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فتنه سوم
»الزم نيس��ت بين اصالح طلبان و اعتدالگرايان تفكيكي قائل شويم. «، 
»اصالح طلبان باي��د از تجارب خودش��ان اس��تفاده و به ت��داوم دولت 
آقاي روحاني كمك كنند. بايد بكوش��ند روحان��ي دوام آورد و بماند. «، 
»اصالح طلبان در انتخابات 96 از آقاي روحاني حمايت مي كنند.« اينها 
جمالتي است كه در چند سال گذش��ته از يكي از اصلي  ترين چهره هاي 
استراتژيست جريان دوم خرداد –يعني سعيد حجاريان- شنيده و خوانده 
شده است. البته اگر شخصي اندك آش��نايي با تحوالت چندسال اخير 
سياسي داشته باشد، بدون دانستن اين نقل قول ها نيز از حمايت تمام عيار 

اصالح طلبان از روحاني مطلع مي شد. 
البته بسياري از صاحب نظران و تحليلگران تيزبين از همان ابتدا پيش بينی 
مي كردند كه دوران همراهي اصالح طلبان ب��ا اعتدالگرايان دراز نخواهد 
بود و نوزاد دوم خرداد به زودي تقال خواهد كرد تا از اين »رحم اجاره   اي« 
خالصي يابد. اكنون و زماني كه يك سال و اندي بيشتر از انتخابات رياست 
جمهوري دوازدهم -كه طي آن مدعيان اصالحات با تمام توان به حمايت 
از روحاني برخاستند- گذشته، نشانه هاي بارزي از عبور دوم خردادي ها از 

وي مشاهده مي شود. 
طبعاً نبايد از عبور دوم خردادي ها از روحاني چندان تعجب كرد، چراكه 
اينان در ابتداي دهه 80 نيز از طرح عبور از رئيس جمهور وقت نيز رونمايي 
كردند. آنچه موجب تأمل است، عبور اين جريان از سازوكارهاي قانوني و 
رسمي كشور است كه فعاًل در ادبيات تئوريك استراتژيست هايي چون 
حجاريان تجل��ي يافته اس��ت. او اخيراً در مصاحب��ه اي تصريح مي كند: 
»تاكتيك  اصلي اصالحات، سازماندهي نيروها از پايين  است. اين روش 
در گسترش  احزاب، سازمان آهنين، بس��يج  توده اي و انواع سازمان هاي 
مردم نهاد متجلي مي شود و حتي بعضي مواقع مي توان به نافرماني مدني 

فكر كرد. «
البته حجاريان 20 سال پيش نيز تئوري »فشار از پايين، چانه زنی در باال« را 
طرح كرده بود و البته همين تئوري در ميدان عمل نيز در فتنه تيرماه 1378 
و نيز فتنه 88 از سوي پياده نظام اصالحات به محك ميداني گذارده شد. 
هرچند امثال حجاريان پس از فتنه مدعي پذيرش اشتباهات خود شدند، 
اما اينك پس از 20 سال بار ديگر زمزمه هاي بازگشت به همان رويكردهاي 

ساختارشكنانه شنيده مي شود. 
جالب اينجاس��ت كه حجاريان به همين هم اكتفا نكرده و فرمول دقيق 
بازآرايي نافرماني مدني را تجويز مي كند: »اساساً معتقدم فشار از پايين 
با انتخابات پديد نمي آيد. پس بايد گفت، پروژه اصالحات به انتخابات گره 
نخورده اس��ت. زيرا انتخابات به معناي كنوني آن، مصداق گدايي قدرت 
است. ... نافرماني مدني در خأل شكل نمي گيرد. پيش از آن، ابتدا بايد تجمع 
سلولي داشت و اقداماتي مانند كتاب خواني، جزوه خواني و… صورت داد و 
سپس تجمع هاي موضوعي و بعد هم تجمع هاي سراسري انجام شود. بعد 

از اينهاست كه نوبت نافرماني فرامي رسد. «
اينكه اصالح طلبان دچار طالق عاطفي از اعتداليون شده  اند يا با »پس ديدن 
هوا« مردم را نيز دچار آلزايمر تصور كرده اند، خود مسئله اي در خور بررسي 
است، اما مهم تر آن است كه اعضاي تاريكخانه بازي  سازي اصالحات براي 
سرنوشت كشور چه خوابي ديده اند و چرا براي تحقق منافع خود به دنبال 

قرباني كردن امنيت مردم و پيشرفت كشور هستند؟
اگر دقيق  تر بنگريم گويا جرياني كه بارها عدم پايبندي خود به موازين امنيت 
ملي و منافع ملي را نشان داده و به روشني به اثبات رسانده كه به جز منافع 
گروهي و قبيله اي خود به مصلحتي نمي انديشد، به دنبال ماهيگيري از آب 
گل آلودی است كه نظام سلطه و ضدانقالب پديد آورده اند. اگر امريكايي ها 
و صهيونيست ها به دنبال تشديد فشارها در قالب جنگ اقتصادي و شناختي 
عليه جمهوري اسالمي هستند تا با ياري شبكه ضدانقالب ثبات و امنيت 
كشور را برهم بزنند، غربگرايان داخلي و تجديدنظرطلبان سكوالر نيز به ياد 
گذشته دنبال بهره  برداري از نارضايتي هاي موجود هستند تا از اين نمد براي 

خود كالهي فراهم آورند. 
البته اشتباه بزرگ محاسباتي حجاريان و رفقايش اين است كه نمي توانند 
نقش خود را در رق��م خوردن وضع موجود انكار كنند و بايد مس��ئوليت 
عملكرد و كارنامه غربگرايان تكنوكرات را بپذيرند. اگر يك س��ال پيش 
پيروزي نامزد رقيب را مترادف با رسيدن قيمت دالر به 5000 تومان قلمداد 
مي كردند بايد اكنون در خصوص چند برابر كاهش يافتن ارزش پول ملي به 
مردم توضيح دهند. در تمام پنج سال گذشته نيروهاي جريان دوم خرداد 
در پست هاي كليدي دولت از كابينه گرفته تا پايين ترين سطوح مديريتي 
حضور داشته اند و اتفاقاً اكثريت تيم اقتصادي دولت از همين طيف بوده اند. 
بی ترديد اصالح طلبان نمي توانند پاي خود را از وضع موجود بيرون كشيده 

و خود را بی تقصير جلوه دهند. 
به نظر مي رسد پس از اش��تباهات بزرگي همچون افراط گرايی دوره دوم 
خرداد، آشوبگري در فتنه 88، سومين اشتباه استراتژيك جريان موسوم 
به چپ در حال وقوع است. بازي كردن در پازل امريكا و ضدانقالب همان 
خطاي راهبردي است كه در صورت وقوع مي تواند هزينه هاي سنگيني 
براي دوم خردادي ها به همراه داشته باشد. اگرچه نظام اسالمي در دو بار 
گذشته فرصت توبه و بازگشت اصالح طلبان را داد، تجديدنظرطلبان بهتر 

است چنين مسيری را تجربه نكنند.  

محمدجواد اخوان

فرمانده كل سپاه:

اين ايده كه امريكا با خروج از برجام ايران را پاي ميز مذاكره برگرداند، خيال است

دشمن آرزوي ساقط كردن نظام را به گور مي برد

فرمانلده كل سلپاه بلا اشلاره بله تلاش 
دشلمن در جهلت نااملن كلردن كشلور و 
تغييلر رفتلار در جمهلوري اسلامي، گفت: 
دشلمنان جرئلت مطلرح كلردن موضلوع 
سلاقط كلردن نظلام جمهلوري اسلامي را 
ندارنلد و ايلن آرزو را به گلور خواهنلد برد.

به گزارش تسنيم، سرلشكر محمدعلي جعفري 
صبح ديروز در اجالس��يه كنگره 2 هزار ش��هيد 
استان خراس��ان جنوبي با بيان اينكه »همواره به 
ياد شهدا و استفاده از فيض و بركت و عنايت همه 
شهيدان به ويژه شهيدان مخلص اين ديار كه هم 
در انقالب اسالمي و هم در دوران دفاع مقدس و 
دفاع از انقالب اسالمي در عرصه هاي امنيت وغيره 
 جان خودشان را تقديم كردند، نياز داريم«، افزود: 
تقديم كردن 2 هزار شهيد و بيش از 4 هزار جانباز 
از سوي استاني كه جمعيتي زير يك ميليون نفر 
دارد، نسبت بس��يار زيادي بوده كه نشان دهنده 
بارز ايمان و واليت مداري مردم شهيد پرور استان 

خراسان جنوبي است.
وي با ابراز اينكه »روز به روز بايد ياد شهدا و تكرار 
نام ش��هدا در جامعه ما رواج پيدا كن��د و اگر اين 
شد آن وقت مسئله ش��هادت در جامعه ماندگار 
خواهد ش��د و در چنين جامعه اي ديگر شكست 
وجود نخواهد داشت«، تصريح كرد: شهدا تا زنده 
هستند با تن خودشان از اس��الم دفاع مي كنند 

و وقتي شهيد ش��دند با جان خودش��ان بشارت 
به جامعه مؤمني��ن مي دهند. نباي��د هيچ گاه از 
تهديدها و فشارها و سختي ها بهراسيد بلكه بايد 
راه استقامت و پايداري را ادامه داده و هيچ اندوهي 

به دل خودتان راه ندهيد.
   سنگيني گوش برخي مسئوالن

 از شنيدن پيام شهدا
سرلش��كر جعفري اضافه كرد: برخي از مسئوالن 
ما گوش شان سنگين است و اين پيا م ها را درست 
نمي ش��نوند، اگر اين پيام ها و صداها به درس��تي 
شنيده شود گرايش به دشمن، امريكا و غرب رخت 
بر خواهد بست. اين ضعف هايي كه شما مشاهده 
مي كنيد ناش��ي از اين موضوع بوده كه اين پيام ها 
را نمي شنويم چراكه اگر بشنويم روحيه ها قوي و 

حركت جدي خواهد شد.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي همچنين 
گفت: با همه مشكالتي كه در جامعه وجود دارد اما 
به بركت خون شهيدان اين حيات معنوي استمرار 
پيدا كرده و دش��منان را به خاك مذلت نشانده و 
هرچه تالش مي كنند كه اين مردم را خسته كنند 
و جمهوري اسالمي را به شكست كشانده و يا وادار 
به تسليم و عقب نشيني كنند، نمي توانند. اين نقش 
مردم در جامعه اس��المي در حركت اسالمي و در 
انقالب اس��المي و ضامن بقاي جمهوري اسالمي 
است. خون شهيدان و راه شهيدان ضمانت كننده 

اين راه الهي است. جعفري با تأكيد بر اينكه امروز 
ملت ايران در جهان پرچم��دار چنين حركتي در 
اين مسير الهي است و بسياري از كشورهاي ديگر 
در حال الگوگيري از ايران اس��المي در مقاومت و 
ايستادگي در برابر نظام س��لطه و استكبار جهاني 
هستند، بيان داشت: بزرگ ترين دستاورد اين راه و 
خون شهدا بقاي انقالب اسالمي در منطقه و جهان 
است. در جامعه اي كه مسئله شهادت ماندگار باشد 
ديگر شكست وجود نخواهد داشت. وي خاطرنشان 
كرد: نكته اي ك��ه امروز ش��اهديم و مقام عظماي 
واليت نيز اعالم كردند اين بود كه اقتدار و هيمنه 
امريكاي امروز ضعيف تر از امريكاي  چهار دهه قبل 
است؛ قدرت امريكا رو به افول و زوال است. امروز اين 
نكات و دستاوردها نه تنها از زبان مسئوالن جمهوري 
اس��المي و زبان مبارك مقام معظم رهبري بيان 
مي شود بلكه دشمنان هم به اين نكات اقرار مي كنند 
و تقريباً از فشار، مبارزه و تهديد عليه ايران اسالمي و 

انقالب اسالمي نااميد شدند.
    بازگشلت ايران به ميز مذاكره با امريكا 

خيال است
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
بخش ديگ��ري از س��خنانش با تأكيد ب��ر اينكه 
خواس��ته هاي ترامپ آرزوهايي اس��ت كه مطلقاً 
قابل تحقق نيست، اظهار داشت: چيزي در تاريخ 
نيست كه نشان دهد ايران در برابر خواسته هاي 

امريكا حتي با وجود فش��ار س��نگين اقتصادي 
تس��ليم ش��ود؛ اين بزرگ ترين درس امروز براي 
ملت هاي تحت ستم اس��ت . وي با بيان اينكه اين 
ايده كه امريكا با خروج از برجام ايران را پاي ميز 
مذاكره برگردان��د نيز صرفاً ي��ك تخلف و خيال 
است، ادامه داد: اينها اقرار به شكست هاي بزرگي 
است كه امريكا در طول 40س��اله عمر پربركت 
انقالب اسالمي متحمل شده و امروز به اين اقرار ها 
رسيده اند. سرلشكر جعفري با ابراز اينكه هميشه 
امريكايي ها و دشمنان انقالب اسالمي با شكست 
مواجه بودند، گفت: از ابتداي پيروزي انقالب در 
بيابان هاي طبس شكست خوردند، جنگ را به ما 
تحميل كردند براي اينكه انقالب اسالمي به جهان 
صادر نشود اما همين جنگ هشت ساله و مقاومت 
سبب شد انقالب اس��المي به جهان و ايستادگي 
و مقاومت به ديگر كش��ورها صادر شود. فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي مقاومت مردم 
غزه و فلسطين، عراق و يمن را در برابر جنايت ها 
و جنگ طلبي ها مديون ايستادگي و مقاومت ملت 
بزرگ ايران و به بركت خون ش��هيدان  دانست و 
يادآور شد: اينها شكست هاي پي در پي است كه 

دشمنان متحمل شدند.
سردار جعفري با اشاره به تالش دشمن در جهت 
ناامن كردن كش��ور و تغيير رفت��ار در جمهوري 
اس��المي، تصريح كرد: دش��منان جرئت مطرح 
كردن موضوع س��اقط ك��ردن نظ��ام جمهوري 
اسالمي را ندارند و اين آرزو را به گور خواهند برد.
   دشمن با فشار اقتصادي دنبال ناامني بود

وي با ابراز اينكه دش��منان جمهوري اس��المي 
با ناامني هاي س��ال 78، 88 و دي ماه س��ال قبل 
به دنبال توس��عه ناامني در كش��ور بودند، اضافه 
كرد: در تابس��تان امسال نيز با فش��ار اقتصادي 
به دنبال توس��عه ناامني بودند اما در اين س��و با 
ملتي بصير، واليتمدار، زيرك، هوشمند و دين دار 
مواجه اند . فرمانده كل سپاه تصريح كرد: انقالب 
اسالمي امروز در اين مقطع حساس تاريخ درحال 
نشان دادن شعارهاي اسالمي، راه اسالم و مسير 
زندگي اس��المي به دنياس��ت و اين ي��اري دين 
خدا توس��ط ملت بزرگ ايران رم��ز پيروزي ها و 
موفقيت هاي ما بوده و از سويي رمز شكست هاي 
پي درپي دش��منان و وعده الهي است. سرلشكر 
جعفري خاطرنش��ان كرد: ح��وادث مختلفي در 
تاري��خ انقالب اس��المي پيش آمده و م��ا مات و 
مبهوت بوديم از اينكه اين پيروزي و اين نصرت از 
كجا و چگونه به دست آمد، حال آنكه بخش قابل 
توجهي از اين پيروزي ها در برابر برنامه ريزي هاي 
گسترده دشمنان مديون نصرت الهي و دستگيري 
اس��ت كه خداوند متعال از مؤمني��ن در اين راه 
مي كند؛ بنابراين اين ملت هيچ ترس��ي ندارند و 

هيچ چيز آنها را اندوهگين نمي كند.

روحاني در پايان نشست سران سه قوه: 
پروژه هاي ناتمام به مردم واگذار مي شود

رئيلس جمهور بلا بيلان اينكه سلران قوا در جلسله خلود عمدتًا 
درباره مسلائل اقتصادي و سياسلي كشلور و منطقه  تبلادل نظر و 
گفت وگو كردنلد، اظهار داشلت: در بخلش اقتصلاد در هفته هاي 
گذشلته چارچوبلي را تنظيم كلرده بوديلم كه سياسلت های اين 
چارچوب به نحوي مسئله بودجه سال آينده را هم در بر مي گرفت. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، حسن روحاني كه روز 
گذشته و در پايان نشست مشترك سران سه قوه سخن مي گفت، تصريح 
كرد: مقام معظم رهبري رهنمودي را دادند بر مبناي اين رهنمود جديد، 
جلسه اي داشتيم كه اين سياست را چگونه اجرايي و عملياتي كنيم. البته 
جلسات ديگري هم ظرف اين هفته خواهيم داشت و تا هفته آينده نكاتي را 
كه مورد نظر مقام معظم رهبري است، نهايي خواهيم كرد. روحاني افزود: 
در همين چارچوب ممكن است در مواردي هم براي بودجه سال آينده 
اصالحاتي الزم باشد و بودجه ان ش��اء اهلل آماده و به زودي تقديم مجلس 

شوراي اسالمي خواهد شد. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: بعد از 13 آبان امريكايي ها بسيار در انتظار اين 
بودند كه شاهد يك به هم ريختگی در زمينه اقتصاد كشور باشند اما مردم 
بزرگوار و همه فعاالن اقتصادي به گونه اي عمل كردند كه خوش��بختانه 
همه چيز به عكس شد. روحاني ادامه داد: امريكايي ها مي خواستند بعد 
از 13 آبان تورم، مشكالت اقتصادي، مسائل بازار، ارز و همه چيز را به نحو 
ديگري ببينند و خوشبختانه بانك مركزي، بخش هاي ديگر اقتصادي و 
مردم عزيز و بزرگوار به گونه اي عمل كردند كه كامالً براي همه دنيا و براي 
داخل كشور ما محسوس است كه آرامش مردم بعد از 13 آبان مقداري 
بيشتر شده است و همه تالش ها اين است كه اين آرامش را ادامه دهيم 
و بتوانيم از مشكالت روي دوش مردم بكاهيم. رئيس جمهور با قدرداني 
از تالش هاي صادركنندگان براي پيشرفت خوب در سال جاري نسبت 
به سال گذشته و افزايش بيش از 13 درصدي در صادرات كشور، گفت: 
با چارچوبي كه تعيين شده تا چگونه ارز صادرات غيرنفتي به داخل بازار و 
كشور برگردد، راه حل مطمئني براي درآمدهاي ارزي ما پيش بيني شده 
اس��ت و اين راه مطمئن را ادامه مي دهيم. دكتر روحاني گفت: بخشي از 
جلسه امروز در مذاكره با وزير نفت و شرايط فروش نفت انجام شد و بحمدهلل 
شرايط مناس��ب و خوبي داريم. وي گفت: هدف امريكايي ها اين بود كه 
جلوي صادرات نفت ما را بگيرند و مي خواهم به صراحت به مردم بگويم 
كه صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر از قبل از 13 آبان ش��ده 
است. دكتر روحاني افزود: بنابراين امريكايي ها در زمينه نفت، ناموفق بودند 
در زمينه اوپك هم امريكايي ها خيلي تالش كردند كاري كنند كه توليد 
نفت كشورهاي عضو اوپك كاهش پيدا نكند كه كاهش پيدا كرد و اعضاي 
غيراوپك هم همين تصميم را داشتند. امريكايي ها در اجالس اوپك، اين 
بار ناموفق بودند و جمهوري اسالمي ايران خوشبختانه موفقيت هاي خوبي 
به دست آورد. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: روند فروش نفت ما به همان 
صورتي كه قبل از اين اجالس بوده، ادامه خواهد يافت و ادامه مي دهيم. 
در زمينه مسائل منطقه اي هم خوشبختانه حركت ها به سود مردم منطقه 
است. شرايط يمن به گونه اي اس��ت كه آنهايي كه مي خواستند يمن را 
در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس مي كنند راهي ندارند، 
جز صلح با مردم يمن و ما همواره از مذاكرات يمني – يمني پش��تيباني 
مي كرديم. رئيس جمهور ادامه داد: در سوريه هم شرايط به سمت صلح 
و آرامش بيشتر است و اين به معناي موفقيت جمهوري اسالمي ايران در 
مسائل منطقه اي است. روحاني اظهار اميدواري كرد: با توفيقاتي كه مردم 
در مسير آستانه چهلمين س��ال انقالب خواهند داشت شاهد توفيقات 
بزرگ تر باشيم. رئيس جمهور با اشاره به اينكه در اين يكي دو سفري كه به 
استان ها داشتم و همچنين بقيه مسئوالن كه به استان ها سفر دارند، شاهد 
افتتاح هاي بسيار زياد و به ثمر رسيدن بسياري از پروژه ها هستيم، گفت: 
نسبت به پروژه هاي ناتمام هم در جلسه سران قوا تصميمات خوبي گرفتيم 
كه به مردم واگذار شود. دكتر روحاني ادامه داد: همه تالش خواهيم كرد كه 
ان شاءاهلل روند اشتغال را براي سال آينده حفظ كنيم و مردم در كاالهاي 
اساسي دچار مضيقه نباشند. رئيس جمهور با بيان اينكه اولين اولويت ما 
در بودجه سال آينده بر اين اساس است، اظهار داشت: مردم بايد از لحاظ 
وفوركاالهاي اساسي و مواد ضروري در بازار اطمينان داشته باشند؛ ارز ما 
يك ثباتي در بازار داشته باشد و بتوانيم افرادي كه حقوق ثابت دارند در 

حدي كه توان داريم، ياري دهيم. 

سردار حاجي زاده 
تست اخیر موشكي را  تأیید كرد

فرمانلده نيلروي هوافضلاي سلپاه با تأييد خبر تسلت موشلكي 
اخيلر گفلت: واكنلش  امريكايي هلا نشلان مي دهلد كله ايلن 
تسلت بلراي آنهلا بسليار مهلم بلود كله فريادشلان درآملد. 
س��ردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در گفت وگو با 
فارس با تأييد خبر تست موشك بالستيك اخير اظهار داشت: ما تست هاي 
موش��كي مان را انجام مي دهيم و اين كار اخير هم تست مهمي بود. سردار 
حاجي زاده درخصوص واكنش امريكايي ها به اين تس��ت كه از سوي مايك 
پمپئو وزير خارجه اين كشور هم اعالم شد، گفت: اين واكنش ها نشان مي دهد 
كه اين موضوع براي آنها بسيار مهم بود كه فريادشان درآمد. وي با بيان اينكه 
بيش از 40 تا 50 تست در سال انجام مي دهيم، تأكيد كرد: اينكه امريكايي ها 
نسبت به برخي از اين آزمايش ها واكنش نشان مي دهند نشان دهنده فشار به 

آنهاست. سردار حاجي زاده البته به اسم اين موشك اشاره اي نكرد. 
دهم آذرماه، وزي��ر امور خارج��ه امريكا در صفحه توئيتر خود نوش��ت: 
»ايران به تازگي يك موشك ميان برد بالس��تيك آزمايش كرده كه قادر 
اس��ت كالهك هاي متعدد حمل كند. «وي مدعي شد كه اين آزمايش، 
قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت را نقض مي كند. يك روز پس از ادعاي 
پمپئو، سردار ابوالفضل شكارچي سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح در اين 
باره اظهار داشت: تست موشك ها و توان دفاعي جمهوري اسالمي براي 
دفاع و در راستاي بازدارندگي است و اين كار ادامه پيدا خواهد كرد؛ يعني 
هم تست و هم توسعه موشكي را ادامه خواهيم داد. وي تصريح كرد: اين 
موضوع خارج از چارچوب مذاكرات است و به امنيت ملي ما مرتبط است 
بنابراين در اين رابطه از هيچ كشوري اجازه نخواهيم گرفت. محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه كشورمان نيز در مورد اظهارات اخير امريكايي ها 
پيرامون برنامه موشكي ايران، گفت: امريكايي ها در دولت گذشته و فعلي 
اعتراف كردند كه نه برجام و نه قطعنامه 2231، فعاليت ايران را در زمينه 
موشكي ممنوع نمي كند و هم خانم وندي شرمن در جلسه سناي امريكا 
در مذاكرات اين حرف را زد هم آقاي برايان هوك دو ماه پيش اين مطلب را 
گفت. موشك هاي جمهوري اسالمي با توجه به اينكه نقطه زن هستند فقط 
براي سالح متعارف طراحي شده است. ظريف خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه امريكا ناقض برجام و قطعنامه شوراي امنيت است ناچار است براي 
خود پوششي دست و پا كند. اما همان طور كه ديدم ديروز شوراي امنيت 

حاضر نشد اين ادعاي بي جا را بررسي كند. 

ژه
وی

 زیب��اکالم:آق��ایحجاری��انم��ردم
اسباببازیمانیستند

از صادق زيباكالم ه��ر روز اظهارنظر تازه اي بيرون مي آيد. 
روزهايي بوده كه او همزم��ان در چند روزنامه و خبرگزاري 
يادداش��ت و مصاحبه داش��ته اس��ت. او چن��د روز قبل در 
مصاحبه اي گفته بود كه »مردم مي گويند آقاي زيباكالم ما 
از اينكه به حرف شما گوش داديم و به حسن روحاني رأي 
داديم احساس پشيماني مي كنيم و ما شما را در اين زمينه 
مقصر مي دانيم... « ب��ا اين هم��ه، او در اظهاراتي جديدتر، 
گرچه اذعان دارد ك��ه »به خاطر عمل نك��ردن روحاني به 
وعده هايش ش��رمنده اس��ت« اما مي گوي��د: »در ارتباط با 
دولت آقاي روحاني واقعيت اين اس��ت ك��ه اگر تالش هاي 
اصالح طلبان در انتخابات 96 نبود، شايد او حتي 4ميليون 

رأي نيز نمي آورد، بنابراين اصالح طلبان نمي توانند امروز به 
روحاني پشت كنند و بگويند كه عملكرد دولت به ما ربطي 
ندارد. ما بايد به مردم بگوييم اي��ن اصالح طلبان بودند كه 
از شما خواس��تند كه در انتخابات ش��ركت كنيد و به آقاي 
روحاني رأي دهيد... ما مس��ئوليت حماي��ت از دولت آقاي 
روحاني را مي پذيريم و شرمنده هستيم كه آقاي روحاني به 
وعده هاي انتخاباتي خود پايبند نبود ولي در عين حال بايد 
به مردم توضيح دهيم كه گزينه ديگري نبود چراكه اگر ما 
به صندوق هاي رأي پشت مي كرديم، امروز اصولگرايان در 

مسند امور بودند. «
در واقع زيباكالم اذعان مي كند ك��ه اصلي ترين هدف آنان در 
انتخابات اين بوده كه رقيب رأي نياورد و اينكه كش��ور دست 
چه كس��ي مي افتد و او چه عملكردي خواهد داشت، چندان 

مهم نبوده است. با اين حال او مي گويد بايد مسئوليت كارمان را 
بپذيريم و حرف حجاريان را كه گفته بود »حاال كه  آقاي روحاني 
از خودش عبور كرده، طبيعي است كه برخي اصالح طلبان با او 

زاويه پيدا كنند « رد مي كند. 
زيباكالم ضمن اذعان به اي��ن مطلب كه امروز تنها محبوبيت 
روحاني نيست كه افول كرده بلكه اعتبار اجتماعي اصالح طلبان 
نيز به واسطه عملكرد دولت روحاني آسيب جدي ديده، خطاب 
به حجاريان مي گويد كه »حرف من به آقاي حجاريان اين است 
كه مردم اسباب بازي ما نيس��تند و ما نمي توانيم از مسئوليت 
اجتماعي خ��ود در قبال انتخاب روحاني ش��انه خالي كنيم و 
بايد همچنان پشت دولت بايس��تيم و بايد روحاني را به شدت 
تحت فشار بگذاريم تا پاس��خگوي وعده هاي انتخاباتي سال 

96 باشد. «

در مراسمي با حضور سردار غيب پرور
سردار غالمي

 معاون هماهنگ كننده بسیج معرفي شد
در مراسلمي بلا حضور سلردار سلرتيپ پاسلدار غامحسلين 
غيب پرور از زحمات سلردار نوشلادي قدرداني و سلردار غامي 
به سلمت معاون هماهنگ كننده سلازمان بسليج معارفه شلد. 
به گ��زارش خبرگزاري بس��يج؛ عصر ديروز مراس��م توديع س��ردار 
سرتيپ پاس��دار غالمرضا نوش��ادي و معارفه سردار س��رتيپ دوم 
پاسدار نعمان غالمي به عنوان معاون هماهنگ كننده سازمان بسيج 
مستضعفين برگزار شد. پيش از اين سردار نوشادي به عنوان معاون 
هماهنگ كننده و س��ردار غالمي به عنوان رئيس س��ازمان بس��يج 
سازندگي اين سازمان فعاليت داش��تند. دراين مراسم سردار غيب 
پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين از زحمات و خدمات سردار 
نوشادي در معاونت هماهنگ كننده بسيج تشكر به عمل آورد و براي 
سردار سرتيپ دوم پاس��دار نعمان غالمي براي خدمت در معاونت 
هماهنگ كننده س��ازمان بس��يج آرزوي توفيق كرد. سردار غالمي 
در سمت رئيس سازمان بسيج سازندگي خدمات شايان توجهي به 
ويژه در تجهيز، هدايت و حمايت از گروه هاي جهادي بسيجي و امر 
سازندگي در كل كشور از خود به جاي گذاشت. سردار غالمحسين 
غيب پرور همچنين در احكام جداگانه اي محمد زهرايي را به عنوان 
رئيس بسيج سازندگي و سردار مهدي كليشادي را به عنوان معاون 

اجتماعي سازمان بسيج منصوب كرد. 

      خبر

بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دست اندركاران كنگره  
شهداي استان خراسان جنوبي كه در تاريخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار 
شده بود، صبح ديروز در محل اين همايش در بيرجند منتشر شد. 
به گ��زارش پاي��گاه اط��الع رس��اني دفتر مق��ام معظ��م رهبري، 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در اين ديدار، اس��تان خراس��ان جنوبي 
را اس��تاني مؤمن خيز و عالم پ��رور خواندن��د و با تجليل از س��ابقه 

حضور پرش��ور و مؤثر مردم اين اس��تان در نهضت انقالب اسالمي 
و دف��اع مقدس، گفتن��د: امروز بزرگداش��ت ش��هيدان از بهترين و 
ش��ريف ترين كارهاس��ت و كش��ور به آن احتياج دارد. رهبر انقالب 
اس��المي با اش��اره به تهاجم خطير دش��منان در مس��ائل معنوي، 
افزودند: البته رويش هاي انقالب در سراس��ر كشور محسوس است 
و با تالش و گس��ترش اين رويش ها، دش��من در تهاجم به معنويات 

 نيز همچون جنگ س��خت، شكس��ت خواهد خورد. ايشان با تأكيد 
بر لزوم برگزاري با كيفيت بزرگداشت شهيدان و ثبت و ضبط خاطرات 
و شرح احوال آنان، گفتند: ش��هيدان عزيز در زمان حياتشان با جان 
خود وارد ميدان دفاع شدند و امروز با هويت و معنويت خود از كشور 
و اسالم دفاع مي كنند، بنابراين دفاع مقدس تمام شدني نيست و يك 

حقيقت در حال پيشرفت است. 

رهبر معظم انقاب در ديدار دست اندركاران  كنگره شهداي خراسان جنوبي: 

کشور به بزرگداشت شهدا احتياج دارد

      مهر: آيت اهلل مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت: تشكيل 
هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ وجه منافاتي با 

قانون اساسي ندارد و دخالت در امور قواي سه گانه نيست. 
      ايرنا: محمد كش��اورز زاده سفير جديد جمهوري اس��المي ايران در 
جمهوري خلق چين در آستانه آغاز مأموريت خود با رئيس جمهوري ديدار 

و گزارشي از آخرين وضعيت روابط و مناسبات تهران- پكن ارائه كرد. 

ابوالفضل طالبي | تسنيم 

   کوتاه  چــهــره ها
آيت اهلل جوادي آملي: 

عده اي موش صفت در حال ذخيره طال و ارز هستند
وقتي جوانان بيكار شوند و اشتغال يا منبع درآمدي نداشته باشند، به سوي اعتياد كشانده مي شوند 
و اين در حالي اسلت كه عده اي موش صفت فقط در حال ذخيره كردن ذخاير طا و ارز هسلتند. 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل جوادي آملي در ديدار فرمانده انتظامي قم، اظهار كرد: ما نگران مرزهاي كشور 
هستيم؛ چرا كه اين همه كشفيات مواد مخدر نشان دهنده اين است كه اين مواد از مرزها وارد كشور 
مي شوند كه كشف آنها براي پليس هم زحمت بسيار دارد و هم هزينه بردار است. وي افزود: پليس به 
تنهايي نمي تواند جلوي ورود مواد مخدر به كشور را بگيرد و ضرورت دارد كه ساير نيروهاي مسلح در 
اين مقوله به نيروي انتظامي كمك كنند و از تجهيزات و فناوری های روز براي حفظ امنيت مرزها بهره 
ببرند. اين مرجع تقليد، اعتياد را مرگ تدريجي و خودكشي دانست و گفت: وقتي جوانان بيكار شوند و 
اشتغال يا منبع درآمدي نداشته باشند به سوي اعتياد كشانده مي شوند و اين در حالي است كه عده اي 
موش صفت فقط در حال ذخيره كردن ذخاير طال و ارز هستند. مفسر قرآن كريم همچنين از سيستم 
پولي و مالي بانك ها انتقاد كرد و گفت: معامالت ربوي تأثيری در پيشرفت اعتقادات و باورهاي ديني و 

همچنين كسب روزي حالل ندارد. 

نماينده مردم اصفهان: 
الريجاني مانع تفحص از مجلس است

مگر تحقيق و تفحص لولو است؟ چطور تفحص دستگاه هاي ديگر بايد انجام شود اما بر مجلس نبايد 
اين امر صورت گيرد؟

حسن كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، درباره آخرين وضعيت 
طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي مجلس شوراي اسالمي،  اظهار داشت: همچنان به رغم تذكراتي كه بنده 
به مجلس دادم، هنوز اراده اي از سوي رئيس مجلس و رئيس كميسيون بودجه در اين زمينه وجود ندارد. وي 
افزود: طبق قانون كميسيون برنامه و بودجه بايد به اين طرح و موضوع رسيدگي كند؛ هر چه هم بيشتر بگذرد 
ابهامات در اين زمينه بيشتر مي شود. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: مگر تحقيق 
و تفحص لولو است؟ چطور تفحص دستگاه هاي ديگر بايد انجام شود اما بر مجلس نبايد اين امر صورت گيرد؟ 
كامران بر همين اساس عنوان كرد: همين ديواري كه دور تا دور مجلس كشيده شده است، يك بار اين ديواره 
كشيده شده بود مجدد هزينه ها اضافه براي ديوار كشي مجلس در حال انجام است. وي در خاتمه خاطرنشان 
كرد: رئيس مجلس و البته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اجازه ادامه روند قانوني تحقيق و تفحص 

از عملكرد مالي مجلس را نمي دهند. 


