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    چرا كسي براي زن كشي شهردار تهران تجمع نكرد؟
عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان در تازه ترين 
پس��ت توئيتري خود درباره تجمع مقابل شهرداري 
تهران به خاطر كش��تن س��گ ها توس��ط پيمانكار 
شهرداري، نوشت: شهردار كه زن كشت، هيچ تجمعي شكل نگرفت، 
پيمانكار شهرداري سگ كشته، تجمع برگزار شد! تظاهر به مدنيت به 

جاي مدنيت. 
........................................................................................................................

    دشمنان طمع نكنند، ما با هم برادريم
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: 

دشمنان طمع نكنند، اعضاي شورا با وجود اختالف نظر، باهم برادرند. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نوشت: در هر جمعي از جمله شوراي نگهبان دعواي طلبگي 
طبيعي است، گاهي صداها بلند ش��ده و مباحث داغ، ليكن بعد از آن 
دوستي ها پابرجاست.  وي تأكيد كرد: دش��منان طمع نكنند! اعضاي 
شورا با وجود اختالف نظر، باهم برادرند، تذكار رهبر بزرگوار شايسته 
عنايت است: دشمن اصلي را با دوستاني كه با آنها اختالف نظر داريم 

اشتباه نگيريم.
........................................................................................................................

    مغزهاي استعمار شده غرب زدگان وطني
علي عليزاده كارشناس مسائل سياس��ي و بين الملل در مذمت برخي 

اذهان غرب زده داخلي در توئيتي نوشت: 
ترامپ به هيالري كلينتون گف��ت دزد دروغگو. كلينتون هم ترامپ را 
متهاجم جنسي ناميد. براي غرب زدگان ايراني اين دعوا نشانه آزادي 
بيان و دموكراتيك بودن امريكاست اما دعواي الريجاني- يزدي نشانه 
فساد نظام ايران. به راستي كه مغزشان توسط بي بي سي و راديو فردا 

استعمار و استحمار شده. 
........................................................................................................................

     اسير اين جوسازي ها نشويد
فريد ابراهيمي هم به جوس��ازي هاي برخي اصالح طلبان، براندازان و 
زخم خوردگان واكنش نشان داد و توئيت كرد: حضرات دوستان! نظام 
در حال يك جراحي عميق براي بيرون آوردن برخي غده هاي چركين 

است. اين جراحي درد و هزينه و فرياد هم دارد. 
اسير جوسازي و هلهله و كل كشي جماعت اصالح طلب و برانداز و زخم 

خورده نشويد. از اين نمد كالهي به آنها نمي رسد. 
........................................................................................................................

     اين ساختار فسادپذير نيست
محمدجواد اخوان فعال رس��انه اي هم در توئيتي در رد مدعيان وجود 
فساد سيستماتيك نوشت: بارها در جواب كساني كه نظام را به فساد 
سيستماتيك متهم كرده اند، گفته و مي گويم: تمام مواردي از فساد را 
كه در رسانه ها مي بينيد خود سامانه هاي نظارتي درون نظام شناسايي 
كرده و ب��ه محكمه فرس��تاده اند و اين يعني س��اختار نظام فس��اد را 

نمي پذيرد، هرچند برخي كارگزاران آلوده باشند. 
........................................................................................................................

     توئيت ظريف درباره سالروز كودتاي ۲۸ مرداد
محمدجوادظريف، وزير خارجه در صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر 
درباره شصت وششمين سالروز كودتاي ۲۸ مرداد با يادآوري دخالت 
امريكا و بريتانيا در اين كودتا، اشاره كرد كه ايراني ها با انقالب ۱۹۷۹ 

به اين دخالت هاي خارجي در امور داخلي خود پايان دادند. 
........................................................................................................................

    كودتاي ۲۸مرداد براي امريكا چقدر هزينه داشت؟
كودتاي امريكايي- انگليس��ي ۲۸ مرداد پديده پيچيده اي است كه با 
گذشت ۶۶ سال همچنان برخي زواياي آن ناشناخته است. امريكايي ها 
با اجراي كودتاي ۲۸ مرداد شاه را كه از كشور فرار كرده بود، به ايران 

بازگرداندند و از سال ۱۳۳۲ بر ايران سلطه يافتند. 
كاربري به نام رضا آزاد در توئيتر درباره هزينه امريكا در كودتاي ۲۸ 
مرداد نوش��ت: كروميت روزولت طراح كودتاي امري��كا در ۲۸ مرداد 
مي گويد: مبلغ يك ميليون دالر در اختيار من بود ولي فقط ۶5 هزار 

دالر آن را خرج كردم.

جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهلل:
 توقيف كشتي ايراني تكرار شود 

با شدت بيشتري برخورد مي كنيم 
جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با اشاره به تالش هاي مقامات  امريكا براي توقيف نفتكش آدريان 
دريا تأكيد كرد: اگر امريكايي ها يا كش�ور ديگري دست به اقدام 
ديگري بزنند قطعا با ش�دت بيش�تري با آنها برخ�ورد مي كنيم. 
سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل كوثري در گفت وگو با ايرنا در رابطه با 
درخواست امريكا براي توقيف نفتكش آدريان دريا اظهار داشت: آنان 
به خوبي مي دانند كه چنين اقداماتي به ضررشان است. وي با يادآوري 
اينكه تصميم دادگاه امريكا در مورد آدريان دريا عملي نش��د، گفت: 
اين نفتكش اكنون در حال ادامه مس��ير و انجام مأموريت خود است. 
جانشين قرارگاه ثاراهلل سپاه با تأكيد بر اينكه چنين اقداماتي تاثيري 
در روابط ايران و سوريه ندارد، گفت: هدف آنها از چنين اقداماتي روابط 
بين ايران و سوريه نيس��ت، آنها از ما مشت محكمي خورده اند و هنوز 
گيج هس��تند. با اين وجود به خوبي مي دانند كه اگر دس��ت به اقدام 

ديگري بزنند قطعا با شدت بيشتري برخورد مي كنيم. 
كش��تي آدريان دريا كه پي��ش از اين گريس۱ نام داش��ت، حدود ۴5 
روز قبل توس��ط نيروهاي انگليس��ي در جبل الطارق با طرح اين ادعا 
كه تحريم هاي اتحاديه اروپا را نقض كرده است، توقيف شد. سرانجام 
دادگاه عالي منطقه جبل الطارق روز پنج شنبه طي حكمي دستور رفع 
توقيف آدريان دريا را صادر و اعالم كرد: ديگر دليلي براي نگه داشتن اين 
نفتكش وجود ندارد، اما مقام هاي امريكايي تالش كردند تا مانع از رفع 
توقيف »آدريان دريا« شوند و خواستار جلوگيري از حركت آن شدند. 
سرانجام روز يك شنبه دادگاه عالي جبل الطارق با اين درخواست امريكا 
مخالفت و آن را رد كرد و با توجه به هماهنگي و آماده س��ازي كشتي 
»آدريان دريا«، اين نفتكش ايراني روز دوشنبه از منطقه جبل الطارق 

خارج و وارد آب هاي بين المللي شد. 
........................................................................................................................

  انهدام بزرگ ترين باند مواد مخدر 
در جنوب كشور

با اقدامات اطالعاتي و عملياتي س�ربازان گمن�ام امام زمان)عج( 
در اس�تان هرم�زگان، بزرگ ترين بان�د خانوادگي قاچ�اق مواد 
مخدر جن�وب كش�ور، متش�كل از چه�ار ب�رادر كه ب�ه صورت 
مس�لحانه محموله هاي كالن مواد مخدر را از يكي از كش�ورهاي 
همس�ايه به وس�يله لنج ه�اي صي�ادي و ش�ناورهاي تن�درو به 
س�واحل هرمزگان منتقل مي كردند شناس�ايي و منهدم گرديد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت اطالعات، اين باند قسمت اعظم 
مواد مخدر را در داخل كش��ور توزيع و بخش��ي را به خارج از كش��ور 
ترانزيت مي نمود، به طوري كه گردش مالي اين باند بيش از ۱0هزار 
ميليارد ريال بوده و ارزش تقريبي دارايی هايي فعلي آنها بيش از ۳هزار 

ميليارد ريال است. 
در اين عمليات مقادير معتنابهي وجوه نقدي، خ��ودرو و جواهرات از 
متهمان كشف و ضبط ش��د و عوامل اصلي اين باند دستگير و تحويل 
مراجع قضايي گرديدند. ضربه به اين باند مسلحانه از ورود ساالنه ده ها 

تن مواد مخدر به كشور جلوگيري نمود. 

آي�ت اهلل جنت�ي دبير ش�وراي نگهب�ان در 
پاس�خ ب�ه درخواس�ت جمع�ي از ط�الب و 
دانش�جويان براي حل مس�ئله ميان دو تن 
از علماي ح�وزه تأكيد كرد: دش�منان طمع 
و ش�ادي نكنند و دل به اختالف�ات ظاهري 
نبندن�د، مس�ئوالن در عين اخت�الف نظر و 
س�ليقه، در راه آرمان هاي انقالب و دشمني 
ب�ا دش�منان، يك�دل و يكص�دا هس�تند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ش��وراي نگهبان، 
آيت اهلل جنتي در پاس��خ به درخواس��ت جمعی از 
طالب و دانش��جويان برای ورود به مسئله اختالف 
دو عضو شورای نگهبان آورده است: تاريخ ۴0 ساله 
انقالب اس��المي ايران پر اس��ت از حوادثي كه كام 
مردم را تلخ و ش��يرين كرده است و در هر مقطعي 
تجربه اي بر اين پديده زنده افزوده است. برگ برگ 
اين نهال ۴0 ساله مرهون قطره قطره خون شهيدان 
و شاهد زحمات و تالش ها و خون دل خوردن هاي 
امام، رهب��ري معظم انق��الب و مردِم دلس��وز اين 

انقالب است. 
اتفاق��ات روز هاي اخي��ر )مواجهه آي��ت اهلل يزدي 
و آمل��ي الريجاني( نش��ان داد توصيه ه��اي امام 
بزرگوار ما )س��الم اهلل عليه( و رهب��ر عزيز انقالب 
)مدظله العالي( در وحدت كلمه مسئوالن و حفظ 
يكپارچگي امت، در روز هاي سخت انقالب، چقدر 
مهم و راهگشاست و ذره اي غفلت از اين مسئله تا 
چه ح��د مي تواند دل هاي فرزن��دان اين انقالب را 

رنجيده خاطر گرداند. 
    اختالف نظر در شوراي نگهبان طبيعي است

هرچند شوراي نگهبان همواره صحنه گفت وگو هاي 
جدي فقهي و حقوقي اس��ت و بحث هاي علمي و 
طلبگي و اخت��الف نظر هاي طبيعي در جلس��ات 
هميشه وجود داشته اس��ت، اما اهتمام همه اعضا 
بر اين بوده كه مسائِل درون شورا به بيرون منتقل 

نشده و ديگران را نگران ننمايد. 
اعضاي شوراي نگهبان متشكل از فقها و حقوقدانان 
همواره با برادري و صميمي��ت در كنار يكديگر به 
بررسي موضوعات و مسائل قانوني و شرعي پرداخته  
و ديدگاه هاي يكديگر را با احت��رام و جديت مورد 
نقد و ارزيابي قرار داده اند. هرچند اعضاي ش��وراي 
نگهبان نيز از خطا مصون نبوده و احتمال اش��تباه 

آنان نيز مي رود. 
با اين وج��ود حضور فقه��اي ب��زرگ و نام آوري 
همچون حضرات آيات ي��زدي و آملي الريجاني 
كه هر دو از سرمايه هاي علمي اين كشور و داراي 
س��وابق ارزش��مند انقالبي، مبارزات��ي و اجرايي 
در خدمت به مردم و مبارزه با فس��اد و گسترش 
عدالت هستند، براي شوراي نگهبان و كشور مايه 

مباهات و غنيمت و براي دش��منان و بدخواهان 
همچون خاري در چشم اس��ت. طبيعتاً عملكرد 
همه مسئوالن كشور كه برخاس��ته از توده هاي 
مردمند در پيشگاه مردم و در معرض قضاوت هاي 
آنان اس��ت و هركس از رهگذر خويش به رفتار و 

گفتار آنان مي نگرد. 

در اين خصوص نيز الزم است مردم و خصوصاً شما 
طالب و دانش��جويان عزيز نس��بت به اين دو عالم 
بزرگ حوزه قضاوتي منصفانه داشته و مجاهدت ها و 
خدمات گذشته آنان را در نظر گيريد و از دامن زدن 
به اختالفات پرهيز و ادامه دادن اين بحث توس��ط 

افراد ناآگاه جلوگيري كنيد. 

    دشمن عصباني چشم ديدن وحدت دولت 
و ملت را ندارد

در بخش ديگری از اين نامه آمده است: من امروز 
در گفت وگويي كه با اين دو بزرگوار داشتم هر دو بر 
حفظ آرمان هاي انقالب و ضرورت حفظ و صيانت 

از اركان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و نيز 
پرهيز از اختالفات و بهانه ندادن به دست دشمنان 
مردم و نظام تأكيد داشتند و ان شاءاهلل به زودي هر 

دو عزيز را در كنار يكديگر خواهيم ديد. 
بي ترديد امروز دشمن بيش از گذشته از ملت ايران 
عصباني و خش��مگين اس��ت و تاب س��قوط پهپاد 
امريكايي و توقيف كشتي انگليسي را ندارد. بيني او از 
آزادي نفتكش ايراني و موفقيت هاي علمي و اقتصادي 
به خاك ماليده شده است و چش��م ديدن وحدت و 
همدلي ميان دولت و ملت را ندارد. دشمنان طمع و 

شادي نكنند و دل به اختالفات ظاهري نبندند. 
مس��ئوالن در عين اختالف نظر و س��ليقه، در راه 
آرمان هاي انقالب و خدمت به مردم و دش��مني با 
دشمنان ملت، يكدل و يكصدا هستند. دل هاي اين 
مردم با هدايت هاي رهبر عزيز انقالب به درگاه الهي 
پيوند خورده است و كشتي انقالب در اقيانوس مواج 

حوادث متالطم نخواهد شد. 
    شوراي نگهبان راه نفوذ مفسدان 

و بي صالحيت ها را خواهد بست
در پايان اين نامه آمده است: عزيزان من، ترديد نكنيد 
كه شوراي نگهبان در راه انجام وظايف قانوني خود در 
صيانت از حق الناس و رأي مردم ذره اي دريغ نخواهد 
كرد و راه نفوذ مفس��دان و بي صالحيت ها را خواهد 
بست و در عزم راسخ اين نهاد خللي وارد نخواهد شد.  
ش��ما جوانان عزيز نيز با تكيه بر رهنمود هاي رهبر 
بزرگوار، در راه اعتالي انقالب اسالمي تالش كنيد و 
به پيش برويد، فكر كنيد و عمل كنيد، آگاه باشيد و 
بيدار سازيد و خود را دلمش��غول وقايع گذرا نكنيد.  
دهه هاي آينده دهه هاي شماست و شماييد كه بايد 
كارآزموده و پُرانگيزه از انقالب خود حراست كنيد و 
آن را هرچه بيشتر به آرمان بزرگش كه ايجاد تمّدن 
نوين اسالمي و آمادگي براي طلوع خورشيد واليت 

عظمي )ارواحنافداه( است، نزديك كنيد.

دبير شوراي نگهبان:

مسئوالن در مسير آرمان هاي انقالب يكدل و يكصدا هستند

كودت�اي ۲۸ م�رداد م�اه س�ال 133۲ ش�ايد 
تلخ تري�ن خاطره اي باش�د كه در ذه�ن جمعي 
ايراني�ان از دخالت ه�اي امري�كا پي�ش از 
پي�روزي انقالب اس�المي نهفته باش�د. ماهيت 
ننگين اي�ن اتفاق به گونه اي اس�ت ك�ه چندين 
ب�ار سياس�تمداران اي�االت متحده ب�ه عناوين 
مختلف به نادرس�ت بودن آن اعت�راف كرده اند. 
كار به جايي رسيده است كه در همين روزها مارك 
دوبوويتز سخنگوي بنياد دفاع از آزادي ها ماجراي 
كودتاي ۲۸ مرداد ماه را از اس�اس ان�كار كرده و 
ساخته و پرداخته جمهوري اسالمي ايران مي داند. 
اين اتفاق و اتفاقات مش�ابه آن نشان مي دهد به 
رغم وجود نشانه هاي آشكار امريكايي ها به دنبال 
الپوش�اني اقدامات قبلي خود هستند تا بتوانند 
در كنار آن دخالت هاي فعلي خود را توجيه كنند، 
البته بماند كه هم اكنون دولت ترامپ به گونه اي 
عمل كرده اس�ت كه كوچك ترين وجهه اي براي 
امريكا در دنيا و نظام بين المللي باقي نمانده است. 
شايد تنها واقعه اي كه قابل مقايس��ه با كودتاي ۲۸ 
مرداد ماه باش��د، ماجراي فتنه س��ال ۸۸ اس��ت اما 
قبل از آن بايد نگاهي به ماجراي كودتاي ۲۸ مرداد 

ماه بيندازيم. 
طرح انجام كودتا و دخالت نظامي در ايران از ابتداي 
روي كار آم��دن دولت مصدق و نهضت ملي ش��دن 
نفت نزد برخي از جناح هاي حاكم بر انگلستان وجود 
داشت، اما انسجام نيروهاي طرفدار ملي شدن نفت و 
مخالفت هاي اوليه دولت امريكا با اقدام نظامي موجب 

به تأخير افتادن اين امر شد. 
نيروه��اي انگلس��تان با فع��ال نمودن ش��بكه هاي 
جاسوسي خود و نفوذ در تش��كيالت نيروهاي ملي 
و مذهبي و ايجاد تفرقه بين آنها از يك سو و روي كار 
آمدن ژنرال آيزنهاور از حزب جمهوريخواه در امريكا 
كه از افزايش قدرت حزب توده در ايران و گسترش 
نفوذ ش��وروي و انعقاد قرارداد بازرگاني با اين كشور 
وحشت داشت از س��وي ديگر باعث شد كه سازمان 
س��يا براي اولين بار عمليات كودتاي نظامي در يك 

كشور خارجي را تجربه نمايد. 
    آژاكس چگونه دولت مصدق را س�رنگون 

كرد
طرح جديد »آژاكس« نام گرفت و كرميت روزولت 
به منظور اجراي اين امر به ايران آمد و انگليس��ي ها 
نيز كريستوفر وودهاس را مأمور اين كار كردند و نام 
عمليات خود را عمليات چكمه گذاشتند. در داخل 
ايران نيز شبكه مخفي شاپور ريپورتر )فرزند اردشير 

جي از حاميان اصلي رضاخان در كودتاي سوم اسفند 
۱۲۹۹( و اس��داهلل عل��م و برادران رش��يديان تحت 
حمايت خانواده صهيونيستي لرد روچيلد انگليسي به 

نام »عمليات بِداَمن« فعاليت مي كردند. 
وظايف اين گروه نفوذ در رهبري احزاب و سازمان هاي 
سياس��ي و مذهبي و ايجاد ناامني و ه��رج و مرج در 
كش��ور و به آتش كش��يدن و غارت اموال مردم بود. 
تظاهرات متعدد حزب توده ب��ه بهانه هاي مختلف، 
وجود سرلشكر فضل اهلل زاهدي )عامل اصلي كودتا( 
در مصدر وزارت كش��ور، رخنه شك برانگيز شمس 
قنات آبادي در بيت آيت اهلل كاشاني )با توجه به سوابق 
وي در بعد از كودتا( و قتل افشار طوس و ده ها عمليات 
ديگر زمينه ساز اهدافي بود كه در نهايت محمدرضا 
پهلوي با حمايت دولت هاي امريكا و انگليس فرمان 
عزل محمد مصدق نخس��ت وزير را صادر و در شب 
۲5مرداد س��ال ۱۳۳۲ به وسيله سرهنگ نعمت اهلل 
نصيري )فرمانده گارد جاويدان( ب��ه وي ابالغ كرد، 
ولي قبل از هر اقدام ديگري نصيري توسط سرهنگ 
ممتاز )رئيس كالنتري يك( بازداشت و كودتا خنثي 
شد. محمدرضا پهلوي پس از اين واقعه به همراه ثريا 
اس��فندياري )همس��ر( و محمد خاتمي )خلبان( و 
ابوالفتح آتاباي )آجودان خود( ابتدا به كالردش��ت و 

رامسر و از آنجا به عراق و سپس به ايتاليا گريخت. 
مج��دداً در روز ۲۸ مرداد س��ال ۱۳۳۲ كودتاچيان 
از س��ردرگمي، انفعال و بي برنامگ��ي دولت )به رغم 
اطالع قبلي از وقوع كودت��ا از جمله نامه مورخه ۲۷ 
مرداد ۱۳۳۲ آيت اهلل كاش��اني كه با پاس��خ سرد و 
منفي مصدق مواجه شد( استفاده كردند و نظاميان 
با كمك اراذل، اوباش، چاقوكشان و فواحش تهران 
به خيابان ها ريختند و در عصر همان روز كار دولت 
مصدق را خاتمه دادند و نخست وزير به همراه چند 
تن از وزراي كابينه، خود را تسليم نمودند و سرلشكر 
فضل اهلل زاهدي با فرمان ش��اه كه از قبل صادر شده 
بود به نخست وزيري كودتا منصوب شد و محمدرضا 
پهلوي نيز بعد از سه روز به ايران بازگشت و بر مصدر 

قدرت نشست. 
    فتنه اي مشابه اهداف كودتاي ۲۸ مرداد

در فتنه سال ۸۸ نيز آنچه به شدت به چشم مي خورد، 
هماهنگي امريكا با فتنه گران در خيابان هاي تهران 
بود به گونه اي كه در خاطرات سياستمداران غربي نيز 

به آن اشاره شده است. 
هيالري كلينتون در همين ب��اره و در مورد اتفاقات 
سال ۸۸ مي نويسد: تيم من در وزارت خارجه مداوم با 
فعاالن در ايران در تماس بود، مداخله اي اورژانسي هم 

براي جلوگيري از تعطيلي توئيتر به منظور تعمير و 
نگهداري، انجام داد. اگر توئيتر قطع مي شد، معترضان 

از يك ابزار كليدي ارتباطي محروم مي شدند. 
دولت امريكا نيز مي كوشيد تا در پشت پرده امكانات 

ارتباطي الزم را در اختيار فتنه گران قرار دهد.
انديشكده سي. آي. آي. اس در همين باره مي گويد: 
ب��دون ترديد امري��كا خواه��ان نظام��ي معتدل تر 
و به اصطالح ميان��ه رو در ايران بود و در اين راس��تا 
تالش هايي براي ياري رساندن به گروه مخالفان در 
ايران مي كرد. بنا به اظهارات كلينتون وزير خارجه 
سابق امريكا، پس از شكست جنبش سبز در ايران، 
تالش هاي امريكا ب��راي ارائه ابزار و فن��اوري فرار از 
سركوب و سانسور به مخالفان داخلي ايران افزايش 
يافت، عالوه بر فعاليت هاي رادي��و فردا كه در اكتبر 
۱۹۹۸ با همكاري ش��بكه ص��داي امري��كا آغاز به 
كار كرده بود، پس از س��ال ۲00۹ براي ۲۴ ساعت 
شبانه روز برنامه داشت و بخش فارسي صداي امريكا 
كه در جوالي ۲00۳ راه اندازي ش��د، دولت اوباما از 
سال ۲0۱0 گستره برنامه هاي ارتقاي دموكراسي را 
وسيع تر كرد. دولت امريكا عالوه بر تالش هاي سنتي 
براي رساندن كمك مالي به روزنامه نگاران، فعاالن 
حقوق بش��ر و برنامه هاي بازديد از اي��االت متحده 

تالش كرد ب��ا افرادي داخل اي��ران حول موضوعات 
غيرسياسي نظير بهداش��ت، محيط  زيست و علوم 
ارتباط برقرار كن��د. دولت امريكا ش��روع به توئيت 
كردن به زبان فارس��ي و عربي كرد و تالش نمود به 
مخالفان ايران براي دور زدن فيلترهاي اينترنتي در 

ايران كمك كند. 
اين اقدامات در حالي بود كه دولت اوباما اميدوار بود 
فتنه سال ۸۸ بتواند دستاوردهاي منطقه اي ايران را 

تضعيف كند. 
روزنامه وال استريت ژورنال در همين باره مي نويسد: 
امري��كا در ش��ورش هاي اي��ران به دنب��ال فرصتي 
براي كس��ب نفوذ در خاورميانه بود. دول��ت اوباما و 
متحدان اين كشور در خاورميانه به دنبال اين بودند 
كه ب��ا س��رمايه گذاري روي بحران سياس��ي ايران، 
دستاوردهاي راهبري تهران در سرتاسر منطقه را از 
بين ببرند. كارشناسان امور راهبردي امريكا معتقد 
بودند ناآرامي هاي داخلي ايران ممكن است رهبران 
اين كشور را وادار كند تا حمايت از گروه هاي حماس 
و حزب اهلل را كنار بگذارند و ب��ه جاي آن بر خاموش 
ك��ردن مخالفان داخل��ي متمركز ش��وند. اوباما نيز 
تمايلش را براي از بين بردن اتحاد نظامي و اقتصادي 
بشار اسد با تهران ابراز كرد. كاخ سفيد در همين راستا 
تصميم گرفت سفير امريكا در دمشق را بعد از وقفه اي 
چهار ساله به سوريه برگرداند؛ اقدامي كه دست كم 
تا اندازه اي ناش��ي از افزايش اميدواري امريكا به اين 
موضوع بود كه بي ثباتي داخلي ايران بتواند اسد را به 

بازنگري اتحادش با تهران وادار كند. 
    عبرتي براي آينده

همين مقايس��ه كوتاه و سرانگش��تي نشان مي دهد 
كه ابعاد فتنه ۸۸ تا چه اندازه ب��ا كودتاي ۲۸ مرداد 
همسان اس��ت. كودتاي ۲۸ مرداد به دليل انشقاق 
بين نيروهاي ملي-مذهبي به شكست انجاميد و در 
مقابل فتنه سال ۸۸ به دليل مقاومت مردم در مقابل 
اقدامات خش��ونت آميز به طور كامل ناموفق ماند، 
البته امريكايي ها پس از فتنه سال ۸۸ تالش كردند با 
استفاده از اين فرصت ها تحريم هاي چندجانبه اي را 
عليه ايران تحميل كنند تا اقتصاد كشور را به طور نابود 
كنند. بهانه اين تحريم ها نيز برنامه هسته اي ايران بود 
كه به رغم برخي مش��كالت اقتصادي نتوانس��ت به 

سرنگوني نظام جمهوري اسالمي بينجامد. 
شايد مقايس��ه اين دو اتفاق فرصت مناسبي باشد تا 
برخي طرفداران اعتماد به امريكا به اين نكته پي ببرند 
كه چگونه قدرت هاي اروپايي و امريكا در بزنگاه هاي 
حساسي مثل اين دو عليه مردم ايران متحد شده اند.

نگاهی به مهم ترين پروژه های براندازی امريكا در ايران

« ۲ توطئه با يك ريشه »كودتای ۲۸ مرداد و فتنه ۸۸ 

بي ترديد امروز دشمن بيش 
از گذش�ته از مل�ت اي�ران 
عصباني و خشمگين است و 
تاب س�قوط پهپاد امريكايي 
و توقيف كش�تي انگليس�ي 
را ن�دارد. بين�ي او از آزادي 
نفتكش ايراني و موفقيت هاي 
علم�ي و اقتصادي ب�ه خاك 
ماليده ش�ده اس�ت و چشم 
ديدن وحدت و همدلي ميان 
دولت و ملت را ندارد. دشمنان 
طمع و ش�ادي نكنند و دل به 
اختالف�ات ظاه�ري نبندند

   گزارش   یک

آي�ت اهلل ن�وري همدان�ي از مراج�ع عظ�ام تقلي�د در گف�ت وگ�وي 
تلفني ب�ا آي�ات ي�زدي و آمل�ي الريجان�ي، از آن�ان خواس�ت كه با 
تدبير مناس�ب بار ديگر دش�منان نظ�ام و روحانيت را مأي�وس كنند. 
به گزارش رسا، تعدادي از طالب و فضالي حوزه علميه قم روز پنج شنبه در 
ديدار با آيت اهلل نوري همداني از اين مرجع تقليد درخواست كردند كه درباره 
مطالب منتشر شده في مابين آيت اهلل يزدي و آيت اهلل آملي الريجاني اقدام 
كند. در پي اين درخواس��ت، حضرت آيت اهلل نوري همداني در تماس هاي 
جداگانه اي با آيات ي��زدي و آملي الريجاني گفت وگو ك��رد. آيت اهلل نوري 
همداني در تماس تلفني با اين دو شخصيت برجسته حوزوي، بعد از تبريك 

عيد سعيد غدير، ضمن اشاره به جايگاه علمي و سوابق انقالبي، مبارزاتي و 
خدماتي آيت اهلل يزدي و همچنين مراتب علمي، مديريتي و خدماتي آيت اهلل 
آملي الريجاني گفت: الحمدهلل شما بزرگواران خدمات فراواني داشته ايد و 
داريد و اين موض��وع پيش آمده موجب ناراحتي دوس��تان نظام و انقالب و 

خوشحال دشمن شد. 
اين مرجع تقليد در اين گفت وگوي هاي تلفني تأكي��د كرد: الزم مي دانم 
با هر ش��كلي كه صالح مي دانيد اين موضوع حل ش��ود و ب��ار ديگر يأس و 
ناميدي دشمنان را فراهم س��اخته و موجبات خرسندي دوستان انقالب را 

فراهم آوريد.

گفت وگوي آيت اهلل نوري همداني با آيات يزدي و آملي

نمای  نزدیک

مهدی  پورصفا
 گزارش 2


