
رحيم زيادعلي
    گزارش 

مقاومت همچنان شگفتي ساز است
قضاوت در مورد رفتار تيم آينده تيم جديد حاكم بر كاخ سفيد در مواجهه با 
ايران اگر چه زود است اما مواضعي كه در روزهاي اخير از سوي نامزدهاي بايدن 
براي مشاغل كليدي دولت آينده امريكا پيرامون ايران مطرح شده است ، بيانگر 
چند گزاره كليدي است كه طبعا راهكارهاي انتخابي آنها براي مواجهه با ايران 

نمي تواند بدون توجه به اين گزاره ها باشد.
1. ابراز نگراني از تداوم وتقويت نفوذ منطقه اي ايران كليد واژه اي است كه نه تنها 
اعضاي تيم بايدن بارها بر آن تاكيد كرده اند بلكه پمپئو وزير خارجه دولت ترامپ 
نيز حتي در روزهاي پاياني حضورش در كاخ سفيد به آن اعتراف و آن را يكي 
از مهم ترين تهديد هاي پيش روي امريكا در منطقه قلمداد كرد . آنها اگرچه 
از درك چرايي اين نفوذ وتداوم آن عاجز بوده وصرفا آن را ناشي از كمك هاي 
مادي ايران مي دانند،  اما اذعان مي كنند كه به رغم جنايات تروريستي ترامپ 
در به شهادت رساندن سردار سليماني و همراهانش، تنها دستاورد امريكا از 
اين جنايت، نا امن تر شدن منطقه براي نظاميان تروريست امريكايي است كه 
اين روزها در اثر جابه جايي هاي متعدد و حمالتي كه به كاروان هاي امريكايي 
در اين جابه جايي ها وارد مي شود، امنيت رواني خود را نيز از دست داده وبراي 
رهايي از كا بوس حمالت انتقامي نيروهاي مقاومت كه حداقل خواسته آنها 

اخراج امريكايی ها از منطقه است، لحظه شماري مي كنند. 
 2. دومين محور نگراني تيم جديد به توانمندي هسته اي ايران باز مي گردد در 
اين زمينه اگر چه اشتباه دولت يازدهم در از بين بردن ظرفيت هاي هسته اي 
كشور قبل از اينكه طرف مقابل به تعهدات خود عمل كنند خسارت جبران 
ناپذيري را به كشور وارد كرد و چه بسا جسارت ترامپ در خروج از برجام ناشي 
از اين ش��تابزدگي دولت بود، اما اقدامات صورت گرفته در عرصه هسته اي 
در ماه هاي اخير كه متأثر از تداوم  مقاومت فعال در كشور وحمايت رهبري 
معظم انقالب ، مجلس شوراي اسالمي و... را با خود دارد ، باعث شد كه موازنه 
قوا در اين عرصه نيز به نفع ايران رقم بخورد كه روشن ترين مصداق آن بيانيه 
تروئيكاي اروپايي و جنجال س��ازي هاي اخير صهيونيست ها عليه ايران در 
زمينه افزايش ميزان غني شده ها و راه اندازي سانتريفيوژهاي نسل جديد در 
فردو و نطنز يا ديگر فعاليت ها  است كه رونمايي از آن امريكايي ها و اروپايی ها 

را غافلگير كرده است. 
3. تبلور ظرفيت هاي نظامي ايران كه در رزمايش هاي اخير نيروهاي مسلح به 
نمايش درآمد وجهانيان را متحير كرد ، در طرف مقابل ترديدي باقي نگذاشت 
كه سياست هاي تحريم و فشار گذ شته نه تنها توانمندي نظامي ايران را كاهش 
نداده، بلكه در نقطه مقابل نيروهاي مسلح ايران به چاره جويي براي شناسايي 
واتخاذ تاكتيك هاي نوين براي مقابله با تهديدات احتمالي نظامي دش��من 
واداشته است. اين رزمايش ها كه گستره آن در روزهاي اخير پاسخي حداقلي 
به نمايش هاي مضحك نظامي امريكا در اعزام ناو هواپيمابر و زيردريايي و ب 
۵2 به منطقه خليج فارس بود، نه تنها جنگ رواني طراحي شده توسط امريكا 
را خنثي كرد ، بلكه در نقطه مقابل موازنه نظامي را نيز به نفع ايران تغيير داد 
اين امر را در بازتاب رزمايش ها توسط رسانه هاي غربي ها و سردرگمي نظاميان 
امريكايي در بازگرداندن و يا ماندن ناو هواپيمابر امريكايي در منطقه خليج 

فارس مي توان ديد. 
4. جنگ اراده ها چهارمين عرصه اي است كه امريكايی ها و به ويژه تيم ترامپ 
به نتيجه بخشي فشارها براي تحقق آن اميدوار بودند. در حوزه اثرگذاري اين 
جنگ در توده هاي اجتماعي، اميدواري آنها به تحريك اجتماعي و كشاندن 
مردم به صحنه در اعتراض به نظام بود. آش��وب هاي دي ماه ۹۶ در آس��تانه 
خروج ترامپ از برج��ام و غائله آبان ماه 13۹۸ كه محص��ول بي تدبيري در 
اجراي يك تصميم مهم ملي بود ، امريكايي ها را به شكل دهي به يك غائله 
جديد، اميدوار كرده بود. اما به طور قطع مي توان گفت كه مردم در اين جنگ 
بسيار هوشمندانه تر عمل كرده و به رغم تحمل بيشترين فشار ها وتحريم ها 
كه فراتر از برنامه دشمنان، محصول ناتواني و ضعف دولتمردان بود ، دشمنان 
را ناكام گذاشتند. اما آسيب پذيري در حوزه دولتمردان و مسئوالن و طيفي از 
رسانه هاي داخلي، هم تيم ترامپ را به نتيجه بخشي فشارها در روزهاي پاياني 
اميدوار كرده بود و هم تيم بايدن را كه متاث��ر از برآورد ها از داخل ايران اين 
روزها تالش زياد دارد تا با بهره گيري از ثمره فشارها و تحريم هاي تيم ترامپ 
در عين مهار ظرفيت هاي مورد اشاره ، حتي بر انتخابات 14۰۰ ايران نيز اثر 
بگذارد، اگرچه رهبري معظم انقالب با موضع گيري ها و هشدارهاي خود عماًل 

گذرگاه هاي نفوذ و اثرگذاري دشمنان را مسدود كرده اند . 
آنچه كه در ارزيابي اين مولفه هاي قدرت مي توان به آن اشاره كرد، اين است كه 
محور اصلي اين تحوالت در حوزه گفتمان انقالبي و مقاومت تعريف شده و در 
اين موازنه نقش عوامل تندروي افراطي كه سابقه در فتنه هاي گذشته داشتند 
، تنها تخريب ظرفيت هاي دروني و پيام رساني به دشمن است و اين در حالي 
است كه يكي از مهم ترين پيامدهاي عملكرد سال هاي اخير ترامپ آشكار 
كردن ماهيت تفكر غرب گرايانه و فروپاشي بتي بود كه اين ها در سال هاي 

اخير در داخل از غرب ودمكراسي آن ساخته بودند. 
يك جمع بندي اجمالي از ظرفيت دوجبهه در ماه هاي اخير ، از يك سو بيانگر 
قابليت ها و توانمندي هاي تفكر انقالبي و ظرفيت و توان آن در حفظ و تداوم 
حركت انقالبي است كه طبعاً نمي توان نقش فشارها وتحريم هاي دولت قبلي 
امريكا و فرصت سازي جبهه انقالب در شكوفايي وتبلور آن در دهه پنجم بعد از 
پيروزي انقالب را ناديده انگاشت و از سوي ديگر دست خالي بايدن و متحدان 

اروپايي و منطقه آنها در نوع و نحوه مواجهه با ايران است . 
به ديگر سخن گزاره هاي مطرح شده از سوي تيم منتخب بايدن در مواجهه با 
ايران، ناشي از دست برتر ايران در عرصه هاي چندگانه فوق است چرا كه براي 
امريكايي ها ظرفيتي براي افزايش فشار و تحريم ها عليه ايران باقي نمانده است 
و منطقي ترين راه براي آنها)اگر هوشمندي الزم را داشته باشند(، تمكين به 
ظرفيت ها و قابليت هاي ايران است كه در اين صورت بايد در تمامي سياست ها 
و راهبردهاي امريكا در مقابله با ايران تغيير ايجاد كنند ودر غيراين صورت بايد 
آمادگي اذعان به شكست وناتواني در مهار ومقابله با نظام اسالمي را در خود 
ايجاد كنند.  ايران با تكيه به همين ظرفيت ها و پيگيري سياست هاي انقالبي 
، شگفت ساز ماه هاي آينده در جهان خواهد بود و اين همان نويدي است كه 
رهبر معظم انقالب اسالمي در بيانات اخيرشان به مناسبت سالگرد قيام 1۹ 
دي مردم قم دادند، آنگاه كه فرمودند: ديروز ملت ايران در سايه اتحاد، عزم 
راس��خ، دينداري، حضور بهنگام و مجاهدت توانست با رقم زدن اين انقالب 
عظيم، مسير تاريخ دنيا و بشر را تغيير دهد و امروز نيز ملت با توانايي ها و تجارب 
و امكانات بيشتر مي تواند بر همه  موانع در زمينه  مسائل اقتصادي مثل توليد و 

ارزش پول ملي و در زمينه مسائل فرهنگي، سياسي و نظامي فائق آيد. 

 عباس حاجي نجاري

دعواي اصالح و اعتدال واقعي است يا انتخاباتي؟

مرعشي: دولت دوستان خود را تنها گذاشت، طبيعي است كه تنها مي ماند

كالف سردرگم اصالحات و تدبيري كه گم شده است

كمتر از ش�ش ماه مان�ده به انتخابات رياس�ت 
جمهوري س�يزدهم، مرزبن�دي اصالح طلبان 
با دول�ت برآم�ده از اصالحات در ح�ال نمايان 
ش�دن اس�ت. اينكه اين مرزبندي ها صوري و 
ناشي از تقس�يم كار اصالح طلبان براي برائت 
از ناكارآمدي هاي دولت منس�وب به آنهاست 
يا واقعي، اظهار نظر قطع�ي درباره آن كمي زود 
اس�ت. اما آنچه اكنون در سپهر سياسي كشور 
در جريان است نشان مي دهد دست كم بخشي 
از اصالح طلبان براي عبور از روحاني صف آرايي 
كرده اند. به هر ش�كل آنها مي كوشند در مقام 
منتقد دولت، براي مبارزات انتخاباتي حرفي براي 
گفتن داشته باشند. بنابراين، پيش از آنكه اين 
فضا را به رقباي سياسي خود بسپارند، چرا خود 
مدعي و منتقد دولت نباشند؟ اينكه افكار عمومي 
پس از هشت سال دفاع چشم بسته اصالح طلبان 
از دول�ت اعتدال، اكن�ون نقد آنه�ا را صادقانه 
ارزيابي كند، هم محل ترديد است، اما رفتارهاي 
سينوسي جريان اصالحات با روحاني خصوصاً در 
ماه هاي پاياني دولت او نكته اي است كه اكنون 
ظهور و بروز بيروني پي�دا كرده و انتظار مي رود 
در ماه هاي آينده شيب تندتري به خود بگيرد. 
   چالشي به نام بي اعتمادي  به اصالح طلبان

چنانكه در گزارش هاي پيشين »جوان« اشاره شده 
است، اصالح طلبان اگرچه مدام در حلقه هاي دروني 
خود دچار گمانه زني هاي مختلف براي چگونگي 
حضور در انتخابات هستند، اما چالش اصلي آنان 
اقناع پايگاه اجتماعي خود براي حضور در انتخابات و 
رأي دادن به آنهاست. بديهي است كه كارنامه هشت 
ساله اصالح طلبان سرشار از گزاره هاي منفي ا ست 
كه به شكل معناداري مردم را از آنان نااميد كرده و 
ارزيابي هاي مراكز معتبر نظر سنجي ها اين گزاره را 
تاييد مي كند. دولت ناكارآمد، مجلس دهم خنثي 
و حاشيه ساز و بي سود، ش��وراها و شهرداري هاي 
ضعيف و پر تخلف و با پرونده هاي متعدد قضايي و 

...   چشم انداز روشني از اقبال عمومي به آنها نشان 
نمي دهد. با اين حس��اب اصالح طلبان براي اقناع 
افكارعمومي ش��ايد چاره اي جز خودزني از طريق 
نقد دولت متبوع يا ابراز پشيماني از اين حمايت ها 

ندارند. 
نكته اي كه چندي پيش با مواضع صريح صادق 
خرازي، دبيركل حزب نداي ايرانيان در جريان 
برگزاري اين كنگره آشكار ش��د. او در حالي كه 
به سياق س��اير احزاب اصالح طلب، روحاني را 
»كانديداي اج��اره اي« اصالح طلبان خواند، در 
عين حال از اصالح طلبان خواس��ت از حمايت 
خود توبه كنند: »در ي��ك كالم اصالحات فاقد 
استراتژي، تاكتيك و هدف و مباني فكري است 
به همي��ن جهت اس��ت كه رئي��س جمهورش 
اجاره اي مي شود و وزرايش در اوج قدرت مست 
و مستور هستند و در وقت پاسخگويي بي پاسخ. 
ش��ما يك اصالح طل��ب را نمي تواني��د  ببينيد 
كه بتوانند س��رش را جلوي مردم با افتخار باال 
بگيرد. ما اشتباه كرديم بايد بپذيريم كه اشتباه 
كرديم و توبه كنيم از رئيس جمهور اجاره اي كه 

داشتيم. «
   واعظي : گذشته خود را مرور كنيد

اظهارات خرازي اما بي پاس��خ نمان��د و محمود 
واعظي، رئيس دفتر رئي��س جمهور �� كه نقش 
پررنگ او در دول��ت روحاني هم��واره مورد نقد 
اصالح طلبان بوده �� در مقام پاس��خ به دبيركل 
حزب نداي ايراني��ان گفت: »بياي��د اثبات كند 
براي روي كار آمدن رئيس جمهور چه كار كرده 
كه چنين اظهاراتي داش��ته اس��ت؛ ضمن اينكه 
محمدرضا عارف تا روز سه شنبه قبل از رأي گيري 
نامزد جريان اصالح��ات در انتخابات يازدهمين 

دوره رياست جمهوري بود. «
واعظي به طعنه به ماج��راي كنار گذاردن عارف 
از سوي اصالح طلبان اشاره می كند و مي گويد: 
»آن زمان نظرس��نجي ها فاصله معناداري ميان 

رأي روحاني و عارف را نشان مي داد، طوري كه 
روحاني جزو نفرات اول و دوم بود. بر همين اساس 
خودشان و بيش��تر از همه س��يد محمدخاتمي 
و دوس��تان  آنها تصميم گرفتند عارف كه ديگر 
شانسي براي رقابت نداشت، كنار برود.« رئيس 
دفتر رئيس جمهور سپس به اصالح طلبان توصيه 
كرده: »آنها با نگاهي به گذشته ببينند قبل از اين 
دولت چه شرايطي داش��تند و فعاليت هاي  آنها 
در چه حدي ب��ود. اين دولت همفك��ران آنها را 
در اس��تانداري ها و س��مت معاونت وزير به كار 
گرفت و امروز به جاي تش��كر، طلبكار هم شدند 
و حرف هاي بي رب��ط مي زنن��د و االن كه زمان 
انتخابات شده در پي يكسري حرف هاي بي پايه 

و اساس هستند.« 
   روحاني: زبان دوستان   ما زبان خوبي نبود

گله گذاري هاي اص��الح و اعت��دال از يكديگر به 
همين نقدها ختم نشد و پاي رئيس جمهور را نيز 
به اين دعواها باز كرد. روحاني چهارش��نبه هفته 
گذشته در جلس��ه هيئت دولت طي سخناني با 
اش��اره به فش��ارهاي خارجي كه طي سال هاي 
اخير به دولت تحميل ش��د، گفت: »امريكا فشار 
حداكثري را انتخاب كرد. توقع ما اين بود كه همه 
دوستان سياسي ما هم حمايت حداكثري از دولت 
را انتخاب مي كردند. بعضي ه��ا اين كار را كردند 
خدا خيرشان بدهد و بعضي ها هم نكردند و اين در 
تاريخ زندگي آنها خواهد ماند كه در روزهايي كه 
در ميدان جنگ بودي��م و در برابر يك آدم كثيف 
و مستبد ايس��تادگي كرديم، تنها هم بوديم، به 
جاي اينكه ما را ياري و كمك كنند زبان ديگري 
را انتخاب كردند كه نمي خواهم راجع به آن زبان 

توضيح بدهم، زبان خوبي نبود. «
   مرعشي: مهرباني بايد متقابل باشد

همين اش��اره كوتاه روحاني به ناهمراهي اصالح 
طلب��ان با دولت وي باعث ش��د تا عضو ش��وراي 
مركزي حزب سازندگي به او واكنش نشان دهد و 

تلويحاً بگويد؛ خود كرده را تدبير نيست: » دولت 
دوستان خود را تنها گذاش��ت، طبيعي است كه 

تنها مي ماند«.
حسين مرعشي در گفت وگو با ايلنا در واكنش به 
گاليه هاي اخير رئيس جمهور نسبت به گروه ها و 
سياسيون داخلي مبني بر عدم همراهي الزم در 
سال هاي اخير، گفته: »من به آقاي رئيس جمهور 
حق مي ده��م، دولت در اين س��ه س��ال اخير با 
ناجوانمردي  خارجي ها در شرايط بسيار سختي 
قرار گرفت اما در داخل هم دوره سختي را به اين 
دليل كه روابط عمومي دولت آنچنان قوي نبود كه 
بتواند شرايط سخت كشور را درست براي مردم 
توضيح دهد، سپري كرد. يك نقد هم به سياسيون 
ايراني وارد است و آن اينكه وقتي شرايط سخت 
شده و مردم ناراضي مي شوند، آنها به جاي اينكه 
بيايند و به مردم آگاهي بخش��ي كنن��د، با مردم 
عصباني و ناراضي همنواي��ي مي كنند و اين يك 

واقعيت در سياست ايران است. « 
مرعش��ي در پاس��خ به اين فرض كه شايد گاليه 
روحاني از دوستان و حاميان سياسي خود باشد، 
با اش��اره به يك ش��عر از باباطاهر اظهار داشت: 
»پاسخي كه من مي توانم از ناحيه دوستان مان به 
آقاي روحاني بدهم، خيلي كوتاه است و مي توانم 
بگوي��م كه »چه خ��وش بي  مهرباني هر دو س��ر 
بي/كه يكس��ر مهرباني دردس��ر بي« به هر حال 
كم لطفي هاي دولت نسبت به متحدان خود كم 
نبوده و اينگونه نبوده كه حاميان دولت، يك طرفه 
دولت را ترك كرده باشند. وقتي دولت اشتباهات 
بزرگي را مرتكب مي شود و دوستان خود را تنها 
مي گذارد، طبيعي اس��ت كه تنها مي ماند و اين 

اجتناب ناپذير است.« 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران يادآوري 
كرده: »اصالح طلبان از دولت بابت حوادثي مانند 
گراني بنزين، خيلي گله مند هس��تند و هميشه 
گاليه هاي خود را بيان كرده اند اما به هرحال اگر 
امروز آقاي رئيس جمهور گاليه دارند ما به ايشان 
حق مي دهي��م ولي اين گاليه دوجانبه اس��ت و 
خوب بود كه مهرباني دوجانبه اعمال مي ش��د. 
اگر آق��اي روحاني همراهي با دوس��تان را ترك 
نكرده بودند، دوس��تان اگرچه همراهي با ايشان 
را ترك نكردند اما مي توانس��تند ايشان را بيشتر 

همراهي كنند.«  
   كالف سردرگم اصالحات  

آنچه در اين گزارش آمد تنها اش��اره كوتاهي از 
رابطه اصالح طلبان و اعتداليون است كه اكنون 
به عن��وان يك كالف س��ردرگم درآمده اس��ت. 
اصالح طلبان فاقد استراتژي و هويت كه روزگاري 
به تعبير يكي از افراد شاخص اين جريان، طيفي 
از سروش تا گوگوش را در خود جاي داده، اكنون 
عالوه بر چالش با دولت روحاني، گرفتار چالش 
دروني هم هس��تند. ردپاي اين چالش را اكنون 
در رس��انه هاي منس��وب به اين جريان مي توان 
مش��اهده ك��رد. برخ��ي همچنان و ب��ه صورت 
غيررس��مي بر طبل تحريم انتخابات مي كوبند، 
برخي به دش��من فركانس تحريم مي فرستند، 
برخي ديگ��ر خواه��ان مش��اركت در انتخابات 
هستند. بديهي اس��ت جريان كه همواره با خود 
صادق نبوده و نيس��ت و هم��واره از اين چالش 
دروني رنج برده، نمي تواند اعتماد آسيب ديده نزد 

پايگاه اجتماعي را بازسازي و بازيابي كند. 

ژه
وی

 سيليقانونگذار 
برصورتمجريقانون؟!

فيلمي از يك سرباز پليس راهنمايي و رانندگي در تهران منتشر 
شده كه ضمن معرفي خودش مي گويد كه يك نماينده مجلس 
به صورت او سيلي زده است به دليل آنكه سرباز وظيفه اجازه 
ورود او به خط ويژه را نداده است. سرباز مي گويد كه ماشين اين 
نماينده مجلس براي تردد در خط ويژه »مجوز نداشته است« و او 
هم مانع ورودش شده است. اما راننده به او توهين كرده و نماينده 
مجلس هم به صورت او »سيلي« زده است. سرباز مي گويد من 

هم »شاهد« دارم و هم اين خيابان »دوربين« دارد. 
در فيلم منتشر ش��ده از اين رويداد كه گويا در منطقه دروازه 
دولت خيابان انقالب اسالمي در مركز شهر تهران است، ترافيك 
سنگين ايجاد شده و ماشين نماينده مجلس در ورودي خط 
ويژه ايستاده و موجب ترافيك اتوبوس هاي بي آر تي شده است. 
تعدادي از مردم از ماشين ها پياده شده و به نماينده مورد نظر 
اعتراض مي كنند كه موجب راه بندان شده است. يك نفر هم 
مي گويد من شاهد بودم كه او بر صورت سرباز سيلي زده است. 
اين ميان واكنش يك شهروند هم كه لباسش نشان مي دهد 
راننده اتوبوس بي آر تي اس��ت، جالب توجه است. به نماينده 
مجلس مي گويد: »۵۰ تا بي آر تي را معطل خودت كردي، تو 
نماينده مجلسي؟! برو، آبروي دولت )حكومت( رو مي بريد!« 
يعني آن راننده بي آر تي بيشتر دغدغه اعتبار و آبروي حكومت 

را دارد تا آن نماينده مجلس!
همه اين مدت هم نماينده موردنظر شيشه دودي دناپالسش 
را پايين نمي كشد، از ترس مردم البد. چند دقيقه قبل آنقدر 
جسارت و تبختر و تكبر داشته كه به مجري قانون معترض شده 
كه چرا نمي گذارد به رغم نداشتن مجوز، از خط ويژه برود، اما 
حاال ترسيده و سرانجام راننده اش به الين كناري مي پيچد و 

راهش را مي گيرد كه برود. 
سؤال درست همان سؤالي اس��ت كه مردم هم در آن غائله از 
نماينده مجلس موردنظر مي پرسند: »تو نماينده مجلسي؟!« 

نماينده قرار است قانون وضع كند، نه برابر اجراي قانون بايستد؛ 
نماينده قرار است خدمتگزار مردم باشد، نه به آنان توهين كند 

يا آنان را بله قربان گوي خود بداند. 
علي اصغر عنابس��تاني، نماين��ده س��بزوار در مجلس همان 
نماينده اي اس��ت كه غائله مذكور را براي عبور بدون مجوز از 
خط ويژه راه انداخته اس��ت. محمدرضا دشتي اردكاني عضو 
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گفته: 
»بنده با آقاي عنابس��تاني صحبت كرده ام و ايشان درگيري 
فيزيكي خود با مأمور پليس را به ط��ور كلي تكذيب كردند. 
آقاي عنابستاني گفتند كه سرباز به من توهين كرد، ولي بنده 
به صورت فيزيكي با وي درگير نشده ام. « دشتي اردكاني گفته: 
»بايد اين پرونده را در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي 

كنيم و نتيجه آن را به اطالع مردم خواهيم رساند. «
سردار مهدي حاجيان، سخنگوي نيروي انتظامي هم گفته: 
سردار حس��ين اش��تري، فرمانده نيروي انتظامي بالفاصله 
دستور ويژه اي براي حمايت از حقوق س��رباز وظيفه راهور و 
پيگيري موضوع از طريق معاونت حقوقي و بازرس��ي نيروي 
انتظامي صادر كرد. او تأكيد كرده ك��ه »اجازه نمي دهيم به 
ساحت مقدس سبزپوشان خدوم نيروي انتظامي در هر جايگاه 
و مقامي توهين و تعدي شود. در صورت احراز تقصير نماينده 
مجلس، نيروي انتظامي از حق كاركنان خود به جديت دفاع 
خواهد كرد. «  اميد است با تخلف اين نماينده مجلس برخورد 
شود و مراتب هم به اطالع مردم برسد تا هم جلوي تخلف اهالي 
قدرت ايستادگي شود و هم مردم بدانند قانون با كسي تعارف 
ندارد. عنابستاني در سايت شخصي، خود را وكيل دادگستري 
معرفي كرده، ام��ا گويا اين عنوان خالف واقع اس��ت و پروانه 

وكالت او باطل شده است. 


  دستازسرمرحومبردارید!
چهارمين سالگرد درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني هم 
گذش��ت و هنوز يك نفر در روزنامه آرمان ملي با عنوان »دبير 
سابق پايگاه اطالع رساني آيت اهلل هاش��مي« براي خود كسب 

اعتبار و ارتزاق ش��خصي مي كند و ذيل نامش پاي يادداشتي 
در اين روزنامه، اين عنوان را مي نويس��د. روزنامه آرمان البته به 
روزنامه حامي خانواده هاشمي رفسنجاني شناخته مي شود. اين 
شخص با نام محمد محمودي يادداشتي با عنوان »جاي خالي 
ترامپ را پر نكنيد!« نوشته كه در آن مطالب بي ربط و بي سندي 
را به اسم يادداشت آورده است: » از نگاه آيت اهلل هاشمي، پذيرش 
قطعنامه ۵۹۸ در واقع جام زهر صدام شد. همانطوري  كه برجام 
در نهايت، جام  زهر ترامپ شد. طنز تلخ تاريخي ماجرا اينجاست 
كه عده اي همواره در داخل كشور پيدا مي شوند و وقتي امثال 
صدام و ترامپ مي بازند و كنار مي روند، جايشان را پر مي كنند! 
مثالً »صدام« به خون هاشمي تشنه بود، چون هر چه حيله كرد 
هاشمي به خودش برگرداند. پس آخر كار مجبور شد و گفت: »به 
هر چه مي خواستي، رسيدي!«  قلم حكم اعدامش هم در نهايت به 
هاشمي رسيد! اما در مقابل اين همه افتخار و عزت، چه شد؟ هيچ. 
»هاشمي« شد مسبب جام زهر و عده اي شدند جانشين صدام 
تا 3۰ سال به هاشمي زخم زبان بزنند و افتخار »شكست صدام« 
را پيش چشم مردم، خوار كنند. حاال همان ماجرا دارد به نوعي 

ديگر، درباره برجام و ترامپ تكرار مي شود. «
نويسنده مطلب مخالفان برجام را جانشين ترامپ مي داند، اما 
نمي نويسد كه از قضا كسی كه رسماً در يك مصاحبه گفت كه 
براي ايران عالقه داشت كه ترامپ رأي بياورد، فائزه هاشمي 
دختر مرحوم هاشمي رفس��نجاني بود. سياست ايران مقابل 
ترامپ روشن بود: »نه جنگ مي شود و نه مذاكره مي كنيم.« 
اگر امروز مي توانيم از سياست سه سال گذشته نظام در مقابل 
ترامپ دفاع كنيم، مرهون آينده نگري همان كسي است كه 
حاج قاسم سليماني س��خن او را برآمده از حكمت كه نتيجه 
تقواي الهي است، دانس��ت. البته اگر بشود همه جنگ و صلح 
دهه ۶۰ را به نام مراد خود يعني هاش��مي مصادره كند، چرا 
مقاومت ايران را در اين سه سال نشود براي برجامي كه ديگر 
نيست، مصادره كرد؟! كساني كه اعتبارشان از مجيزگويي است، 
تحليل بلد نيستند، به قول آن حكايت معروف، نديم اهل قدرت 

هستند، فقط كاش دست از سر مرحوم بردارند. 

پيام  تسليت رهبر انقالب در پي درگذشت 
حجت االسالم علوي سبزواري

رهبر انقالب اس�المي در پيامي درگذشت حجت االسالم والمسلمين 
علوي سبزواري را تسليت گفتند. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در پيام حضرت آيت اهلل 
خامنه اي آمده است: درگذشت عالم پارسا و پرهيزگار جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي سيدمحّمدحسن علوي س��بزواري رحمهًْ اهلل عليه را به 
خاندان مكرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرح��وم و به عموم مردم عزيز 
سبزوار تسليت عرض مي كنم. همراهي آن عالم رباني با حركت مبارزان در 
دوران طاغوت و با فعاليت هاي انقالبي در دوران جمهوري اسالمي، حسنه  
ارزشمندي در محاسبات الهي و قدرشناسي هاي مردمي است. علو درجات 

آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 
مرحوم سيد محمدحسن علوي از روحانيون پيشكسوت و برجسته  دوران 
مبارزاتي انقالب اسالمي در شهرستان سبزوار پس از سال ها مجاهدت و تبليغ 

دين مبين اسالم اول بهمن ماه امسال به دليل بيماري درگذشت. 
پيكر فقيد مرحوم سيد محمدحسن علوي سبزواري از مبارزان قديمي انقالب 
اسالمي روز پنج شنبه پس از تشييع به صورت خودرويي در جوار گلزار شهداي 
سبزوار به خاك سپرده شد. آيات عظام ناصر مكارم شيرازي، لطف اهلل صافي 
گلپايگاني و حسين نوري همداني با انتشار پيام هاي جداگانه، رحلت آيت اهلل 
علوي را تسليت گفتند. آن مرحوم از پيشگامان نهضت امام خميني )ره( و 
هدايت مبارزان انقالبي در سبزوار بود و در جريان پيروزي انقالب اسالمي در 

منطقه غرب خراسان نقش مهمي ايفا كرد. 

در پي برگزاري رزمايش هاي موفق  انجام شد
تبريك سرلشكر باقري به فرمانده معظم كل قوا

رئي�س س�تاد كل نيرو ه�اي مس�لح ط�ي پيام�ي برگ�زاري موفق 
رزمايش ه�اي ارت�ش و س�پاه در دي م�اه س�ال ۱۳۹۹ را ب�ه محضر 
مب�ارك فرمان�ده معظ�م كل ق�وا )مدظل�ه العال�ي( تبري�ك گفت. 
در پيام سردار سرلش��كر پاس��دار محمد باقري به فرمانده معظم كل قوا، 
حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله العالي( آمده است: خداي 
كريم را شاكريم كه ما را در خيمه واليت و در ركاب  ولي فقيه زمان از نعمت 
پاسداري از انقالب اسالمي و سربازي وطن بهره مندمان ساخت تا در راستاي 
دكترين دفاعي نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران، در زمره شاهدان و 
مجريان برگزاري موفق، اقتدار آفرين و افتخار آميز رزمايش هاي اقتدار ۹۹ 
»ارتش جمهوري اسالمي« و پيامبر اعظم )ص( 1۵ »سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي« در آب هاي نيلگون خليج هميش��ه فارس، درياي عمان، سواحل 
مكران و شمال اقيانوس هند و كوير مركزي ايران قرار گيريم. بي شك آنچه اين 
روز ها در جريان رزمايش هاي زميني، دريايي، موشكي و پهپادي ارتش عزيز 
و سپاه سلحشور رقم خورد، تبلور و تجسم درك عميق »سربازان واليت« از 
بيانات اخير حضرتعالي در سالروز قيام 1۹ دي ماه مردم قهرمان قم در سال 
۹۹ مبني بر يادآوري تجربه تلخ ناتواني مقابل حمالت موش��كي و هوايي 
ارتش بعثي صدام در جنگ تحميلي است كه با گذشت سه دهه از آن دوران، 
امروز سايه خود را با ساقط كردن پهپاد راهبردي متجاوز امريكايي و در هم 
كوبيدن پايگاه عين االسد ارتش تروريستي امريكا در عراق، در اردوگاه دشمن 
و اتاق هاي فكر و محاسبه گري آنها گسترانده است. باور داريم صعود صنعت 
دفاعي كشور و توانمندي ها و آمادگي هاي همه جانبه نيرو هاي مسلح به تراز 
»بازدارندگي راهبردي« و گشودن مسير هاي قدرت افزايي براي هماوردي 
و مقابله پيروزمند با تهديدات و نيت هاي شوم دشمنان، مرهون هدايت هاي 
حكيمانه آن رهبر معظم و فرزانه و فرمانده مقتدر، بصير، انقالبي، مجاهد و 
دورانديش است، حقيقتي ناب و انكارناپذير كه همواره مورد اعتراف دوست 

و دشمن قرار گرفته است. 
با تبريك اين رخداد هاي ب��زرگ و موفقيت هاي افتخار آميز فرزندان امام و 
امت در نيرو هاي مسلح به حضرتعالي و ملت رشيد و شريف ايران اطمينان 
مي دهيم با نصب العين قرار دادن منويات نوراني، قدرت س��از و هدايت گر 
فرمانده عزيزتر از جان مان؛ استمرار هوشمندي و اشراف اطالعاتي بر محيط 
عمل و اقدام دشمنان در جغرافياي تهديد و راهبرد قوي شدن و روند قدرت 
افزايي دفاعي و بازدارنده نيرو هاي مسلح را باشكوه تر، مصمم تر و مقتدرتر از 
گذشته دستور كار سازماني و مأموريت خود دانسته و همچنان آمادگي هاي 
همه جانبه فرماندهان و آحاد نيرو هاي مدافع انقالب و كشور به ويژه در ارتش 
و سپاه براي پاسخ قاطع و »ضربت متقابل« و »ويرانگر« به كانون هاي تهديد، 
تعرض و طمع ورزي به استقالل امنيت و تماميت ارضي ميهن اسالمي را اعالم 
نماييم. از درگاه خداوند متعال، دوام توفيق، صحت و سالمتي روزافزون امام 
و مقتداي خويش را طلب نموده و خود را محتاج ادعيه خاصه حضرت عالي 
در سنگر هاي خطير دفاع از اسالم، انقالب و آرمان هاي بلند شهيدان و ملت 

مومن و انقالبي ايران مي دانيم. 
 

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش: 
اقتدار نيروهاي مسلح

 دشمن را از جنگ نااميد كرده است
قدرت و اقتدار نيروهاي مس�لح موجب نااميد ش�دن دشمن از جنگ 

سخت شده است. 
به گزارش ايرنا، امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران در مراسم تجليل از فرماندهان، رؤسا و مسئوالن 
منتخب در راستاي اجراي عملكرد و اثر بخشي طرح هاي فرهنگي مصباح در 
سالن همايش شهيد مطهري ستاد اين نيرو اظهاركرد: قدرت و اقتدار نيروهاي 
مسلح موجب نااميد شدن دشمن از جنگ سخت شده است.  فرمانده نيروي 
پدافند هوايي ارتش افزود: طرح هاي شانزده گانه مصباح كه با تدابير رئيس 
سازمان عقيدتي- سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران بنا شده است يك 
طرح همه شمول و مورد نياز نيروهاي مسلح است. صباحي فرد با بيان اينكه 
امروز نيروهاي مسلح با اقتدار در صنعت دفاعي به نهايت بالندگي و اقتدار دست 
پيدا كرده اند كه دشمن توان و جرئت جنگ سخت عليه كشور و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران را ندارد، خاطرنش��ان كرد: قطعاً در جنگ نرم هم با 

اقدامات فرهنگي خوبي كه انجام شده است، سربلند و سرافراز خواهيم شد. 

عضو كميسيون امنيت ملي: 
پيشرفت دفاعي ايران 

متضمن امنيت منطقه است
اس�ت  معتق�د  مجل�س  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  عض�و 
كش�ورهاي منطق�ه باي�د بدانن�د اگ�ر ق�رار اس�ت روزي از 
مناف�ع آنه�ا حماي�ت ش�ود، صرف�ًا جمه�وري اس�المي مي تواند 
با آنه�ا همكاري كن�د و نبايد ب�ه كش�ورهاي غربي اعتم�اد كنند. 
حسين نوش آبادي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به رزمايش 
اخير سپاه و ارتش و به نمايش درآمدن برخي از ابعاد جديد در حوزه دفاعي 
و نظامي، گفت: رزمايش هاي نظامي و دفاعي سپاه و ارتش نمايشي از اقتدار 
جمهوري اسالمي و قدرت دفاعي و بازدارندگي كشور ما بود كه به رخ جهانيان 
كشيده شد تا دشمنان از طمع به مرز و بوم اين كشور و تعرض به خاك آن 
دست بردارند.  نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس در ادامه با 
بيان اينكه اين رزمايش ها، نشان دهنده عزم، تالش و همت باالي نيروهاي 
ارزشمند و مقتدر ما در نيروهاي مسلح است، عنوان كرد: امروز جمهوري 
اس��المي به فناوري و تكنولوژي هاي ارزن��ده اي در حوزه هوش مصنوعي، 
پهپاد و موشك هاي بالستيك دست پيدا كرده است. نوش آبادي در ادامه 
تأكيد كرد: تمام همسايگان بايد بدانند اين پيشرفت و اقتدار براي صيانت و 
حفاظت از امنيت و ثباِت نه تنها كشور ايران، بلكه ساير دولت ها و ملت هاي 

مسلمان منطقه است. 
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رئيس سازمان بسيج :
بسيج دنبال ايجاد حركت عمومی

 در اشتغال زايی و كارآفرينی است 
باي�د ب�ه دنب�ال گس�ترش و تعمي�ق تعام�ل و هم افزايي باش�يم و 
براس�اس منظومه فكري رهب�ر معظم انق�الب بتواني�م يك حركت 
عظيم عموم�ي در جهت ايج�اد اش�تغال و كارآفريني ايج�اد كنيم. 
به گزارش فارس، سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
عصر ديروز در آيين امضاي تفاهمنامه ميان اين سازمان و كميته امداد امام 
خميني با بيان اينكه اين تفاهمنامه يك سابقه عملياتي درخشان و عمق 
عملياتي موفق و دستاورد روشني در كارنامه خود دارد، گفت: بايد به دنبال 
گسترش و تعميق تعامل و هم افزايي باشيم و براساس منظومه فكري رهبر 
معظم انقالب بتوانيم يك حركت عظيم عمومي در جهت ايجاد اشتغال و 
كارآفريني ايجاد كنيم. وي افزود: سازمان بسيج به عنوان يك تشكل مردمي 
آمادگي دارد همه ظرفيت هاي مردمي را در شهرها و استان ها بسيج كند و 
حتي فراتر از اين تفاهمنامه هم به تحقق اهداف كمك كند. آرمان امام راحل 
اعتالي قشر مستضعف بوده و ما بايد تالش كنيم اين آرمان محقق شود، تأكيد 

رهبر معظم انقالب هم تحقق اين آرمان است. 


