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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز از امروز هفته دولت در حالی آغاز می شود که دولت یازدهم اعالم داشته 

عزم خود را جزم کرده تا اولویت اصلی کشور یعنی حل مشکالت اقتصادی را 
در دستور کار قرار داده و با برنامه ریزی و تالش همه جانبه تحقق این خواسته 

بحق رهبری و آحاد مردم را جامه عمل بپوشاند.
از همین روی، چند روز پیش دولت جدید در اولین نشست کابینه بر حل 
مشکالت اقتصادی و معیشتی تمرکز کرد و اولین مصوبه دولت در راستای 

تامین کاالهای اساسی مردم بود.
رئیس جمهور محترم نیز در آن جلسه تاکید کرد که اولویت همه اعضای 

دولت، بهبود معیشت مردم است.
پیش از آن مجلس شلورای اسلالمی و نمایندگان محترم هم با رای باال 
به تیم اقتصادی دولت در جلسه رای اعتماد، نشان دادند خواستار تعامل با 
دولت یازدهم در جهت اولویت اصلی کشور و حل مشکالت اقتصادی هستند.
در همین راستا، قوه قضائیه نیز بر همکاری و تعامل بر دولت تاکید کرده و 
مقامات ارشد این قوه بخصوص بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید ویژه دارند.
انتشلار احکام قطعی گروهی از متهملان پرونده اختالس از بیمه ایران 
و صلدور احکام سلنگین و قاطعانه حبس ابد، جلزای نقدی میلیاردی و رد 
مال در این باره را می توان نشلانه ای از آمادگی دسلتگاه قضایی در مبارزه 
با مفاسلد اقتصادی دانسلت که بدون تردید نقش موثری در حل مشکالت 
اقتصادی خواهد داشلت. چرا که سالمت و امنیت اقتصادی در گرو برخورد 
بلا اختالس گران، باندهای مافیایی اقتصادی و غارتگران بیت المال و حقوق 
مردم است این برخورد در صورتی که با قاطعیت انجام پذیرد در نقطه مقابل 
خود،  بستر و چرخه فعالیت اقتصادی سالم و حالل را برای تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی فراهم می آورد.
با این حسلاب و در شلرایطی که هر سله قوه قول داده اند تا با تعامل با 
یکدیگر همه انرژی ها و ظرفیت ها را به سوی اولویت اصلی کشور سوق دهند 
آنچه که خطرناک است و می تواند خدای ناکرده پاشنه آشیل این عزم مبارک 
قوا و نهادهای کشور باشد، غفلت از  توطئه ها و دسیسه های دشمن است که 
پروژه منحرف کردن اولویت اصلی کشور را تدارک و ساماندهی کرده است.
بی تردیلد پلروژه توطئه آمیلز دشلمن در اتاق های فکلر آمریکایی- 
صهیونیسلتی به منظور به حاشلیه راندن اولویت اصلی کشورمان طراحی 
شلده و ابعلاد پنهان و محرمانله ای دارد که بطور مشلخص زندگی مردم را 

نشانه گرفته است.
املا رصد آشلکار رفتار و گفتار حریف در جنلگ اقتصادی با جمهوری 
اسلالمی حاکی از آن اسلت که این جنگ تنها در حوزه تشدید تحریم ها و 
افزایش فشارهای اقتصادی نیست. بلکه مکمل آن طراحی و تعبیه یک جنگ 
نرم اقتصادی اسلت. شواهد و قرائن به وضوح نشان می دهد این جنگ نرم 
اقتصادی مبتنی بر عملیات های روانی و رسلانه ای حریف بر ضد جمهوری 
اسالمی است که در این میان برنامه ها و اراده دولت یازدهم در حل مشکالت 

اقتصادی و بهبود معیشت مردم را نشانه رفته اند.
به عبارت روشن تر، دشمن پس از شکست در انتخابات 24 خرداد که دل 
به »کاهش مشارکت« و »چالش در رقابت« بسته بود و امید داشت انتخابات 
ایلران را به نقطه ای برای امتیازگیری از نظام تبدیل کند؛ اکنون می خواهد 
برنامه اصلی دولت که ترجمان تأکیدات رهبری و خواسته بحق مردم است 

را با عملیات روانی و رسانه ای مورد هدف قرار بدهد.
اکنلون سلؤالی که به میان می آید این اسلت که ایلن عملیات روانی و 
رسانه ای در چه قالبی پیش کشیده می شود؟ چگونه و با چه سناریویی خط 
تأثیرگذاری بر ذهن مسئوالن اجرایی و مقامات ارشد دولتی دنبال می شود؟ 
از چله داالن هلا و کانال هایی عده ای را در داخل به بازی می گیرند تا جدول 

دشمن را پرکنند؟
روش ها و شلیوه های منحرف کردن دولت یازدهم از جهت گیری اصلی 
کشور و تمرکز بر حل مشکالت اقتصادی و معیشتی به چه صورت خواهد بود 
و پمپاژ رسانه ای آن چگونه کلید خواهد خورد؟ در این باره گفتنی است که؛ 
1- هدف عملیات روانی و رسلانه ای دشمن که طی هفته های اخیر اوج 
گرفته و بصورت زنجیره ای و هماهنگ شده بروز و ظهور کرده است منفعل 
کلردن تیلم اقتصادی دولت یازدهلم در تحقق حل مشلکالت اقتصادی و 

معیشتی مردم است.
گزارش ها و اخبار جهت دار بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، العربیه 
تا صدها سایت ضدانقالب و اپوزیسیون خارج نشین بر این محور تمرکز دارد 
که القاء نماید دولت جدید در حل مشکالت اقتصادی با بن بست روبرو شده 

و علت آن تحریم های به اصطالح فلج کننده و گزنده آمریکا بوده است.!
در این عملیات روانی و رسانه ای اثر تحریم ها بر بروز و ظهور مشکالت 
اقتصادی در مقیاسلی غیرمنطقی به تصویر کشیده می شود که با واقعیات 

اقتصادی و نظرات کارشناسی همخوانی ندارد.
ناگفته پیداست که تحریم های وحشیانه غربی ها بر ضد جمهوری اسالمی 
سبب شده تا برخی مشکالت اقتصادی در کشور بوجود آید ولی دشمن با 
عملیات روانی و رسانه ای و بزرگ نمایی می کوشد اثر تحریم ها را چند برابر 

آنچه واقعا هست القاء کند.
 نتیجله و خروجلی این عملیات روانی و رسلانه ای ایلن خواهد بود که 
دولت و بخصوص تیم اقتصادی، پیشلاپیش احسلاس کند که خالقیت ها و 
برنامه ریزی های اقتصادی بی فایده بوده و حل مشکل در جای دیگری است.
ظاهرا دولت یازدهم مغلوب این بازی روانی و عملیات رسانه ای دشمن 
نشلده است و حتی در اولین جلسله هیئت دولت، رئیس جمهور محترم با 
هوشمندی اعالم کرد که تیم اقتصادی دولت در هفته 2 بار تشکیل جلسه 
خواهد داد تا برای تمامی مشکالت به جزئیات و در نهایت دقت برنامه ریزی 

کند.
2- حریف در پروژه عملیات روانی و رسانه ای خود به دنبال آن است که 
با فضاسازی جا بیندازد راه حل مشکالت اقتصادی و معیشتی، نه در عرصه 

»اقتصاد« که در پهنه »سیاست خارجی و دیپلماسی« است.
این فضاسازی که با پمپاژ سنگین رسانه ای دشمن مقارن شده است تالش 
می کند بر ذهن مسئوالن قوه اجرایی کشورمان اثر بگذارد که حل مشکالت 
اقتصادی برعهده دیپلمات ها است و اقتصاددانان باید چشم انتظار آنها باشند.
البته یکی از معانی روشلن این تکاپوی دشلمن آن اسلت که بقبوالند 
تحریم هلا خارج از تصورات و ارزیابی هلای اقتصادی اثر کرده و راه حل این 

است که برای توقف تحریم ها، ایران از حقوق مسلم خود کوتاه بیاید.
ایلن ادعای بزرگ و بدون سلند در حالی اسلت که برخی رسلانه های 
آمریکایی مانند واشنگتن پسلت اعتراف دسلتگاه ها و مقامات امنیتی کاخ 
سلفید را به بیلرون درز دادند که؛ »تحریم ها نتوانسلته التهابات اقتصادی 
تا سلرحد ناآرامی هلای اجتماعی ایجاد کنلد و رهبران ایلران نیز رفتار و 

محاسبات شان تغییر نیافته است.«
3- الیه دیگری از عملیات روانی و رسانه ای دشمن برای منحرف کردن 
دولت در حرکت به سوی حل مشکالت اقتصادی این است که دستور کارهای 

فرعی و بعضا جعلی را در فضای رسانه ای و مجازی برجسته  کند.
بله عنلوان نمونه این روزها رسلانه های بیگانه و معانلد از دویچه وله تا 
واشنگتن پست و ده ها سایت و رسانه به اصطالح حقوق بشری، تالش می کنند 

تا حرکت دولت را به سمت و سوی مسائل حاشیه ای و جنجالی بکشانند.
عجیب نیست که واشنگتن پست طی گزارشی و در اقدامی مداخله جویانه 
در امور کشلورمان، اولویت دولت را آزادی برخی از محکومان قضایی القاء 
می کند که به صورت قانونی و در فرآیند آیین دادرسلی محاکم، محاکمه و 

مجازات شده اند.
پیشنهادهایی چون تاسلیس وزارتخانه زنان و معاونت اقوام در کابینه 

یازدهم از سوی رسانه های ضد انقالب در همین راستاست.
4- متاسلفانه جماعتی در داخلل آدرس های حریف را پیگیری کرده و 
جدول دشمن را پر می کنند که همپوشانی برخی از مطالب نشریات زنجیره ای 

با محتوا و سوژه های رسانه های بیگانه جای شرم و ندامت دارد.
بلدون کمترین تردیدی بایلد گفت این جماعلت نمی توانند- بخوانید 

صالحیت ندارند- یار رئیس جمهور و دولت محترم باشند.
نگاه این جماعت که به شلواهد و قرائن غیرقابل انکار پیوست می باشد 
تنها بر این است که منفعالنه و عجزآلود دل به بیرون ببندند  این در حالی 
است که حل مشکالت اقتصادی به عنوان اولویت اصلی کشور در گرو تولید 
و تحرک اقتصادی و بکارگیری مدیریت خالقانه و جهادی و عزم ملی است.
به تعبیر راهگشلای رهبر معظم انقالب در مراسلم تنفیذ رئیس دولت 
یازدهم، »باید هرچه می توانیم خود را در داخل مقتدر کنیم و دل به بیرون 
نبندیم چرا که هرکس به بیرون دل ببندد وقتی با فشلارها مواجه می شود 

خلع سالح می شود.«

فرمایش...خلعسالحنمیشویم

حسامالدینبرومند

* آق��ای روحان��ی اولین برنامه دولت را کنترل ت��ورم و گرانی و بهبود 
معیش��ت مردم قرار داده اند امیدوارم با انتخاب مدیران بی حاش��یه، در 
این امر خداپسندانه موفق باشند. اما اگر دولت گرفتار مسائل سیاسی و 
جناحی افراد جدید الورود گردد، مطمئنا وقت و زمانی برای رفع مشکالت 

مردم باقی نخواهد ماند.
نصیری از مشهد مقدس
* وزیر محترم اطالعات بدون مشورت با سیاستمداران و دلسوزان نظام 
و فی البداهه فراخوان به اپوزیسیون خارج از کشور آن هم در هفته اول 
شروع به کارش می دهد و به نوعی عفو عمومی به کسانی که مهر خیانت 
بر چهره دارند می دهد. ای کاش به جای این حرکت ناموزون اعالم بیزاری 

و برائت از غلط انجام شده را از آنها می خواست.
طالعی
* یکی از نمایندگان دوره ششم مجلس گفته هاشمی خار چشم افراطیون 
است. در جواب ایشان باید گفت قاعدتا افراطیون باید خود شما نمایندگان 
مجلس ششم باشید. که با عالیجناب سرخ پوش خواندن آقای هاشمی، 
ایش��ان را ترور ش��خصیت کردید، به مجلس راه ندادید و خالصه کاری 
کردید که مجلس ششم به عنوان یک لکه ننگ به پیشانی نظام باقی ماند.
سوری از تهران
* این همه هجمه علیه روزنامه کیهان که با خبررسانی و تحلیل رویدادها 
سهم قابل توجهی در هوشیاری مردم دارد بی دلیل نیست. کیهان حکم 
دیده بان انقالب را پیدا کرده پس دشمن دارد. دشمن هم دشمنی می کند.
0936---1969

* هر گاه سایت فتنه گر انتخاب را مطالعه می کنم امکان ندارد که علیه 
آقای شریعتمداری مطلبی منعکس نکرده باشد. برای ما رزمندگان حمله 
این س��ایت فتنه گر به ایش��ان باعث افتخار است و آن را نشانه درستی 
راهم��ان می دانیم که کیهان دنبال می کن��د. اگر اهل فتنه آمریکایی-
اس��رائیلی از کیهان تعریف می کردند نگران کننده بود. گویی نوک قلم 

کیهان بر قلب سیاه اصحاب فتنه می نشیند.
قلی زاده از زنجان
* دهن کجی آقای احمدی نژاد به مجلس در قضیه مشایی یادمان نرفته 
اس��ت. از نمایندگان مجلس می خواهی��م از هم اکنون جلوی این گونه 
رفتارها را بگیرند. از آقای روحانی بپرسید این بود جواب همکاری مجلس 

با دولت در رای اعتماد به وزرا؟!
حکیمی
* قرار دادن اشتباه چند مامور در اداره بازداشتگاه کهریزک در کنار برنامه 
عملیاتی چندین ماهه با هدف براندازی نظام با آن همه خسارت مادی 
و معنوی که روی دست کشور گذاشت قیاس مع الفارق و نوعی مغالطه 
می باش��د چه بس��ا با این ساده اندیشی راه نفوذ فتنه گران در پست های 

مدیریتی باز بشود و موجب آتش فتنه در آینده گردد.
0913---4870
* کسانی که می گفتند مجلس در راس امور است حاال که پیام مجلس 
را در مورد فتنه گران ش��نیدند چرا باز هم از وزرایی که به همین دلیل 

رای نیاوردند حمایت می کنند؟
0912---7543

* انتصاب آقای نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی عالوه بر دل س��رد نمودن اهالی فرهنگ زیبنده کش��ور 
متمدنی مثل ایران نیس��ت کاش مجلس تسامح نمی کرد و برخی وزرا 
با رای ناپلئونی تایید نمی ش��دند. به آقای روحانی عرض می کنم حلقه 
انحرافی در دور دوم دولت دکتر احمدی نژاد خودش را نشان داد، شما 

مراقب باشید در همین اول کار گرفتار این حلقه انحصاری نشوید.
0912---8995

* آقای روحانی ریاس��ت محترم جمهوری هفته گذش��ته در مصاحبه 
خویش اعالم کردند بی سامانی قیمت دارو در کشور، از طریق اختصاص 
ارز مرجع س��امان پیدا می کند ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده بلکه 
قیمت فعلی دارو در بازار به سه برابر افزایش یافته است. پس تاثیر این 

مصاحبه ها را در کجا باید ببینیم.
دکتر طوسی زاده از اصفهان
* چرا رئیس بنیاد شهید و ایثارگران انتخاب نمی شود تا نسبت به پرداخت 
حقوق ایثارگرانی که بیش از دو دهه انتظار دریافت حق ایثارگری خود 

را دارند اقدام نماید.
یک هموطن
* با تش��کر از نیروی انتظامی در مورد پالک ویژه جانبازان، درخواست 
می شود به جای آرم ویلچر روی پالک همان طور که در اسناد راهنمایی 
و رانندگ��ی آمده از حرف »ژ« اس��تفاده نمایند. وضعیت فعلی انعکاس 

خوبی در جامعه ندارد.
0912---6081

* از مسئولین استان مرکزی انتظار می رود فکری به حال وضعیت وخیم 
آلودگی هوای کالن ش��هر اراک نمایند که وضعیت آن بس��یار بغرنج و 

غیرقابل تحمل است.
0918---7641

* از کس��به الله زار تقاطع خیابان جمهوری اس��المی هستیم. گالیه ما 
مربوط به تخریب غیرفنی و کارشناس��ی نشده ساختمان سینما ارم در 
خیابان الله زار اس��ت. افرادی که مجوز تغییر کاربری این س��اختمان را 
گرفته اند هیچ توجهی به ساختمان های اطراف ندارند. هر لحظه امکان 
وقوع حادثه خس��ارت بار جان��ی و مالی وج��ود دارد. تعجب می کنیم 
که مس��ئولین ش��هرداری چرا به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل 

نمی کنند.
تعدادی از کسبه خیابان الله زار
* طوری شده که برای تهیه داروهای معمولی هم باید از سازمان غذا و 
دارو مجوز گرفته ش��ود. به نظر می رسد یک عده به بهانه تحریم دنبال 

سوءاستفاده و کسب درآمد از راه غیرقانونی هستند.
0914---6654

* ساخت پل شهرستان تالش بیش از حد به طول انجامیده نظر به اینکه 
هر روز در این مسیر ترافیک سنگینی به وجود می آید. درخواست تسریع 

در ساخت این پل را داریم امیدواریم مساعدت بشود.
0912---5908

* مجل��س تصویب کرده به خانم های��ی که زایمان می کنند 9 ماه و به 
همسران آنها دو هفته مرخصی داده شود ولی در عمل اجرا نمی شود چرا؟
0936---7306

* پیش��نهاد می کنم دول��ت با قید قیمت امالک مس��کونی، تجاری و 
کشاورزی در حاشیه قبوض آب و برق، گاز و تلفن مانع  از افزایش لجام 
گس��یخته قیمت های فروش و اجاره ملک بشود. این کار شدنی است و 

در صورت اجرا کمک بزرگی به مردم می شود.
0916---4819

* در جاده های س��یاهکل و دیلمان در اس��تان گیالن دو مشکل وجود 
دارد اول اینکه خط کش��ی وسط جاده کامل نیست در نتیجه به هنگام 
مه آلود بودن جاده رانندگی با خطر همراه اس��ت. مشکل دوم مربوط به 
قسمت های تعریض شده جاده می شود که آسفالت  آنها از بین رفته است.
آب پیکر
* در مراجعه ای که به دیوان عدالت اداری داش��تم از کثرت مراجعین 
متحیر ش��دم، در کنار جذب تع��داد 1000 قاضی در قوه قضائیه لطف 
کنید نسبت به توسعه کمی دیوان عدالت اداری یعنی راه اندازی شعبات 
این دیوان در شهرس��تان ها نیز اقدام نمایند تا مثل االن همه مراجعات 

متمرکز در دیوان عدالت اداری تهران نشود.
صباری

مگر شما برای تغییر دولت
خون به پا نکردید؟!

»مردم در انتخابات ایران کاری کردند که در کشورهای دیگر 
برای آن باید خونها ریخته شود.«

این مطلب را هاشمی رفسنجانی در مراسم روز پزشک در تاالر 
وزارت کشور عنوان کرد. وی هر چند در آغاز سخنانش گفته بود 
قصد ندارد س��خنان سیاسی بزند، اما با تغییر موضوع جلسه به 
موضوع انتخابات پرداخت و گفت: مردم خسته شده بودند؛ به هر 
دلیلی طبقات مختلف مردم خسته شدند و خودشان مسئله را حل 
کردند. همه کار من این بود که در همین ساختمان اسم نوشتم 
ب��رای انتخابات و یک کلمه هم مصاحبه هم نکردم نه تبلیغی و 

نه حرفی. حتی ستادها بعداً شروع به کار کردند.
هاش��می گفت: بعد از ثبت نام من در انتخابات اس ام اس آمد 
که تو صوراس��رافیل درست کردی، حتی در روستاها هم مردم 

امیدوار شده اند. اما این انتخابات کار مردم بود.
وی در عین حال گفت: مردم به دلیل مسائلی در زندگی شان 
ب��ه نتیجه رس��یده بودند که باید تغییری بوج��ود آید. تغییر نه 
در نظام، مردم به نظام و والیت عالقمندند. اس��الم را دوس��ت 
دارند، تشیع را دوست دارند. اما می خواستند در شرایط زندگی 
و معیش��تی و روابط خارجی تغییراتی بوجود بیاید. و از طرفی 
مس��ائل امنیتی که موجب ناراحت��ی بود پس از جهات مختلف 

تغییر می خواستند و کارشان را کردند.
هاشمی رفس��نجانی گفت: شرایط امنیتی که ایجاد شده بود 
حتی مردمی که مشکل مالی برای زندگی نداشتند را با تلخکامی 

مواجه کرد.
وی در ادامه گفت: باید قدر این مردم را دانست. مردم ما کاری 
کردند که در کشورهای دیگر برای رسیدن به آن باید خونها ریخته 
ش��ود، اما مردم فقط در ایران چند س��اعت در انتخابات شرکت 
کردند و تغییر بوجود آمد. وقتی مردم دیدند من از میدان در رفتم 
آنها راه خود را ادامه دادند. اکنون مردم باید قدر این دس��تاورد 
خ��ود را بدانن��د زیرا آنها کار بزرگی کردند. نظام هم به خوبی با 
ای��ن رای مردم همراهی کرد. رهبری هم گفتند رای حق الناس 
اس��ت و همین نش��ان داد به مسئوالن که اگر بخواهند دخالتی 
بکنند حقی گردنش��ان می افتد. همین حرف یعنی در دوره های 

آینده هم امیدواریم انتخابات سالم برگزار شود.
هاشمی همچنین در دیدار گروهی مردم از استان کهگیلویه با 
اشاره به حماسه انتخابات اظهار داشت: کار اصلی را مردم کردند 
و با رای و حضور خود نشان دادند که به چه جریان و خط فکری 

تمایل دارند و از چه منزجرند.
وی به قداس��ت و ارزش حق ا   لناس در نزد خداوند اشاره کرد 
و به عنوان مصداق خاطرنشان کرد: در زمان حضرت موسی)ع( 
ف��ردی که ادعای پیامبری داش��ت و گروه��ی را منحرف کرده 
بود پس از پش��یمانی از عملکرد خود نزد حضرت موس��ی رفت 
و درخواس��ت عفو از خداوند کرد. به حضرت موسی ندا آمد این 
شخص باید همه کسانی را که بدست وی منحرف شده اند را از 

گمراهی نجات دهد تا عفو شود.
وی افزود: حال اگر ش��خص یا گروهی به واس��طه تقصیر یا 
تصمیم��ات غلط عامدانه خود، به فرد یا جمعی ظلم کردند و یا 
حقی ضایع ش��د عالوه بر توبه به درگاه خداوند، باید در جهت 

احقاق حقوق ضایع شده نیز اقدام کنند.
این اظهارات آقای هاشمی البته حکم علیه خویش و به مصداق 
»اعتراف العقالء علی انفسهم« است. چه اینکه رای مردم به رقیب 
وی در سال 84 و تثبیت و تکرار آن در سال 88 نیز رای به تغییر 
و اع��الم انزجار از یک جریان- به تعبیر آقای هاش��می- بود اما 
عملکرد دانسته و ندانسته آقای هاشمی و طیف مدعی حمایت 
از وی باعث اردوکش��ی خیابانی و ایجاد آشوب و فتنه در کشور 
شد که اگر تدبیر رهبر معظم انقالب و بصیرت ملت هوشیار ایران 

نبود حتماً کش��ور را به درون پرتگاه ساخته شده از سوی سازمان 
فتنه خارجی و داخلی سوق می داد.

ثانیاً انصاف و عدالت و کرامت به این است که رای مردم همواره 
و در کش��ورهای مختلف فارغ  از اینکه مورد پسند یا ناپسند وله یا 
علیه ناظر سیاسی باشد، محترم شمرده و تکریم شود، نه اینکه یک 
بار تمجید و یکبار- ولو در مقیاس 25 میلیون نفر- زیر پا گذاشته 
و علیه آن اغتش��اش ترتیب داده شود. در واقع جریان فتنه از آغاز 
دولت احمدی نژاد بنای تخریب و زمین زدن وی را داشت و در این 
باره از هیچ چیز دریغ نکرد و متاس��فانه آقای هاش��می نیز در این 

مسیر از سوی همان جریان آلوده به بازی گرفته شد.
ثالثاً آقای هاش��می پیش از این خود را به رای مردم گذاشته و 
منطقاً نمی تواند رای 50/7 درصد رای دهندگان به دکتر روحانی را 

به نام خود مصادره کند.
رابع��اً دخال��ت برخ��ی اعض��ای خان��واده آقای هاش��می در 
فتنه انگیزی ه��ای زنجیره ای و متعاقب��اً پیگرد حقوقی آنها را نباید 
به پای احس��اس ناامنی از سوی مردم نوشت و این در حالی است 
که همین افراد به انضمام س��ازمان فتن��ه، برای ماه ها فضا را برای 
زندگی مردم ناامن کرده و دشمنان نظام و انقالب را برای هتاکی 

و ساختارشکنی، جسور کردند.
خامساً آقای هاشمی برای عمل به حدیث درستی که روایت کرده 
سزاوارتر است و حداقل جبران آن جفای بزرگ در حق کشور و نظام 
و مردم این است که صادقانه به مردم گفته شود نظام امانتدار رای 
مردم در سال 1392- آن هم با تفاضل 0/7 درصد یعنی 270 هزار 
رای- همان نظام س��ال 1388 است که در آن رئیس جمهور با 63 
درصد آرا )25 میلیون رای( انتخاب شد اما برخی حب و بغض ها و 
همپیمان ها در کنار تحریک برخی اطرافیان باعث بی انصافی و تلخ 

کردن جشن انتخاباتی 40 میلیونی به کام مردم شد.
سادساً آقای هاشمی امروز ظاهراً با آقای ناطق نوری ائتالف کرد.

ام��ا در س��ال 1376 در خطبه های نمازجمع��ه- در حالی که 
خود رئیس دولت بود و انتخابات زیر نظر وزارت کشور وی برگزار 
می ش��د- به القای تقلب پرداخت و ناطق نوری را پیشاپیش بازنده 
انتخابات کرد. تکرار این روش غیراخالقی و غیرقانونی باعث تحمیل 
هزینه های گزاف، کش��ور در س��ال 88 شد سؤال این است که آن 

هزینه ها چگونه قابل جبران است؟!
کمرنگ شدن نقش وزیر کشور

در انتخاب استانداران
اختیار انتخاب اس��تانداران از وزیر کش��ور به کمیته ای 4 نفره 

واگذار شده است.
یک س��ایت اصالح طلب حامی دولت خبر داد که برای تعیین 

استانداران کمیته 4 نفره تشکیل شده است.
به گزارش روز نو، این کمیته متش��کل از اس��حاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور، رضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور و علی 
یونسی، معاون سیاسی امنیتی رئیس جمهور است که قرار است از 
میان گزینه های موجود استانداران سراسر کشور را انتخاب کنند و 

به هیأت وزیران معرفی کنند.
گفته می ش��ود یونس��ی که با مخالفت های جدی برای تصدی 
وزارت کش��ور یا اطالعات روبرو ب��ود، در جایگاهی قرار گرفته که 

عماًل این دو وزارتخانه مهم زیر نظارت وی باشند.
مرور زمان نش��ان خواهد داد که آیا استقالل نظر وزرایی نظیر 
اطالعات و کشور در درون کابینه محترم شمرده خواهد شد یا قرار 
است برخی مداخله های نامعقول که در دولت قبلی از سوی رئیس 
دفتر رئیس جمهور وقت انجام می گرفت، این بار به ش��کلی دیگر 

بازتولید شود؟

یادآور می شود پیش از این در دولت اصالحات نیز رسم بر این 
ب��ود که برای اخذ رأی اعتم��اد از مجلس و حفظ وجهه ظاهری، 
 وزرایی نه چندان تابلو در عرصه افراط و تندروی معرفی شوند اما 
با تحمیل معاونان و مدیران تندرو به آنان، عماًل امور وزارتخانه هایی 

نظیر اطالعات و کشور و... دست جریان تندرو بیفتد.
خروج از حاکمیتی ها

از در پشتی به ارشاد برمی گردند؟!
برخ��ی مدیران وزارت ارش��اد در دوران وزارت مهاجرانی که 
همزمان با اس��تعفای وی و در حمایت از او اس��تعفا داده بودند، 

قرار است در پست های کلیدی وزارت ارشاد منصوب شوند.
به گزارش جهان، علی مرادخانی که در زمان وزارت خاتمی 
در وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد اس��المی تا دوره دوم اصالحات 
مدیر مرکز موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی بوده از 
جدی ترین گزینه های تص��دی معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی اس��ت. وی مورد حمایت اصالح طلبان بوده و از 
جمله مدیرانی است که همزمان با استعفای مهاجرانی از وزارت 
ارش��اد به همراه تنی چند از مدیران منصوب مهاجرانی، استعفا 
ک��رد. مرادخانی به هم��راه کاظمی معاون هنری وقت، از جمله 
مدیرانی بودند که برای حمایت از مهاجرانی، از همکاری با وزیر 
جایگزین او )مسجدجامعی( امتناع کرده و با ارائه استعفانامه از 

وزارت ارشاد کنار کشیدند.
به گزارش جهان نیوز، از جمله اتفاقاتی که در دوره مدیریت 
او در دوره اصالحات، موجب نگرانی صاحب نظران ش��د اعطای 
مجوز تولید آثار سخیف موسیقایی توسط مرکز موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بود که تاثیر بسیاری در تنزل موسیقی 

اصیل و گسترش آثار نازل داشت.
همچنین خبر رس��یده که مهندس کاظم��ی معاون هنری 
زمان وزارت مهاجرانی نیز قرار اس��ت به عنوان معاون سینمایی 

منصوب شود.
معاون اول روحانی
یا دلباخته خاتمی؟!

رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم دیدار وزیر ارشاد با اهالی 
فرهنگ و هنر، دوبار به جای دکتر حسن روحانی، خاتمی را به 

عنوان رئیس جمهور معرفی کرد!
جهانگیری در بخشی از سخنانش در این دیدار گفت: گفتمانی 
که در دولت آقای خاتمی شکل گرفت با عنوان تدبیر و امید دو 
مؤلفه اصلی داشت که با شاخصه مختلفی شناخته می شدند. اینها 
پارامترهایی هستند که دولت آقای خاتمی نیز باید به آنها بپردازد.

پس از این س��خنان برخی حاضران اسم دکتر روحانی را به 
زبان آوردند و اشتباه جهانگیری را به او متذکر شدند که معاون 
اول رئیس جمهور در واکنش گفت: 8 س��ال کار در دولت آقای 
خاتمی و 8 س��ال اخیر که در کنارش��ان ب��ودم باعث بروز این 

اشتباهات می شود.
جهانگیری اما در ادامه س��خنانش مجدداً اس��م سید محمد 
خاتمی را به جای حس��ن روحانی ب��ه زبان آورد که چند نفر از 
حضار برای او کف زدند و جهانگیری گفت: اس��م آقای خاتمی 
با شما گره خورده است. آقای روحانی سعی دارد به جای اینکه 

فرهنگ را دولتی کند، دولت را فرهنگی کند.
شایان ذکر است جهانگیری وزیر صنایع دولت اصالحات و از 
افرادی است که همزمان به کارگزاران و حزب مشارکت نزدیک 
است. او در انتخابات اخیر قصد نامزدی داشت که به خاطر ثبت نام 

هاشمی منصرف شد و به ستاد انتخاباتی وی پیوست.
س��رکردن جهانگی��ری در ح��ال و ه��وای مدیریت خاتمی 
بی ش��باهت به ماجرای س��ریال طنز سلطان و شبان نیست. در 
یکی از دیالوگ های این مجموعه، شاه به سلطان بانو که زیادی 
به وزیر اعظم نزدیک شده بود و به شاه اعتنا نمی کرد می گوید ما 
نفهمیدیم شما سلطان بانوی مایید یا سلطان بانوی وزیر اعظم؟!

در حالی که 10 شلهریورماه 
ماموریت علی اصغر سلطانیه به 
عنوان نماینده ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین به 
اتمام می رسد رسانه های خبری 
گمانه زنی هلای خلود را درباره 
جانشین سلطانیه آغاز کرده اند.
سلطانیه در گفت و گو با ایسنا با 
تائید خبر پایان ماموریتش در وین 
گفت: 10 شهریور پایان ماموریتم در 
وین است و به کشور بازمی گردم و 
افتخار می کنم که به عنوان سرباز 
کوچ��ک خط مقدم انج��ام وظیفه 
کردم و این خدمت را مدیون اعتماد 
و حمایت مردم کش��ورم و مقامات 

عالی هستم.
وی افزود: ب��رای انجام وظایف 
دیگ��ر از ه��ر کج��ا ک��ه باش��د با 

خوشحالی به وطنم بازمی گردم.
سلطانیه دانش آموخته دانشگاه 
ایالتی یوتا در رشته فیزیک هسته ای 
اس��ت که از اردیبهشت 1385 به 
عن��وان نماین��ده ای��ران در آژانس 
بین المللی اتمی و دیگر سازمان ها 
از س��وی دکتر محمود احمدی نژاد 

رئیس جمهور وقت منصوب شد.
تکذیب انتصاب سفیر ایران 
در مسکو به جای سلطانیه

در حال��ی ک��ه س��ایت خبری 

ص��دای روس��یه به نق��ل از منابع 
نزدیک به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از انتصاب محمدرضا سجادی 
س��فیر ای��ران در روس��یه به جای 
سلطانیه خبر داده بود، خود سجادی 
در گفت وگو با فارس اخبار منتشر 
ش��ده مبنی بر انتصابش به عنوان 
نماین��ده دائم ای��ران در آژانس را 

تکذیب کرد.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه موضوع 
هسته ای تخصص من نیست، گفت: 
نمی دانم چه منبعی چنین اظهاراتی 

را بیان کرده است.
یک احتمال دیگر 

برای گزینه جایگزینی سلطانیه
گفته می شود رئیس اداره خلع 
سالح وزارت امور خارجه نیز یکی 

از گزینه هایی اس��ت ک��ه از وی به 
عنوان جانشین علی اصغر سلطانیه 

در رسانه ها یاد می شود.
رضا نجفی فعالیت های بسیاری 
در حوزه خلع سالح و عدم اشاعه در 
سازمان ملل و نیز آژانس بین المللی 

انرژی اتمی داشته است.
احتمال این جایگزینی تا آنجا 
قوت یافته که گفته می ش��ود حکم 
نجفی صادر شده و وی 20 روز است 

که به وین رفته است.
از جمل��ه کارشناس��ان و  وی 
مسئوالن وزارت خارجه است که در 
کمیته اصلی کنفرانس بازنگری در 
معاهده ان .پی.تی که اردیبهشت ماه 
س��ال جاری برگزار ش��د، شرکت 

داشت.

گمانههادربارهجانشینسلطانیه
درآژانسبینالمللیانرژیاتمی

صهیونیسلتی  روزنامله 
جروزاللم پسلت در مقاله ای 
نوشلت: روند پیشلرفت های 
استراتژیک ایران سیاست های 
امپریالیستی آمریکا در جهان 

را به شکست کشانده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
در مقال��ه روزنامه صهیونیس��تی 
جروزال��م پس��ت آم��ده اس��ت: 
تحلیلگران سیاسی معتقدند روند 
تج��اوزات و دخالت ه��ای آمریکا 
در امور کش��ورهای خاورمیانه از 
آنجا اوج گرف��ت که »جمهوری 
اس��المی ای��ران« پ��س از پایان 
جنگ تحمیلی هشت ساله خود 
روند پیش��رونده ای را در منطقه 
آغ��از نمود. این پیش��رفت ها هم 
در زمینه اس��تراتژیک بوده و هم 
زمینه های اقتصادی، سیاس��ی و 

علمی. همین موضوع واش��نگتن 
را ب��ر آن داش��ته تصمیمی برای 
کنترل نامحسوس وقایع منطقه 
از نزدیک داش��ته باشد. بهترین 
راه کنترل حضور در کشورهایی 
است که با ایران هم مرز هستند.
در ادامه این مقاله آمده است:  
در س��ال های بع��د، قدرتمن��دی 
ای��ران ب��ه همین م��وارد منتهی 
نشد. همکاری و مشارکت نزدیک 
تهران ب��ا حزب اهلل لبنان، حماس 
در فلس��طین، دول��ت س��وریه و 
تعدادی دیگر از دولت های منطقه 
و جهان موجب تقویت جبهه ضد 
آمریکایی و ضد اسرائیلی گردید. 
این جبهه ک��ه اکنون به - جبهه 
مقاوم��ت- ش��هرت دارد بارها از 
سوی کشورهای غربی مورد تهاجم 
لفظی قرار گرفته و حتی ایران در 

دوران ریاس��ت جمه��وری بوش 
بعنوان »محور شرارت« نام گرفت.

در پایان این مقاله آمده است: 
س��ال 2009 فرا رسید و »باراک 
اوبام��ا« بعن��وان ف��ردی جوان، 
ایده آل گرا و مخالف سیاست های 
جنگ طلبانه ب��وش در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمری��کا پیروز 
شد. وی نخستین فرد دورگه ای 
ب��ود ک��ه رئیس جمه��ور آمریکا 
اوباما سیاست »تغییر«  می شود. 
را شعار انتخاباتی خود قرار داد و 
توانست خیل عظیمی از منتقدان 
و  جنگ افروزان��ه  سیاس��ت های 
خش��ن بوش را به خ��ود جذب 
کن��د. تح��ول در سیاس��ت های 
بین المللی کاخ سفید و راهنمایی 
وقای��ع دموکراتی��ک دنی��ا بطور 
غیرمستقیم از دیگر ادعاهایی بود 

که اوباما برای فریب رای دهندگان 
آمریکای��ی از آن اس��تفاده کرد. 
ای��ن ادعاها ب��ا فاصل��ه کمتر از 
چهار سال بر همگان روشن شد. 
افغانستان و لیبی نمونه های بارزی 
از شکست اظهاراتی بود که برای 
اوباما تنها در حد »ش��عار« باقی 
ماند و وی هرگز نتوانس��ت آنچه 
در س��خنرانی ها بی��ان می نماید 
اج��را کند. س��خنان وی همواره 
از آرامش، صلح و دموکراسی در 
دنیا حاکی است اما عمال چیزی 
ج��ز جنگ و مداخله و خونریزی 
از سیاست های آمریکا دیده نشده 

است.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست:

پیشرفتهایاستراتژیکایران
نفوذآمریکارادرمنطقهکاهشدادهاست

نشریه هافینگتون پست در 
تحلیلی تأکید کرد استراتژی 
کالن تهلران ایجلاد توانایلی 
دفاعی قدرتمنلد برای مقابله 
بلا تهدیدات خارجی اسلت و 
پیشرفت سریع برنامه موشکی 
و فضایلی، اعتماد به نفس این 
کشور را در مذاکرات هسته ای 

تضمین می کند.
روزنامه هافینگتون پس��ت در 
تحلیلی به رابطه بین پیشرفت های 
موش��کی و فضایی کش��ورمان و 
مذاکرات هسته ای پرداخته و هر دو 
این فعالیت ها را در چارچوب طرح 
کالن استراتژی دفاعی کشور برای 
مقابله با تهدیدات خارجی خواند.

هافینگتون پست نوشت: ایران 
همواره بر اهداف صلح آمیز هسته ای 
خود تأکید کرده است. تحریم های 
بین المللی شدید علیه ایران نشان 
می دهد که مذاکرات به شکس��ت 
انجامیده است و جامعه بین الملل 

موضع ایران را باور نکرده است.
هافینگتون پست با طرح این 
س��ؤال که »آیا برنامه هس��ته ای 

یک��ی از کارت های ته��ران برای 
بازی با قدرت های غربی نیست؟« 
اینگونه نتیجه گی��ری می کند که 
برنامه هس��ته ای ایران پوشش��ی 
برای پیش��برد برنامه واقعی ایران 
و در پاس��خ به این مس��ئله است 
ک��ه ایران هرگز احس��اس امنیت 
و پذیرش از س��وی غرب نداشته 
است. استراتژی تهران ایجاد توانایی 
دفاعی قدرتمند ب��رای حمایت و 
دف��اع از خود در براب��ر تهدیدات 

خارجی بوده است.
به نوش��ته ای��ن روزنامه ایران 
باتمرکز ب��ر توس��عه قابلیت های 
فضایی و موش��کی خود به دنبال 
تأمین امنیت خود اس��ت. ایران 8 
سال پیش با پرتاب اولین ماهواره 
خود نهمین کش��ور جهان شد که 
توانایی پرتاب ماه��واره به فضا را 
دارد. علی رغم افزایش فش��ارها بر 
اث��ر تحریم ها، ای��ران همچنان در 
حال سرمایه گذاری در پروژه های 
فضایی و موش��کی خود است. در 
حال��ی که غرب تمرک��ز زیادی بر 
موضوع هسته ای این کشور کرده 

اس��ت تکنولوژی موش��کی ایران 
اکنون به روز شده است و توانایی 
پرتاب موش��ک های با برد کوتاه و 

بلند را کسب کرده است.
به گزارش تس��نیم این نشریه 
در تحلیل خود نوش��ت: گزارشات 
حاکی از نگرانی واشنگتن نسبت 
به آزمایش موشک های بالستیک 
و قاره پیما توس��ط ایران در س��ال 
2015 حکای��ت دارد، ام��ا اکنون 
دیر شده است و ایران این توانایی 
را کسب کرده است. اما شاید زمان 
همکاری کام��ل ایران و مذاکره با 
غرب درباره موضوع هس��ته ای فرا 
رسیده باش��د. آنچه که ایران طی 
این سال ها انجام داده تنها، حفظ 
و حمایت از حکومت و کش��ور در 
مقابل تهدیدات احتمالی خارجی 
بوده اس��ت و اکنون تهران با تکیه 
بر قدرت موشکی خود به حد کافی 
در این باره مطمئن شده است. این 
اعتماد به نف��س می تواند ایران را 
در مذاکرات هسته ای برای اثبات 
صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش 

یاری کند.

هافینگتون پست:

تواناییموشکی،نقطهقوتتهراندرمذاکراتهستهایاست

املروز بلا ادای احتلرام رئیس 
جمهور اسالمی ایران و اعضای هیئت 
دولت به مقام شامخ امام خمینی)ره( 

هفته دولت آغاز می شود.
روز ش��نبه حجت االس��الم حسن 
روحانی و  اعضای هیئت دولت عالوه بر 
ادای احترام به مقام حضرت امام)ره( بر 

سر مزار شهیدان باهنر، رجایی و شهید 
بهشتی نیز حضور خواهند یافت.

هفته دولت )گرامیداشت 8 شهریور، 
سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر( 
از ام��روز به مدت ی��ک هفته به منظور 
گرامیداش��ت دس��تاوردهای دولت آغاز 

می شود.

در آغاز هفته دولت صورت می گیرد

ادای احترام رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 
به مقام امام راحل)ره(

گفت: آقای هاشمی رفسنجانی گفته است؛ »مردم در انتخابات اخیر کاری 
کردند که در کشورهای دیگر برای آن باید خون ها ریخته شود«!

گفتم: مگر همین مردم در انتخابات 88 همین کار بزرگ را با دامنه 
خیلی فراتر انجام ندادند، چه کسانی در آن سال چون نامزد خودشان 
رأی نیاورده بود، دسلت به آشلوب و بلوا زدند و خون مردم بی گناه را 

به زمین ریختند؟!
گفت: ایش��ان گفته است، شرایط امنیتی در سال های گذشته همه مردم 

را تلخکام کرده بود!
گفتم: چه کسانی با قتل و ضرب و شتم مردم کوچه و بازار و آتش زدن 
اتوبوس و مسجد و برهم زدن عاشورای حسینی)ع( و پاره کردن عکس 

امام)ره( و شعار به نفع آمریکا و اسرائیل دست به ناامنی زده بودند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! ایشان به این سؤاالت پاسخی نداده اند.

گفتم: ناصرالدین شلاه در سلفرنامه خود نوشته بود؛ نزدیک بندر 
انزلی که رسلیدیم یک کشلتی عجیب دیدیم و تعجب کردیم که این 
کشتی مال چه کسی است ولی بعدا به یادمان آمد که تهیه این کشتی 

را خودمان فرمایش داده بودیم!


