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   رمزگشايي از علل شكست بازوهاي رسانه اي دشمنان ايران 
حسن عابديني مجري صداوسيما و كارشناس مسائل 
بين الملل با گذاشتن پستي در صفحه شخصي خود 
در اينس��تاگرام راهبردهاي مثل��ث »غربي، عربي، 
عبري« عليه جمهوري اسالمي ايران و همچنين علل 

تضعيف بازوهاي رسانه هاي اين مثلث را مورد بررسي قرار داد. 
در بخشي از پس��ت اينس��تاگرامي خود عابديني مي آيد:  مثلث شوم 
غربي، عربي و عبري براي آنچه فروپاشي جمهوري اسالمي مي دانند 

سه راهبرد در پيش گرفته اند: 
۱- تهديد معتبر نظامي كه البته به سبب توان دفاع راهبردي ايران به 

صورت معناداري از دستور كار خارج شده است. 
۲- تحريم اقتصادي كه به علت همجواري ايران با ۱5 كشور كه شمار 
زيادي از آنها حاضر به پذيرش سياس��ت هاي اياالت متحده نيستند، 

عملياتي كردن آن دشوار است. 
۳- ايجاد ناامني داخلي با استفاده از عمليات رواني كه مدت هاست 
در قالب بهره گيري از بازوهاي رسانه اي به مرحله اجرا گذاشته شده 
اس��ت. به نظر مي رس��د اين موضوع را كه يكي ديگر از پيامدهاي 
افشاگري پيش از مرگ جمال خاشقجي است مي توان يك شكست 
در راهبرد نبرد رس��انه اي غرب��ي، عربي و عبري ب��ر ضد جمهوري 

اسالمي ايران تلقي كرد. 
........................................................................................................................

   زمزمه تالش براي القاي نبود چاره به جز مذاكره با امريكا
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در توئيتر نوشت: دولت 
تمايل و تالش پنهان بر القاي اين موضوع دارد كه 

چاره اي به غير از مذاكره وجود نخواهد داشت. 
جواد كريمي قدوس��ي نماينده حوزه انتخابيه مش��هد و كالت در 
مجلس شوراي اسالمي با انتشار پستي در حساب كاربري خود در 
توئيتر اعالم كرد دولت تمايل و تالش پنهان بر القاي اين موضوع 
دارد كه چ��اره اي به غير از مذاكره وجود نخواهد داش��ت. كريمي 
قدوس��ي در توئيتر نوش��ت: »دولت تمايل و تالش پنهان برالقاي 
اين موضوع دارد كه چاره اي به غير از مذاكره وجود نخواهد داشت! 
همان تيم هايي كه روزي اصرار داش��تند تا با امريكايي ها مذاكره 
نكنيم، به توافق هسته اي دس��ت پيدا نمي كنيم، حال همان تفكر 
اصرار دارد كه تا ب��ه CFT و FATF نپيونديم و با امريكا مذاكره 

نكنيم، مشكلمان حل نمي شود.« 
........................................................................................................................

   واكنش ضرغامي به پديده آقازادگي 
س��يدعزت اهلل ضرغامي با انتش��ار توئيتي نگراني خود درباره ريزش 
»رويش هاي انقالب« را مطرح كرد.  انقالب اسالمي در طول اين دوران 
40 ساله داراي رويش هاي فراوان بوده و هميشه تعداد رويش هاي آن 

از تعداد ريزش هاي آن بيشتر بوده است. 
س��يدعزت اهلل ضرغامي با انتش��ار توئيتي از نگراني خ��ود درباره 
ريزش »رويش ه��اي انقالب« صحب��ت كرده اس��ت.  وي در اين 
توئيت نوشت: »نگران ريزش »رويش هاي انقالب« هستم؛ نگران 
از وابس��تگي آنان به اصحاب قدرت و ثروت و سياست كه رويكرد 
انقالبي و عدالتخواهانه آنان را به سمت عافيت طلبي و توجيه رفتار 
سياست كاران كهنه كار مي كشاند. پديده شايع آقازادگي هم اين 

آفت بزرگ را »غني سازي« مي كند.«

هفته  های پاياني ۲۱۰ مدير دولتي 
به كارگي�ري  من�ع  قان�ون  اج�راي  ت�ا  ش�ش  روز  تنه�ا 
بازنشس�تگان باقي مان�ده و دولت باي�د ب�راي جايگزين كردن 
۲۱۰ مدي�ر بازنشس�ته ت�ا ۲۶ آبان م�اه تصمي�م ج�دي بگي�رد. 
به گزارش تس��نيم، طرح منع به كارگيري بازنشستگان از عنوانش هم 
مشخص بود كه در صورت تصويب، حاشيه هاي زيادي به همراه خواهد 
داشت؛  اصالحيه اي كه  س��راغ مس��ئوالن تراز اول رفته و حتي رئيس 
فدراسيون فوتبال را نيز بي نصيب نگذاش��ته و حاال با تصويب نهايي آن 
در شوراي نگهبان بسياري از اين مسئوالن بايد با صندلي هاي خود براي 

هميشه خداحافظي كنند. 
دوم مردادماه ۲90 نماينده مجلس شوراي اسالمي قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان را به بحث گذاشتند و سرانجام اكثريت سبزنشينان خانه 
ملت اصالحيه اين قانون را تصويب و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان 
ارسال كردند و اين شورا باالخره رأي به تصويب اصالحيه آن داد و رئيس 

مجلس آن را به رئيس جمهور ابالغ كرد. 
قانون من��ع به كارگي��ري بازنشس��تگان در دس��تگاه هاي اجرايي ۲5  
شهريورماه سال جاري نهايي شد و بر اساس آن تا ۲6  آبان ماه بازنشستگان 
در پست هاي كليدي مانند استانداران، معاونان وزرا، شهرداران و... بايد 
پست خود را براي حضور چهره هاي جوان تر خالي كنند، يعني آخر هفته 
جاري آخرين مهلت مديران بازنشسته اجرايي است كه با صندلي هايشان 

خداحافظي كنند. 
بر همين اس��اس اجراي اين قان��ون، در برخ��ي وزارتخانه ها منجر 
 به خانه تكاني گس��ترده اي خواهد ش��د. ۱8 آبان ماه آقاي جمشيد 
انصاري درباره اقدامات دولت براي اجراي قان��ون منع به كارگيري 
بازنشستگان از ۲6 آبان ماه و اينكه چه تعداد از مقامات مشمول حال 
اين قانون مي ش��وند، گفت: با اصالح قانون و اجراي اين اصالحيه از 
۲6 آبان ماه ۲۱0 نفر در زير مجموعه دولت بازنشس��ته خواهند شد، 
پيش تر اين امكان وجود داشت تا تمام مقامات موضوع ماده 7۱ قانون 
مديريت خدمات كشوري را از بين بازنشستگان به كار بگيريم اما در 
اين اصالحيه استانداران، سفرا و معاونان وزرا و تعدادي از ايثارگران 
حذف شدند و نمي توان نيروي بازنشسته در اين مسئوليت ها استفاده 
كرد براي همين دولت برنامه ريزي الزم ب��راي جايگزيني نيروهاي 
مشمول را انجام داده و حتماً در مهلت قانوني مقرر اين كار را انجام 

خواهد داد. 
   خداحافظي با 8 معاون وزير نفت 

بر اساس اطالعاتي كه تا اين لحظه منتشر شده است در وزارت 
نفت از ۱0معاون وزير نفت، هش��ت معاون مش��مول اين قانون 
مي شوند و بايد محل كار خود را براس��اس مهلت قانوني تعيين 
شده ترك كنند. براس��اس اين قانون، ركن الدين جوادي معاون 
وزير نفت در امور نظارت بر منابع هيدروكربوري، اميرحس��ين 
زماني نيا معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت، شجاع الدين 
بازرگان��ي معاون امور حقوق��ي و مجلس وزير نف��ت، حبيب اهلل 
بيطرف معاون ام��ور مهندس��ي پژوهش و فن��اوري وزير نفت، 
علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران، حميدرضا عراقي 
مديرعامل ش��ركت ملي گاز اي��ران، رضا ن��وروززاده مديرعامل 
شركت ملي صنايع پتروش��يمي و محمد مهدي رحمتي معاون 
وزير در امور برنامه ريزي افرادي  هستند كه بايد صندلي خود را 

جهت حضور چهره هاي جوان تر ترك كنند. 
   انتصاب ۱4   استاندار جديد در وزارت كشور 

همچنين عبدالرضا رحماني فضلي در حاش��يه همايش استانداران در 
جمع خبرنگاران، بيان كرد: ۱4 نفر از استانداران ما مشمول قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان مي شوند كه سخت بود با اين ۱4 نفر خداحافظي 
كنيم، آنها در اين پنج س��ال زحمت كشيدند و با وزارت كشور همراهي 
كردند، به هر حال براي آنها آرزوي توفيق و خدمت بيشتر به نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ايران داريم. ما هم اكنون آمادگي كامل داريم و روز 
يك شنبه استانداران جديد را به دولت معرفي مي كنيم و اگر روند انتصاب 

طول بكشد، سرپرست منصوب مي كنيم.

با نگاهي كوت�اه و گذرا ب�ه تاريخ صدر اس�الم 
وجود دش�منان مختلف در روند ش�كل گيري 
اسالم را مشاهده خواهيم كرد. پيامبر اكرم)ص( 
برخورد هاي مختلفي را با هر گروه از اين دشمنان 
داشته اند و آن روش هم به خود اين افراد بستگي 
داش�ت كه از لحاظ تعاند و دشمني در چه حدي 
بوده اند. مقابله با اين دش�منان از وظايف اصلي 
پيامبر اك�رم)ص( بوده و س�يره عملي ايش�ان 
مملو از جنگ ها و مقابله با دشمنان اسالم است. 
اخيراً در جلس��ه اي كه به مناسبت س��الگرد وفات 
پيامبر)ص( و ش��هادت ام��ام حس��ن)ع( در منزل 
غالمحسين كرباس��چي برگزار شد، حجت االسالم 
عبدالمجيد معاديخواه صرفاً به يك جنبه از مش��ي 
معصومين)ع( اشاره كرده و از لزوم مذاكره با دشمنان 

گفت كه جای نقد دارد. 
   معرفي پيامبر)ص( از زبان قرآن

اگر بخواهي��م در يك كالم س��يره واقعي و حقيقي 
پيامبر)ص( را بيان كنيم، چه زباني بهتر ازقرآن و چه 
كالمي بهتر از كالم الهي است. در آيه آخر سوره فتح 
آمده است: »محمد رسول اهلل والّذين معه أشداء علي 
الكفار رحماء بينهم« خصوصي��ت ابتدايي كه براي 
پيامبر)ص( در كالم الهي بازگو مي ش��ود چيست؟ 
برخورد و مقابله با كفار و دشمنان است، آن هم از نوع 
شديد و قهري آن، نه روي مماشات و مصلحت انديشي 
غيرشرعي. افرادي كه مطرح مي كنند پيامبر)ص( را 
بايد از قرآن بشناسيم و سيره نگاران را به كم كاري 
و نادي��ده گرفتن بي��ان قرآن از پيامب��ر)ص( متهم 
مي كنند، به نظر اطالع كافي از كتب و منابع تاريخي 
و سيره نگاران اهل بيت)ع( ندارند. كتاب هاي بسيار 
گران بهايي درباره سيره پيامبر)ص( وجود دارد كه از 
آيات قرآن بهره هاي فراوان گرفته اند. در جايي آقای 
معاديخواه بيان كرده اس��ت ك��ه پيامبر)ص( مردم 
را دعوت كرده اس��ت كه با ادبيات��ي زيبا با مخالفان 

صحبت كنند. 
بايد به ايشان گفت، اوالً منبع و نمونه اين صحبت خود 
را در س��يره پيامبر)ص( بيان كنيد و ثانياً شما كه به 
شناخت پيامبر)ص( از قرآن سفارش كرده ايد، درباره 
آيه اي كه در معرفي ايشان مطرح شد چه مي فرماييد، 
اينكه تناقض بين صحبت هاي شماست و ثالثاً درباره 
برخورد پيامبر اكرم)ص( تا جايي كه مخالفان، دشمني 
نمي كردند و دست به فتنه انگيزي عليه نظام اسالمي 
نمي زدند دستور به مماشات و رفتار نيكو با آنها دادند، 
اما زماني كه شروع به فتنه و اخالل در جامعه كردند به 
مقابله و برخورد با آنها مي پرداختند. ماجراي مسجد 
ضرار و فتنه منافقين را مطالعه كنيد و ببينيد كه رسول 
خدا)ص( براي حفظ كيان اسالمي دستور به تخريب 
و آتش زدن مسجدي دادند كه محل تجمع دشمنان 

اسالم و منافقان بود. 
   تفسير به رأي از جهاد

اينكه معناي لفظي را آن ط��ور كه مد نظر خودمان 
اس��ت از قرآن برداش��ت كنيم، در هر موضوعي كه 
باشد تفسير به رأي است و باطل. مگر مي شود معناي 
جهاد در قرآن و س��يره پيامبر)ص( ه��ر زماني يك 
معنايي داش��ته باشد. چه كس��ي جهاد را به معناي 
افروزي و اجراي اعمال رياكارانه تعريف كرده  جنگ 

است كه االن شما مي خواهيد ايراد بگيريد. 
جه��اد واژه مقدس��ي در فرهن��گ اس��الم اس��ت. 
اميرالمؤمني��ن علي)ع( فرمودن��د: »ان الجهاد باب 
من ابواب الجنه فتحه اهلل لخاصه اوليائه« در س��وره 
نس��اء آيه 95 خداوند متعال مي فرمايد: » فضل اهلل 
مجاهدين باموالهم و انفس��هم علي القاعدين« اين 
عظمت و درجه افرادي است كه در راه خدا و براي خدا 
جان و مال خود را فدا مي كنند. جنگ افروزي در نظام 
اسالمي جايي ندارد، بله جنگي كه به خاطر جاه طلبي 
و تهاجم به سرزمين هاي ديگر باشد و مطامع شخصي 
و مادي مد نظر باشد مورد قبول نيست و در فرهنگ 
جهاد و شهادت جايي ندارد. بعد از پيامبر)ص( كدام 

يك از اهل بيت)ع( ما به اين صورت جهاد كرده اند كه 
مصداق صحبت هاي شما باشد؟!

اينكه كشوري ارتش و نيرو هاي نظامي داشته باشد، 
نشان از جنگ افروزي نيست بلكه هر عقل سليمي 
اين را تأييد مي كند كه براي مقابله با دشمنان بايد 
نيروهايي وجود داشته باش��ند تا در زمان احتياج به 
مقابله و جه��اد بپردازند و اين توصي��ه قرآن و كالم 
صريح خداوند است: »و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه 
و من رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل و عدوكم« انفال 
/ 60 تا مي توانيد نيروي نظام��ي تهيه و آماده كنيد 
براي اينكه رعب در دل دشمن بيفتد و بترسد و فكر 

تهاجم و جنگ را نكند. 
خداوند هدف را ترس��اندن دش��من بي��ان مي كند، 
نش��اندن ابزار و نيروهاي نظامي، عم��ل رياكارانه و 
نمايشي نيست بلكه نشاندن قدرت نظامي حكومت 
اسالمي به دشمنان است تا از قدرت مسلمانان بترسند 
و فكر تهاجم را از سر خود بيرون كنند و اين دستور 
قرآني است نه ش��خصي و صحيح نيست رزمندگان 
اسالم را به عمل رياكارانه و جنگ افروزي متهم كنيم 

چراكه مورد خشم خدا قرار خواهيم گرفت. 

   برخورد علي)ع( با خوارج
در ماجراي خوارج و برخورد حضرت علي)ع( با ايشان 
مباحث زيادي وجود دارد ولي آن چيزي كه واقع شد، 
كشته شدن خوارج در نهروان به دست حضرت امير)ع( 
بود. ايشان در ابتدا گفت وگو هاي بسياري را با آنها انجام 
دادند و خطبه اي هم برای آنها خواندند و حتي نامه اي 
براي آنها نوشتند و ماجراي حكميت را بازگو كردند، 
اما آنها در جواب نوشته اند كه بايد اقرار كني كه كافر 
شده اي و اكنون توبه مي كني تا ما درباره رفتار خود با 
تو اظهار نظر كنيم، در اينجا بود كه حضرت به جنگ 
با آنها پرداخت و در نهروان آنها را به هالكت رسانيد. 
گفت وگو تا زماني اس��ت كه هم گوش شنوايي براي 
شنيدن باش��د و هم منطقي براي قبول سخن حق، 
زماني كه حجت تمام شود ديگر جايي براي صحبت 
و گفت وگو نيست. آقاي معاديخواه، ماجراي خوارج را 

باب ميل خودشان بيان كرده اند. 
   صلح امام حسن)ع( مصداق نرمش قهرمانانه

مورد ديگري كه آقای معادي خ��واه مطرح مي كند، 
بحث صلح امام حسن)ع( اس��ت. ماجراي صلح امام 
حسن مجتبي)ع( از نكات بسيار با اهميت تاريخ اسالم 

است كه بايد با دقت مورد بررس��ي قرارداد و از اظهار 
نظرهاي شخصي به جّد دوري كرد. اينكه گفته مي شود 
امام حسن)ع( داراي نيرو و قدرت نظامي بوده و با اين 
وجود با معاويه صلح كرده اند، كذب محض و بيان آن 
از روي تعاند و دشمني اس��ت، چراكه متون تاريخي 
موثق از نبود نيرو براي امام و خالي بودن اطراف ايشان 
از ياران و همراهان مورد اطمينان حكايت دارد. امام 
زماني كه دريافتند به اين مردم نمي توان اعتماد كرد 
و اين عدم اعتماد، تنها شامل عدم همكاري نمي شد و 
عواقب خطرناك تري داشت، فرمودند: »و اهلل لو قاتلت 
معاويه ألخذوا بعنقى حتى يدفعونى إليه سلما« به خدا 
قسم اگر با معاويه درگير شوم اينان گردن مرا گرفته 
و به صورت اسير به او تحويل مي دهند. امام در جای 
ديگری فرمود: اهل عراق مردمانى هستند كه هر كس 
به آنها اعتماد كند، مغلوب خواهد شد زيرا هيچ كدام 
با ديگری در فكر و خواسته ها، موافقت ندارند. آنان نه 
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مردم بعد از شهادت حضرت علي)ع( از جنگ خسته 
شده بودند و ديگر امام حسن)ع( را ياري نمي كردند، 
كجاي تاريخ آمده ايشان مقبوليتي بيش از پدرشان 
در بين مردم داش��تند، اين سخن كاماًل ناصواب و از 
روي بي اطالعي است. امام در پاسخ اعتراض حجر بن 
عدی، فرمود: ای حجر! همه مردم آنچه را تو دوست 
داری، خوش نمى دارند. من اين اقدام را جز به قصد 
زنده ماندن تو )و امثال تو( نكردم، خداوند نيز هر روز 

دست اندر كار، كاری است . 
اينكه گفته شده امام به حكومت معاويه مشروعيت 
دادند، از لحاظ مسائل اعتقادي ما هم مورد اشكال 
اس��ت، چراكه ما ائمه)ع( را معص��وم مي دانيم و از 
ايشان به دور است كه به حكومت ظلم و غير شرعي، 
مشروعيت بدهند. صلح امام، تأييد حكومت معاويه 
نبوده بلكه ايشان براي حفظ اساس اسالم و ياران 
و شيعيان واقعي و عدم همياري مردم، اين صلح را 
با شروطي قبول كردند. امامت و واليت ائمه)ع( از 
سمت خداوند متعال اس��ت و مردم هيچ دخالتي 
در آن ندارند، قبول و عدم قبول مردم در حكومت 
است نه در امامت. امام حس��ن)ع( براي حكومت 
صلح نكردند و اباعبداهلل)ع( هم همين طور. بدترين 
و منفورترين كارها، اين اس��ت كه س��خنان خدا و 
اهل بيت)ع( را براي استفاده ابزاري و تأييد مقاصد 
و اعمال خودمان استفاده كنيم. متأسفانه عده اي 
افراد در لباس دين در مورد تاريخ اسالم سخناني 
را مي گويند كه در جايي از كتب تاريخي و س��يره 
اهل بيت)ع( ما مش��اهده نمي ش��ود. نكته جالب 
توجه آنكه همين افراد مدام مي گويند نبايد از دين 

استفاده سياسي كرد!

نقدي بر سخنان عبدالمجيد معاديخواه در مورد مشي معصومين)ع( پيرامون جهاد و مذاكره

استفاده ابزاری از کالم خدا و معصوم، منفورترين کار است
علی  وثوقی

   نقد

امري�كا هي�چ ريش�ه تاريخ�ي ن�دارد و بي ريش�ه تر و 
امري�كا رژي�م صهيونيس�تي اس�ت.  از  بي هويت ت�ر 
به گزارش فارس، حسن رحيم پورازغدي عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در نشست »امريكاشناسي« در جمع دانشجويان با بيان 
اينكه جنايات امريكا از ۲8 مرداد ش��روع ش��ده و تا اكنون ادامه 
داشته است، گفت: امريكا بي ريش��ه ترين كشور در جهان است. 
تاريخچه امريكا كمتر از ۲00 سال است كه با اشغال و اشغالگري 
به وجود آمده و ساكنان اين كشور حدود ۱5 تا ۲0ميليون نفر از 
ملت آفريقا را بردند و تجاوز، غارت و شكنجه كردند و تمام ثروت 
اين قاره را چپاول كردند. عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي يادآور 
شد: نطفه امريكا با خون و جنايت بسته شده و اين كشور در ۱00 
سال گذشته قدرت جهاني بوده اس��ت، قدرت گرفتن امريكا از 
جنگ جهاني اول شروع شد و در جنگ جهاني دوم امريكا به قدرت 

بزرگي دست يافت، چند مانع از يك قطبي شدن جهان جلوگيري 
كرد كه يكي از اين موانع انقالب ايران در دهه 50 بود كه در دهه 
90 پنج كشور عربي را از سيطره امريكا خارج كرد. وي افزود: تنها 
كشوري كه به  پايگاه ضدامريكايي تبديل شد ايران است و عالوه 
بر ايران، روسيه و چين نيز به لحاظ اقتصادي از تك قطبي بودن 
يك قدرت در جهان جلوگيري كردند و كشور هاي اروپايي نظير 
انگليس، فرانسه و آلمان مستقل از امريكا نمي توانند كاري كنند. 
ازغدي با تأكيد بر اينكه تجربه ايران استثنايي است، يادآور شد: 
تاريخچه امريكا نشان از جنگ و جنايت مي دهد و كشتار يكي از 
كار هاي آنان است، اين در حالي است كه ايران وضعيت جهان را 

تغيير داده است. 
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي بيان كرد: شكل گيري امريكا 
با نابودي پنج تا هفت تمدن بزرگ ش��روع ش��د؛ از بين بردن 

سرخپوستاني كه در قاره امريكا س��اكن بودند، به طوري كه از 
۱00ميليون به ۲ميليون نفر رسيدند و هولوكاستي را در آفريقا 
و امريكا به وجود آوردند. وي ادام��ه داد: در زمان جنگ جهاني 
دوم امريكا به يك ابرقدرت تبديل شد، شكل گيري قدرتش با از 
بين بردن سرمايه هاي انساني و ذخاير غني كه در آفريقا وجود 
داشت شروع شد و قاره آفريقا را تبديل به  فقيرترين قاره كرد. 
بزرگ ترين هولوكاست در جنگ جهاني اول در ايران با غارت و 

كشتن مردم انجام گرفت. 
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به اسناد النه جاسوسي 
مطرح كرد: سند اول از اسناد النه جاسوسي امريكا در ۱۳0 سال 
پيش با حضور بنجامين در زمان ناصرالدين شاه كه شروع جنايت 
امريكا عليه ايران اس��ت، آغاز شد و س��ند دوم از اعزام دو هيئت 
به ايران كه با تبليغ مس��يحيت و به دنبال تغيي��ر مذهب بودند 

و سند سوم با نخس��تين س��فير در امريكا كه نوه آقا محمدخان 
نوري و ش��خصيت حاجي واشنگتن ادامه داش��ت. يكي  ديگر از 
اس��ناد به  دعوت رئيس جمهور امريكا روزولت از شاه ايران بود و 
فعاليت هايي كه در انقالب مشروطه انجام دادند نمونه اي ديگر 
از اسناد النه جاسوسي اس��ت. ازغدي با تأكيد به  تغيير وضعيت 
امريكا بعد از جنگ جهاني دوم افزود: رشد اقتصادي كه در جنگ 
جهاني دوم در امريكا رخ داد باعث شد امريكايي جديد با قدرت 
سرمايه داري ايجاد و اقتصاد امريكا شكوفا شود. عضو شوراي عالي 
انقالب فرهنگي با تأكيد بر اينكه بزرگ ترين صادركننده اسلحه 
در جهان امريكاست، متذكر شد: امريكا هيچ ريشه تاريخي ندارد 
و بي ريش��ه تر و بي هويت تر از امريكا رژيم صهيونيستي است كه 
كمتر از 70 سال پيش با غصب سرزمين فلسطين، دولت و ملت 

جعلي به وجود آورده و دولت سازي كرده است.

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي:

كشورهاي اروپايي نمي توانند مستقل از امريكا كاري كنند

دیدگاه

 آخوندي مشكالت زيادي 
براي تهران ايجاد خواهد كرد

عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان اينكه 
آخوندي خوي اشرافي  دارد و هيچ وقت نمي تواند زندگي 
مردم پايين شهر تهران را درك كند، گفت: او مشكالت 
زي�ادي براي ش�هروندان تهران�ي ايج�اد خواهد كرد. 
نادر قاضي پور در گفت وگو با مهر، در واكنش به احتمال 
انتخاب عباس آخوندي براي ش��هرداري تهران، اظهار 
داشت: تهران تركيبي از جمعيت هاي مختلف طبقاتي 
كشور است و در اين ش��هر آنقدر فاصله طبقاتي فاحش است كه برخي غني و برخي 
محتاج نان شب خود هستند. عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس با اشاره به 
اينكه جمعيت كثيري از مردم تهران حاشيه نشين هستند كه نياز به شهرداري دارند 
كه به مسكن آنان توجه خاصي داشته باشد، ادامه داد: تهران مشكالت عديده اي دارد 
كه بايد ش��هردار تهران آن را حل و فصل كند. آخوندي لواسان نش��ين است و خوي 
اشرافي گري دارد و قطعاً هيچ وقت نمي تواند درك كند در مناطق پايين شهر تهران 
چه مي گذرد. وي با بيان اينكه ش��هرداري تهران امكانات و سرمايه بسيار زيادي در 
حد چند وزارتخانه دارد، تصريح كرد: قاليباف اقدامات سازنده اي در تهران انجام داد و 
طرح هاي بسيار زيادي را تكميل كرد و سؤال اين است كه از زماني كه وي از شهرداري 
تهران رفته است، آقايان چه اقدام جديدي در تهران انجام داده اند؟ عضو فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس ب��ا تأكيد بر اينكه آخوندي قطعاً مش��كالت زيادي را براي 
شهروندان تهراني ايجاد خواهد كرد، تصريح كرد: بهترين كار آخوندي اين است كه 

شركت هاي ساختماني اش را اداره كند و به ساخت و سازهايش ادامه دهد. 
وي با بيان اينكه فردي بايد براي شهرداري تهران انتخاب شود كه توانايي حل مشكالت 
پايتخت را داشته باشد، گفت: شهرداري تهران جاي رفيق بازي نيست و انتظار داريم 
اعضاي شوراي ش��هر تهران جناحي فكر نكنند و فردي خدمت رسان را براي پايتخت 

انتخاب كنند.

عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس معتقد اس�ت 
كس�ب قدرت دموكرات ها در مجل�س نمايندگان 
امريكا بعد از هش�ت س�ال نيز نمي تواند دليلي بر 
تغيي�ر رويكرد امري�كا در مواجهه با ايران باش�د. 
سيدقاسم جاسمي در گفت وگو با خانه  ملت، با بيان اينكه 
دموكرات هاي امريكا بعد از هشت سال توانستند اكثريت 
مجلس نمايندگان امريكا را به دست بگيرند، گفت: قدرت 
گرفتن مجدد دموكرات ها اين ذهنيت را ايجاد كرده كه اكنون مجلس نمايندگان قدرت 
اعمال فشار بيشتري بر كاخ س��فيد دارد و مي تواند رويكردهاي سياست خارجي به 

خصوص در حوزه رويارويي با ايران را از سوي اين كشور تغيير دهد. 
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه به رغم رويكرد متفاوت 
دموكرات ها و جمهوريخواهان، سياست خارجي امريكايي ها يكسان است، عنوان كرد: 
ممكن اس��ت ترامپ به عنوان يك جمهوريخواه به صراحت اعمال تحريم عليه ايران 
را در دس��تور كار خود قرار دهد اما در نهايت دموكرات ها نيز هم��واره به دنبال تغيير 
نظام جمهوري اس��المي بوده اند. وي افزود: همانگونه كه ج��ان بولتون به عنوان يك 
جمهوريخواه همواره در نشست هاي منافقين حضور داشته، رهبر دموكرات هاي مجلس 
نمايندگان نيز دوس��تي با منافقين را افتخار خود مي دان��د و از آنها به عنوان نماينده 
ايرانيان حمايت مي كند. جاسمي ادامه داد: دموكرات ها و جمهوريخواهان همواره به 
يك ميزان به جمهوري اسالمي اتهام ساخت سالح هس��ته اي يا حمايت از تروريسم 
زده اند از اين رو نمي توان تصور كرد با روي كار آمدن دموكرات ها و ايجاد موازنه در نظام 
امريكا و ميان احزاب آن، دريچه اي براي ايران حاصل شود. عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد: در نهايت نمي توان 
انتظار داشت يك مجلس دموكرات در رابطه با ايران به دنبال هدفي غير از آنچه امروز 
ترامپ دنبال مي كند باشد و آنها صرفاً بر سر مسائل داخلي جزئي با يكديگر در رقابت 

هستند تا جايگاه هاي بيشتري در نظام امريكا داشته باشند.

 دموكرات ها و جمهوريخواهان 
به يك ميزان دشمن ايران هستند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه برخي 
از مشكالت ما در حوزه امنيت مرزها، كمبود تجهيزات 
است كه نيازمند اعتبارات مي باشد، گفت: با افزايش 
بودجه و پيگيري جهت تخصيص اين اعتبارات تالش 
خواهي�م ك�رد خأله�اي موج�ود مرتف�ع گ�ردد. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني در گفت وگو با خانه ملت، 
در خصوص بودجه حوزه دفاعي و امنيتي كش��ور، گفت: 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس طي هفته هاي گذشته جلساتي 
در ارتباط با بودجه بخش هاي مرتبط از جمله بودجه حوزه دفاعي و امنيتي كش��ور و 
همچنين نشست هايي با مسئوالن دس��تگاه هاي مرتبط در ارتباط با قياس تخصيص 
بودجه سال 97 نسبت به سال 96 برگزار كرده است. در اين نشست ها ميزان عملياتي 
شدن بودجه سال 97 بررسي شد و نيازهاي بودجه اي در حوزه دفاعي و امنيتي نيز مورد 
تحليل و بررسي قرار گرفت. وي افزود: مسئوالن دستگاه هاي نظامي، انتظامي، وزارت 
كش��ور، وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه در اين نشست ها و جلسات حضور پيدا 
كردند و در مورد عدم تحقق بودجه گاليه هاي خود را مطرح نمودند، نمايندگان قطعا 

اين اطالعات را در زمان بررسي و تصويب بودجه سال 98 در نظر خواهند گرفت. 
نقوي حسيني يادآور شد: كميسيون امنيت ملي مجلس با توجه به اتفاقاتي كه در حوزه 
مرزي جمهوري اسالمي در سال 97 شاهد بوديم و جهت رفع خأل هاي امنيتي به ويژه در 
مرزهاي كشور، در جريان بررسي بودجه س��ال 98 به اين موضوع با حساسيت بيشتري 
توجه خواهند كرد. اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي، اظهار داشت: يكي از 
راهبردهاي دشمنان ايجاد ناامني در داخل كشور است، لذا ما براي حفظ امنيت جمهوري 
اس��المي بايد اعتبارات ويژه اي را در نظر بگيريم. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي، معتقد است: برخي از مشكالت ما در حوزه امنيت مرزها 
كمبود تجهيزات است كه نيازمند اعتبارات مي باشد، بنابراين با افزايش بودجه و پيگيري 

جهت تخصيص اين اعتبارات تالش خواهيم كرد خألهاي موجود مرتفع گردد.

عضو كميسيون امنيت ملي عنوان كرد 
نمايندگان به دنبال افزايش بودجه مرزباني

   چهره ها

طرح: شهرام رضايي |  فارس


