاي غيرانقالبي و بي تحرك داشتيم كارها متوقف مانده 

يا انحراف پيدا كرده اند «. )96/1/1( 
تجارب 40 سال گذشته نشان مي دهد كه با مديريت انقالبي توانستيم 
از گردنه هاي صعب العبور و پر پيچ و خم مانند تحميل هشت سال جنگ 
به كشور، فتنه تجزيه طلبان داخلي، فتنه 88، فتنه ليبرال ها، جنگ نرم 

و جنگ اقتصادي سرافراز و پيروزمندانه خارج شويم. 
مديريت انقالبي در راهبرد مقاومت فعال به عنوان جوهر و ماهيت اين 
راهبرد، پيروزي در نبرد اراده ها را تثبيت مي كند و جوانان عاشورايي 
هرگز تسليم مذاكره و سازش و نرمش و انفعال و وادادگي و عقب نشينی 
در برابر زياده طلبی های ش��مرهاي زمانه نشده و همواره فرياد هيهات 
مناالذله را س��رلوحه رفتار خويش قرار مي دهند. ب��ا روحيه جهادي و 
انقالبي اس��ت كه در راهب��رد مقاومت فعال، خودب��اوري، خداباوري، 
واليت پذيری، پركاري، تحول آفرينی، سخت كوشی، سرعت عمل در 
كارها، مشاركت پذيری، نهادينه كردن اخالق در محيط زندگي و كار، 
تعميق معنويت و بصيرت نافذ معن��ا و مفهوم پيدا مي كند و پس از آن 
است كه كارآمدي دين براي ماندگاري نظام اسالمي محقق مي شود و 
همين مديريت تحقق الگوي ايراني اسالمي پيشرفت را كليد مي زند و 
درصدد عبور سرافرازانه از مرحله سوم فرايند تكاملي انقالب اسالمي 
يعني دولت اس��المي برآمده و با انتخاب يك رئي��س جمهور جوان و 
انقالبي - به تعبير رهبر معظم انقالب - زمينه ساز فتوحات بعدي يعني 

تشكيل جامعه اسالمي و تمدن اسالمي مي گردد. 
انهدام پهپاد فوق پيشرفته امريكا در خليج فارس پس از توسل و توكل 
به خداي متعال و استعانت از روح شهيد لطفي نياسر حاصل مي شود 
و با همين مديريت است كه كشتي متجاوز و متخلف روباه پير در تنگه 
هرمز توقيف و نداي اذان از عرشه آن پخش مي شود. به بركت اين روحيه 
است كه در راهبرد مقاومت فعال، از مرحله بازدارندگي به مرحله ضربه 
متقابل ارتقا مي يابيم كه تا كسب عالی ترين سطح قدرت يعني ضربه اول 
فاصله زيادي نداريم و در اين وضعيت است كه كشور از گزند حوادث و 
تهديدات بيمه مي شود. در راهبرد مقاومت فعال اين خداوند تبارك و 
تعالي است كه يك روز در سوم خرداد سال 61 با عمليات بيت المقدس 
فتح خرمشهر را نصيب اين ملت مي كند كه امامش مي فرمايد خرمشهر 
را خدا آزاد كرد و باز همين خداوند است كه با سامانه سوم خرداد پرنده 
متجاوز دشمن را سرنگون و تحقق بخش و مارميت اذرميت مي شود. 
خدامحوري در اين راهبرد موج مي زند و همه فتوحات و فتح الفتوحات 
از جانب خداوند تلقي مي شود و انسان ها و ابزارها به عنوان زمينه هاي 
هدايت لطف الهي تلقي مي شوند، با اين راهبرد هرگز حادثه تلخ تنگه 
احد و فتنه خوارج در جنگ صفين تكرار نخواهد ش��د چرا كه بصيرت 
حول محور واليت در اينجا موج مي زند و حتي اگر خواص در پيمودن 
مسير حق ذره اي ترديد به خرج دهند توسط امت طرد و براي هميشه 

از صحنه انقالب كنار گذاشته خواهند شد. 
امروز به بركت همين راهبرد است كه باوجود فشارهاي سخت دشمن 
در عرصه هاي اقتصادي و سخت شدن معيشت مردم و متأسفانه بعضاً 
سوء مديريت هاي داخلي كه فاقد روحيه جهادي و انقالبي هستند اما 
مردم با تبعيت از رهبر و مقتداي خويش اين سختي ها را تحمل كرده 
ودشمن را از تحمل فشار حداكثري براي به ستوه آمدن و ناراحت كردن 
مردم و ايجاد صحنه هاي كف خياباني ب��راي اعتراض و براندازي نااميد 
كرده اند، دشمن تمام تيرهاي در تركش خود را رها كرده و همچون فواره 
در حال قوس نزولي مي باشد اما مقاومت راهبردي اين ملت همچنان در 
حال صعود و كسب فتوحات يكي پس از ديگري مي باشد چرا كه خوب 
دريافته اند مقاومت هزينه دارد اما هزينه سازش و كرنش به مراتب بيشتر 
از استقامت و ايستادگي خواهد بود. مديريت انقالبي و كار جهادي بيت 
الغزل راهبرد مقاومت فعال است و از همين رو است كه رهبر عاشوراييان 
در اين عصر مي فرمايد: اين را همه بدانند كه ما جز با كار جهادي و كار 
انقالبي نخواهيم توانست اين كشور را به سامان برسانيم ) 96/2/10 ( و 
باز فرمودند كه اگر مديريت در بخش های مختلف كشور انقالبي باشد 
همه مشكالت كشور حل خواهد شد و ما مشكل غيرقابل حلي در كشور 
نداريم )96/1/1( و اين ديده بان بيدار و علمدار انقالب اسالمي به عنوان 
يك خط كلي و ض��رورت حاكميت آن در بخش های مختلف كش��ور 
مي فرمايند: در اداره كشور بايد مديريت جهادي حاكم باشد تا بتوان از 

مشكالت كشور عبور كرد و به پيش رفت )96/1/1( . 
ان ش��اءاهلل به بركت راهبرد مقاومت فعال كه برگرفته از آيات قرآن و 
تعاليم انبيا و ائمه عليهم الس��الم براي مقابله با دشمن و رشد و تعالي 
در مسير سعادت جامعه مي باشد خواهيم توانست در پايان همين سال 
و با انتخابي آگاهانه و متعهدانه مجلس انقالبي تراز دهه پنجم انقالب 

اسالمي و اولين سال از چله دوم انقالب را رقم بزنيم. 

يك متهم )غير( معمولي!
هميشه اصرار زياد بر يك موضوع بدون هيچ پيش درآمد خاصي، نتيجه  عكس 
مي دهد و مخاطب شك مي كند اگر ريگي در كفش نيست، اين همه اصرار 
چيست. ماجراها در مورد دستگيري نوشين جعفري، عكاس و خبرنگار سابق 
روزنامه اصالح طلب اعتماد هم اينگونه پيش رفت. به محض نشر غيررسمي 
خبر دستگيري او موجي از حمايت هاي اغراق شده از او به راه افتاد. از كاربران 
توئيتر تا خبرنگاران اصالح طلب تا بازيگران س��ينما تا كارمندان ايراني و 
ضدانقالب وزارت خارجه امريكا همچون احمد باطبي تا رسانه هاي ضدانقالب 
همه به ميدان آمدند تا بگويند او چقدر مهربان و لطيف و عاشق عكاسي بوده و 
جز عكاسي كار ديگري نمي كرده است و اين سؤاالت ساده با جواب بديهي را 
ايجاد كنند كه آيا نمي شود يك عكاس مهربان، برانداز باشد؟ و آيا قرار است از 
فعاليت براندازانه يك فرد همه اطرافيان او مطلع باشند؟! اين در حالي است كه 
منابع رسمي در مورد چرايي و چگونگي بازداشت او تاكنون سكوت كرده اند 
و خبري در اين زمينه نداريم. اصرار دارند او يك عكاس معمولي است، ولي 
رسانه اي كه خانواده نوشين جعفري براي انتشار برگه  صورت جلسه اقالم 
ضبط شده توسط ضابط قضايي انتخاب كرده اند، كانال آمدنيوز است! صورت 
جلسه اي كه در دو نسخه تنظيم مي شود؛ يك نسخه دست مأموران، يك 
نسخه تحويل خانواده و با دقت در تصوير منتشره روشن مي شود كه عكس 
نسخه رونوشت كاربني است؛ يعني سندي كه تحويل خانواده شده است. اما 
خبرنگاران اصالح طلب دستگاه قضايي و ضابطان قضايي را به دروغ متهم 
كردند كه خالف قانون، اقدام به انتشار ليست اقالم توقيف شده همراه متهم 
كرده اند! حجم باالي هارد هاي توقيفي همراه او از ديد مخاطبان توئيتر دور 
نمي ماند و اينكه در اين همه حافظه كامپيوتري او چه چيز را ذخيره مي كرده 
است؛ حدود 18 ترابايت! خانواده اش البته مي گويند نمي دانند اين عكس 
چطور گرفته شده و به دست آمدنيوز رسيده است و اين حجم باالي هارد را 

هم براي يك عكاس طبيعي مي دانند. 
يك اكانت فيك در توئيتر خبر مي دهد كه نوشين جعفري ادمين اصلي يكي 
از اكانت هاي معروف و هتاك توئيتر به نام »يار دبستاني« است و اين سرآغاز 
بحث هاي جالبي مي ش��ود. چه آنكه اين اكانت نه صرف��اً برانداز و نه حتي 
هتاك نسبت به مسئوالن ايراني، بلكه به دفعات به مقدسات مردم مسلمان 
ايران توهين كرده است و اگر چنين خبري راست باشد، اتهام او سب النبي 
خواهد بود كه مجازات سنگيني دارد. حاميان نوشين جعفري اين خبر را 
پرونده سازی براي او مي دانند، اما شواهدي وجود دارد كه شك را برمي انگيزد. 
عكس پروفايل اكانت مذكور تصوير دختري است كه صاحب اكانت گفته من 
نيستم، اما شبيه من است و البته او بسيار شبيه نوشين جعفري است. از سويي 
بررسي يكي ديگر از كاربران توئيتر نشان مي دهد قبل از ورود او به روزنامه 
اعتماد، وبالگي با نام »ياردبستاني« وجود داشته كه ابتدا نويسنده آن با نام 
مستعار مي نوشته و سپس با حذف وبالگ به دليل فيلترينگ، با همان آدرس 
و نام يار دبستاني وبالگ جديدي مي زند و اين بار با نام نوشين جعفري در 
آن مي نويسد. در وبالگ اول مطالب زيادي درباره اعدام منافقين در دهه 60 
و بيانيه هاي »كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر« كه اسم نوشين 
جعفري هم در ميان آنهاست و بيانيه هاي حزب پان ايرانيست )كه پدر نوشين 
جعفري قائم مقام آن است(، عكس و بيانيه  رضا پهلوي، سايت هاي رضا و فرح 
پهلوي و حزب پان ايرانيست و احمد باطبي و ... در پيوند هاي وبالگ وجود 
دارد. در وبالگ جديد هم نوشين جعفري پست هاي زيادي درباره زندانيان 
سياسي مثل احمد باطبي و حزب پان ايرانيست دارد و در پيوندهاي وبالگ 
هم به آدرس س��ايت هاي مرتبط با حزب پان ايرانيست ارجاع مي دهد. در 
آستانه انتخابات مجلس 86 وبالگ او از فضاي تند براندازي فاصله گرفته و 
اصالح طلب مي شود و تشويق به حضور در انتخابات مي كند! بعدتر همين 
وبالگ هم حذف و او خبرنگار روزنامه اعتماد مي شود. بهمن 88 هم يك ماه 
بازداشت و بعد از آن عكاس تر و هنري تر مي شود! احمد باطبي نيز ادعا كرده 
كه با پدر وي مدتي هم بند بوده است. شايد يك اتفاق است كه نام وبالگ او 
با محتواي براندازي با نام اكانت هتاك و برانداز يار دبستاني يكي است، اما 

معموالً دنياي سياست از اين اتفاق هاي معمولي ندارد! 
اكانت شخصي نوشين جعفري در اينس��تاگرام هم كه به نام خود اوست، 
تصوير سرو مشروب در ماه رمضان دارد و تعامل مجازي با اكانت هاي معروف 
ضد دين را هم دارد. اين نكته هم جالب توجه است كه همزمان با دستگيري 
نوشين جعفري، دو اكانت مس��تعار و معروف توئيتر كه عليه دين اسالم و 
نظام جمهوري اس��المي ايران با هتاكي فعال بودند، از توئيتر خداحافظي 
كردند. بازيگراني هم كه امروز حامي نوشين جعفري هستند، پيش از اين 
مورد حمايت اكانت يار دبستاني بوده اند. اكانتي كه همچنان فعال است و 
اين عجيب نيست؛ چون توسط چند ادمين اداره مي شود يا مي تواند پسورد 
آن دست فرد ديگري هم بوده باشد تا با دستگيري ادمين، او بتواند مديريت 

اكانت را دست گرفته و از فرد دستگير شده رفع اتهام شود!
في الحال همه چيز حول ش��ك ها و گمانه ها و رمزگشايي ها مي چرخد تا 
إن شاءاهلل به زودي نهاد بازداشت كننده  او احساس نياز به دادن اطالعات را 

تشخيص دهد و اطالعاتي در مورد اتهامات وي به افكار عمومي بدهد. 

ابوالحسن سلطاني زاده

روحاني در تماس تلفني مقامات پاكستان، قطر و تركيه: 

امريكا دنبال القاي نا امني در خليج فارس است

 رئيس جمهور روز يك ش�نبه در گفت وگوهاي 
تلفني جداگانه با رئيس جمهور پاكستان، امير 
قطر و رئيس جمه�ور تركيه، درب�اره تحوالت 
منطق�ه، رواب�ط دوجانب�ه و حض�ور نيروهاي 
فرامنطقه اي در منطقه گفت وگو و تبادل نظر كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
دكتر حسن روحاني در تماس تلفني عمران خان، 
نخست وزير پاكس��تان با وي، ضمن تبريك عيد 
سعيد قربان به دولت و ملت مسلمان پاكستان، با 
اشاره به اينكه امنيت منطقه، به ويژه در شبه قاره هند 
براي ايران حائز اهميت است، تأكيد كرد: »جمهوري 
اسالمي ايران از هيچ تالش��ي در راستاي پايداري 
صلح و امنيت در منطقه و احقاق حقوق ملت هاي 
مسلمان دريغ نخواهد كرد. ايران و پاكستان همواره 
دو كشور دوست، همس��ايه و برادر يكديگر بوده و 

خواهند بود. «
رئيس جمهور اف��زود: »ايران به دنبال گس��ترش 
مناسبات و همكاري ها با كشورهاي همسايه به ويژه 
پاكس��تان در زمينه هاي گوناگون از جمله توسعه 
بازارچه هاي مشترك مرزي است.« وي اظهار داشت: 
»امروز ايران به خاطر تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه 
امريكا در شرايط ويژه اي قرار دارد اما در عين حال 

براي تأمين امنيت پايدار كشتيراني در خليج فارس، 
تنگه هرمز و درياي عمان و توسعه روابط تجاري و 

اقتصادي با همسايگان تالش مي كند. «
    موضوع كشمير راه حل نظامي ندارد 

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: »جمهوري اسالمي 
ايران همواره در راستاي جلوگيري از تنش و نا آرامي 
در منطقه تالش كرده و معتقديم مردم مس��لمان 
كشمير بايد از منافع و حقوق قانوني خود استفاده 
و بتوانند با آرامش زندگي كنند.«  روحاني با اشاره 
به اينكه ايران از هند و پاكستان مي خواهد با حفظ 
خويش��تن داري، از ناامني و كشته ش��دن مردم 
بي گناه در كشمير جلوگيري كنند، گفت: »موضوع 
كشمير هرگز راه حل نظامي نداشته و بايد از طريق 

ديپلماتيك به دنبال حل و فصل مسائل باشيم.«
عمران خان نيز در اين تماس تلفني با تبريك عيد 
س��عيد قربان به دولت و ملت ايران، روابط ايران و 
پاكستان را دوستانه و برادرانه دانست و بر ضرورت 
تالش در راستاي توسعه همه جانبه مناسبات تهران- 
اسالم آباد تأكيد كرد. نخست وزير پاكستان با تشريح 
تحوالت و وقايع اخير در كشمير گفت: »متأسفانه 
امروز در منطقه كشمير شاهد وقايع ناراحت كننده  
و برخالف قوانين بين المللي علي��ه مردم بي گناه 

هستيم.« وي با بيان اينكه پاكستان نسبت به كشتار 
مردم بي گناه در كشمير و افزايش تنش ها در منطقه 
احس��اس نگراني دارد، افزود: »جمهوري اسالمي 
ايران به عنوان كشوري مهم در منطقه و جهان اسالم 
مي تواند در راس��تاي حل و فصل مسئله كشمير 

نقش آفرينی مثبتي داشته باشد.«
    امريكا دنبال القاي ناامني در خليج فارس  
رئيس جمهور، عصر يك ش��نبه در تماس تلفني 
»شيخ تميم بن حمد آل ثاني« امير قطر، با تبريك 
متقابل عيد سعيد قربان به دولت و ملت قطر و همه 
مسلمانان جهان، روابط تهران – دوحه را دوستانه، 
برادرانه و رو به توسعه خواند و تأكيد كرد كه روابط 
دو كشور دوست، در همه عرصه ها از جمله سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي بايد بيش از پيش توس��عه و 

تحكيم يابد. 
روحاني اظهار داشت: »ايران براي حفظ و تقويت 
امنيت منطقه خليج فارس، تنگه هرمز و درياي 
عمان اهميت زيادي قائل است و همه تالش خود 
را در اين راس��تا به كار گرفته و معتقد است كه 
حفظ اين امينت، توسعه و منافع مردم منطقه را 
تضمين مي كند.« رئيس جمهور هدف اقدامات 
برخي كشورهاي فرامنطقه اي از جمله امريكا در 

منطقه خليج فارس را القاي ناامني در منطقه به 
جهانيان دانس��ت و تأكيد كرد كه اين اقدامات، 
مش��كالت منطق��ه را پيچيده ت��ر و خطرناك تر 

مي كند. 
وي با تأكيد بر اينكه ثبات و امنيت خليج فارس 
با همكاري و همراهي كش��ورهاي ساحلي و در 
قال��ب ترتيبات امنيت��ي مش��ترك قابل تحقق 
است، اظهار داش��ت: تجربه تاريخي اين واقعيت 
را به همگان نش��ان داده كه مداخله خارجی ها، 
تنها موج��ب افزايش تن��ش و پيچيده تر كردن 
شرايط منطقه شده است. رئيس جمهور با بيان 
اينكه جمهوري اسالمي ايران عالقه مند به تداوم 
رايزني ها با كشورهاي دوست براي تقويت صلح و 
ثبات و توسعه منطقه است، گفت: »تهران معتقد 
اس��ت كه كاهش تنش ها در منطقه به نفع همه 
اس��ت و اميدواريم امريكايي ها دريابند مسيري 
كه انتخاب كرده اند نادرس��ت اس��ت، اين مسير 
برنده اي نخواهد داشت و بايد رفتار خود را اصالح 
كنند.« ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني نيز در اين 
تماس تلفني با تبريك عيد سعيد قربان به رئيس 
جمهور، دولت و ملت اي��ران، تأكيد كرد كه قطر 
از گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران در 
همه زمينه ها استقبال مي كند. امير قطر كاهش 
تنش ها در منطقه خليج فارس را به نفع منطقه 
و جهان دانست و با اش��اره به نقش مهم ايران در 
منطقه گفت: »دوحه از هيچ تالشي براي كاستن 
از اين تنش ها دريغ نخواهد كرد. امنيت منطقه 
بايد توسط كش��ورهاي س��احلي تأمين شود و 
مواضع قطر در اين عرصه كاماًل روشن است و ما 
خواهان همكاري با ايران در جهت تقويت روابط 

دوجانبه و امنيت منطقه هستيم.«
   تأكيد ايران و تركيه بر توسعه همكاري ها

روحاني همچنين عصر يك شنبه در تماس تلفني 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه با تبريك 
متقابل عيد سعيد قربان به دولت و ملت تركيه و همه 
مسلمانان جهان، اظهار داشت: جمهوري اسالمي 
ايران براي توسعه روابط با تركيه به عنوان يك كشور 
دوس��ت و برادر، كاماًل آماده است. رئيس جمهور 
همچنين تسريع در اجراي توافقات ميان دو كشور 
را ضروري دانست. رئيس جمهور تركيه نيز در اين 
تماس تلفني با تبريك عيد سعيد قربان به رئيس 
جمهور، دول��ت و ملت ايران، اظهار داش��ت: آنكارا 
آماده است روابط خود را با تهران در همه زمينه ها 
بيش از پيش تقويت كند. رجب طيب اردوغان ابراز 
اميدواري كرد كه عيد سعيد قربان عامل بيداري و 
اتحاد جهان اسالم و تقويت وحدت و برادري ميان 

كشورهاي اسالمي شود. 

ژه
مصطفي تاج زاده، فعال سياسي حامي فتنه 88 روز پنج شنبه وی

با نوش��تن توئيتي مدعي ش��د كه فيلترينگ اينستاگرام در 
دستور كار دادستاني كل كش��ور قرار دارد. او در اين توئيت، 
چنين ادعايي را از قول معاون اول دادس��تان كل كش��ور با 
هش��تك »در اينس��تاگرام مي مانيم« مطرح كرد: »به گفته  
معاون اول دادستان كل كشور فيلترينگ شبكه اينستاگرام 
در دستور كار دادستاني كل كشور قرار دارد. معلوم است كه 
اقدام فوق مانند فيلترينگ تلگرام با شكس��ت فاحش مواجه 
مي ش��ود، اما از رئيس جديد قوه قضائيه بعيد بود كه نيامده 
به جنگ افكار عمومي برود. « چند س��اعت بعد خبرگزاري 
قوه قضائيه نه تنها اصل خبر را تكذيب كرد، بلكه يادآور شد 

كه دادستان كل كشور در حال حاضر اصاًل معاون اول ندارد! 
انتظار طبيعي آن بود كه مصطفي تاج زاده ضمن پاك كردن 
توئيت دروغي ك��ه زده، عذرخواهي كند. اين همان مش��ي 
اصالح طلبانه ای اس��ت كه جريان اصالحات همواره مدعي 
هستند اما تاج زاده با اعتماد به نفسي كذايي توئيت مجددي 
روي توئيت دروغ خود زد: »مطلع شدم خبرگزاري قوه قضائيه 
خبر مربوط به فيلترينگ اينس��تاگرام توسط دادستاني كل 

كشور را تكذيب كرد. 
ضمن استقبال از اين تكذيبيه، اميدوارم در سال هاي آتي هيچ 
شبكه  ارتباطي در فضاي مجازي كه مورد استفاده عموم مردم 
است، توسط دستگاه قضايي فيلتر و مسدود نشود. « استقبال 
چه محلي از اعراب دارد وقتي خود شما عامل نشر شايعه دروغ 

بوده ايد؟! استقبال از اينكه خبرگزاري قوه قضائيه گفته شما 
دروغ گفته ايد؟! استقبال از اينكه حتي نمي دانيد از قول كدام 
مقام مس��ئول اقدام به نش��ر خبر مي كنيد؟! نكته مهم آنكه 
تاج زاده از حذف توئيت دروغ خ��ود پرهيز كرده و آن توئيت 
همچنان از صفحه اصلي او بازنشر مي شود و افراد بيشتري آن 
را مي بينند، بي آنكه همزمان توئيت تكذيب را ببينند. تاج زاده 
هماني است كه 10 سال است بر تقلب در انتخابات 88 اصرار 
دارد و همزمان در جمعي خصوصي بر امكان پذير نبودن تقلب 
در انتخابات ايران گفت، بي آنكه حاضر باش��د بر دروغ بودن 
ادعايش در مورد تقلب اذعان كند ي��ا آن حرف دروغ را پس 
بگيرد؛ همچون همين االن كه به استقبال تكذيبيه عليه خود 

مي رود، اما حاضر نيست دروغش را حذف كند. 

عضو فراكسيون نمايندگان واليي: 
اصالح طلبان مقصر اصلي اوضاع كشور هستند

اصالح طلب�ان نمي توانند خود را از دولتمردان و ش�خص روحاني 
جدا كنند چراكه آنان مقصر اصلي اوضاع فعلي كش�ور هس�تند. 
حسينعلي حاجي دليگاني عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس در 
گفت وگو با مهر با تأكيد بر اينكه ضعف عملكرد دولت در حل مشكالت 
معيشتي و اقتصادي مردم در سبد رأي اصالح طلبان تأثيرگذار خواهد 
بود، اظهار داشت: اين روزها اصالح طلبان با طرح مباحث انحرافي و فرار 
به جلو، به دنبال آن هستند كه حس��اب خود را از روحاني جدا كنند، 
اين در حالي است كه آنان چه پيش از انتخابات و چه پس از آن هوادار 

پروپاقرص رئيس جمهور و دولت بودند. 
وي با بيان اينكه مردم هيچ گاه حمايت هاي جريان اصالحات از روحاني 
را فراموش نمي كنند، ادامه داد: جريان اصالحات به دنبال آن است كه 
سرمايه اجتماعي بر باد رفته خود را احيا كند تا جايي كه چندي پيش 
به دنبال آن بودند كه روحاني از سمت رياست جمهوري كناره گيری 
كند اما رئيس جمهور با درخواست آنان مخالفت كرد. حاجي دليگاني 
با اشاره به اينكه اصالح طلبان اين روزها مواضعي را اتخاذ مي كنند كه با 
مواضع قبلي شان در تضاد است، خاطرنشان كرد: آنان بايد بدانند كه با 
چند سخنراني نمايشي نمي توانند مردم را فريب دهند و همه مي دانند 

كه جريان اصالحات مقصر اصلي اوضاع و احوال فعلي كشور هستند.

عضو فراكسيون اميد عنوان كرد
ترديد اصالح طلبان

 در ائتالف با دولت   در انتخابات مجلس
عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه تاكن�ون 
به رغ�م هم�ه بي ميلي هاي�ي ك�ه از دول�ت و ديگ�ران دي�ده، 
همچن�ان قوام�ش ب�ه خاط�ر من�ش آقاي ع�ارف ب�وده اس�ت، 
گف�ت: بنابراي�ن س�خن ح�ذف آق�اي ع�ارف دقي�ق نيس�ت. 
محمدعلي وكيلي در گفت وگو با فارس، گفت: هيچ اراده اي در مجموعه 
فراكسيون اميد بر حذف  نه فقط آقاي عارف بلكه براي ساير اعضاي اين 
فراكسيون هم وجود ندارد. آقاي عارف عالوه بر اينكه رئيس فراكسيون اميد 

است، رئيس شوراي عالي سياستگذاري جريان اصالحات نيز هست.
 وكيلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بنا داريد از ليست ۳0 نفره فعلي تهران 
نيز استفاده كنيد و يا بنا به تغيير است، گفت: دو نگاه در حال حاضر وجود 
دارد؛ اينكه آيا ما با رويكرد ائتالفي يا ناب گرايي در انتخابات ظاهر خواهيم 
شد. يك گروه محورشان آقاي عارف است و معتقد به ناب گرايي در انتخابات 
آينده هستند. ناب گرايي يعني هويت گرايي ناب در انتخابات؛ ما بايد بدانيم 
در هويت و موقعيت اصالح طلبی بايد به صحنه انتخابات بياييم، شايد اين 
گروه كمي تعريض دارند. وي بر همين اس��اس اضافه كرد: تجربه نتيجه 
ائتالفي كه بخشي از آن تجربه دولت و بخشي هم فراكسيون مستقالن 
در مجلس است از منظر جريان ناب گرايي در انتخابات آتي، تجربه موفقي 
نبوده است و يا از دستاورد ائتالف هم در دولت و هم در سه فراكسيوني شدن 
مجلس ناراضي هستند بنابراين اين جريان معتقد است كه بايد ناب گرايي 
را در رويكرد داشته باشد، گروهي هم همچنان معتقد هستند كه شرايط 

كشور به گونه اي است كه بايد خط ائتالف را پيش ببريم. 
اين نماينده اصالح طلب مجلس شوراي اسالمي در ادامه بيان كرد: به نظر 
من هنوز اين بحث به صورت خام در جريان است و ليست آينده چند نقطه 
كليدي دارد كه در درجه اول بايد تكليف روشن شود كه ما ائتالفي مي آييم 
يا با هويت اصالح طلبی و اين بايد تعيين تكليف شود كه در اين رابطه دو 
نگاه وجود دارد. در درجه دوم بايد معلوم ش��ود كه شاخصه ها چه چيزي 
است و بر اساس آن ليس��ت آينده را تعيين كرد. بر اساس اين شاخصه ها 
عملكرد ليست ۳0 نفره تهران مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و حتماً كميته 
داوري در شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان وجود دارد و جمع بندی 
بر اساس اين شاخص ها و عملكرد خواهد بود. وكيلي افزود: ممكن است 
كس��اني از اين دوستان)اعضاي فراكس��يون اميد( بمانند و ممكن است 
كساني هم نمانند اما اينكه اين ليست 100 درصد »آري يا خير« باشد، 

چنين چيزي نه منطقي است و نه معقول و نه زمان آن اكنون است. 
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عقالني�ت، مديري�ت مبتن�ي ب�ر اخ�الق 
و عل�م وح�دت كش�ور را خل�ق مي كن�د، 
بياوري�د.  روي  س�رنيزه  ب�ه  مب�ادا 
به گزارش فارس، حجت االس��الم محمدحس��ن 
ابوترابي فرد خطيب نماز عيد قربان تهران با بيان 
اين مطلب افزود: ملت اسالم بايد گام هاي خود را در 
نقطه اي بگذارد كه گام هاي ابراهيم خليل اهلل گذاشته 
شده بود.  خطيب نماز عيد قربان با طرح اين پرسش 
كه امريكا كيست كه عده اي مالزم آن شده و در برابر 
آن خضوع مي كنند، قدرت هاي استكباري چه شأني 
دارند كه ملت ها را مقهور خود كرده اند، تأكيد كرد: 
انگليس امروز و بريتانياي ديروز بايد از ملت ايران 
درس بگيرد، ضمن اينكه اروپاي مقهور و تس��ليم 
در برابر نظام سلطه و امريكا بايد شخصيت مستقلي 
داشته باشد. ابوترابي فرد اظهار داشت: ملت ايران و 
اسالم و جبهه مقاومت درس استقالل و استقامت را 

از مدرسه ابراهيم خليل اهلل نشان داده است. 
امام جمعه موقت تهران گفت: اقتدار باشكوه انقالب 
اس��المي ايران تداوم راه مدرسه بنيان گذار انقالب 
اسالمي و ابراهيم خليل اهلل است. خطيب نماز عيد 
قربان تهران تصريح كرد: مل��ت ايران و مردم عزيز 
و شجاع و مستقل عراق، دليرمردان سوريه، مردم 
مقاوم لبنان و حزب اهلل عزي��ز و مقاوم و دليرمردان 
يمني بدانند كه در راه مق��اوم ابراهيم خليل اهلل و 
ايستادگي در برابر بت ها و مجسمه هاي بي جان و 
بي روح و نش��ان  دادن اقتدار او گام برمي دارند. وي 
با اشاره به اقتدار هفته هاي اخير جمهوري اسالمي 
ايران كه به دنيا نشان داده شده است،  تصريح كرد: 

سبزپوش��ان مقتدر، پهپاد امريكايي را هدف قرار 
ندادند بلكه شخصيت پوشالي امريكا را نشان داده و 

هدف قرار دادند و ابهت آنها را فرو ريختند. 
امام جمعه موقت تهران گفت:  اين كشتي انگليسي 
نبود بلكه بريتانياي كبير بود كه در برابر قدرت بزرگ 
ملت ايران احساس ضعف كرد و اين همان راه ابراهيم 
خليل اهلل است كه آتش را به گلستان و دسيسه ها را 
به راهبرد عزت تبديل كرده و مي كند. ابوترابي فرد 
گفت:  راهبرد جمهوري اسالمي چهار دهه است كه 
در دنيا نشان داده مي شود و بر اساس همين راهبرد 
در برابر امريكا، نظام س��لطه و استكبار مقاومت و 
ايستادگي كرده ايم. ضمن اينكه همين مقاومت و 
ايستادگي مردم فلسطين و زنان و كودكان مظلوم 
آن در برابر رژيم صهيونيستي كه نماينده نظام سلطه 

در منطقه ماست و دستش در كشتار آنان وجود دارد، 
الهام گرفته از مدرسه ابراهيم خليل اهلل است. 

وي تصريح كرد: استفاده بهينه شده از آرمان هاي 
مدرس��ه ابراهيم خليل اهلل از س��وي مردم ايران و 
به اس��تقبال خطر رفتن بر اس��اس مباني ديني و 
با اس��تفاده از دانش هم بخش ديگري از اهداف و 
آرمان هاي مدرسه ابراهيم خليل اهلل است. خطيب 
نماز عيد قربان تهران با بيان اينكه ما در س��الگرد 
پيروزي حزب اهلل لبن��ان در جن��گ ۳۳ روزه قرار 
داريم، تصريح كرد: آقاي ميشل عون، رئيس جمهور 
لبنان در سالگرد جشن آزادي سرزمين هاي اشغالي 
لبنان اينگونه گفت »درود بر آنها كه صبر و ايستادگي 
داشتند )در تجليل از رزمندگان مقاومت( و با خون 
هاي ش��ان خاك مان را آبياري كرد. « ابوترابي فرد 

افزود: اين رزمندگان ش��جاع، اين سربازان پر توان 
انقالب، شاگردان مدرس��ه حضرت ابراهيم خليل 
الرحمان هستند كه اين راه را آغاز كردند و با قدرت 
هم تداوم مي بخشند. وي گفت: آنان كه در مسجد 
االقصي بر خواهران و برادران مظلوم فلسطيني ما 
يورش بردند، بدانند كه بر س��ر نيزه مي توان تكيه 
كرد، اما نمي توانند بر س��ر نيزه بنش��ينند، رژيم 
صهيونيس��تي، آل س��عود و آل خليفه بر سر نيزه 
نشسته اند و رژيم هايي كه بر سر نيزه نشسته اند قطعاً 

محكوم به نابودي و زوال هستند. 
خطيب نماز عيد قربان تهران در خصوص مسئله 
اخير كش��مير گفت: عقالنيت، مديريت مبتني بر 
اخالق و علم وحدت كشور را خلق مي كند، مبادا به 
سرنيزه روي بياوريد. ملت مسلمان كشمير جزئي 
از امت اس��الم اس��ت و هر حركت غيرقابل دفاع و 
غيراصولي با هر فردي از جامعه اسالمي، برخورد با 
امت اسالم است. ابوترابي فرد بيان كرد: مسلمانان و 
غيرمسلمانان صدها سال است كه با هم در شبه قاره 
هند زندگي مسالمت آميز دارند، حاكمان بايد اين 
نوع زندگي را استحكام ببخشند. منطقه ما ظرفيت 
تنش و نزاع را ندارد. ما دغدغه آرامش و امنيت در 
امت اسالم، صلح در شبه قاره هند و دغدغه همكاران، 
خواهران و برادران خود در جهان اسالم را داريم. وي 
در پايان خاطرنش��ان كرد: اميدواريم دولتمردان 
پاكستان و هند در شبه قاره هند، با عقالنيت و دانش، 
راه را براي حراست از حقوق انسان ها و مسلمانان به 
ويژه در كش��مير فراهم كنند و ما شاهد دوستي و 

مودت آنها باشيم. 

خطيب نماز عيد قربان تهران: 

مسئله كشمير از مسير عقالنيت قابل حل است نه سرنيزه

 استقبال تاج زاده از دروغگويي خود!


