
فتنه ۷۸ نقطه کانونی فتنه ها در کشور
نامه سرگشاده موس��وی خوئینی ها خطاب به رهبری که بر اساس 
 Letters to یا LTL( پروژه کهنه و قدیمی نامه نگاری ب��ه رهبری
the Leader( صورت گرفت بهانه خوبی اس��ت تا در سالگرد فتنه 
۷۸ به بررس��ی زوایای پنهان و اهداف بلند مدت آن پرداخته شود. 
یادآوری می ش��ود که نامه ۱۲۷ تن از نمایندگان مجلس شش��م به 
رهبری که در تاریخ ۳۱ اردیبهش��ت ماه ۱۳۸۱ نگاشته شد، یکی از 

مهم ترین نامه های طرح امریکایی LTL به شمار می رود. 
فتنه ۱۸ تیرماه ۷۸ موسوم به فتنه کوی دانشگاه تهران که به بهانه 
تعطیلی روزنامه س��ام، بنا به اذعان خانم تاچر )نخست وزیر وقت 
انگلیس( توسط امریکا و انگلیس طراحی و توسط اصاح طلبان اجرا 
شد، اگر چه از خطرناک ترین، ماندگارترین و پیچیده ترین فتنه ها 
در تاریخ چهار دهه گذشته به حساب می آید اما کمتر مورد نقادی، 

ریشه یابی و واکاوی اصحاب قلم و دلسوزان نظام قرار گرفته است.
این فتنه با الگوگیری از مدل فروپاش��ی اتحاد جماهیری شوروی بر 
بستر تجزیه ایران عملیاتی و اجرا شد لیکن به هشت دلیل مشخص 
)که پنج مورد آن را حضرت امام خامنه ای در س��الگرد فتنه مذکور 
در ۱۹ تیرماه ۷۹ در جمع کارگزاران نظام بیان فرمودند( با شکست 

خفت بار و مفتضحانه مواجه شد:
۱ - اشتباه غرب در تکیه به خاتمی به عنوان گورباچف ایران درحالی 
که خاتمی به هیچ وج��ه واجد ویژگی های علمی، ضریب هوش��ی، 

توانمندی ها و ظرفیت های گورباچف نبود.
۲ - اش��تباه غرب در ندیدن مردم ایران که برخاف ش��وروی که با 

دیکتاتوری پرولتاریا اداره می شد، ایران یک نظام کامًا مردمی بود.
۳ - طراحان بالکانیزه کردن ایران تصویر روشنی از اسام و ظرفیت 
 های شگرف آن نداش��ته و با همان نگاهی که به کمونیسم داشتند، 

اسام را در برآوردهای خود محاسبه کرده بودند.
٤ - برخاف اتحاد جماهیری شوروی که از جمهوری ها و سرزمین 
های نامتجانس و به هم سنجاق شده شکل گرفته بود، نظام اسامی 
در ایران یک نظام کامًا مردمی بوده و مردم به عنوان صاحبان اصلی 

کشور تمام نقشه های غرب را خنثی کردند.
۵ - بزرگ ترین اشتباه راهبردی غرب در عدم برآورد نقش بی بدیل، 
معنوی و دینی رهبری )والیت فقیه( در محاس��بات براندازانه خود 

بود.
۶ - فضای حاکم بر کش��ور متأثر از انقاب اس��امی، فضایی کامًا 

یکپارچه و ضد امریکایی بوده و هست.
۷ - ظرفیت بسیج به عنوان معجزه امام خمینی. 

۸ - مدیریت عملیاتی بی نظیر و فوق العاده سپاه پاسداران در کنترل 
کودتاها، اغتشاش��ات، انفجارات، ترورها و تح��رکات تجزیه  طلبانه 
گروهک های معاند به ویژه در دهه اول انقاب در برآورد غرب دیده 

نشده بود.
آنچه که بیان شد صرفاً بازخوانی آن واقعه بود اما مهم تر از خود  طرح، 
اس��تفاده از نام اصاح طلبی به عنوان محمل و بس��تر اجرای طرح 
بالکانیزه کردن ایران بوده اس��ت که اتفاقاً نامه خوئینی ها و س��ایر 
نامه هایی که در قالب  طرح LTL نوش��ته می شود دقیقاً مرتبط به 

اهداف انتخاب نام اصاح طلبی است.
مقام معظم رهبری در اولین س��الگرد فتنه ۷۸ در جمع کارگزاران 
نظام به موضوع اصاح طلبی اشاره کرده و می فرمایند:»افراد زیادی 
دم از اصاح��ات می زنند و ب��رای آن تاش می کنن��د. اصاحات 
چیست؟ راه رسیدن به اصاحات کدام است؟ اولویت های اصاحات 

چیست؟ اینها مسائل بسیار مهمی است«.
اصاح طلبان تا کنون هیچ تعریف قابل قبولی از اصاحات مورد نظر 
خود را که قابل انطباق با قانون اساسی و در چارچوب نظام باشد ارائه 
نداده اند، اما قرائن و ش��واهد بس��یاری وجود دارد که نقش پررنگ 
اپوزیسیونی اصاح طلبی را تأیید می کند. بر اساس  »مستندات فتنه 
۷۸«، »تحرکات و رفتار و مواضع حزب منحله و برانداز مش��ارکت 
و ح��زب غیرقانونی مجاهدی��ن انقاب«، »نق��ش اصاح طلبان در 
فتنه ۸۸ و ۹۸« و »مواضع نمایندگان اصاح طلب مجلس شش��م« 
تردیدی نمی ماند که اصاح طلبی عکس برگردانی کاریکاتورگونه 
از گاسنوس��ت گورباچف بوده و به رغم شکست فتنه ۷۸ کماکان 
اصاح طلبان بر اساس همان تعریف گاسنوستی و براندازانه ادامه 
حیات داده و همواره بر طبل تاش برای عبور از جمهوری اسامی 

می کوبند.
اصاح طلبان هنوز حاضر نیس��تند از رؤیاها و توهمات عبور از نظام 
دس��ت بردارند. مواضع اخیر تاج زاده، حجاریان، عل��وی تبار و... به 
خوبی اهداف تند، رادیکال و ضد نظام اصاح طلبان را برما می سازد. 
در واقع اصاح طلبان حضور در حاکمیت را در تمام سه دهه گذشته 
وسیله ای برای تحقق اهداف به ظاهر اصاح طلبانه خود قرار داده 
اند. در همین رابطه علوی تبار می گوید »ما باید تاش کنیم قدرت ما 
در حاکمیت باال برود. اگر به قدرت نرسیم حتماً ضربه می خوریم«.

امروز طیف تندرو اصاحات نسخه ایجاد تنش و التهاب و عصبانی 
کردن مردم را برای بازگش��ت به حاکمیت تجوی��ز می کند. طیف 
تندرو اصاحات که از تحوالت اعتمادس��از در قوه قضائیه و ش��کل 
گیری مجلسی همس��و با اهداف گام دوم انقاب به شدت عصبانی 
بوده و معتقدند ش��کل گیری قوه مجریه همس��و با دو قوه مذکور و 
جلب اعتماد عمومی و غلبه بر مش��کاتی که دول��ت فعلی یا عامل 
موجده آن بوده و یا از حل آنها عاجز بوده سبب تنفر عمومی از آنان 
شده و بازگش��ت آنان را به حاکمیت به شکل جدی تهدید می کند 
به همین دلیل قویاً نسخه عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال ۱٤۰۰ را با تجویز راهکارهایی نظیر »رهاسازی امور کشور«، 
»رهاس��ازی لجام گس��یخته قیمت ها«، »پخش ش��ایعات محرک 
در رفتارهای هیجانی و ساختارش��کن«، »بحران نمایی و تحریک 
صنوف به اعتصابات«، »بحران سازی ذهنی و عصبانی کردن مردم«، 
»تحرکات شرارت آمیز نظیر آتش سوزی های عمدی«، »کمک به 
دشمن در ایجاد انفجارات و انجام عملیات سایبری«، »طرح نامه به 
رهبری با هدف فرافکنی و دادن آدرس غلط و مقصر معرفی کردن 
نظام در مشکات کشور«، »ایجاد گسل های اجتماعی و امنیتی« و 
»کشاندن مردم به کف خیابان و به اصطاح آمریکائیزه کردن کشور« 
برای اعمال فشار از پایین و گرفتن امتیاز مذاکره مجدد با امریکا در 
باال دنبال می کنند. تندروهای اصاحات معتقدند اگر نظام با  طرح 
مذاکره مجدد آنان موافقت نکند از تمام ظرفیت های در اختیار برای 

عدم برگزاری انتخابات سال آینده استفاده خواهند کرد.
توصیه اکید به سران معتدل اصاحات این است که تکلیف خود را با 
نظام اسامی روش��ن نموده و چنانچه مایل به ماندن در حاکمیت با 
حفظ چارچوب های قانونی و منطبق با قانون اساسی هستند لزوماً 
باید دس��ت به پاالیش جدی و طرد عناصر رادیکال و تندرو نموده و 
ساحت اصاحات را از نفوذ جریانی سرویس های جاسوسی دشمن 
پاک سازند که در غیر این صورت در گام دوم انقاب و در آینده نظام 

هیچ جایگاهی نخواهند داشت.

سيدعبداهلل متوليان

سبک مغز های امریکا و رژیم صهیونیستی امنیت جهانی را به مخاطره انداخته اند 

 تهدید امنیت جهانی با  عادی سازی 
   ضربه به مراکز هسته ای

در حال�ي ك�ه هن�وز ابع�اد حادث�ه در س�ایت 
غنی س�ازی نطنز از س�وي مراكز رسمي اعالم 
نشده، رس�انه های رژیم صهیونیستي به دنبال 
نوعي ادبیات سازي براي ضربه به مراكز هسته ای 
هستند كه این مسئله می تواند امنیت جهاني را 
نیز با خطر روبه رو كند و نمی توان انتظار داشت 
ك�ه ای�ن اقدام�ات در دایره س�بک مغزی های 
رژی�م صهیونیس�تی و ترام�پ باق�ی بمان�د.
انفجار در س��ایت نطنز هنوز هم یکي از مهم ترین 
محورهاي گمانه زنی های خبري و فضاسازی های 
رس��انه ای است. روشن نیس��ت که دقیقاً علت این 
حادثه چه بوده اما سخنگوي دبیرخانه شوراي امنیت 
ملي از اعام دلیل رسمي آن در موقعیتي مناسب خبر 
داده و علت تأخیر در اعام آن را ماحظات امنیتي 
اعام کرد. در طرف مقابل برخي نشریات خارجي 
همچون نیویورک تایمز صراحتاً این اقدام را ناشي 
از خرابکاري عنوان می کنند. رونن برگمن، خبرنگار 
این روزنامه  می نویسد یک مقام امنیتي خاورمیانه به 
او گفته که این اقدام ناشي از بمب گذاری در یکي از 

سیلندرهاي این مجتمع بوده است.
یکي از اکان��ت هاي مرتب��ط با رس��انه های ر ژیم 
صهیونیستی نیز که به زبان عربي توئیت می کند، از 
حمله هوایي رژیم صهیونیستي به تأسیسات هسته ای 
ایران س��خن گفت که البته با تمسخر کارشناسان 
نظامي روبه رو شد. هر چه که دلیل اصلي این اتفاقات 
باش��د هم اکنون با توجه به احتم��ال باالي باخت 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوري امریکا برخي 
کارشناسان گمانه زنی می کنند که رژیم صهیونیستي 
به دنبال برخي اقدامات تن��ش زا در منطقه خواهد 
بود. البته در نقطه مقابل هم ایران به صورت رسمي 
اعام کرده که هر گونه اشتباه راهبردي در این حوزه 
می تواند با تبعات جبران ناپذیری همراه باشد. در این 
میان تحلیل منتشر شده از س��وي سایت نور نیوز 

می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

   فضاسازي رسانه های رژیم صهیونیستي 
 سایت خبري تحلیلي نور نیوز در گزارشي نوشت: 
حادث��ه بامداد پنج ش��نبه ۱۲ تیرم��اه در مجتمع 
هسته ای شهید احمدی روشن )نطنز( که موجب 
وارد شدن خسارت محدود به سوله در حال تکمیل 
در بخش باز سایت ش��د، فارغ از دالیل وقوع آن، بار 
دیگر توجه ش��دید جامعه بین الملل را به موضوع 
وظیفه جهان��ی برای صیانت از امنیت تأسیس��ات 

هسته ای جلب کرد.
بر اساس اعام مقامات مسئول کشورمان و تأیید 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، حادثه روز پنج شنبه 
هیچ گونه انتشار مواد هسته ای را به دنبال نداشته 
لیکن بروز هرگونه رخداد غیرمترقبه در تأسیسات 
هس��ته ای در سراس��ر جهان بافاصل��ه موجب 
ش��کل گیری نگرانی جدی در جامعه بین المللی 

نسبت به احتمال انتشار مواد رادیواکتیو می شود.
پس از وقوع حادثه در سایت هسته ای نطنز، شبکه 
رسانه های غربی، عبری، عربی تاش کردند که این 
رخداد را به توانمندی های سایبری و عملیاتی رژیم 
صهیونیستی مرتبط سازند و آن را نمادی از تحقق 
وعده های داده شده مسئوالن این رژیم در زمینه 
بهره گیری از همه گزینه ها ب��رای متوقف نمودن 

برنامه هسته ای ایران معرفی کنند.
اگرچه مسئوالن و مراجع رسمی رژیم صهیونیستی 
از ابتدای این حادثه با اتخاذ سیاست سکوت سعی 
کردند ک��ه موضع فعالی در خص��وص این حادثه 
نگیرند، اما به صورت طبیعی فضاسازی رسانه هایی 
که بخش زیادی از آنها نیز به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم با این رژیم مرتبط هستند، تبعاتی را متوجه 
رژیم اسرائیل خواهد کرد. حساسیت و اهمیت این 
موضوع زمانی هویدا می شود که مسئله هسته ای 
بودن رژیم صهیونیستی و آسیب پذیری های اثبات 
شده اسرائیل در برابر واکنش های متقابل مورد توجه 
و دقت قرار بگیرد. به صورت طبیعی در صورتی که 

عرصه های تقابل از خطوط قرمز عبور کند و وارد 
حوزه هایی شود که به صورت بالقوه امکان به خطر 
انداختن امنیت و سامت منطقه ای و جهانی را دارد، 
آن وقت نمی شود مدل های تخیلی چون »سریال 

تهران« را به خورد جامعه جهانی داد.
    عبور از هنجار های پذیرفته شده تبعات 

جبران ناپذیری دارد 
شاید به کارگیری ابزارهای رسانه ای برای قدرتمند 
نشان دادن رژیمی که با مشکات سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی شکننده در داخل و بحران مشروعیت 
و مقبولیت در جامعه جهانی روبه رو اس��ت بتواند 
منافع کوتاه مدتی را برای عبور سردمداران آن به 
دنبال داشته باشد اما عبور از هنجارهای پذیرفته 
شده جهانی و مفهوم سازی و تولید ادبیات در موضوع 
ضربه زدن به مراکز هسته ای قطعاً می تواند تبعات 
جبران ناپذیری را برای صلح و امنیت بین المللی به 
دنبال داشته باشد. متاسفانه شکل گیری تصوری 
باط��ل و منفعت گرایانه در برخ��ی تصمیم گیران 
افراط گرا در امریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص 
پیگیری سیاس��ت فش��ار حداکثری با استفاده از 
ابزارهای سیاسی � رسانه ای علیه ایران و سوءاستفاده 
از ظرفیت برخی س��ازمان های بین المللی در این 
مسیر، موجب شده که تبعات غیرقابل پیش بینی 
این اقدامات برای صلح و امنیت بین المللی و احتمال 
ایجاد شکاف در هنجارهای پذیرفته شده در مورد 
مراقبت و حفاظت جهانی از تأسیس��ات هسته ای 

مورد خدشه قرار بگیرد.
به صورت طبیعی اگر جامعه جهانی به مسئولیت 
خود برای برخورد سریع و قاطع در قبال فضاسازی ها 
و هنجارش��کنی های خطرناک ذکر ش��ده عمل 
ننماید و رویکردهای سیاس��ی بر الزامات حقوقی 
و امنیتی تفوق پیدا کند نمی توان انتظار داش��ت 
که این اقدامات در دایره س��بک مغزی های رژیم 
صهیونیستی و ترامپ باقی بماند و تبدیل به رویه ای 

نگران کننده در سطح جهان تبدیل نشود.
     اعزام تیمی از كمیسیون امنیت ملی برای 

بازدید از نطنز 
پس از حادثه پنج ش��نبه نطنز قرار است تیمی از 
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بازدید 
از این تأسیسات عازم نطنز شود. عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی از تصمیم گیری درباره اعزام تیمی 
از اعضای این کمیس��یون جهت بازدید از سایت 

هسته ای نطنز خبر داد.
به گزارش خانه ملت، یعقوب رضازاده روز گذشته 
در توضیح حادثه در تأسیس��ات هس��ته ای نطنز 
اظهار داش��ت: وزیر امور خارجه و رئیس سازمان 
انرژی اتمی مجلس در نشس��ت امروز کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور پیدا 
خواهند کرد تا درباره قطعنامه اخیر شورای حکام 
به نمایندگان گزارش ده��د، محمدجواد ظریف و  
علی اکبر صالحی در ارتباط با حادثه نطنز نیز باید 
توضیحاتی را ارائه کنند تا کمیس��یون در جریان 

موضوع حادثه قرار گیرد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسامی 
درباره واکنش رژیم صهیونیستی به رخداد نطنز، 
تصریح کرد: قطعا حمله س��ایبری اتفاق نیفتاده 
است کما اینکه سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم 
اعام کرد که در حال تحقیق و بررس��ی هستند و 
کارشناس��ان متخصص به محل اعزام شدند، این 
حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.رضازاده 
افزود: ما منتظر نتیجه بررسی و تحقیق در خصوص 
این حادثه هستیم، اما در صورت تأیید این موضوع 
که رژیم صهیونیستی در رخداد نطنز نقش داشته 
است، جمهوری اسامی ایران پاسخ قاطع و مقابله ای 

خواهد داد.
     آش�فتگي رس�انه ای در انعکاس حادثه 

نطنز
در این میان شاید سؤال اصلي این باشد که وجود 
یک موضع یکپارچه و مس��تحکم می تواند پاسخ 
محکمي به طرف مقابل باشد و برخي از محاسبات 
را نیز تغییر دهد. متاسفانه  برخي تحرکات رسانه ای 
سبب ش��ده تا موضع محکم و یکپارچه رسانه ای 

کشور زیر سؤال برود.
برخي از اکانت هاي توئیتري منتسب به رسانه های 
 رسمی کشور در روز گذشته به صورت تلویحي رژیم 
صهیونیستي را مسئول این حمات معرفي کردند. 
نکته مهم اینجاست که هنوز علت این حادثه از سوي 
مقامات رسمي اعام نش��ده و بیان چنین مطالبي 

می تواند تنها به آَشفتگي افکار عمومي   بینجامد.
طبیعي است که این َآش��فتگي به نفع فضاسازی 
رسانه ای مدنظر رژیم صهیونیستي است تا توان خود 
را بیش از اندازه بیان کند و این در حالي اس��ت که 
ارزیابي رسمي کارشناسان نیز حاکي است که این 
رژیم به دلیل مسائل داخلي از جمله شیوع کرونا توان 
هیچ اقدامي نه تنها علیه ایران بلکه متحدان منطقه ای 

ایران همچون لبنان و حماس را هم ندارد.
از س��وي دیگر برخي از مقامات ایراني نیز ظاهراً در 
گفت وگو با رویترز امکان انجام این اقدام را از سوي 
رژیم صهیونیستي محتمل دانسته اند که این هم باز 
اشتباه دیگري از این مسیر است. امیدواریم در ادامه 
این مسیر شاهد موضع گیری های جدی تری در نظام 

رسانه ای کشور باشیم.

ژه
وی

 کدامکش��ورپسازنزدیک��یبهامریکا 
توسعهیافت؟

روزنامه ایران که در واقع ارگان رسمی دولت است، در گفت وگو 
با سعید لیاز دو نکته را بیان می کند؛ اول اینکه از پس از دوران 
حمله مغول، هیچ وقت ایران فشاری همچون مشکات امروز را 
متحمل نشده است و دوم اینکه دولت روحانی به خوبی توانسته 
از پس این فشار، کشور را مدیریت کند. لیاز، اقتصاددانی که 
همواره حامی دولت روحانی ب��وده، در این مصاحبه می گوید: 
»سراغ ندارم که ملتی یا کشوری به اس��م ایران، از سال ۶۱۸ 
هجری قمری که چنگیز به ایران حمل��ه کرد، تا امروز، چنین 
فشاری را تحمل کرده باشد. در ۸ قرن گذشته چنین فشاری بر 
ملت ایران بی سابقه بوده است. باوجود این، آیا شما در ایران هیچ 
اثری از قحطی می بینید؟ هیچ اثری از مشکاتی که در عراق 
دوره تحریم بود یا مشکاتی که در ونزوئا هست، می بینید؟ بله، 
می دانم که ما امروز با چه فقری یا چه تورمی دست به گریبان 
هستیم، می دانم که هر هفته هزاران انسان به زیر خط فقر رانده 
می شوند، همه این ها را می دانم، اما از آن طرف این را هم می دانم 
که فشاری که بر ایران وارد می شود، بی سابقه است.« او دلیل این 
فشار را نه تحریم ها، بلکه کاهش قیمت نفت می داند و در پاسخ به 
این سؤال که »در تقسیم بندی مسائل امروز ما، دو موضوع نفت 
و تحریم را از هم تفکیک می کنید؛ کدام را مؤثرتر می دانید؟« 
می گوید: »حتماً نفت. من هیچ گاه عنصر خارجی را در اقتصاد 
ایران عامل تعیین کننده نمی دانم. اساساً از جنگ جهانی دوم به 
این سو، هیچ گاه عنصر یا عامل خارجی را تعیین کننده نمی دانم. 
حتماً عنصر خارجی مؤثر و مهم است، اما تعیین کننده نیست. 
به عبارت دیگر، درنهایت تحریم ها اوضاع را تشدید می کند یا 
تخفیف می دهد... ما در آن هفت تا هش��ت ماه )دی ماه ۹۶ تا 
مرداد ۹۷(، خیلی چیزها از دست دادیم و اساساً آن میزان از طا 

و ارز که از دست دادیم، تعیین کننده بود.«
نکته جالب اما در این میان، نظر لیاز نسبت به پیشرفت ایران 
در صورت نزدیکی به امریکاست: »کدام یک از مشکات بنیادی 
ما با رفع تحریم ها حل می شود؟ کدام کش��ور پس از اینکه به 

امریکا نزدیک شد، توسعه یافت؟ اصاً مگر امریکا به کشوری نان 
می رساند؟ چرا مصر یا پاکستان مشکات بدتری نسبت به ایران 
دارند؟ تعداد متحدان امریکا که مشکات جدی دارند، به مراتب 
بیشتر از تعداد متحدان امریکا است که وضع خوبی دارند و این 
مدیریت داخلی این کشورها است که آنان را به وضع خوبی از 

لحاظ توسعه رسانده است.«

 انتخاب كاندیدای ریاست جمهوری اصالح طلبان 
با تصمیم بزرگان است!

محسن هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
می گوید که برای انتخابات ریاس��ت جمهوری مسئله اصلی 
اصاح طلبان در انتخابات ریاس��ت جمهوری، ش��ورای عالی 
اصاحات نیست. کارکرد این شورا عمدتاً در انتخابات شورای 
شهر، مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان رهبری است 
که نیازمند انتخاب و تأیید لیست است، ولی در انتخابات ریاست 
جمهوری که یک فرد بای��د انتخاب و روی آن اجماع ش��ود، 
تصمیم معموالً با بزرگان اصاحات است که در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۳۹۲، بین آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، جناب 
آقای خاتمی و بزرگان دیگر انجام شد و در این انتخابات نیز اگر 
قرار باشد توافقی صورت گیرد، در سطح بزرگان صورت خواهد 
گرفت.« این انتقاد بارها از سوی خود اصاح طلبان در قالب نقد 
درون گفتمانی و نیز از سوی اصولگرایان متوجه اصاح طلبان 
شده که برای انتخابات کاندیدای نهایی دیکتاتورمآبانه برخورد 
و بدون توجه به نظرات دیگران، صرفاً دو س��ه نفر، کاندیدای 
نهایی را مشخص می کنند. او در ادامه، با انتقاد از اصاح طلبان 
می گوید که »اصاح طلبان نباید حضور را به موفقیت گره بزنند 
و در انتخاباتی که احساس شکست می کنند، حضور نیابند یا 
آنکه شرایطی برای حضور بگذارند که قابل تحقق نیست.« این 
همان حرفی اس��ت که منتقدان اصاح طلبان می زنند؛ اینکه 
اصاح طلبان وقتی بدانند شکست می خورند، نمی آیند یا بهانه و 

شرط و شروط ردیف می کنند.
هاشمی تندروی های کامی روحانی را هم مشکل دیگر می داند: 

»رئیس جمهور آن طور ک��ه ظرفیت داش��ت در این انتخابات 
تأثیرگذار نبود.  او می توانس��ت در بخ��ش ردصاحیت ها بهتر 
عمل کند، همان طور که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در انتخابات 
مجلس چهارم و پنجم، با رایزنی و مذاکره توانست بخشی از رد 
صاحیت ها را بازگرداند اما زمانی که رئیس جمهور در تریبون تند 
صحبت می کند، عماً قدرت رایزنی و تأثیرگذاری اش در مذاکرات 

را کاهش می دهد.«

   اشتباه بدوی كه در تجدیدنظر درست شد
در روزه��ای اخیر، خبر محکومیت محمدعل��ی کامفیروزی، 
وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق به دو سال حبس 
تعلیقی به اتهام توهین به رهبری، در فضای مجازی پر حاشیه 
شد. آنچه در پرونده کامفیروزی »توهین به رهبری« تلقی شده 
بود، انتقادات حضوری او از حض��رت آیت اهلل خامنه ای در یک 
دیدار دانشجویی بود، انتقاداتی که گرچه ناروا، اما توهین نبود و 
مشی خود رهبر هم توهین تلقی کردن انتقادات، هر چند تند و 
نادرست نیست. مخالفان نظام با انتشار این خبر، فرصت تبلیغ 
علیه رهبری و نظام را یافتند و کوشیدند انتقاد از رهبری را در 
ایران جرم نشان دهند و موافقان نظام هم متعجب بودند که چرا 
یک نفر، به دلیل س��خنرانی در حضور رهبری و انتقاد از رهبر 
معظم انقاب باید محکوم شود. مشی رهبری شنیدن انتقادات 
است و بارها فرموده اند که انتقاد از رهبری ایرادی ندارد و ایشان 
می پذیرند. حال، روز گذش��ته، میزان، خبرگزاری قوه قضائیه 
اعام کرد که »پرونده محمدعلی کامفیروزی که با اتهام توهین 
به مقام معظم رهبری در جریان رسیدگی بدوی منجر به صدور 
رأی غیر قطعی دو سال حبس شده بود، با تجدیدنظرخواهی 
وی مجدد در دستور کار رس��یدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار 
گرفت و کامفی��روزی در تمام مراحل رس��یدگی منکر اتهام 
توهین به رهبری ش��ده و همچنین در گزارش ضابط پرونده 
نیز این اتهام گزارش نشده است. بنابراین تقاضای تجدیدنظر 
کامفیروزی صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت 

او صادر می گردد.«

دبیر شوراي عالي امنیت ملي:
ترور شهید سلیمانی 

بزرگ ترین هدیه امریکا به تروریسم بود
عال�ی  ش�ورای  دبی�ر  و  رهب�ری  معظ�م  مق�ام  نماین�ده 
امنی�ت مل�ی گف�ت: ت�رور ش�هید س�لیمانی، بزرگ تری�ن 
هدی�ه امری�کا ب�ه تروریس�م تکفی�ری و حامیان�ش ب�ود.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دریابان علی شمخانی در 
جلسه پیگیری سیاس��ی � حقوقی پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی و 
همراهانش که روز شنبه در محل دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی 
برگزار شد، اظهار داشت: بغض و کینه امریکا و رژیم صهیونیستی نسبت 
به شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به دلیل نقش 
بی بدیل آنان در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه و رسوا کردن نمایش 
ضدتروریستی امریکا بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جهان باید 
قدردان مجاهدت و فداکاری این دو سردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد 
چرا که فرماندهی هوشمندانه و تاش مخلصانه آنان از فراگیر شدن فتنه 

تروریسم تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد. 
در این جلسه که با حضور مسئوالن دستگاه های ذی ربط قضایی، سیاسی، 
امنیتی، اطاعاتی و نظامی برگزار شد گزارشی از اقدامات انجام شده در 
زمینه پیگیری پرونده ترور فرماندهان مقاومت از سوی ارتش تروریست 
امری��کا ارائه و تصمیمات الزم در خصوص س��رعت بخش��یدن به روند 

پیگیری های جاری اتخاذ شد.

یک نماینده مجلس خبر داد
طرح سؤال از رئیس جمهور 
به دلیل مشکالت اقتصادی

مت�ن ط�رح س�ؤال از رئیس جمه�ور در خص�وص مس�ائل 
اقتص�ادی موج�ود در كش�ور، از جمل�ه از هم گس�یختگی 
ش�د. منتش�ر  ارز  و  ت�ورم  خ�ودرو،  مس�کن،  ب�ازار 
حجت االس��ام س��یدناصر موس��وی الرگانی، ط��راح طرح س��ؤال از 
رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی کشور در گفت وگو با فارس، از تدوین 
طرح سؤال از رئیس جمهور به دلیل مشکات موجود اقتصادی کشور خبر 
داد و اظهار داشت: موضوع از هم گسیختگی اوضاع بازار مسکن، خودرو 
و تورم عجیب و غریب و همچنین افزایش قیمت روزانه طا و مشکات 
ارزی در کشور باعث ش��د تا ما طرح سؤال از رئیس جمهور را در مجلس 
کلید بزنیم. وی افزود: متأسفانه دولت برنامه مدونی برای حل مشکات 
موجود اقتصادی ندارد و باید به خاطر این سوءتدبیر، در مجلس احضار 
شده تا به وکای ملت پاسخگو باشد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسامی در ادامه خاطرنشان کرد: ما موضوع سؤال از رئیس جمهور را در 
مجلس به جریان انداخته ایم تا بر این اساس رئیس جمهور به مجلس و 
نمایندگان مردم پاسخ دهد که چه برنامه هایی برای حل مشکات اساسی 

کشور داشته و دارد. 
متن طرح سؤال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس درباره مسائل 
اقتصادی کشور از جمله از هم گسیختگی بازار مس��کن، خودرو، تورم، 
مشکات ارزی و افزایش قیمت روزانه طا به شرح زیر است: با عنایت به 
مفاد اصل ۸۸ قانون اساس��ی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسامی بدین وسیله سؤاالت اینجانبان در پنج محور ذیل 
از آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم برای طی فرایند رسیدگی، 
ارجاع به کمیسیون تخصصی و ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس در اولین 

فرصت ممکن تقدیم می گردد:
۱- چرا و به چه دلیل قیمت های ارز خارجی به سرعت در حال افزایش و 

ارزش پول ملی در حال کاهش است؟
۲- علت از هم گسیختگی اوضاع بازار مس��کن، خودرو و تورم عجیب و 
غریب چندصد درصدی بازار مس��کن چیس��ت و چرا دولت طی هفت 
سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و 

کیفیت خودرو انجام نداده است؟
۳- در کجای برجام اشتباه اس��تراتژیک مرتکب شدید که امریکا بدون 
کوچک ترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پررویی تمام همچنان 
خواس��تار اجرای کامل برجام از س��وی ایران اس��ت، ب��دون آنکه خود 
به تعهداتش عمل کند، حت��ی در حد عملیاتی ک��ردن طرح حقیرانه 

اینستکس.
٤- قرار شد دولت به خاطر مشکات ناشی از بیماری کرونا به واحدهای 
تولیدی و بخش های آسیب دیده وام اعطا و کمک نماید. اما صدای اعتراض 
همه بخش ها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک 

کرده است؟
۵- از فروردین ۹۷ که قیمت دالر دولتی ٤ هزار و ۲۰۰ تومان اعام شد 
تا امروز چند میلیارد دالر به این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی 
داده شده و سرنوشت این دالرها چه ش��ده و چه تأثیری بر کنترل تورم 

داشته است.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه:
امریکایی ها را دایمًا 

در خلیج فارس رصد می کنیم
 فرمان�ده منطقه یک�م نی�روی دریایی س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المی با تأكید بر اینکه دوره ارتکاب جنای�ت در خلیج فارس و 
افتخار به آن گذش�ته اس�ت، گفت: اگر امریکایی ها دچار اشتباه و 
حماقتی شوند با پاس�خ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهند شد.

سردار عباس غامشاهی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به سالروز شهدای 
هواپیمای مسافربری ایرباس۶۵۵ افزود: ۳۲ سال پیش در چنین روزی 
امریکای جنایتکار اقدام به یک جنایت بزرگ ضد بشری و تاریخی و یک 
اشتباه راهبردی و غلط تاریخی کرد و یک هواپیمای مسافربری عادی 
و غیرنظامی را که تمام سرنش��ینان آن مردم عادی بودند و قصد س��فر 
از بندرعباس به مقصد دبی را داش��تند، مورد هدف و اصابت موشک ناو 

وینسنس قرار داد.
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: 
اشتباه بزرگ تر امریکایی ها این نکته بود که این مسئله را با افتخار بافاصله 
اعام کردند و اشتباه فاحش و زشت آنها که از همه جنایات آنها بدتر بود 
اعطای مدال افتخار به فرمانده این ناو بود. وی تصریح کرد: امریکایی ها در 
آن سال ها سیلی های متعدد و زیادی از رزمندگان اسام و سپاهیان اسام 
خورده بودند و بغض و کینه فراوانی از جمهوری اسامی داشتند در این 
حرکت و عملیات وحشیانه و ناجوانمردانه خودشان و با نقض حقوق بشر 

کودکان و زنان و سایر مسافران این هواپیما را به شهادت رساندند.
سردار غامشاهی گفت: امروز امریکایی ها در خلیج فارس آن شرایط را 
ندارند و نخواهند داشت چرا که دوره ای که می توانستند چنین جنایاتی را 
مرتکب شوند و بعد به آن افتخار کنند تمام شده است. وی اضافه کرد: امروز 
در خلیج  فارس اقتداری که از ناحیه پاسداران، ارتشیان و سربازان جمهوری 
اسامی ایران برقرار هست به امریکایی ها این پیام را می دهد که در منطقه 
خلیج فارس نه فقط اجازه ارتکاب چنین جنایتی را نخواهند داد، بلکه حضور 
آنها در خلیج فارس را هم تحمل نخواهند کرد. فرمانده منطقه یکم نیروی 
دریایی سپاه پاسداران گفت: امروزه دایماً چشم های بیدار رزمندگان اسام 
آنها را رصد می کند و تمام وقت حضور ما را کنار خودشان می بینند و در 
صورتی که حماقتی به خرج بدهند و نگاه چپی به آب ها و فضای جمهوری 

اسامی داشته باشند قطعاً جواب محکمی خواهند شنید.
وی در پایان گفت: این پیام را هم به ملت شهیدپرور ایران می دهیم که ما 
به یاد شهدا که مظهر اقتدار ما هستند، هستیم و همیشه یاد و نام آنان را 

گرامی خواهیم داشت و راه شهدا استمرار پیدا خواهد کرد.
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      فارس: محمد دهقان، عضو شوراي نگهبان: اگر افراِد عادل، سالم، 
پاک و عاقل بر مناصب و جایگاه  هایی که در نظام اسامی تعبیه شده، 

حاکم شوند، طبیعتاً عدالت دست یافتنی و شدنی خواهد شد.
       رسا: محسن رضایي، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به دس��تور مقام معظم رهبری برای تشکیل س��تاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی، از بی خاصیت شدن این ستاد توسط دولتمردان انتقاد کرد.
 مهدي پورصفا

   گزارش


