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فرار به جلو با نمک پاشی بر زخم مردم
فعاالن سياسي معموالً براي فرار از پاسخگويي و شانه خالي كردن از بار 
مسئوليت ها ترفندهاي متفاوتي را به كار مي گيرند اما آنچه اين روزها 
رس��انه ها و فعاالن سياس��ي جريان اصالحات و حامی دولت در پيش 
گرفته اند و به جاي پاسخگويي و به ضعف ها و ناكامي هاي ناشي از هفت 
سال مديريت ضعيف در عرصه سياسي كش��ور، تالش دارند از طريق 
بزرگنمايي دردها و آالم مردم، آينده سياسي خود را تضمين كنند ، جز 
سياه تر كردن چهره كشور و اميدوارسازي دشمنان به افزايش فشارها و 

تحريم ها، تأثير ديگري نخواهد داشت.  
نگاهي اجمالي به برخي از مطالب تلخ منتشر شده از سوي رسانه هاي 

وابسته به اين جريان در روزهاي اخير عمق فاجعه را بيشتر مي كند: 
روزنامه »آرمان ملي« در مقاله اي با فهرس��ت كردن مشكالت موجود، 
نسبت به شكستن سد خشم و نفرت مردم هشدار داده و می نويسد: » اگر 
سد خشم، نفرت و خشونت بشكند، آب پشت سد بيم و اميد در درياچه 

خشم، نفرت و خشونت گم خواهد شد.«
 در ادامه يادآور مي شود: » اينها شهروندان نااميد و بدون باور به امكان 
اصالح وضعيت هستند كه مشخصه اصلي شان انباشت خشم و تبديل 
خشم به نفرت است. س��دي كه جلوي اين انباشته بسته شده، ترس از 
كنش اعتراضي، بيم سركوب و خشونت است. وضع اقتصادي كه بدتر 
بشود، ورودي رودخانه به اين شاخه كه شاخه خشم و نفرت است بيشتر 
مي شود شواهد نشان مي دهد ورودي به سد خشم، خشونت و نفرت چند 

برابر ورودي به سد بيم و اميد است.« 
روزنامه اعتماد هم به نقل از فردي كه او را يك فيلسوف و دانشيار دانشگاه 
معرفي مي كند مي نويس��د:» با ادامه روند كنوني شكاف مردم و قدرت 
سياسي روزبه روز بيشتر خواهد شد كه بالطبع در چنين حالتي شرايط 

بحراني مي شود.«
 اين فيلس��وف در ادامه منش��أ كاس��تي ها را گردن انقالب انداخته و 
می گويد: »مسئله اين است  كه در انقالب ساختارهاي سياسي را متحول 
كرديم، اما در تحول ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي ناكام بوديم. در 
نتيجه واقع بودگي اجتماعي و هستي تاريخي مان تغيير نكرد. بنابراين 
مستضعف ، مستضعف تر شد و پول ملي رفته رفته ضعيف تر. در نتيجه 
ش��أن ايراني ها به لحاظ زندگي و در حوزه مصرف و خريد كاال هر روز 
ضعيف و ضعيف تر ش��د. به همين دليل هم طبقه پايي��ن و هم طبقه 
متوس��ط  ناالن اند و در دهه هاي اخير طبقه فرودس��ت ها رو به نابودي 
رفته اند. اين مسئله اي نيست كه دولت هاي اصولگرا و اصالح طلب بتوانند 
آن را حل  كنند. دليل آن هم چيزي جز اين نيس��ت كه فهمي از عمق 
بحران نداريم و مشكل را مش��كلي گذرا مي بينيم. در واقع با رفتارهاي 
غلطي مثل از موضع باال حرف زدن و... هيچ مشكلي حل نمي شود. براي 
برون رفت از اين شرايط الزم است درك صحيحي از ساختار موجود پيدا 

شود كه متأسفانه اين درك ديده نمي شود.«
روزنامه آفتاب يزد نيز به  نقل از يك كارشناس مي نويسد: »جامعه ما در 
حال حاضر با امواج مختلفي از اضطراب و نگراني روبه رو اس��ت. اعتماد 
عمومي به مسئوالن كم رنگ شده. آنها احساس قرباني شدن مي كنند. 
مهم ترين خطر زماني است كه اعتماد بين مردم و مسئوالن كمرنگ شود. 
و اين به صورت يك بغض و خشم فرو خورده در مردم پيدا شده به همين 

دليل مردم همه عصبي هستند و واكنش تندخويانه دارند.«
روزنامه  س��تاره صبح نيز به نقل از يك جامعه ش��ناس بدون توجه به 
نقش رسانه هاي بيگانه ونقش دشمنان در راه اندازی يك جنگ رواني 
عليه مردم ايران به دليل يك حكم قضايي مي نويسد: »جوانان به تنگ 
آمده اند و بريده اند. آنها منتظرند. همين يكي دو هفته قبل بود كه كاربران 
شبكه هاي اجتماعي در واكنش به خبر اعدام سه جوان معترض در وقايع 
آبان۹۸، بيش از 12 ميليون هشتگ  اعدام نكنيد  زدند. بايد فكري به حال 
جوانان كرد. بايد فكري بكنند وگرنه در كمال تأس��ف بايد گفت خطر 
پيش بيني مي شود. اگر اين كبريت كشيده شود، خاموش كردن آتش 

آن بسيار مشكل خواهد بود.«  
روزنامه ابتكار   هم مي نويسد: »خيلي وقت است كه وضع معيشت به نقطه 
هشدار رسيده است. هر روز معترضان به وضع موجود تعدادشان افزايش 
مي يابد. در واقع، رس��يدن اعتراض به نقطه جوِش بقا، يعني ديگر كار از 
اعتراض گذشته است! راه افتادِن جنبش گرسنگان ديگر نمي تواند اعتراض 
مدني تلقي شود.« و در مطلبي ديگر مي نويسد: » قصه حادتر از اين حرف ها 
است. راهبردهاي كنوني به بن بست رسيده اند و بايد تجديدنظري جدي 

در راهبردها داشته باشيم.«
طبعاً هدف از فهرس��ت كردن اين تلخ نگاري ها، ناديده انگاشتن مسائل 
و مشكالت مردم در اين شرايط سخت كه ناشي از فشارها و تحريم هاي 
دشمنان و ضعف و ناكارآمدي دستگاه هاي اجرايي است، نيست. بلكه توجه 
به اين نكته است كه اين گونه تصويرسازي ها نه تنها دردي از مشكالت مردم 
را درمان نمي كند بلكه روشن ترين تأثير آن استناد دشمنان و رسانه هايشان 
در اثربخشي تحريم ها و تداوم فشارها و مشكالت عليه مردم ايران است و 
اين در حالي است كه از ديگر سو ايستادگي و مقاومت مردم ايران در برابر 
اين فشارها و تحريم ها و ضعف ها جهانيان را متحير كرده و سبب شده است 
كه مبتني بر آن مسيري را كه ترامپ و ديگر متحدانش براي به زانو در آوردن 
مردم ايران انتخاب كرده ا ند ، راهي عبث دانسته و ملت ايران را پيروز اين 
صحنه و مواجهه بدانند.   ترديدي در اين نيست كه اين گونه سياه نويسي ها 
عمل كردن در بستر جنگ رواني طراحي شده توسط دشمن است زيرا يكي 
از محورهاي جنگ رواني دشمن عليه مردم ايران در جريان فشار حداكثري 
و تحريم هاي اقتصادي؛ سلب اميدواري از مردم و شكستن اراده مقاومت و 
ايستادگي آنها در برابر فشارها و تحريم ها و تصويرسازي يك نظام در حال 
فروپاشي از آينده، نظير همين جريان سازي هاي اين رسانه هاي زرد است 
كه به تبع آن تالش دارند تا مجموعه اين فشارها و تحريم ها و نارضايتي ها 
را تبديل به يك فتنه و آشوب و داخلي كرده و به اهداف خود در فروپاشي 

نظام برسند .
از ديگر سو اما حداقل انتظار از اين رسانه ها و فعاالن اين جريان اين است 
كه به جاي فرار به جلو و اميدوار سازي دشمن اندكي به خود بيايند، به 
شكست ها و ناكامي ها و ضعف هاي خود اعتراف كنند. وبه جاي انداختن 
مش��كالت به گردن نظام وانقالب ، راهكار عملي ارائه داده ودر حاليكه 
همه قدرت اجرايي كشور دستشان است ، راهكارها را عملي كرده ونشان 
دهند كه براي زدودن غبار از چهره مردم اراده دارند . اگر چنين نيست 
كه نيست، حداقل فرصت را براي كساني فراهم كنند كه اوالً به توانمندي 
و قابليت مردم ايران ايمان داشته و مقاومت و ايستادگي مردم را ذخيره 

راهي براي جبران كاستي ها و پلشتي هاي سال هاي اخير كنند. 

عباس حاجي نجاري

فرمانده كل سپاه در مجلس: 

امام دشمن را بيرون كرد، رهبري او را فراري داد
فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با بيان اينكه امام دش�من را بيرون راند و رهبر 
عزيزم�ان او را فراري داد، گف�ت:» مقام معظم 
رهبري تمركز جبهه دش�من را ب�ه هم ريخت 
و در س�رزمين هاي مختل�ف ق�درت آفريد.« 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي در نشس��ت علني ديروز مجلس شوراي 
اس��المي، به مناس��بت هفته دفاع مقدس گفت: 
»امام توانست انسان هايي در تراز خود بسازد و به 
همه جهان اين نظريه را نش��ان دهد كه يك ملت 
فقط و فقط به دليل شكست اعتقادات و باورهايش 
شكست مي خورد، اگر ملتي ايمانش سست نشود 
و در اعتقادات شكس��ت نخ��ورد، در ميدان عمل 
پيروز اس��ت. وي با بيان اينكه امام نشان داد هرگز 
از شوكت ظاهري امپراتوري ها نبايد ترسيد، افزود: 
»او انسان هايي ساخت كه از اول بی محابا و بي اعتنا 

به امواج خروشان آن عبور كردند.« 
    امام دش�من را بيرون كرد، رهب�ري او را 

فراري داد
سردار سالمي گفت: »وقتي جنگ از سطح نيروهاي 
مس��لح به مردم تعميم پيدا مي كن��د، يعني تمام 
زندگي، جنگ و تمام جنگ زندگي مي شود و همه 
دوست دارند در محيط زندگي حاضر شوند، اين راز 
شكست ناپذيري ما است. اتحاد امام و امت، وحدت، 
همدلي و دلدادگي و پيروي از رهبر رمز سعادت ما 

در طول تاريخ 41 ساله بوده است.« 
فرمانده كل سپاه پاسداران با بيان اينكه امام امت 
هنري به خرج داد و تمركز دش��من را بر قلب اين 
سرزمين بيرون كرد، افزود: »جنگ تمام شد؛ فقط 
بعد نظامي جهاني جنگ خاتمه پيدا كرد اما جنگ در 
اشكال ديگري ادامه يافت، در اينجا آغاز نقش آفرينی 
رهبر عزيز و عظيم الشأن مان نمايان مي شود كه پس 

از امام پرچم هدايت امت را بر دست گرفت.«
 سردار سالمي با بيان اينكه امام دشمن را بيرون راند 
و رهبر عزيزمان او را فراري داد، اضافه كرد: »مقام 
معظم رهبري تمركز جبهه دشمن را به هم ريخت و 
در سرزمين هاي مختلف قدرت آفريد. سطح قاعده 
قدرت انقالب را گس��ترش داد و دشمن را وادار به 
گسترش بيش از حد كرد، هزينه هاي آنها را باال برد 
و امريكا را در ناكامي هاي سياسي فرو برد و مي بينيد 
در سنجش قوس صعودي و نزولي قدرت، وضعيت 

ما نسبت به امريكا بعد از 41 سال چگونه است .«
  آرزوهاي سياس�ي امريكا را به قبرستان 

سپرديم
فرمانده كل س��پاه پاس��داران اضافه كرد: »امروز 
امريكايي كه تالش مي كن��د ايران را منزوي كند 
خود منزوي شده است، او به تدريج نفوذ سياسي 
خود را در منطقه و جهان از دست داد و در حاشيه 
تحوالت سياس��ي ق��رار گرفت. نتوانس��ت هيچ 
پيروزي ميداني ای خلق كند، داعش را به صحنه 
آورد و فرصتي براي نفوذ انقالب فراهم س��اخت 
اما ب��ا وجود اين امري��كا را در اين مي��دان بزرگ 
ناكام كرديم. آرزوهاي سياسي او را براي نوسازي 
سياسي خاورميانه به قبرستان سپرديم و امريكا 
خس��ته، فرس��وده و ناتوان در حال عقب نشيني 
است«. وي با اشاره به اينكه قدرت هاي بزرگ در 

آستانه فروپاشي نيز خطرناك هستند، مطرح كرد: 
»نمي شد امريكا را به يكباره فرو پاشيد، داستان 
رقابت براي فروپاشي به نقطه اوج زيبايي نزديك 
ش��ده اس��ت. ما در معرض يك تحريم اقتصادي 
بزرگ قرار گرفته ايم و امام اين امت دوباره عظمت 
آفريد و در مقابل دشمن قد خم نكرد و مردم نيز 
حمايت كردند و دوباره در اي��ن جنگ كه قلمرو 
جهاني دارد، قامت ملت ايران به بركت هدايت ها 
و اعتماد به نفس ه��ا و اميدآفرينی های رهبرش 
بزرگ شد و قد برافراشت. اين يكي از بزرگ ترين 
هنرنمايي هاي انقالب و اس��الم اس��ت كه وقتي 
در عرصه سياس��ت، اقتصاد، فرهن��گ و اجتماع 
وارد مي شود، قدرت مي س��ازد. امروز ما به بركت 

شكستن باورها قدرتمند هس��تيم، ملت ايران از 
اعتقادات خود پاس��داري كرده است. بنابراين، ما 

دست تك تك مردم ايران را مي بوسيم.« 
  امريكا به چرنوبيل خود نزديك مي شود

سردار سالمي يادآور شد: »ما نقاط ضعف دشمن را 
شناسايي كرده ايم و آنها را مي شناسيم. صداي پوكي 
استخوان آنها را نيز مي شنويم. از درون پوسيده اند 
هرچند ژس��ت مهيبي به خود مي گيرن��د. امريكا 
كش��وري كه به چرنوبيل خود نزديك مي ش��ود و 
نمي تواند ي��ك بيماري همه گي��ر را مديريت كند. 
امروزه 30 ميليون انس��ان گرسنه در امريكا توسط 
سيس��تم هاي خيريه تغذيه مي ش��وند و اين قيافه 
بزرگ ترين قدرت جهاني است كه براي نجات از انزوا و 
عرض اندام سياسي حكام رژيم هاي كوچك را با رژيم 
صهيونيستي آشتي مي دهد تا نشان دهد امريكا هنوز 
هست و اين تمام هيبت بزرگي است كه مي خواست 

همه جهان را در تصرف سياسي خود درآورد.« 
سردار س��المي يادآور ش��د: » به طور قطع نقش 
رهبري انقالب اسالمي و حمايت هاي ملت و پيوند 
مبارك ضامن سعادت ماست، آنچه امروز به عنوان 
يك فرد كوچك از جامعه انتظار دارم اين است كه 
همه نهادهاي حاكميت ب��ه ويژه مجلس كه طعم 
انقالب مي دهد، مردم به آن اميد بسته اند، تراكم و 
فشرده عصاره اين مردم است، پژواك كالم آنهاست، 
بازتاب دهنده دردها و حالل مش��كالت آنهاست، 
مجلس همه اختي��ارات ملت را در اختي��ار دارد و 
انتظار داريم ش��رايط را از لحاظ اقتصادي جنگي 

تلقي كنيد.« 
  راه س�عادت ما از درون تعامل با دش�من 

عبور نمي كند
فرمانده كل سپاه با يادآوري اينكه راه هاي نظامي 

بسته است و جنگ اساس��اً منتفي است، تصريح 
كرد كه آنها زاويه نفوذ اقتصادي و عمليات رواني را 
بازكرده اند، اينجا ميدان جنگ و نقطه مركزي تالش 
ماس��ت. بنابراين، بايد متمركز شويم و مانند يك 
قرارگاه عمل كنيم، براي شكست دادن دشمن در 
اين جنگ اقتصادي، ظرفيت هاي عظيم كشورمان 

براي مقابله با دشمن كافي است. 
فكر كنيد هيچ كشوري جز ايران در جهان حضور 
ندارد، آن وقت چطور زندگي مي كرديم؟ دش��من 
نه قادر و نه مايل است كه مس��ائل ما را حل كند و 
هرگز راه سعادت ما از درون تعامل با دشمن عبور 
نمي كند و هيچ دشمني براي سعادت دشمن خود 
اقدامي انجام نمي دهد. غيض امريكا دائمي و ماهيت 
آن استكباري است، اگر با او آشتي هم كنيم، ضربه 
مي زند و ما را مي شكند و اراده ما را از بين مي برد، 
ما با اراده موفقيم. س��ردار س��المي افزود: »ملت 
ايران بداند تا ما اراده داريم و مصمم به ايستادگي 
باشيم، مي ايس��تيم؛ هر ملتي تا زماني كه قد خم 
نكند، شكسته نمي شود؛ داستان سازش يك فريب 
سياسي است، نبايد هميش��ه از سوي قدرت هاي 
شيطاني، اين فريب سياس��ي عامل سست سازي 
اراده ملت هاس��ت، نبايد ملت ايران در جغرافياي 

فريب دشمن عمل كند.
 محكم بايستيد و خود را براي ايستادن آماده كنيد، 
مردم ما هم آماده هس��تند، ما سختي ها را تحمل 
مي كنيم، نمي گوييم مشكلي وجود ندارد، اما قابل 
حل است. ما از اراده دشمن عبور مي كنيم، اين راه 
ماست، در نظام جهاني يا بايد قوي بود يا ضعيف كه 
ما اولي را انتخاب كرديم، بنابراين قدرت مي سازيم، 
عزيز مي مانيم، زيرا اين تنها صفت شايسته ملت 

ايران است.«

رئيس جمهور: 
نقش آيت اهلل سيستاني در ثبات و امنيت عراق 

بی بديل است
رئيس جمه�وري با تأكي�د ب�ر اينكه آي�ت اهلل سيس�تاني همواره 
نزد م�ردم و دول�ت ايران م�ورد احت�رام بوده اس�ت، تأكي�د كرد: 
نق�ش مرجعيت ايش�ان در ثب�ات و امنيت ع�راق بي بديل اس�ت. 
به گزارش ايرنا، دكتر حسن روحاني روز گذشته هنگام دريافت استوارنامه 
نصير عبدالمحسن عبداهلل سفير جديد عراق در تهران، با بيان اينكه روابط 
جمهوري اس��المي ايران با عراق به عنوان كشور دوس��ت، برادر و همسايه 
بسيار حائز اهميت است، تأكيد كرد: دولت جمهوري اسالمي ايران مصمم 
به حمايت از صلح، ثبات و امنيت عراق است. رئيس جمهور با اشاره به اينكه 
ايران در دوران مبارزه با داعش با تمام توان و امكانات در كنار دولت و ملت عراق 
بود، خاطرنشان كرد: شهادت سردار سليماني و ابومهدي المهندس به عنوان 
دو فرمانده بزرگ نشانگر اين است كه مردم ايران وعراق در كنار يكديگر در 
مقابله با تروريسم ايستادگي مي كنند. سفير جديد عراق در تهران نيز با تقديم 
استوارنامه خود به رئيس جمهوري بر ضرورت گسترش و شكوفايي بيش از 
پيش روابط تهران-بغداد تأكيد كرد و اف��زود: دولت و ملت عراق كمك ها و 

تالش هاي جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با داعش را از ياد نمي برند. 
بر اساس پايگاه اطالع رساني دفتر رياس��ت جمهوري، سفراي كشورهاي 
دانمارك، نروژ، آلمان، پرتغال، اسپانيا، عمان و جمهوري چك روز گذشته 
در ديدارهاي جداگانه با رئيس جمهور، استوارنامه هاي خود را تقديم دكتر 
روحاني كردند. رئيس جمهور در اين ديدارها بر گسترش روابط دوجانبه با 

اين كشورها تأكيد كرد. 

فرمانده نيروي قدس سپاه: 
مرجعيت عالي پيشران اصلي حفظ استقالل و 

امنيت عراق است
فرمانده نيروي قدس سپاه با قدرداني از نقش آفرينی ها و حمايت هاي 
سرنوشت س�از مرجعيت عراق از اس�تقالل و اس�تقرار امنيت در اين 
كش�ور تأكيد كرد:  آيت اهلل سيس�تاني نماد افتخار و اقتدار مرجعيت 
و قدرت بس�يج كنندگي آن در جامعه عراق و جوامع اس�المي است. 
به گزارش سپاه نيوز،سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل قاآني، فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ديدار پيشكسوتان دفاع مقدس، با 
اشاره به تحوالت سال هاي اخير منطقه در عرصه رويارويي با تروريسم تكفيري 
و شكست فتنه داعش به ويژه در كشور عراق گفت: نقش مرجعيت عالي عراق 
به عنوان كانون، محور و پيشران اصلي وحدت و بسيج كنندگي ملت عراق 
براي حفظ استقالل و دفاع از امنيت و استقرار آن در اين كشور، سرنوشت ساز 
و بي بديل بوده و براي هميشه در تاريخ منطقه ماندگار و الهام بخش خواهد 
بود. سردار قاآني مقاومت، ايستادگي و اتفاق مردم عراق و توليد قدرت بومي 
و مردمي با حضور آحاد اقوام، طوايف و قبايل اين كشور برابر فتنه و توطئه 
امريكايي-صهيونيستي و سعودي »داعش« را محصول درايت، هوشمندي 
و نقش آفريني محوري حضرت آيت اهلل سيستاني توصيف و ايشان را نماد 
افتخار و اقتدار مرجعيت در اين كشور دانست و تصريح كرد: نقش آفريني هاي 
معظم له در حمايت و پشتيباني مستمر از نيروهاي مسلح و مقاومت اسالمي 
عراق و خنثي شدن نقشه دشمنان امت اسالمي، از تأثيرات راهبردي و تاريخي 
برخوردار بوده و همه ما و مردم شريف و مجاهد عراق قدردان ايشان بوده و به 
فضل الهي در آينده اي نه چندان دور با پاك شدن سرزمين مقدس اسالمي 
عراق از لوث اشغالگران و متجاوزان، شاهد تحقق آرمان هاي شهداي مقاومت 

اسالمي اين كشور خواهيم بود. 

دبير كل مجمع جهاني بيداري اسالمي: 
رژيم صهيونيستي ميان ديوارهاي حائل خود 

محصور است
دبير كل مجمع جهاني بيداري اسالمي با بيان اينكه رژيم صهيونيستی در 
ميان ديوارهاي حائل خود، محصور است، گفت: پيامد گفتمان مقاومت، 
بيداري ملت ها، خودباوري، و پوشالي بودن قدرت رژيم صهيونيستي است. 
به گزارش مهر، علی اكبر واليتي در نشست تكميلي و مجازي شوراي عالي 
بيداري اسالمي، با تأكيد بر شكست طرح معامله قرن و تالش امريكا براي 
سرپوش گذاشتن بر ناكامي هاي مس��تمر در منطقه، افزود: امريكايي ها و 
صهيونيست ها در پي شكس��ت اين طرح، به منظور فريب افكار داخلي در 
آس��تانه انتخابات و در طرحي خفت بار، ايادي منطق��ه اي خويش را بر آن 
داشته اند تا با آشكارسازی و عادی سازی روابط پنهاني و ننگين، خدمتي ديگر 
را به البي صهيونيستي به عمل آورند اما پازل خيانت و پشت كردن به آرمان 
فلسطين عاقبت به دومينوي سقوط و جريان تاريخ مصرف گذشته حكام 
دست نش��انده خواهد انجاميد و وجدان هاي بيدار، آزاد، مؤمن، عدالت جو 
و حق طلب در ط��ول تاريخ و به وي��ژه در اين برهه حس��اس تاريخي نيز با 
بيداري، بصيرت و بينش خود در مقابل حكام مرتجع خواهند ايستاد و فرياد 
حق طلبی، استقالل، آرمان خواهی و آزادي فلسطين مظلوم را سر خواهند 
داد. واليتي تصريح كرد: ۵0 س��ال مقاومت و بيست سال مبارزه رو در روي 
مردم فلسطين و لبنان در مقابل رژيم صهيونيستي كه سوداي نيل تا فرات را 
در سر مي پروراند در درون ديوارهاي حائل خود به مانند عنكبوتي، در تارهاي 

خود محصور ساخته است. 

عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان: 
اصالح طلبان می خواهند 

اپوزيسيون دولت معرفي شوند
هدف اصالح طلبان از طرح اس�تعفاي روحاني اين اس�ت ك�ه اگر وي 
اس�تعفا كند بي نظمي اجتماعي در ماه هاي منتهي به انتخابات امكان 
ظه�ور و بروز بااليي خواهد داش�ت و اگ�ر هم نپذي�رد، اصالح طلبان 
در ذه�ن م�ردم ب�ه عن�وان اپوزيس�يون دول�ت معرف�ي ش�وند. 
پرويز سروري نماينده مردم تهران در مجلس هشتم در گفت وگو با فارس با 
اشاره به يادداشت عباس عبدي فعال اصالح طلب مبني بر لزوم استعفاي حسن 
روحاني از جايگاه رياست جمهوري اظهار داشت: اصالح طلبان به دنبال اين 
هستند كه حمايت خودشان از روحاني را از افكار عمومي پاك كنند و ذهن 
مردم را به اين سمت مديريت كنند كه اصالح طلبان در صف مقدم مخالفت با 
روحاني ايستاده اند  .سروري در عين حال افزود: اما من فكر مي كنم كه خيلي دير 
شده چون مردم هنوز يادشان است كه در همين روزنامه اعتماد آقاي محمدرضا 
خاتمي اعالم كرد كه اصالحات تضمين روحاني است آنها اين ضمانت را به ملت 
ايران داده اند و امروز بايد روي ضمانت خود بايستند. وي ادامه داد: اصالح طلبان 
اعالم كردند كه روحاني نسخه شفابخش اقتصاد كشور و مشكالت كشور است و 
امروز نمي توانند شانه خالي كنند و با دو اظهار نظر در مورد موضوعات حاشيه اي 
نقش خودشان را در ش��كل گيری دولت روحاني از بين ببرند. نماينده مردم 
تهران در مجلس هشتم با بيان اينكه اين اقدامات و اظهارات، امروز براي برهم 
زدن انسجام ملت ايران شكل مي گيرد، گفت: آنها می خواهند با اين كار زمينه 
شورش هاي اجتماعي در كشور را فراهم كنند و در ماه هاي منتهي به انتخابات 
اجازه ندهند كه آرامش در كشور وجود داشته باشد و با يك آنارشيسم اجتماعي 

اجازه ندهند كه يك دولت جوان انقالبي بر سر كار بيايد. 
وي با تأكيد بر اينكه اين استراتژي اصالح طلب ها هست و آنها چون خود را از 
قبل بازنده مي بينند تنها راه خروج از اين وضعيت را يك شورش اجتماعي و بر 
هم زدن انسجام جامعه كشور و توليد نفرت ملي به جاي وحدت ملي مي دانند 
خاطرنشان كرد: به همين دليل شما مي بينيد كه تئوريسين هاي اصالح طلب، 
امروز خشونت را تئوريزه مي كنند و زمينه هاي يك خشونت و نفرت ملي و 
درگيري ملي را می خواهند ايجاد كنند و اجازه ندهند كه روند تغيير از يك 

جريان و ناكار آمده به يك جريان كارآمد مستقل با برنامه تبديل شود. 
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 اصالح طلبان از ايستادن پاي يك دولت ناكارآمد 
خسته شده اند، مي خواهند بروند و ديواري جديد 
براي يادگاري نوشتن بسازند، اما با ديواري كه ۹2 
و ۹6 دور خود كشيده اند و راه شان را از همه سو 
بسته اند، چه كنند؟ استعفا، عبور از رئيس جمهور، 
سخن از توهمي به نام دولت پنهان، موج سازي با 
بهانه  اي به نام» نمي گذارند كار كنيم«، اردوكشي 
خياباني، تحص��ن، جنجال هاي رس��انه اي و ... . 
اصالح طلبان نشان داده اند راه هاي مختلفي براي 
زدن زير ميز بازي بلد هس��تند تا بي هزينه براي 

خود، از بار مسئوليت فرار كنند. 
      

پيش��نهاد اس��تعفاي رئيس جمهور كه در يك 
سال گذشته از سوی عباس عبدي، روزنامه نگار 
اصالح طلب تكرار شده و سه روز پيش هم به قلم 
او تيتر اول روزنامه اصالح طلب اعتماد شده بود، 
بخشي از همين مش��ي همواره اصالح طلبي در 
زدن زير ميز بازی است. اصالح طلبانی كه آن قدر 
بر طب��ل قهرهاي كذاي��ي از ق��درت و انتخابات 
كوبيده ان��د و گفته اند »م��ا مي روي��م« )و البته 
نه تنها نرفته اند ك��ه ش��ديدتر وارد رقابت براي 
رسيدن به قدرت شده اند( كه بی راه نيست آنان 
را اس��تعفاطلبان بناميم؛ جماعتي كه با دس��ت، 
حضور در حاكميت را پس مي زنند و با پا ستادهاي 
انتخاباتي جدي��د مي زنند و با هم��ه وجود براي 
حضور در حاكميت تالش مي كنند. با اين همه، 
خ��رده تحليل هاي ديگري هم اي��ن ميان وجود 
دارد كه مي تواند به شناخت اصالح طلبان از سوی 

مردم كمك كند. 
   همان نسخه پيچی های قبلي

بيش از هفت سال اس��ت كه ايران اصالح طلبانه 
اداره مي ش��ود، چه آنك��ه دولتي كه آن��ان از آن 
حمايت مي كردند، بر سر كار آمد و ايده مذاكره و 
توافق با غرب را به عنوان اصلي ترين سياست خود 
براي اداره كشور پيش برد. اجازه مذاكره گرفتند، 
قدم زدند، تلفني صحبت كردند، ساعت ها آن سو 

مذاكره كردند و اين س��و وعده ه��ای پر و پيمان 
از روزهاي خ��وش پس از برج��ام دادند و همين 
رس��انه هاي اصالح طلب براي شان هورا كشيدند 
و تيتر يك زدند، اما نتيجه چه شد؟ قيمت دالر و 

طال و مسكن و خودرو كجاست؟!
اصلي تري��ن اي��ده دولتي ك��ه آنان ب��ا حمايتي 
صددرصدی بر س��ر كار آوردند، شكست خورد ؛ 
في الحال فرقي نمي كند بگوييم اصل ايده غلط 
بود يا اينان بلد نبودن��د اجرايش كنند، مهم اين 
است كه نسخه قبلي كه براي اين سرزمين و اين 
ملت پيچيدند، درمانگر درد نش��د. حال چگونه 
مي توان از اين جماعت، نس��خه پيچی مجدد را 
پذيرفت؟ خصوصاً كه مش��كالت به وجود آمده 
از نسخه پيچی قبلي شان با شدت تمام در جريان 
و پابرجاس��ت و از قضا اكنون هم��ه به دنبال اين 
هس��تند كه چگونه مي توان اين مشكالت را رفع 
كرد. آيا عاقلي را مي شناسيد كه نسخه پزشكي را 
كه دفعه قبل به او داروي اشتباهي داده، مجدداً و 
براي رفع مشكالت ناشي از همان داروي اشتباهي 
بپذيرد وقتي پزشك مربوطه اذعان به خطاي قبلي 

خود هم ندارد؟!
  عبدي يا روزنامه اعتماد مي توانند دوباره ايده اي 
براي حل مشكالت كشور بيان كنند، اما اوالً بايد 
نادرستي ايده قبلي را بپذيرند. ثانياً ژست مصلح 
و دلس��وز به خود نگيرند. نمي شود همزمان، هم 
مس��بب وضع موجود بود، هم طلبكارانه برخورد 

كرد، هم نسخه جديد براي كشور پيچيد. 
   هم س�فره هاي پي�روزي، بی وفاي�ان 

شكست
جمالتي از همين آقای عبدي، يك س��ال قبل از 
انتخابات رياست جمهوري سال ۹6، جالب توجه 
است. او خرداد ۹۵ در مصاحبه اي مي گويد: »جدا 
شدن اصالح طلبان از آقاي روحاني به اين راحتي 
نيس��ت يا آقاي روحاني فكر كند اگر رأي آورده 
اين رأي ناشي از س��بد خودش است و مي تواند 
متمايز باشد. چنين چيزي امكان ندارد و ترديد 

نكنيد اصالح طلبان دور بعد از آقاي روحاني دفاع 
مي كنند و اصاًل نبايد ذره اي ترديد داشت. «!

 بيراه هم نيس��ت؛ اصالح طلبان، هم س��فره هاي 
پيروزي ان��د. دول��ت اول روحاني، مس��تي 
پيروزي اصالح طلبان را سرش��ار كرده بود  و خود 
را صاحب آن مي دانستند. همين روزنامه اعتماد 
از »قطار روحاني در ايس��تگاه تغيير« تيتر مي زد 
و از پيش��نهاد روحاني و اوباما براي برقراري رابطه 
ميان ايران و امريكا، تيتر »پيش��نهاد تاريخي« را 
درمي آورد. روزي هم كه رئيس جمهور بعدي امريكا 
از برجام خارج شد، از جمالت روحاني روي عكس 
بزرگي از ترامپ، تيتر »خروج مزاحم از برجام« را 
درآورد. همين اعتماد كه امروز يادداش��ت عبدي 
را يا تيتر »پيشنهاد كناره گيری رئيس جمهوري« 
تيتر يك مي كن��د، ديروز روي عك��س بزرگي از 
محمدرضا خاتمي، از قول او مي نوشت: »ما تضمين 
روحاني هستيم« پس چه شد اين تضمين؟ تا ديروز 
كه چون برن��دگان يك جنگ )ب��راي پيروزي در 
انتخابات، دشمنانه با رقبا جنگيديد، رقابت نكرديد!( 
بحث س��هم خواهي و تقس��يم غنائم بود، خود را 
صاحبان سبد رأی روحاني مي دانستيد، امروز كه 
دولت ناكارآمد او )كه همه تحليل ها مي گويد اندك 
تفاوتي با كابينه احتمالي ميرحس��ين موس��وي 
در ۸۸ داشت( بر دست و پاي موقعيت سياسي و 
اجتماعي تان غل و زنجير ش��ده، راحت او را كنار 
مي گذاريد كه از قرباني اش براي موقعيت اجتماعي 

خود سنگر بسازيد؟
اين رسم هميشه اصالح طلبي است؛ در پيروزي ها 
س��هم مي خواهند و در شكس��ت ها، خود مدعي 
اعتراض مي شوند، گويي نمي دانند مخاطب اعتراض 
آنهايند. در مثل مناقشه نيس��ت، همچون دزدي 
مي مانند كه وقتي مردم فرياد  آي دزد سر مي دهند، 
خود او هم مي دود و فرياد مي زند دزد را بگيريد كه 
كسي شك نكند مسبب همه اعتراض و فريادها و  آي 

دزد گفتن ها خود اوست!
در رفتار با حاكميت هم اصالح طلبان اينگونه بودند؛ 

هر جا حاكميت موفق شده، خود را سهيم كرده اند و 
هر جا حاكميت، حتي اگر به خاطر رفتار و مديريت 
اصالح طلبان مورد اعتراض قرار گرفته، اين جماعت 
هم ژس��ت معترض گرفته اند. حداق��ل منتقدان 

روحاني همواره با او يكرنگ بودند. 
 اصالحات براي زنده ماندن نياز ب��ه قرباني دارد؛ 
اگر روحاني اس��تعفا دهد و مقصر قلمداد ش��ود 
كه قرباني خوبي اس��ت و اصالح طلبان در سنگر 
افتخار ناش��ي از اينكه »ما گفتيم روحاني برود« 
براي نفس كش��يدن دوباره قدرت مي گيرند و يا 
روحاني استعفا مي دهد و قهرمانانه كنار مي كشد و 
تقصيرها گردن ديگراني مي افتد كه مثالً نگذاشتند 
روحان��ي كار كن��د و اصالح طلبان با اردوكش��ي 
خياباني، م��ردم و نظام و امنيت كش��ور را قرباني 
مي كنند و در سنگر اين ژست دموكراسي خواهي 
و درواقع ضد دموكراسي، به خود تنفس مصنوعي 
مي دهند. رسم اصالح طلبی زنده ماندن به كمك 
غوغاساالری است. آنها در هياهو و جنجال زيست 
مي كنند و سابقه سياسي و رسانه ای شان هم آن را 

تأييد مي كند. 
   خواب فتنه نبينيد

بايد خط��اب ب��ه اصالح طلب��ان گفت ك��ه اين 
چارديواري را كه در همه هفت س��ال گذشته با 
انصراف كانديداي خودي و تهمت به رقبا و تكرار 
و دروغ و تخريب و هوراكش��ي ب��راي وعده های 
برجامي دور خود س��اختيد، شايد بتوانيد خراب 
كنيد، اما آوار آن روي سر مردم مي ريزد؛ مردمي 
كه تا همين جا هم زير بار آوار سياست هاي غلط 
دولتي كه بر س��ر كار آورديد، دارند تاب صبوري 
را از دس��ت مي دهند. 10 ماه مانده به انتخابات 
صحبت از انتخاب��ات زودهنگام، ي��ادآور برخی  
فتنه ها   براي بي دولت س��ازي كشور است. حق 
نيس��ت كه براي نجات خود، به ريسماني خود را 
بياويزيد كه گلوي مردم را مي فش��ارد، وگرنه كه 
مردم نش��ان داده اند راه و رسم ايستادگي مقابل 

اهالي فتنه را خوب مي دانند. 

دوگانه ریاکارانه اصالح طلبان با روحانی

    ايسنا: دكتر محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس دهم: 
من رسالت خود را به قدرت رسيدن شخص خود نمي دانم بلكه رسالت 
خود را حركت در قالب سازمان، نظام و سيستم مي دانم و بابت آن هزينه 

هم داده ام كه همين توهين هايي است كه به من مي شود. 
   ايرنا: ربيعي، سخنگوي دولت: ما همواره گزينه ديپلماسي را نه براي 
كارهاي انتخاباتي و تبليغاتي بلكه براي حل و فصل مس��ائل روي ميز 
داش��ته ايم و اين مواضع كه چندين بار هم آن را بيان كرده ايم، موضع 
اصولي ما از نخستين روز انعقاد قرارداد برجام بوده است و برگشت آن 
به ميزي كه آن را ترك كردند با عذرخواهي، شرمندگي و حتي جبران 

خسارت، همچنان به قوت خود باقي است. 
   فارس: رؤساي سازمان هاي پدافند غيرعامل كشور و نظام روانشناسي و 
مشاوره، تفاهمنامه همكاري در حوزه هاي ارتقاي تاب آوری روان شناختی 
به ويژه در مقابله با تهديدات و رخدادهاي)   CBRNE شيميايي، بيولوژيك، 

راديولوژيك و هسته اي ( امضا كردند  .

 به ط�ور قطع نق�ش رهب�ري انقالب 
اس�المي و حمايت هاي ملت و پيوند 
مبارك ضامن س�عادت ماست، آنچه 
امروز به عن�وان يك ف�رد كوچك از 
جامعه انتظار دارم اين اس�ت كه همه 
نهادهاي حاكميت به ويژه مجلس كه 
طعم انقالب مي دهد، مردم به آن اميد 
بسته اند، تراكم و فش�رده عصاره اين 
مردم اس�ت، پژواك كالم آنهاس�ت، 
بازتاب دهنده دردها و حالل مشكالت 
آنهاست، مجلس همه اختيارات ملت 
را در اختيار دارد و انتظار داريم شرايط 
را از لحاظ اقتصادي جنگي تلقي  كنيد
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