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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

پیازروحانی کجا ایستاده است؟

محمد ایمانی

* انتخابات تمام شد، دل رهبری معظم و مردم شاد شد. خدا را شکر. خدمت 
دکت��ر روحانی تبریک عرض می کنم. با توجه به اقرار بس��یاری از همراهان 
فتنه نس��بت به سالمت انتخابات در نظام می پرسم پس تا کی بغض درگلو 
مانده مان همچنان در گلو بماند؟ کی حق نظام مظلوممان را از این ناکثین 
فتنه 88 دروغگو خواهند گرفت؟ کی سران فتنه محاکمه خواهند شد، کی؟
0912---1026

* باز هم انتخابات تمام شد و بازی گروه ها و احزاب سیاسی که کدام حزب 
پیروز و کدام گروه سیاسی بازنده شده شروع گردیده است. در حالی که پیروز 
واقعی هر انتخاباتی مردم و نظام و بازنده اصلی دشمنان و بیگانگان هستند.
0912---4632
* با کاهش نرخ ارز و سکه طی چند روز اخیر مشخص شد که عوامل گرانی 
افسارگسیخته چندماه اخیر چه کسانی بودند. نمی توان این کاهش قیمت را 
به حساب دولت آینده گذاشت که هنوز کار اجرایی را شروع نکرده است. این 
کاهش ناگهانی باعث رسوایی عوامل پشت صحنه نفاق و فتنه گران می باشد.
1330---0919 و 2285---0917
* برای رئیس جمهور منتخب جناب آقای روحانی آرزوی موفقیت داریم ولی 
دغدغه ما این است که مبادا رانت خواران کنار گذاشته شده توسط ملت دوباره 
در دوره مس��ئولیت ایشان قدرت پیدا کنند. در این صورت اعتماد مردم به 

دولت جدید از بین خواهد رفت.
0912---0767

* از دیدن عکس حامیان فتنه و فتنه گران در مطبوعات بسیار متأسفم. نظام 
باید تکلیف خود را با آنها و مردم مش��خص کند. یا فتنه ای بوده و اینان از 
حامیان و فتنه گران بوده اند که قوه قضائیه باید رس��یدگی کند و یا فتنه ای 
در کار نبوده که باید نظام تکلیفش را با مردم و ش��هدای آن ظلم بزرگ به 

انقالب و اسالم روشن کند.
0912---9005

* از رئیس جمهور منتخب درخواست می شود با متولیان فرهنگی تدبیری 
بیندیشند و بهترین راهکارهای مقابله با پدیده بدحجابی و بی حجابی را اتخاذ 
کنند. واقعا جنگ نرم و قتل عام فرهنگی غرب روی برخی افراد که بضاعت 
دینی و ایمانی کمی دارند اثر گذاشته و جامعه را به سمت انحطاط می برند.
---0936,2588---0938,6960---7564 ,0910---8641
0918
* از دولت منتخب درخواست می کنم تدبیری بیندیشند تا مشکالت مسکن 
کارمندان و کارگران با سوابق باالی 15، 20، 25 سال به باال مرتفع گردد.
0914---7926

* در مسکن مهر زنجان سال 89 ثبت  نام کردم قرار شد زمین برای ساخت 
به صورت گروهی تحویل دهند از مس��ئولین امر درخواس��ت می ش��ود در 

واگذاری تسریع نمایند.
0935---2613

* در بزرگ��راه فت��ح به دلیل خرابی های متعدد جاده صدمات س��نگینی به 
خودروهای عبوری وارد می شود. چرا مسئولین توجهی به این موضوع ندارند 

و پاسخگوی کوتاهی های خود در این مورد نیستند.
0912---0530

* اع��الم کردن��د معوق��ه افرایش حق��وق 25 درصدی دهک ه��ای پایین 
مس��تمری بگیران تامین اجتماعی تا پایان خرداد ماه پرداخت خواهد ش��د 
ولی با گرفتن حقوق خرداد ماه متوجه ش��دیم چنین چیزی اتفاق نیفتاده 
است. متاسفانه بعضی مسئولین یاد گرفته اند که فقط وعده بدهند و کاری 

به  خلف وعده های خود نداشته باشند.
امین
* بد حجابی در شمال شهر تهران بطور بی سابقه ای افزایش یافته است. اگر 
دیدن این صحنه ها برای مجریان قانون عادی شده ولی توجه داشته باشند 

که دل مومنین را خون کرده و می کند.
0919---7821

* ضرورت دارد در خصوص انواع برنج های آلوده به مردم آگاهی داده ش��ود 
تا از حوادث تلخ جلوگیری به عمل آید. خود ما تا مدت ها به خاطر استفاده 

از یک نوع برنج سرگیجه داشتیم.
0913---0520

* خودروهای با سوخت یورو 2 در شهرهای کوچک نمره گذاری شده و بعد 
از مدتی وارد کالن ش��هرها می ش��وند. این چه تدبیری  است که مسئولین 
محیط زیست برای دفاع از هوای تنفس شهروندان اتخاذ و به اجرا گذاشته اند.
0913---2660

* نیروی قراردادی ش��رکت نفت هس��تم. رئیس قسمت بنده که در آن کار 
می کنم دس��ت به سیاه و سفید نمی زند. ولی چون رسمی است چهار برابر 
بنده حقوق می گیرد. در مقابل هرچه سنگینی کار است روی دوش نیروهای 
قراردادی با یک چهارم حقوق می باش��د. آیا وقت آن نش��ده این تبعیض ها 

برداشته شود و ما هم طعم عدالت را بچشیم.
0938---6178

* در آبان 91 برای خودروی ال90 تحویل فروردین 92 ثبت نام نمودم ولی 
با گذش��ت 2 ماه از تاریخ تحویل هیچ خبری نیست از مسئولین امر انتظار 

رسیدگی و برخورد با متخلفین را دارم.
0935---2613

* س��ابقه 31 م��اه خدمت در جبه��ه دارم. فرزن��دم دارای 13 ماه خدمت 
است. متاسفانه نظام وظیفه پاسخگوی مشکل ما نیست. مگر کسر خدمت 
ایثارگران برای فرزندانشان لغو شده است؟ از مسئولین ناجا درخواست حل 

مشکل را دارم.
عباسی از اردبیل

شیراز-خبرنگار کیهان:
با حض�ور رئیس جمهور 15 
پروژه عمرانی ب�ه ارزش ریالی 
دو ه�زار و 300 میلی�ارد تومان 
در استان فارس به بهره برداری 

رسید.
24هزار واحد مسکونی مسکن 
مهر، تونل اباصالح شهرستان اقلید، 
کارخانه فوالد شهرستان پاسارگاد، 
سد خاکی رودبال، 230 کیلومتر راه 
روستایی و 140 کیلومتر بزرگراه از 
جمل��ه پروژه هایی بود که با حضور 
رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

دکتر محم��ود احمدی نژاد در 
جریان افتت��اح این پروژه ها با بیان 
اینکه حرکت ملت ایران به س��مت 
قله های پیشرفت شتاب روزافزونی 
به خ��ود گرفته اس��ت اظهار کرد: 
ممکن اس��ت برخی بتوانند در یک 
مقطع زمانی گوش��ه ای از رودخانه 
عظیم پیش��رفت مل��ت را گل آلود 

 با حضور رئیس جمهور

بهره برداری از 15 پروژه عمرانی در استان فارس

مدی�ر کل آژان�س بین الملل�ی 
ان�رژی اتمی اذعان ک�رد که با روی 
کار آم�دن رئی�س جمه�ور و تی�م 
مذاک�ره کنن�ده جدی�د در ایران، 
مطالبات ما - بخوانید درخواست های 
غیرقانون�ی- از ای�ن کش�ور تغییر 

نخواهد کرد.
یوکی��ا آمان��و، مدی��ر کل آژان��س 
بین المللی ان��رژی اتمی در گفت وگو با 
خبرگزاری »افه« اس��پانیا درباره برنامه 
هس��ته ای ای��ران گفت: من خواس��تار 
گفت وگو ب��وده ام، اما در عین حال این 
گفت وگ��و ه��دف نهایی نیس��ت و باید 
گفت وگویی س��ازنده باش��د و نتایجی 

ملموس به بار آورد.
وی افزود: ادامه گفت وگوی بی انتها، 

آمانو: با تغییر رئیس جمهور
مطالبات ما از ایران تغییر نمی کند!

راه حل نیست.
آمان��و ضمن خ��ودداری از ارزیابی 
تحریم های اعمال شده علیه ایران گفت 
که کار من ارزیابی تأثیر تحریم ها نیست 
و افزود که واقعیتی که ما ش��اهدیم این 
است که ایران ظرفیتش را به طور مداوم 
افزای��ش و به تولید اورانیوم غنی ش��ده 

ادامه می دهد.
مدیر کل آژانس بدون اشاره به فشار 
چند سال اخیر برخی کشورهای غربی 
به مدیر کل ب��رای تنظیم گزارش های 
مغرضانه علیه برنامه هس��ته ای ایران بر 
وجود انصاف و سیاس��ی نبودن آژانس 
تأکید و مدعی ش��د: این سازمان صرفاً 
محدود ب��ه »نتیجه گیری های« مبتنی 
ب��ر اطالعات در دس��ترس و یافته های 

بازرسان است.
وی بار دیگر مدعی شد که گزارشاتی 
]درب��اره ای��ران[ وج��ود دارد که من را 

نگران می کند.
این دیپلم��ات ژاپنی ب��ار دیگر به 
آزمایشاتی اش��اره کرد که ادعا می شود 
ای��ران انجام داده اس��ت. آمانو گفت که 
در سالهای اخیر ایران در احیای اعتماد 
جامعه بین المللی پیشرفت هایی داشته 
اس��ت. وی با ذکر اینک��ه ما نمی گوییم 
آنها نباید برق هس��ته ای داشته باشند، 
آنچه می گوییم این اس��ت که از قواعد 
پیروی کنند، ادعا کرد: و اینجا است که 

آنها مشکل دارند.
مدی��ر کل آژانس تأکی��د کرد که 
نیروگاه هس��ته ای بوشهر تحت کنترل 
آژانس است و هیچ گونه مشکلی ایجاد 

نمی کند.
وی افزود که آنها بوش��هر را تحت 
کنترل کامل )آژان��س( قرار داده اند. اما 
در مورد دیگر تأسیسات مورد درخواست 

آژانس این طور نیست.
آمانو درباره تغیی��ر رئیس جمهور 
ایران و روی کار آمدن حس��ن روحانی 
گفت که انتظارات تغییری نخواهد کرد و 
آژانس دسترسی به تأسیسات، اسناد فنی 
و برنامه هسته ای ایران را خواستار است.
وی ضم��ن اب��راز خوش��بینی در 
خصوص مثمرثمر بودن مسیر مذاکرات 
گفت که ب��ه راه ح��ل دیپلماتیک این 
موضوع معتقد اس��ت و شب ها با خیال 

راحت می خوابد.

کنند اما مسدود کردن حرکت این 
رودعظیم ممکن نیست.

وی گفت: اخبار پیش��رفت های 
کش��ور به ح��دی گس��ترده و زیاد 
اس��ت که برخی ها نمی توانند آن را 
باور کنند و برخی ها نیز نمی خواهند 
آن را باور کنن��د و حتی اگر ایران 
همه قله های پیش��رفت را هم فتح 
کند برخی باز هم چشمان خود را 
می بندن��د و می گویند کاری انجام 

نشده است.
احمدی نژاد اف��زود: ملت ایران 
باید خود را به اندازه ای باال بکشد که 
هیچ کس در جهان نتواند این ملت 

و توانمندی های آن را انکار کند.

 احمدی نژاد : برنامه های 
رفتنم را به مردم 

خواهم گفت
رئیس جمهور در پاس��خ به این 
س��ؤال که دوره ریاس��ت جمهوری 

ش��ما رو به پایان رسیده است چه 
صحبتی با ملت ایران دارید، تاکید 
کرد: در این رابطه برنامه هایی دارم 

که ان شا ءاهلل خواهم گفت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 
که در مراس��م گرامیداشت شهادت 
آیت اهلل بهش��تی و 72 تن از یارانش 
در ساختمان یادمان شهدای 7 تیر 
حض��ور یافته ب��ود، در گفت و گو با 
فارس در پاسخ به این سؤال که در 
روزهای پایانی دوره ریاست جمهوری 
شما قرار داریم، چه صحبتی با ملت 
ایران دارید، اظهار داش��ت: در این 
رابطه برنامه هایی دارم که ان شاءاهلل 

خواهم گفت.
وی همچنین در پاسخ به سؤال 
دیگری مبنی ب��ر این که پیام این 
مراسم چیست؟، اظهار داشت: پیام 
برگزاری مراسم این عزیزان و حضور 
اقشار مختلف مردم در آن بعد از 32 

سال از شهادت آنها، روشن است.

دومین شب از مراسم بزرگداشت 
شهید بهشتی و 72 تن از یارانش در 
ساختمان یادمان شهدای هفتم تیر 
واقع در سرچشمه تهران برگزار شد 
که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 

کشورمان در آن شرکت کرد.
در این مراسم مسئوالن کشوری 
و لشکری و همچنین خانواده های 
معظم ش��هدا و ایثارگ��ران و عموم 

ملت ایران حضور داشتند.
ش��هید بهش��تی و یارانش در 
ش��امگاه هفت��م تی��ر 1360 بر اثر 
انفجار بمب در مرکز حزب جمهوری 
اسالمی که توسط منافقین جاسازی 

شده بود، به شهادت رسیدند.

خارج�ه  وزارت  س�خنگوی 
کشورمان با بیان اینکه از اظهارات  
صالح�ی وزی�ر ام�ور خارجه در 
خص�وص مذاکرات ای�ران و 5+1  
سوءبرداش�ت شده اس�ت تاکید 
کرد از سوی رئیس جمهور منتخب 
برای مذاکره با گ�روه 1+5 تیمی 

تعیین نشده است.
عراقچی سخنگوی  س��یدعباس 
وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان در 
واکنش به اظهارات اخیر سعودالفیصل 
وزیر خارجه عربستان مبنی بر دخالت 
ایران در سوریه، ضمن تکذیب حضور 
نیروه��ای جمهوری اس��المی ایران 
در این کش��ور گف��ت: اظهارات آقای 

سعودالفیصل مملو از تناقض است.
وی افزود: ادعای تکراری دخالت 
ایران در سوریه در حالی مطرح می شود 
که عربس��تان عالوه بر دخالت آشکار 
نظامی در بحرین با زیر پا گذاش��تن 
قوانی��ن و کنوانس��یونهای  تمام��ی 
بین المللی، تروریس��ت های حاضر در 
سوریه را نیز با انواع سالحهای سبک 
و سنگین مجهز می کند و به شریک 
جنایات تروریست های تکفیری علیه 
مردم بی دفاع سوریه مبدل شده است.

عراقچی: رئیس جمهور منتخب تیمی را برای 
مذاکره با 1+5 تعیین نکرده است

گفت: یک س��ایت ضد انقالبی خطاب به جبهه اصالحات نوش��ته 
اس��ت؛ چرا اصرار دارید خود را پیروز انتخابات معرفی کنید. روحانی 

اصالح طلب نیست.
گفتم: دیگه چی؟!

گفت: نوش��ته اس��ت من از کیهان خوشم نمی آید ولی استداللش 
درباره روحانی استدالل محکمی است که می گوید؛ هیچیک از مواضع 
روحانی در کنفرانس خبری با مواضع اصالح طلبان همخوانی نداشت.

گفتم: خب! دیگه چی؟!
گف��ت: نوش��ته اس��ت؛ نگوئی��د رأی روحانی به خاط��ر حمایت 
اصالح طلبان است. اگر توصیه اصالح طلبان موثر بود، توصیه می کردند 

که مردم به عارف رأی بدهند!
گفت�م: چه عرض کنم؟! ی�ارو می گفت؛ این کارنامه المصب 

من مثل پیازه! بازش که می کنی، بی اختیار گریه ات می گیره!

سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی، 
عربس��تان را کش��وری ب��زرگ ب��ا 
ظرفیته��ای فوق العاده ب��رای ایجاد 
وحدت بین جوامع اسالمی و کمک 
به حل مشکالت جهان اسالم دانست 
و گفت: جای تاس��ف اس��ت که این 
ظرفی��ت اکن��ون در مس��یر خالف 
خود حرکت می کند. وی با یادآوری 
برای همکاری  تالش های کشورمان 
با عربس��تان در موضوع س��وریه در 
قالب گفت وگوهای چهارجانبه، ابراز 
امیدواری کرد که این تالش ها با پاسخ 
مثبت عربستان سعودی مواجه شود و 
به یافتن راه حلی صلح آمیز برای رفع 

بحران در سوریه کمک کند.
عراقچی همچنین در پاس��خ به 
این س��وال که با توج��ه به اظهارات 
روز چهارش��نبه علی اکب��ر صالحی 
وزیر امور خارج��ه، آیا رئیس جمهور 
منتخب اقدام به تشکیل تیم هسته ای 
ب��رای مذاکره ب��ا گ��روه 1+5 کرده 
اس��ت؟ تصریح کرد: تیمی از س��وی 
رئیس جمه��ور منتخب برای مذاکره 

با 1+5 تعیین نشده است.
وی در گفت وگو با فارس به تعیین 
افراد و گروه هایی از سوی روحانی در 

زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی، سیاست خارجی و... به منظور 
بررسی همه جانبه موضوعات و کمک 
به تسهیل و تسریع در انتقال وظایف 
به دولت جدید اشاره کرد و افزود: با 
این حال گروهی به عنوان تیم مذاکره 
کننده هسته ای تشکیل نشده، البته 
در آینده و در زمان مقتضی براساس 
تصمیم��ات رئیس جمه��ور منتخب 
علی القاعده این کار انجام خواهد شد.

مس�کو ب�ار دیگر ب�ر حل 
موض�وع هس�ته ای ای�ران از 
طری�ق مذاک�ره و گفت وگ�و 

تاکید کرد.
»سرگئی الوروف«، وزیر امور 
خارج��ه روس��یه در گفت وگ��و با 
خبرگ��زاری »ایتارتاس« گفت: ما 
به حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
جدید تبریک گفته ایم. ما از تمایل 
وی ب��ه ادام��ه و تعمیق همکاری 
ب��ا فدراس��یون روس��یه قدردانی 

می کنیم.
وی افزود: ما یک دس��تور کار 

کام��ال جدی دوجانب��ه و تعاملی 
نزدی��ک در مس��ائل مرب��وط به 
همکاری در دریای خزر، از جمله 
تهیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر را داریم و البته تمایل 
داری��م ک��ه در نهای��ت مس��ئله 
هسته ای ایران از طریق مذاکرات 
بین ایران و گروه »ش��ش« حل و 

فصل شود.
منظور از گروه »شش« همان 
گروه موس��وم به 1+5 اس��ت که 
از پنج عضو دایم ش��ورای امنیت 
و آلمان تش��کیل ش��ده و کاترین 

اش��تون، رئیس سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا به نمایندگی از آنها 

با ایران مذاکره می کند.
وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه 
تاکی��د ک��رد:  قب��ل از انتخ��اب 
مذاک��رات  در  ریاس��ت جمهوری 
تحوالت مثبتی مشاهده شده بود و 
ما می خواهیم که آن ها اجرا شوند.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه نی��ز روز پنج ش��نبه در 
دی��دار مدی��رکل آژان��س بر حل 
مس��المت آمیز موضوع هس��ته ای 

ایران تاکید کرد.

تاکید روسیه بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

سازش تاکتیکی با اصولگرایان
و ماجرای مجلس زوری و ناطق  نوری!

عض��و تندرو حزب مش��ارکت، خاتمی را ذاتا متعل��ق به دنیای مدرن 
توصیف کرد و منظور او از »مدینهًْ النبی« را جدا شدن از سنت ها دانست. 
حجاریان همچنین می گوید سازش با اصولگرایان تاکتیکی است و ما اصول 

آنان را نمی پذیریم.
س��عید حجاریان ک��ه ترویج کننده نیابتی تئوری هایی نظیر »فش��ار و 
چانه زنی«، حاکمیت دوگانه و »عالیجناب سرخپوش سازی از هاشمی« در 
دوره اصالحات محسوب می شد، در مصاحبه با روزنامه قانون و درباره اینکه 
چرا خاتمی در آن دوره از مدینهًْ النبی سخن گفت، اظهار داشت: تصور من 
این است که ایشان ذاتا متعلق به دنیای مدرن است. شاید می خواست بگوید 
مدینهًْ النبی یک جور »کنده شدن« است. می دانید مدینهًْ النبی چطور ایجاد 
شد؟ افراد با رفتن به مدینه »کنده شدن« از قبایلشان را تجربه می کردند. 
قبل از آن اساس��ا »مدینه« نبود بلکه یثرب بود و تعدادی از صحابه نیز در 
آن ش��هر زندگی می کردند. با درخواس��ت پیامبر، افرادی که به اسالم روی 
آورده بودند از قبیله شان کنده شده و به یثرب مهاجرت  کردند، بدین ترتیب 

یثرب، »مدینه« شد و این شهر سمبل جدا شدن از سنت ها شد.]![ 
این اظهارنظر تحریف آمیز در حالی است که تاسیس مدینهًْ النبی)ص( 
مبتنی بر اصول استوار اسالمی بود و حجاریان چون در مصاحبه خود درصدد 
تخطئه اصول و سنت است، چنین تعبیری از »مدینهًْ النبی« ارائه می دهد.

وی در بخ��ش دیگری از مصاحبه درباره این س��وال که »آیا ش��ما به 
سازش با اصولگرایان هم فکر می کنید؟« می گوید: سازش تاکتیکی بله! من 
کال اعتقاد دارم سیاس��ت جمع دو چیز اس��ت: ستیز و سازش. در واقع این 
دو با هم سیاس��ت را می س��ازند. )سازش به معنی پذیرفتن اصول آنان نیز 
هس��ت؟( ابدا! اینکه ما اصول آنان را بپذیریم، خیر! ما اصول خود را داریم 
و آنان اصول خود را. همان طور که گفتم می توانیم سازش تاکتیکی بر سر 

منافع متقابل داشته باشیم.
اظهارات اخیر حجاریان از آن جهت قابل تامل است که مدعیان دروغین 
اصالحات، اکنون به ائتالف با برخی از اصولگرایان تظاهر می کنند در حالی 
که مثال به هنگام ریاس��ت آقای ناطق نوری در مجلس پنجم که مقارن با 
روی کار آمدن اصالحات پس از دوم خرداد 76 بود، همین افراطیون شعار 

می دادند مجلس زوری نمی خوایم- ناطق نوری نمی خوایم«!
برخی عناصر گروهکی خارج نشین نیز بارها تصریح کرده اند حمایت آنها 
از افرادی نظیر هاشمی تاکتیکی است و اگر روزی به موقعیتی دست پیدا 

کنند اول با همان چهره های سیاسی تسویه حساب خواهند کرد!
حزب اهلل در سوریه

از اسرائیل زهرچشم گرفت
قدرت نمایی جنبش حزب اهلل در مقابل گروه های تروریست تحت الحمایه 

غرب در سوریه، هراس را به اسرائیل برگردانده است.
روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ با انتشار این خبر نوشت: حزب اهلل 
با کمک ایران به خوبی برای درگیری با اسرائیل تجهیز شده است و بنا به 
اطالعات سرویس های اطالعاتی اسرائیل، حزب اهلل از جنگ سال 2006 درس 
عبرت گرفته و امروز حدود 60 هزار موشک در انبارهایش ذخیره کرده است.

زود دویچ��ه س��ایتونگ افزود: موش��ک های ح��زب اهلل در دهکده های 
شیعه نشین جنوب لبنان و مناطق شیعه نشین بیروت مخفی شده و شهرهای 
بزرگ اس��رائیل از جمله حیفا، تل آویو و تأسیس��ات صنعتی و نظامی را در 

تیررس خود دارند.
به نوش��ته این روزنامه، اسرائیل از این نگران است که در صورت وقوع 
جنگ، حزب اهلل روزانه بین 2 تا 3 هزار موش��ک به س��مت آنها شلیک کند 
در حالی که در جنگ غزه در نوامبر 2012 حماس در کل هفته تنها 1500 
موشک به سمت اسرائیل فرستاد و با این شرایط سپر موشکی اسرائیل قادر 

نخواهد بود این همه موشک های ارسالی از حزب اهلل را دفع کند.
روزنامه آلمانی تصریح می کند: از نگاه اسرائیل، شیخ حسن نصراهلل رهبر 
حزب اهلل لبنان دس��تورات خود را به صورت مستقیم از رهبر ایران دریافت 
می کند و برای تهران این نکته حائز اهمیت است که حزب اهلل همچون یک 
گردان نظامی ایرانی درست در مرز اسرائیل برای وقتی که مناقشه اتمی یا 

اوضاع سوریه بحرانی شود، مستقر باشد.
در همین حال وبس��ایت صدای آمریکا در گزارشی نوشت: حزب اهلل در 
میان نیروهای درگیر در سوریه برتری دارد. از زمانی که حزب اهلل در میدانهای 

جنگ سوریه در کنار نیروهای دولت سوریه ظاهر شدند، این نیروها در واقع 
س��د بزرگی را در پیشروی تهاجمی شورشیان به وجود آوردند. این نیروها 
س��پس اقدام به بازپس گرفتن مناطق استراتژیکی چون شهر قصیر کردند 
شهری که در مرز سوریه لبنان قرار دارد و یکسال در دست شورشیان بود. 
تس��خیر شهر قصیر چه نقطه عطف محس��وب بشود یا نشود، بدون تردید 
برتری نظامی حزب اهلل با آموزش��های مطلوب و نظمی که طبعاً از چندین 

دهه کشمکش با اسرائیل آموخته اند را نشان می دهد.
صدای آمریکا می افزاید: نظام دفاعی شورشیان بواسطه تونلی که ساخته 
بودند بر این اساس بود تا بتوانند نیروهای خود را سریع جابجا کنند، تاکتیکی 

که نیروهای دولتی سوریه را تارومار کرده بود.
ام��ا حزب اهلل که س��الها در نبرد خود با اس��رائیلی ها از همین ش��یوه 
اس��تفاده می کرده، با آن تاکتیک بخوبی آش��نا بود و راه مبارزه با آنرا نیز 

بخوبی می دانست.
صدای آمریکا با اش��اره به اینکه عربس��تان و برخ��ی دیگر از متحدان 
منطقه ای کاخ س��فید در جنگ س��وریه درگیرند، نوش��ت: اما کارشناسان 
منطقه ای می گویند هیچ کس در این نبرد به اندازه حزب اهلل که از س��وی 
ایران حمایت می ش��ود تأثیر عمده ای بر اوضاع ندارد. نیروهای حزب اهلل از 
نوجوانی در مکتبی پرورش پیدا می کنند که ریش��ه در فرهنگ ش��هادت 
دارد. آنها باور دارند که اساساً »خدا« مبارزه آنها را تعیین و تأیید می کند.

مایکل یانگ یکی از پژوهشگران لبنانی می گوید حزب اهلل با چنین تفکری 
همواره برای دست یافتن به موفقیت آماده اقدام است.
دی ولت: غرب کور خوانده

روحانی به جمهوری اسالمی وفادار است
یک مقام امنیتی سابق رژیم صهیونیستی گفت انتظار تغییر اساسی در 

سیاست ایران به خاطر انتخابات توهمی بیش نیست.
لیور ایکرمن از مقامات پیش��ین شین بث )سازمان امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی( ضمن تحلیلی در جروزالم پست تصریح کرد: هرچند انتخاب 
رئیس جمهوری میانه رو در ایران، امید بروز  تحولی جدید در این کشور را 
قوت بخشید اما انتظار تغییر واقعی توهم است. البته خوش بینی بخشی از 
دیپلماسی است اما اهمیت درک »واقعیت«کمتر از »خوش بینی« نیست.

تحلیلگر جروزالم پس��ت می افزاید: در ماه های گذشته رهبری ایران تحت 
ریاس��ت آیت اهلل »علی خامنه ای«  رهبر عالی قدرتمند این کشور در معرفی 
ایران به عنوان کشوری دمکراتیک به جهان موفق عمل کرده است. تعداد زیادی 
از نامزدهای انتخابات از طیف های مختلف سیاسی و مذهبی و با دیدگاه های 
متفاوت در انتخابات ش��رکت داش��تند. رس��انه های ایران گزارش هایی را از 
شهروندانی منعکس کرد که در فضای آزاد نامزد مورد عالقه خود را انتخاب 
می کردند. ایران همچنین مناظره نامزدها را در معرض نمایش عمومی قرار داد. 
اما واقعیت این است که شورای نگهبان همه افراد سکوالر، مسن و میانه رو را 
رد صالحیت کرد. در مناظره های تلویزیونی نیز خط قرمزهایی وجود داشت. 
همه کشورهای جهان فریب این انتخابات را خوردند و گمان کردند  این یک 
انتخابات دموکراتیک واقعی است. حتی شهروندان ایرانی نیز فریب خوردند)!(

مقام امنیتی س��ابق اس��رائیل در ادامه تحلیل ت��وأم با عصبانیت خود 
می نویس��د: رئیس جمهوری منتخب ای��ران فقط حامی دیگری از حکومت 
کنونی این کش��ور است که از موسس��ان آن نیز بوده است. روحانی، دقیقا 
نماد میانه روی و کثرت گرایی نیس��ت. هرچند که وی دکترای حقوق دارد 
و به زبان های مختلف مس��لط اس��ت اما در هر حال وی نیز یک روحانی 
مذهبی است و عضوی از حکومتی است که پس از سرنگونی شاه در سال 
57 به قدرت رس��ید. وی مسئول  سازمان دهی  دوباره ارتش ایران بود که 
به ریاست شورای سرپرستی صدا و سیما منصوب شد و از این رو توانست 
اطمینان دهد که فقط صدای رهبر ایران در ایران شنیده می شود. روحانی، 
همچنین نماینده رهبر در شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ایران درباره 
برنامه هسته ای این کشور با غرب در بین سالهای 2003 تا 2005 بوده است.

جروزالم پست نوش��ت: حامیان رئیس جمهوری منتخب ایران در غرب 
مدعی اند که وی مذاکره کننده ای حرفه ای اس��ت و دارای استعداد ویژه ای 

در انج��ام مذاک��رات فقط با اهداف مذاکره اس��ت. به عبارت دیگر، وی به 
صورت ماهرانه توانست مذاکرات را طوالنی کند که این امر این امکان را 

به کشورش داد تا به اهدافش ادامه دهد.
ایکرمن در پایان تصریح کرده است: روحانی اسرائیل را شیطان بزرگ 
]!؟[  قلمداد می کند. رئیس جمهور جدید ایران در زمره روحانیون قرار دارد 

و نماینده رهبر ایران است.
نشریه آلمانی دی ولت نیز که به محافل صهیونیستی نزدیک است، در 
تحلیلی خاطر نشان کرد: انتظار تغییر در سیاست های ایران توهمی خطرناک 
اس��ت. حسن روحانی به اعتدال ش��هرت دارد اما سیاستمداران غربی کور 
خوانده اند. روحانی به طور صددرصد نماینده نظام حکومتی است زیرا اگر 
نبود از سوی شورای نگهبان واجد صالحیت تشخیص داده نمی شد همانطور 
که بسیاری از اصالح طلبان واقعی و ظاهری که نامزدی خود را اعالم کرده 

بودند، نتوانستند از این سد عبور کنند.
این روزنامه آلمانی با بیان اینکه روحانی س��ال گذش��ته وفاداری خود 
به خط مش��ی نظام را با بیان این جمله که »اس��رائیل یک ش��یطان بزرگ 
صهیونیس��تی« است، به اثبات رسانده است، نوش��ت: انتظارات توهم آمیز 
درباره او برای اپوزیسیون ایرانی که اکنون به لیبرالی شدن امور امید بسته، 

خطرناک است. این امر برای غرب نیز خطرناک است.
غرب اصال دنبال مذاکره نیست

آنها کالم شیرین و عمل تلخ دارند
»غرب کالمی شیرین اما عملی تلخ دارد. هرگز نباید درباره زبان غرب 
به اشتباه افتاد. آنها معموال می گویند می خواهیم مذاکره کنیم در حالی که 

اصال این طور نیست.«
این مطلب را محمد برقعی عضو مشترک گروهک اتحاد جمهوری خواهان 
به گروهک ملی- مذهبی عنوان کرد. وی در مصاحبه با وبس��ایت گروهک 
ملی-مذهب��ی تاکید کرد: با انتخابات جدید، غرب باز هم با ایران همکاری 

نخواهد کرد.
او می افزای��د: م��ن بر این باورم که آمریکا نه می تواند و نه می خواهد به 
ایران امتیاز بدهد، هرگز نباید در رابطه با زبان غرب به اش��تباه افتاد. زبان 
آنها ش��یرین و دیپلماتیک است و معموال می گویند ما می خواهیم مذاکره 

کنیم در حالی که اصال این طور نیست.
وی ب��ا بیان اینکه غرب نمی خواهد امتیازی ب��ه ایران بدهد، گفت: به 
لحاظ فنی هم مشکلی که وجود دارد این است که در تمام سالهای گذشته 
مرتب در کنگره و جاهای دیگر علیه ایران قوانینی را تصویب کرده اند. االن 
باید برای امتیاز دادن به ایران برخی از این قانون ها را لغو کنند و این یک 
پروسه عملی غیرممکن است و سالها طول می کشد. ضمن اینکه البی هایی 
که به شدت علیه ایران فعال هستند و تعدادشان هم کم نیست، هم البی 
راس��ت آمریکا و نوچه آن البی اس��رائیل؛ فوق العاده کار لغو هر کدام از این 
مواد را مش��کل خواهند کرد. بنابراین اوال بعید به نظر می رسد از نظر فنی 
این کار میسر باشد که به این سادگی تحریم ها از بین برود. دوم اینکه اراده 

سیاسی اش هم وجود ندارد.
برقعی همچنین گفته است: آنها همین بازی کجدار و مریز فعلی را ادامه 
خواهن��د داد. بدین ترتیب همان کاری را که زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد 
تکرار خواهند کرد. این روند فضای ناامیدی ایجاد خواهد کرد و من نگران 
هستم که این مسئله در آینده تکرار شود و  پایگاه ما ضعیف تر هم خواهد شد.
وی می گوید: بر این اساس من فکر می کنم که روند اولیه یک ماه عسل 
را در بردارد اما کار زیادی انجام نمی شود و سرخوردگی ایجاد می شود چون 
در این روابط بین المللی - نه از جانب ایران بلکه از جانب غرب - نمی گذارند 
امور اصالح شود. غرب کالمی شیرین اما عملی تلخ دارد. بدین ترتیب علیرغم 
همه امیدی که به وجود آمده، اما مثل جریان متوقف ساختن غنی سازی زمان 
آقای خاتمی پیامد و نتیجه خاصی نداشت و در عمل ناامیدی ایجاد کرد.

برقعی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره پیروزی حجت االس��الم 
حسن روحانی گفته است: وقتی برای کلیت نظام فرقی نمی کرد که کدام 
یک از نامزدها رئیس جمهور شوند - چون همه آنها اصولگرا بودند - تقلب 
معنی نداش��ت]![ آقای خامنه ای قبل از انتخابات ضمن س��خنرانی تندی 
علیه جنبش سبز خط کشی کرد، خطش را با آقای خاتمی نیز روشن کرد، 
آقای روحانی هم علیه سبز بود؛ بنابراین مسئله ای با اینکه کدام یک از آنان 
پیروز ش��ود نداش��تند، پس لزومی هم به تقلب نبود چون رئیس جمهور از 

حلقه رهبری و یارانش بیرون نبود.

ش�رکت خدمات ماه�واره اي 
اروپا، اینتل س�ت، تصمیم گرفته 
است ش�بکه هاي ایراني از جمله 
شبکه پرس تي وي را از تاریخ اول 
ج�والي به عنوان بخش�ي از موج 
بي س�ابقه  حمالت تح�ت رهبري 
آمری�کا علیه رس�انه هاي ایراني، 
قط�ع کن�د و اکنون اینتل س�ت 
اذعان کرده که این ش�رکت تحت 
فشارهاي آمریکا شبکه هاي ایراني 

را قطع مي کند.
ب��ه گ��زارش پرس ت��ی وی، این 
ش��رکت خدم��ات ماه��واره اي گفته 
اس��ت که اینتل س��ت در پي تمدید 
تواف��ق با ش��بکه هاي ایران��ي بود اما 
دول��ت آمری��کا مصمم اس��ت تا مانع 
چنین اقدامي از س��وي اینتل س��ت 
ش��ود. پرس تي وي مطلع شده است 
که دفت��ر کنترل دارایي هاي خارجي، 
آژانس��ي در خزان��ه داري آمری��کا به 
ریاس��ت آدام زوبین ک��ه یک یهودی 
اشکنازی می باشد، پشت این فشارها 
به اینتل س��ت علیه ایران بوده است. 
پرس تي وي پیش ت��ر از دفتر کنترل 

دارایي هاي خارجي خزانه داري امریکا 
خواس��تار پاسخ شده بود اما جوابي از 

آن دریافت نکرده است.
دولت ها و شرکت هاي ماهواره اي 
اروپایي مي گویند شبکه هاي ایراني را از 
ژانویه 2012 قطع کردند و تحریم هاي 
غرب علیه ایران را به عنوان بهانه این 

اقدام مطرح مي کنند.
این در حالي است که مایکل مان 
س��خنگوي رئیس سیاس��ت خارجي 
اتحادی��ه اروپ��ا به پرس ت��ي وي گفته 
است که رسانه ها مشمول این تحریم ها 
حال،ش��رکت  همی��ن  نمي ش��ود.در 
فرانس��وي   - اس��رائیلي  ماه��واره اي 
یوتل ست با ارسال نامه هایي به چندین 
شرکت ماهواره اي از آن ها خواسته است 
همکاري با شبکه هاي ایراني را متوقف 
کنن��د. الب��ي اس��رائیل در آمریکا نیز 
آشکارا از تالش هاي اروپایي براي قطع 
برنامه هاي ش��بکه هاي ایراني حمایت 
کرده اس��ت.بنابراین گزارش؛ حمله به 
رسانه هاي ایراني نقض آشکار ماده 19 
»اعالمیه جهاني حقوق بشر« است که 

بر حق آزادي رسانه ها تاکید دارد.

اینتل ست:

تحت فشارهای آمریکا
 شبکه های ایرانی را قطع کردیم!

»جمهوری اس�المی ایران« را نمی ت�وان نادیده گرفت.  این، مهم ترین پیام 
انتخابات ریاس�ت جمهوری ایران در انظار جهانی است. »جمهوری اسالمی« به 
معنای جلوه ای از نظام امت- امامت، در انتخابات 24 خرداد 1392 جلوه ای دیگر 
ک�رد و برای چندمین بار، برگ برنده ت�ازه ای در رقابت با غرب مهاجم روی میز 
گذاشت. در حالی که برخی تحلیل گران تصور می کردند ایران به انفعال افتاده، 
جمهوری اسالمی بار دیگر الهام بخش ملت ها و نگاه های کنجکاو شد. 73 درصد 
مردم در سی و چهارمین سال از پیروزی انقالب، پای کار جمهوری اسالمی آمدند 
و در کمال آرامش و امنیت و ثبات و قانون گرایی در جش�ن مردم ساالری دینی 
شرکت کردند. این تجلی حیات و روح ملی در پیکره جمهوری اسالمی به رغم 

همه عداوت ها و فشارها و بمباران تبلیغاتی دشمن است. 
این حماسه کم نظیر ملی در حالی که دشمنان امید و ایمان و انگیزه  ملت ایران 
را از چند سال پیش مورد هجمه قرار داده بودند، موجی از امید و نشاط را در کشور 
برانگیخت. امید و نشاط پدید آمد، یک فرصت بزرگ ملی است که منطقا باید با 
حماسه اقتصادی و شکستن حصار تحریم دشمن کامل شود. بی تردید دشمنانی 
که چند هفته مانده به انتخابات و حتی در روزهای آخر قبل از انتخابات تصریح 
می کردند انتخابات ایران را به رسمیت و مشروعیت نمی شناسند، از وقوع حماسه 
بزرگ غافلگیر شدند. آنها میدانداری خیره کننده ملت ایران را نمی پسندیدند و 
حتما پس از خروج از غافلگیری بر فش�ارها و مزاحمت های خود خواهند افزود؛ 
هرچند در این راه با دشواری هایی مواجهند. مسئله کامیابی یا ناکامی های انتخاباتی 
را بای�د از همی�ن زاویه مورد ارزیابی قرار داد و نه از زاویه قرمز و آبی های رایج و 
متعصبانه عرصه سیاست. اگر نامزدها یا حامیان آنها با درک شرایط خطیر کشور 
در انتخابات نقش آفریدند، قطعا در پیروزی سهیم اند و شکست، چه برای نامزد 
منتخب و چه برای دیگر نامزدها تنها هنگامی است که در تراز اقتضائات »جمهوری 

اسالمی«- نظام امت و امامت- و درخشندگی آن ظاهر نشده باشند.
حقیقت این است که خط تمایز اصلی در کشور بر سر دوگانه اصولگرایی و 
اصالح طلبی نیست. کدام اصولگرای حقیقی می تواند قائل به اصالح طلبی و تغییر 
)بهبود( وضع موجود به وضع مطلوب مبتنی بر آرمان ها و اصول نباشد؟ و از آن 
سو کدام اصالح طلب حقیقی می تواند از اصالح گری دم بزند اما معتقد به اصول 
و آرمان های اصیل اسالمی به عنوان مطلوب هایی که باید به آنها رسید، نباشد؟ 
نه امروز و نه در طول 16 سال گذشته، اختالف مطلقا بر سر این دو عنوان که در 
واقع دو روی یک سکه اند، نبود. از زمانی که ادعای اصالح طلبی تبدیل به نقاب 
و پوششی برای اباحی گری، قانون شکنی و دین ستیزی در کشور شد، تاکید بر 
اصولگرایی ضرورت یافت. 14 سال پیش- سال 1378- در حالی که فتنه گران به 
همراه پایگاه مطبوعاتی دشمن و براساس نقشه طراحی شده از سوی سرویس های 
جاسوسی بیگانه آشوب تیر 78 را به راه انداختند، این آقای حسن روحانی بود 
که در سخنرانی راهپیمایی حماسی 23تیر تصریح کرد اراذل و اوباش پست تر و 

حقیرتر از آنند که بتوانند براندازی کنند و باید سرکوب شوند.
چند ماه بعد و در آس�تانه انتخابات مجلس )بهمن 78( در حالی که جریان 
فتنه گر و ساختارشکن، آقای هاشمی را عالیجناب سرخپوش خطاب می کرد یا 
شعار می داد مجلس زوری و ناطق نوری نمی خواهیم، این اصولگرایان بودند که 
در قالب »ائتالف پیروان خط امام و رهبری« از آقایان هاشمی و روحانی در کنار 
چهره هایی چون حداد عادل، محسن رضایی، دانش جعفری، احمدی نژاد، توکلی، 
موح�دی کرمانی، الهام و... حمایت ک�رده و به آنان رای دادند؛ همان گونه که در 
انتخابات مجالس قبلی رای داده بودند. یک دهه بعد وقتی فتنه س�ال 88 رخ 
داد و بعد به خیانت کم س�ابقه دعوت به آشوب در  روز 25 بهمن از سوی سران 
فتنه انجامید، باز هم حسن روحانی بود که با اشاره به همین خیانت گفت »این 
عده با ش�عارهای ضد انقالبی، موجبات خوشحالی و بهره برداری آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و ضد انقالب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف 
ش�دند. این حرکت، یک حرکت ضد اس�المی و ضد ملی بود. حرکت 25 بهمن 
گروهی فریب خورده، کامال محکوم است و قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی 
خود نسبت به این حرکت ضد انقالبی اقدام نماید.« موسوی و کروبی پس از ارتکاب 
آخرین خیانت در دعوت به اغتشاش 25 بهمن بود که در معرض حصر قرار گرفتند.

با این اوصاف خیلی وقاحت می خواهد که جریان فعال در فتنه های 78 و 88 
برای مصادره رئیس جمهور منتخب و آرای وی خیز بردارد. برخی از همان ها البته 
یکی در میان در مصاحبه با رسانه های بیگانه- نظیر مصاحبه آقای »محمد.ن« 
با دویچه وله- یا در برخی محافل خودمانی تصریح می کنند که »متاسفانه مردم 
به یک آخوند و روحانی مضاعف که سینه چاک والیت فقیه است و در برابر آن 
نخواهد ایستاد، رای دادند.« و »خاک بر سر ما که ترقی معکوس کرده ایم«!  اما 
برای خروج از انزوا به رسم همیشگی منافقین، مجبورند خود را همرنگ متن مردم 
و جماعت جا بزنند. آنها این حقیقت را پنهان می کنند که با وجود تحریم انتخابات 
مجلس  نهم و ادعای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، تنها 7 درصد در میزان 
مشارکت تغییر حاصل شد که آن نیز مربوط به تفاوت همیشگی انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری است. حتی اصالح طلبان نیز نمی توانند رای رئیس جمهور منتخب 
را به نام خود کنند چرا که رأی نامزد اول آنان در انتخابات شورای شهر تهران، 
یک دهم آراء کل شرکت کنندگان و یک هجدهم کل واجدین حق رای بوده است. 
در واقع رای آنها همان 8-7 درصدی است که در آخرین نظرسنجی های قبل از 
انتخابات، نصیب نامزد اصالح طلب )آقای عارف( شد و البته نگارنده تاکید دارد 
که حساب این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام )منصوب رهبر معظم انقالب( 

را نیز باید  از حساب فتنه گران فاقد پایگاه اجتماعی متمایز دید.
این نوشته بر آن نیست که از آقای روحانی، یک قدیس اصولگرا بسازد؛ که 
چنین قدیسی- بی عیب و نقص و منزه- را در میان نامزدهای اصولگرا نیز نمی توان 
پیدا کرد و همچنان که رئیس جمهور فعلی دارای نقاط قوت و ضعف است. طبیعتا به 
کارنامه عملکرد نامزد منتخب چه در مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی و چه در دوره 
تصدی مسئولیت مذاکرات هسته ای می توان نقدهایی وارد کرد. طبعا اگر شروع 
اعتمادسازی و رفع ابهامات درباره برنامه هسته ای ایران اقدام حکیمانه ای بود، 
نادرستی اعتماد و خوش بینی بیش از اندازه بعدی به مرور زمان معلوم شد و همین 
موضوع اکنون تبدیل به یک تجربه گران قیمت ملی شده، چنان که رئیس جمهور 
منتخب در اولین مصاحبه مطبوعاتی بر حق غنی سازی ایران تاکید نموده و تصریح 
می کند ما هرگز از حق ملت ایران در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد. روحانی امروز 
یقینا به مراتب کارآزموده تر و دشمن ش�ناس تر از روحانی 10س�ال پیش اس�ت 
همان گونه که محل وثوق و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و همچنان که 
جایی تصریح کرده مطمئن باشید من به نحوی رفتار می کنم که حتی آب در دل  
نظام و رهبری تکان نخورد. او در این 15-10 سال شاهد بوده که افراطیون منافق 
چه معامله دوگانه ای ابتدا با هاشمی و سپس خاتمی کردند و به تعبیر یکی از عناصر 
ضدانقالب نفوذی در دفتر تحکیم وحدت چه »نگاه ساندیسی« به سیاستمداران 

داشته اند؛ محتوا را مکیده و پاکتش را زیر پا گذاشته اند!
اصولگرایان  وفاداران به اصول و آرمان های انقالب، رئیس جمهور جدید را از 
خودشان می دانند حتی اگر در انتخابات به نامزدهای دیگر رای داده باشند. او قرار 
اس�ت یازدهمین دولت جمهوری اسالمی را تشکیل دهد و سکاندار امور اجرایی 
کشور باشد. طبعا اصولگرایان دلیلی نمی بینند این همانی صددرصدی میان اصول 
و رئیس جمهور جدید برقرار کنند همان گونه که چنین نس�بتی نه میان اصول و 
نامزدهای دیگر یا میان اصول و آقای احمدی نژاد برقرار نبوده اس�ت. مسئله این 
است که قانون اساسی مسئولیت و تکالیف بزرگی بر دوش رئیس جمهور قرار داده 
که باید او را به طور همه جانبه در ادای این امانت و مسئولیت بزرگ یاری کرد. به 
تعبیر رهبر معظم انقالب »اداره کش�ور واقعا کار سختی است و همه افراد و همه 
دستگاه ها باید رئیس جمهور برگزیده مردم را یاری کنند.« این مسئولیت اصلی و 
راهبرد کلی اصولگرایان خواهد بود. این مهم، البته مسئولیتی طرفینی است و باید 
مراقبت کرد اتفاقاتی نظیر ماجراجویی های جریان فتنه یا حلقه انحراف بر تعامل 
دولت جدید با سایر دستگاه های حاکمیتی یا نیروهای وفادار به انقالب سایه نیندازد. 
بی تردید همان گونه که دولت های موسوم به سازندگی، اصالحات و عدالت کم یا زیاد 
در مع�رض نفوذطلبی فرصت طلبان و بدخواهان و معارضان با اصل نظام و انقالب 
قرار داشت، دولت موسوم به اعتدال و تدبیر نیز نمی تواند از این طمع نفوذطلبی 
چه در چینش کابینه و چه در تعیین راهبرد و تدوین برنامه ها و جهت گیری ها و 
اولویت بندی ها مستثنا باشد. بدین معنا پیروزی حقیقی رئیس جمهور منتخب جدید 
را باید ان شاءاهلل در مرداد 1396 که پرونده دولت وی  به سرانجام نیکو می رسد، 
به نظاره نشست. سنگ بنای محکم این پیروزی همان منطق الهی است که »قوا 

انفسکم و اهلیکم. خود و اطرافیان و نزدیکان خود را مراقبت کنید.«
تلک االیام نداولها بین الناس. دس�ت به دس�ت ش�دن روزگار قدرت میان 
مردمان، س�نت الهی اس�ت. نه باید سرمست غرور ش�ویم و بالش زیر سر خود 
بگذاریم و نه اینکه مضطرب و متحیر ش�ده و قدرت تمرکز و تدبیر را از دس�ت 
بدهیم. دشمن- از جنس اردوگاه طواغیت و مستکبران- دشمن خبیث همیشگی 
است که اگر دشمنی و مزاحمت نکند، باید ما را شک بیندازد. ملت  ایران پشتگرم 
به وعده های هدایت و نصرت الهی، بن بست ها را گشوده و در طوفان و تالطم به 
برکت نعمت والیت فقیه پیش آمده اس�ت. فرصت انتخابات در کشور ما- فارغ 
از پیروزی ها و ناکامی های ظاهری- فرصت گشایش های مهم برای کشور و نظام 
اس�ت، مشروط بر آن که حماسه ملت به چشم امانت بزرگ نگریسته شود و از 
معرض شبیخون آنها که با مردم و نظام دل صافی ندارند، مصون بماند. باید مراقبت 
بود آنها که در حماسه دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 و 22خرداد 88 خلل ایجاد 
کردند و مهمان های ناخوانده سفره اعتماد و ملت شدند، این بار نتوانند با نفوذ و 
امتیازطلبی و غنیمت انگاری مسئولیت، به دولت جمهوری اسالمی آسیب بزنند و 
در چشم ولی نعمتان کم قدر سازند. چنین مراقبتی است که می تواند دولت جدید 
را در برابر تیرهای تهدید و فش�ار بیگانگان رویین تن کند. در عین حال نباید  
رئیس جمهور محترم را در برابر وقاحت و فشار و طلبکاری قدرت های بیگانه یا 
جریان های فتنه گر و امتیازطلب و قانون شکن تنها گذاشت. دولت، خاکریز و خط 

 مقدم جمهوری اسالمی است.


