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تروریستی خواندن سپاه، اوج ضعف و استیصال آمریکاست
دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، اوج 

ضعف و استیصال هیئت حاکمه آمریکا در برابر قدرت ایران را نشان می دهد.
مصطفی کواکبیان گفت: پس از شکست  سیاست های ضدایرانی دولت آمریکا 
در منطقه و همچنین عدم توفیق ائتالف به اصطالح ضدداعش به رهبری آمریکا، 

ترامپ به منظور س��رپوش گذاشتن بر شکس��ت های خود، نام سپاه پاسداران را در 
لیست سازمان های تروریس��تی قرار داد. اینکه دولت آمریکا بر خالف قواعد بین المللی 

بخش��ی از نیروهای مس��لح رسمی یک کشور را در لیس��ت گروه های تروریستی خود قرار 
می دهد، اوج ضعف و استیصال هیئت حاکمه آمریکا در برابر قدرت ایران را نشان می دهد.

وی خاطرنش��ان کرد: با وجود گذش��ت چند روز از تصمی��م نابخردانه ترامپ علیه 
س��پاه پاسداران، شاهد هستیم که در سطح بین المللی به جز رژیم صهیونیستی و رژیم 

سعودی هیچ کشوری از این تصمیم استقبال نکرده است. 

احزاب
تروریستی خواندن سپاه پاسداران نشان دهنده ضعف آمریکاست

جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح درباره اقدام اخیر آمریکا در تروریستی 
خواندن س��پاه گفت: وقتی دش��من نمی تواند به پیروزی برسد دست به اقدامات 

جنون آمیز می زند.
سرلش��کر عطاهلل صالحی گفت: مطالعه تاریخ فرعونیان از زمان گذش��ته تا به 

امروز پایه های رفتاری یکسانی را از ظالمان در دنیا نشان می دهد که در هر دوره به 
اقتضای زمان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. وی افزود: دشمن به قدرت جمهوری 

اسالمی به ویژه سپاه، از برخی نیرو های خودی واقف تر است، ولی چون نمی تواند در مقابل 
ما به پیروزی برسد تحرکات عجیب و احمقانه از خود نشان می دهد تا با به نمایش گذاشتن 

قدرت پوشالی و خیالی خود، از فروپاشی نیرو های خود در منطقه جلوگیری کند.
جانشین رئیس ستادکل نیروهای مس��لح خاطرنشان کرد: انشاءاهلل به زودی شاهد 

شکست فاحش همین تصمیمات دشمن خواهیم بود.

دیدگاه
کار اجرای انتخابات مجلس در وزارت کشور آغاز شده است

مدیرکل انتخابات وزارت کش��ور گفت: کار برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در وزارت کشور آغاز شده است.

سیداس��ماعیل موس��وی افزود: همزمان با دستور وزیر کش��ور برای آغاز اجرای 
انتخابات، جدول تقسیم بندی زمانی اجرای مراحل انتخابات مجلس شورای اسالمی و 

میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری به مجریان انتخابات در سراسر کشور ابالغ می شود. 
در این تقس��یم بندی زمانی تمام مراحل انتخابات از مرحله ثبت نام داوطلبان تا رأی گیری 

در روز ۲ اس��فند، مشخص شده اس��ت. در حال تهیه برنامه جامع آموزشی برای فرمانداران و 
بخشداران در زمینه اجرای انتخابات هستیم که این برنامه را در زمان مقرر اجرا می کنیم.

پیش از این وزیر کش��ور با بیان اینکه برای وزارت کشور روزشمار انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی از فروردین شروع می شود، گفت: مهم ترین مساله ما در حوزه سیاست 

داخلی در سال ۹۸، برگزاری این انتخابات است.

میدان فاطمی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  خارجی مجلس گفت: افرادی که هنوز نظ�����رگاه
ب��ه دنبال تصویب س��ی.اف.تی و پالرمو هس��تند، به دنبال 

خوش رقصی برای آمریکا و اروپا خواهند بود.
ابوالفضل حسن بیگی درخصوص بررسی لوایح چهارگانه 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به قرار دادن سپاه 
پاس��داران در لیست گروه های تروریس��تی از سوی آمریکا، 
گفت: لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف ش��امل دو کنوانس��یون 
س��ی.اف.تی و پالرمو به دلیل اختالف نظر مجلس و ش��ورای 
نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

وی اف��زود: ایرادات ش��ورای نگهبان ب��ه این دو الیحه 
کاماًل دقیق و درس��ت بود، شورای نگهبان بر اساس وظیفه 
قانونی و حقوقی خ��ود، ایرادات دقیقی را از مصوبه مجلس 

در مورد این دو الیحه گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
افزود: اکثریت اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز 
مخالف این دو الیحه هس��تند. این لوایح نوعی باج دادن به 
اروپ��ا و آمریکا و کوتاه آمدن در برابر اس��رائیل و ُکرنش در 

برابر خواسته های ناحق اروپا و آمریکا است.
حس��ن بیگی تصریح ک��رد: افرادی که هن��وز به دنبال 
تصوی��ب س��ی.اف.تی و »پالرم��و« هس��تند، ب��ه دنب��ال 

خوش رقصی برای آمریکا و اروپا خواهند بود.
وی درخص��وص اق��دام آمریکا مبنی بر ق��رار دادن نام 
س��پاه پاس��داران در لیس��ت گروه های تروریس��تی، اظهار 
داشت: طی ماه های گذشته و در پی اقدامات ایاالت متحده 
آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
فهرست گروه های تروریستی، وحدت و همدلی میان مردم 

و مسئوالن افزایش یافته است.
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس تأکید کرد: آمریکا و اس��رائیل به 
زان��و درآمده اند و حضور س��پاه در کنار حماس، 
جهاد اس��المی، حزب اهلل، مقاومت عراق و سوریه، 
عامل اقتدار جمهوری اس��المی ایران در منطقه و 

در برابر رژیم صهیونیستی است.
و  آمری��کا  گف��ت:  حس��ن بیگی 

اسرائیل می دانند که سپاه پاسداران 
دارای قدرت نظامی قوی اس��ت و 
در بخش تجهیزات پهباد، موشکی 

و نظامی در منطقه بدون رقیب است.
وی با بیان اینکه نگاه مس��تضعفان جهان به جمهوری 
اس��المی اس��ت، تاکید کرد: س��پاه پاسداران پش��ت و پناه 
مسلمانان است؛ آمریکا شکست خورده، امروز زمان مناسبی 

برای ُکرنش و امتیازدهی نیست.
عضو کمیس��یون امنیت ملی خاطرنش��ان کرد: جهان 
چند قطبی ش��ده است و جمهوری اس��المی باید به عنوان 

یکی از قدرت های بزرگ جهانی ایفای نقش کند.
حس��ن بیگی گفت: ام��روز غرب گرایانی که خواس��تار 
مذاکره با آمریکا بودند، فهمیده اند که آمریکا دروغگو است. 
وی گفت: آمریکا و اروپا در بُعد تحقیقات هسته ای علی رغم 
توافقات انجام ش��ده در برجام، با ای��ران همکاری نکردند و 

مانع از حضور چین نیز شدند.
این نماینده مجلس در تش��ریح عواملی که موجب شد 
آمری��کا پای میز مذاکره با ایران ق��رار گیرد، گفت: رهبری 
بی بدیل آی��ت اهلل خامنه ای، حضور مل��ت ایران در صحنه 
مقاومت، مقاومت جمهوری اس��المی ای��ران در برابر غرب 
و همچنین تقویت بنیه دفاعی و موش��کی نیروهای مس��لح 
و اصرار ملت ایران در حفظ حقوق هس��ته ای موجب ش��د 

آمریکا مجبور شود پای میز مذاکره با ایران بنشیند.
حس��ن بیگی اظهار داش��ت: آمریکا و غرب به دنبال این 
بودن��د که با مذاکرات هس��ته ای و برجام بتوانند از جمهوری 
اسالمی زمان بخرند اما جمهوری اسالمی زرنگ تر از آنها بود 
زیرا شیطان بر همه مسلط است؛ جز مؤمنان. وی ادامه داد: در 
قلب رآکتور هسته ای اراک بُِتن نریخته ایم، بلکه در چارچوب 

برجام، اقداماتی را در راستای توافقات انجام داده ایم.
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون نماین��دگان والیی 
مجلس افزود: با تالش و کوش��ش جوانان ایران، امروز 
به دانش تولید نس��ل هش��تم س��انتریفیوژها دست 
یافته ایم؛ این موضوع آمریکا را عصبانی کرده است.

حس��ن بیگی تصریح کرد: با دس��تور مقام معظم 
رهبری مبنی بر لزوم توانایی برای تولید ۱۹۰ هزارسو، 
جوانان ایران از روزنه های موجود استفاده کردند تا 
توانایی های خود را نشان دهند. وی گفت، 
هر زمانی ک��ه بخواهیم از برجام خارج 
ش��ویم، ظرف کمتر از یک ماه رآکتور 
اراک با س��انتریفیوژهای نسل هشتم 

آغاز به کار خواهد کرد.

حسن بیگی مطرح کرد؛
خوش رقصی موافقان سی.اف.تی و پالرمو برای آمریکا و اروپا

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با  ن یب����و بی��ان اینک��ه بیانی��ه گام دوم انقالب تر
دارای وظایف��ی تمدنی و جهانی اس��ت، گف��ت: این انقالب 
آغازگر عصر جدیدی در عالم اس��ت و ما با شعار نه شرقی و 
نه غربی کلیشه ها را شکستیم، مفهوم آن نفی شرق و غرب 
نبود، ش��عارهای انقالب را برای نفی ابتدا نقد می کنند ولی 

باید به مفهوم اصلی آن پرداخت.
حسن رحیم پور ازغدی گفت: بیانیه گام دوم انقالب دارای 
وظایفی تمدنی و جهانی است و باید توقعمان از خودمان افزایش 
یابد، این مهم است که یک ملت خودش را چگونه تعریف کند و 

براساس این تعریف توقع و سطح زندگی تغییر می کند.
عض��و ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی تصری��ح کرد: 
ملت هایی که خودشان را تحقیر می کنند و صاحبان قدرت 
و رس��انه را تعریف می کنند، کارایی مردم و کشور را پایین 
می آورند و امیدها، تصمیم ها و برنامه ریزی ها حقیر می شود. 
براساس احادیث فردی که حقیر شده باشد، چیزی برای از 

دست دادن ندارد و هر خیانتی را انجام می دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: وقتی می گویند ش��ما نمی توانید 
و حت��ی آب خ��وردن دس��ت دش��منان اس��ت نتیجه اش 
تحقیر می ش��ود و وقتی تحقیر کردند افراد حقیر می ش��ود. 
آسیب های اجتماعی از تحقیر شدن می آید و یکی از نکات 
مه��م بیانیه گام دوم انقالب قرار دادن و تعریف کردن خود 

در سطح برتر تمدن سازی متصور است.
رحیم پور ازغدی با اشاره به متن بیانیه گام دوم انقالب، 
گفت: این انقالب آغازگر عصر جدیدی در عالم است و ما با 
شعار نه شرقی و نه غربی کلیشه ها را شکستیم و مفهوم آن 
نفی ش��رق و غرب نبود، شعارهای انقالب را برای نفی ابتدا 

نقد می کنند، ولی باید به مفهوم اصلی آن پرداخت. 
باید تالش کنیم تمدنی بس��ازیم که از مزایایی 
شرق و غربب استفاده کنیم، ولی مشابه این دو 
نباشد. وی بیان کرد: عنوان سوم در بیانیه این 
اس��ت که ش��عارهای ما جهانی و فطری است، 

ش��عارهای ما آیا چی��زی جز عزت، 
اس��تقالل، عدالت، برادری، صلح، 
عقالنیت و اخالق است؟ مردمی 
را نمی توان متصور شد که این 
شعارها را قبول نداشته باشد و 

به دنبال این آرمان ها نباشد؟

رحیم پ��ور ازغدی بیان کرد: باید نس��ل آین��ده خودش را 
برای ایجاد تمدن بزرگ اس��المی و انقالب و حکومت حضرت 
ولی عصر)عج( آماده کند، قرار است انقالب ما مقدمه ایجاد تمدنی 

بزرگ باشد و در نتیجه انقالب حضرت ولی عصر)عج( باشد.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی افزود: ما باید بررسی 
کنیم که چه آسیب های اجتماعی را باید مورد هجوم قرار دهیم 
تا زمینه برای تمدن س��ازی آماده شود، البته باید این تالش ها 
ابت��دا در جامعه خودمان باش��د و بعد به هر جا که دس��تمان 
می رسد. ما انتظار یک همبستگی جهانی هستیم و آن را جزئی 
از عبادت خود برای رسیدن به فرج امام عصر می دانیم، عدالت 
جهانی بزرگ ترین امر خیریه جهانی است و فراتر از آن رساندن 

این عدالت به سیستم اجتماعی و سیاسی است.
وی تأکید کرد: فقط افراد سیاس��ی را می کشند، کسانی 
که به زر و زور حمله نکنند و تمام ائمه اطهار)ع( ما به همین 
دلیل سیاسی بوده اند که به شهادت رسیده اند، حکومت امام 
علی)ع(، س��قیفه و غدیر، صلح امام حس��ن)ع( و واقعه کربال 
همه سیاس��ی است و مرجعیت غیرسیاسی به ویژه والیت به 

معنای حب ائمه را همه مسلمین قبول دارند.
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی افزود: همه ائمه و 
حتی امام زمان کارش��ان سیاسی اس��ت و مبارزه با جور و 
ایجاد عدالت تمام سیاس��ی است، تنها کاری که امام زمان 
برای اولین ب��ار انجام می دهد، برانداختن تمام حکومت های 
فاسد است، ما سیاست زده نیس��تیم، ولی سیاسی هستیم. 
شیعه انگلیسی اسالم غیرسیاس��ی است، ولی شیعه واقعی 

عزاداری را در کنار سیاست می داند.
رحیم پور ازغدی تأکید کرد: ما فقط با مشرکینی که علیه 
اس��الم دست به س��الح ببرند و جنگ کنند، می جنگیم و به 
بقیه حتی کمک هم می کنیم، پیامبر اکرم)ص( نیز گردن 
هیچ غیرمسلمانی را برای اجبار به مسلمان شدن نزد جز 

افرادی که برای مبارزه شمشیر برداشتند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کرد: حتی 
در احادیث آمده اس��ت ک��ه امام زمان)ع��ج( با ادیان 
مختلف براس��اس آیین و کتاب خودشان 
صحبت می کند، با همه صحبت می کند 
چون اسالم طرفدار گفت وگو است، 
شمشیر امام زمان)عج( با استکبار 
و کسانی که آدم می کشند و بمب 

اتم می زنند، است.

رحیم پور ازغدی:
وقتی می گویند آب خوردن دست دشمنان است نتیجه اش تحقیر می شود

دشمن با همه    وجود، با همه     امکانات خود 
درصدد طراحی یک فتنه است

در ش��رائطی ک��ه دش��من ب��ا همه   ی وج��ود، با 
همه    ی امکاناِت خود درصدد طراحی یک فتنه اس��ت 
و میخواه��د یک بازی خطرناکی را ش��روع کند، باید 
مراقبت کرد او را در آن بازی کمک نکرد. خیلی باید با 
احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. 
دستگاه    های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر 
طبق قانون، بدون هیچگونه تخطی از قانون، بایس��تی 
ُمّر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادی 
که ش��أن قانونی و سمت قانونی و وظیفه ی قانونی و 
مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را خراب میکند. خدای 
متعال به ما دس��تور داده است: »و الیجرمّنکم شنئان 
قوم علی ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للّتقوی«. بله، یک 
عده    ای دش��منی میکنند، یک عده    ای خباثت به خرج 
میدهن��د، یک عده ای از خباثت   کنندگان پش��تیبانی 
میکنند - اینها هس��ت - اما باید مراقب بود. اگر بدون 
دقت، بدون حزم، انس��ان وارد برخی از قضایا بش��ود، 
بی    گناهان��ی ک��ه از آنها بی��زار هم هس��تند، لگدمال 
میش��وند؛ این نباید اتفاق بیفتد. م��ن برحذر میدارم 
جوانهای عزی��ز را، فرزندان عزیز انقالب��ِی خودم را از 
اینکه یک حرکتی را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه 

چیز بر روال قانون.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام ۱۹ دی
۱۹ دی 88

مخاطب شمایید

با هزینه مردم آمریکا کار های غلط می کنند 
ولی انتظار نتایج متفاوت دارند

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه نوشت: در 
موض��وع درگیری در منطقه ما، مس��أله پول 
نیس��ت. دونالد ترامپ اعتراف ک��رد که ایاالت متحده 
هفت تریلیون دالر در اینجا هزینه کرده و فقط اوضاع 
را بدتر کرده اس��ت. آن هایی که نتانیاهو برایش��ان بر 
هر چیزی مقدم اس��ت، هم��واره کار های غلط را برای 
خدمت ب��ه او و به هزینه همگان انجام می دهند، ولی 

انتظار نتایجی متفاوت را دارند.

چهار دلیلی که دولت باید از مردم 
عذرخواهی کند

س��یدعزت اهلل ضرغامی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظامنوشت: رئیس دولتی هالل احمر 
می گوید، به علت بسته بودن سوئیفت حتی یک دالر 
به حس��اب آنها واریز نش��ده! نفت هم که نمی خرند، 
س��پاه هم که تروریس��ت ش��د، موش��ک هم که باید 
تعطیل شود. الاقل صادقانه، به خاطر بتن هایی که در 

راکتور ریختید از مردم عذرخواهی کنید.

 کمک ده میلیارد تومانی شهرداری
و شورای شهر تهران به مناطق سیل زده

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نوشت: 
الیح��ه دو فوریت��ی کمک ش��هرداری تهران به 
مناطق سیل زده تا سقف ۱۰ میلیارد تومان )عالوه بر ارائه 
خدمات لجستیک( و مشارکت در ساماندهی کمک های 
مردمی به استناد قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 

در جلسه امروز )دیروز( شورا به تصویب رسید.

نخستین محل هزینه کرد کمک های مردمی 
به سیل زده ها مشخص شد

علی اصغ��ر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر 
نوش��ت:  تاکنون برابر آمارهای رسمی ۷۱ نفر 
در س��یل ویرانگر امسال جان خود را از دست داده اند. 
جمعی��ت  هالل احم��ر در گام نخس��ت ب��رای توزیع 
کمک ه��ای نقدی مردم، براس��اس گزارش پزش��کی 
قانون��ی مبل��غ ۱۰۰ میلی��ون ری��ال ب��ه سرپرس��ت 

خانواده های این عزیزان پرداخت می کند.

رونوشت به مهناز خانوم!
تق��ی دژاکام فع��ال رس��انه ای درب��اره پی��ام 
جنجالی مهناز افشار درباره کمک رسانی عراق 
به س��یل زدگان ایران، نوشت: کمپین »قدرشناسی« 
از #ای��ران در دیال��ه #عراق جم��ع آوری ۹۰ میلیون 
دینار در یک هفته. کمپین »قدرشناسی« از ایران در 
دیال��ه عراق که به همت »اتحادیه علمای مس��لمان« 
در جریان اس��ت، در ی��ک هفته ح��دود ۹۰ میلیون 
دین��ار کمک برای س��یل زدگان در ای��ران جمع آوری 

کرده است. رونوشت به مهناز خانوم!

سیاست مجازی

سعید حجاریان فعال سیاسی  و از تئوریس��ین های جری��ان دست ب�ه نقد
سیاس��ی خاص است که طی ۷ سال گذشته دائماً 
تأکیدات و اشاراتی مثل حضور مردم در خیابان ها، 
تأثیرگذاری ش��دید تحریم ها، »عام البلوی« بودن 
شرایط کش��ور، جاری شدن س��یل گونه مردم در 
خیابان ه��ا )در اش��اره ب��ه وقوع س��یالب در چند 
استان کشور( و رویارویی مردم و نیروهای نظامی 

را مطرح کرده است.
در پیامد اشارات او نیز کسان دیگری از چهره های 
تئوریک اصالحات مثل محمدرضا تاجیک، حمیدرضا 
جالیی پور، مرتضی مبلغ، بهزاد نبوی، علی ربیعی و... 
نیز به صحنه آمدند و صحبت هایی را با این مضامین 
مطرح کردند که ایران »کش��تی تایتانیک« اس��ت، 
دیگر دلیلی برای صبر م��ردم وجود ندارد، احتمال 
عبور مردم از همه وجود دارد، مشکالت حل ناشدنی 
است، سال ۹۸ س��ال بی ثباتی است و ناراحتی های 

مردم وارد فضای فیزیکی می شود!
در این تراکم اطالعات و دیتاهای مختلف که 
البته مرتبط بودن آنها و تأکیدشان بر دادن ِگرای 
خیابان به مردم ایران آشکار است؛ اما حجاریان به 
تازگی صحبت های جالبی را مطرح کرد که نش��ان 
می دهد تئوریس��ین های موصوف دیگر قصد تکرار 
اش��تباه بزرگ س��ال ۸۸ و حضور دسته جمعی در 

دادگاه را ندارند!
او که طی سال های گذشته صراحتاً بر حضور 
خیابان��ی مردم و عام البلوی بودن ش��رایط جامعه 
تأکید داش��ته، در یادداش��تی که س��ایت جماران 
آن را بازنش��ر داد، در این رابطه نوش��ته است: در 
س��ال جاری، ایران از چند مؤلف��ه تأثیر می پذیرد؛ 
دونالد ترامپ و سیاس��ت های وی اولین آن هاست. 
پروژه رئیس جمهور امریکا دگرگونی بزرگ است و 
ابتناء آن بر بسیج نیروست. راهبرد قحطی فراگیر 
و انباش��ت مطالبات معیشتی اعم از خوراک و دارو 
- که در پوشش »تحریم هوشمند« دنبال می شود 
- از منظر ترامپ، س��نگ بنای بس��یج نیروست تا 
ذیل آن نخس��ت مش��روعیت جمهوری اسالمی از 
میان برود و س��پس، مردم گرس��نه علیه حکومت 
قی��ام کنند ام��ا، به نظر ای��ن پروژه ره ب��ه جایی 
نمی ب��رد. زیرا اوالً می دانیم افراد گرس��نه حتی از 
خانه خود خارج نمی شوند. ثانیاً، اعتراضات بر پایه 
مطالبات اقتصادی شامل دس��تمزد، بدهی معوق 

و حتی اختالس و ارتش��اء به دلیل نبود انس��جام 
گفتمان��ی و رهبری مش��خص، به من��زل مقصود 

نخواهد رسید!
حجاریان در ادامه و در اشاره تلویحی به همین 
بند، در قالب ارائه پیشنهاداتی به اصالح طلبان برای 
س��ال ۹۸ تصری��ح می کند: اصالح طلب��ی به لحاظ 
تئوری��ک جریانی پیش��تاز محس��وب می ش��ود و 
همواره باید به عنوان پیش قراول در صحنه سیاست 
و جامعه حضور داش��ته باش��د و دنباله روی، از هر 
جریان کوتاه مدتی، پاشنه آشیل این جریان است. 
دنباله روی ب��ه تعلیق وجه تئوری��ک اصالح طلبی 
و غلب��ه افق های ی��ک روزه منجر می ش��ود. از این 
گذش��ته، ب ه لحاظ منطقی و با توجه به پیش��ینه 
تاریخی، چنانچه اصالح طلبان ]دارای پروژه سیاسی 
مش��خص[ و معترضان به وضع معیش��ت یک صدا 
شوند نخستین گزینه برخورد قهری، اصالح طلبان 
خواهند بود نه توده مردم حاضر در خیابان. از این رو 
اصالح طلبان ضمن تمرکز بر عدالت به معنی االعم، 
به تعبیری باید س��ر خود را پایین نگ��ه دارند تا از 
این طوفان به س��المت گذر کنند. این مدل درباره 
انتخاب��ات نیز کاراس��ت. اصالح طلب��ی باید موضع 
خ��ود در برابر انتخاب��ات را به صراحت و با جزئیات 
کامل اعالم کند... در کوتاه مدت، شاید عقالنی ترین 
راهبرد را بتوان در »مش��ارکت مشروط« جست؛ از 
فرصت انتخابات اس��تفاده کرد ولی چنانچه شروط 
مطرح ش��ده برآورده نش��د، عطای انتخابات را به 

لقایش بخشید.

 بازی »کی بود کی بود من نبودم«
بانیان اغتشاش

حجاریان در واقع مش��غول ارائه این دستور به 
س��تاد اصالحات اس��ت که در صورت بروز »فتنه 
اقتصادی« س��ران این جریان س��ر خ��ود را پایین 
بگیرند و به نوعی با به راه انداختن بازی »کی بود 
ک��ی بود من نبودم«! بر عدالت خواهی تأکید کنند 

تا طوفان تمام شود.
دقت ش��ود که در باال، کدهای تأکید حجاریان 
و دوس��تانش مبنی بر دادن ِگ��رای خیابان به مردم 
ارائه شد و همین چهره ها بوده اند که طی هفته های 
اخی��ر با آهنگ��ی تندتر اصرار دارند ک��ه صبر مردم 
تمام ش��ده، مردم مثل س��یل در خیابان ه��ا به راه 
می افتند و مشکالت کشور منفجر شده است! و حال 
سلس��له جنبان همین افراد برای جلوگیری از عدم 
تکرار حضور دسته جمعی چپ ها در دادگاه های فتنه 
۸۸؛ از این می گوید که اگر طوفان رخ داد، سرتان را 

پایین بگیرید و بگذارید آب ها از آسیاب بیفتد.
کدامین طوفان؟! همان طوفانی که زمینه آن 
علناً بوسیله اصالح طلبان فراهم شد و همین افراد 
بوده اند که با بسترگس��تری برای بروز مش��کالت 
اقتصادی، پیون��د زدن اقتصاد کش��ور به توافقات 
خارجی در ذهن عاّمه، مش��کل جلوه دادن س��پاه 
پاس��داران، تأکید بر خردکننده ب��ودن تحریم ها، 
بحران نمایی از مش��کالت عادی کش��ور، اصرار بر 
اینکه نظام به آخر خط رس��یده است و فی النهایه 
دادن ِگرای خیابان به مردم؛ باد کاش��ته اند اکنون 

منتظر دروی طوفان هستند.
به س��خن دیگر اینکه آقای حجاریان با به راه 
انداختن یک بازی اطالعاتی، تالش کرده اس��ت تا 
به زعم خود از کمند برخوردهای امنیتی در صورت 
وق��وع »فتنه اقتص��ادی« بگریزد و خیلی س��اده 
اینطور وانمود کند که اگر نظام مش��کل اقتصادی 

نداشت؛ مردم هم به خیابان ها نمی ریختند!
این در حالی است که همین آقایان بوده اند که 
تأکی��د بر تأثیرگذاری کمتر از ۳۰ درصد تحریم ها 
را به سخره گرفتند، از شرایط حاّد اقتصادی سخن 
گفتند و نگفتند که ش��رایط ح��اّد اقتصادی یعنی 
»س��ودان«! و با اصرار بر مفسدنمایی از نظام؛ خود 
را در قبال این حقیقت که فس��اد به لحاظ فلسفی 
حتی در حکومت ام��ام معصوم نیز رخ می دهد به 

تجاهل زدند.
جالب آنکه اصالح طلبان ستادی و رسانه هایشان 
در این مدت، به هر دهان و قلمی که از پیشرفت های 
اقتصادی کش��ور می گف��ت نیز خاک پاش��یدند و 
بسترس��ازی فضایی ش��ده اند که آقای حجاریان با 
تبختر از عام البوی ب��ودن آن می گوید و اکنون نیز 

مدعی است که باید سرمان را پایین بگیریم...
قضی��ه وقت��ی جالب تر می ش��ود ک��ه مردم و 
مخاطب��ان بدانند س��عید حجاریان غی��ر از ایجاد 
حصار امنیتی برای دوس��تانش که هریک فرمانده 
یکی از جناحین فتنه اقتصادی هس��تند؛ برای این 
طوفان خودس��اخته قایق نجات هم ساخته است. 
چه اینکه او طی س��ال ۹۷، دو مرتبه بر این جمله 

تأکید کرد که اصالح طلبان حتی در یک حکومت 
جدید هم زنده می مانند!

بانیان اغتشاش در فکر کنترل مردم از راه دور!
اطالع��ات پیش گفته به روش��نی هرچه تمام تر، 
طرح جریان سیاسی خاص برای کنترل از راه دور فتنه 

اقتصادی و بسترسازی برای آن را نشان می دهد.
اما ای��ن تمام ماجرا نیس��ت و آقای حجاریان 
و س��ایر دوستان ایش��ان که در مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری دولت حسن روحانی 
پیرامون حضور میلیونی م��ردم نیز تئوری پردازی 

کرده اند؛ احتماالً برنده این بازی نیستند...
خاّصه اینکه اول ارکانی از نظام مدتیس��ت بر 
پرونده س��یاه نمایی از اوضاع کشور متمرکز شده و 
فرایندهایی قضایی و امنیت��ی نیز برای برخورد با 

این سیاه نمایی ها تعریف شده است.
از طرفی مثبتات اقتصادی کشور نیز با شکم های 
بزرگ قابل پوشاندن نیست و هرچند جریان سیاسی 
خ��اص در پرتو برخی اش��تباهات خواص توانس��ته 
است برخی س��ایه های تاریک را درباره واقعیت های 
اقتصادی ایران اس��المی ایجاد کند اما نور از زوایای 

جدیدتری هم تابیدن خواهد گرفت.
به س��خن دیگر اینکه همانطور که مش��خص 
اس��ت، »فتنه اقتصادی« طراحی ش��ده از س��وی 
اصالح طلب��ان بر دروغ های بزرگ��ی درباره اقتصاد 
ایران ابتنا یافته اس��ت که البته این بنای ظالمانه 
پای��دار نخواهد ب��ود. مع الوصف اما بعی��د به نظر 
می رسد این حرکات ستاد جریان سیاسی خاص از 

چشم نهادهای ناظر نظام مصون مانده باشد.
به دیگر س��خن اینکه بعید است در ۴۰ سالگی 
عمر با برکت نظام اس��المی؛ فاکتوره��ای امنیتی، 
قضایی، پژوهش��ی و اطالعاتی کشور در حدی باشد 
ک��ه باز ه��م بانیان اغتش��اش و س��قوط بتوانند در 
دستش��ویی هواپیما پنهان ش��وند و با ظاهر زنانه از 
کشور بگریزند و یا اینکه پس از طراحی چندین فتنه 

بزرگ؛ باز هم به حیات سیاسی خود ادامه بدهند.
برخی معتقدند در صورت بروز فتنه اقتصادی 
در کشور که بسترسازی آن از سوی ستاد اصالحات 
ی��ک حقیق��ت غیرقابل خدش��ه و محکم اس��ت؛ 
مخّیرس��ازی بانیان اغتشاش های ۷۸، ۸۸ و منصه 
احتمالی سوم! در دو راهی »توبه رسمی یا برخورد 

قضایی« یک ضرورت است.  مشرق نیوز
وز

ق نی
شر

م

این بار نمی شود در دستشویی هواپیما پنهان شد!

 طرح فرماندهان فتنه آینده
برای فرار از برخورد امنیتی

ایجاد »اغتشاش« با کنترل مردم از راه دور
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