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و  جعل  دشمن،  شیوه ی  مهم ترین  امروز 
دروغ پردازی است.. خبر دروغ میدهند، تحلیل 
دروغ میدهند، کشته ی دروغ معّرفی میکنند، 
آدمها را بدروغ، یکی را بد میکنند، یکی را خوب میکنند؛ دروغ. یک عّده هم باور میکنند.

)مقام معظم رهبری امام خامنه ای 1401/9/5 ( 
   درهفته بزرگداشت بسیج ؛ جمع کثیری از بسیجیان سراسر کشور در دیداری حضوری و 

مجازی با فرمانده کل قوا امام خامنه ای 
دل به بیانات تبیینی و ناصحانه و تحلیلی رهبر معظم انقالب دادند که مثل همیشه راهگشا 

و بصیرت افزا و روشنگرانه بود 
توصیف نیروهای تراز انقالب )بسیجی(

1-خدمت بی تظاهر و بی توّقع به اجتماع و به کشور
2-خدمت جهادی میکند و خطرات خدمت جهادی را به جان میخرد

3-خستگی نشناختن در کمکهای مؤمنانه
4-در محیط علم و تحقیق، در آزمایشگاه ها، ودانش کارآمد بودن

5-در میدان مقابله ی با دشمن هم، یعنی در میدان جنگ نظامی هم 
بی محابا وارد میدان شدن، از دشمن نترسیدن، به دشمن فرصت ندادن

6-در هر کارزار سیاسی و نظامی و علمی وارد شدن و همه ی توان خود را به کار گرفتن؛
7-از خود برای دیگران مایه گذاشتن ، حّتی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم را رهایی 

ببخشد.
8-به خودشان ناامیدی راه نمیدهند وناامیدی برای آنها معنا ندارد

9-در هر فّعالّیتی که میکند، عنصر معنوّیت را در آن فّعالّیت برجسته میکند
10-در کنار عمل گرایی، آرمان گرا هم هستـ 

هفت نصیحت مهم
 اّول؛ بسیجی بمانید! از خدا کمک بخواهید برای بسیجی ماندن. روحیه ی بسیجی، ایمان 

بسیجی را حفظ کنید.
 دّوم، قدر خودتان را بدانید. نه اینکه تفاخر کنید؛ نه، خاصّیت بسیجی بودن تفاخر نکردن 
است، اّما بدانید که خدای متعال به شما توفیق داده چه موضع مهّمی را انتخاب کنید و 

انتخاب کرده اید؛ قدر این را بدانید.
 سّوم، دشمنتان را بشناسید و اّول هم بدانید دشمن کیست؛ دشمن را اشتباه نکنید. ثانیًا 
وقتی دشمن را شناختید که کیست، نقطه ضعف های دشمن را بشناسید، ناتوانی های دشمن 
را بشناسید. دشمن همیشه سعی میکند خودش را در نظر شما بزرگ و قوی جلوه بدهد. 
سعی کنید بشناسید دشمن در چه وضعّیتی است، چه ضعفهایی، چه نقطه ضعف هایی، 
چه ناتوانی هایی دارد. دشمن را بشناسید، نقشه های دشمن را بشناسید. خیلی ها در مقابل 
نقشه ی دشمن غافلگیر میشوند؛ ]مراقب باشید[ غافلگیر نشوید.اینجا جای جهاد تبیین 

است .
 چهارم ،رشد معنوی خودتان را اندازه بگیرید. مراقب باشید که دارید جلو میروید یا دارید 
عقب میروید؛ این مهم است. ببینید شما در ماه قبل چه کارهای خوبی انجام دادید، چه 
حرکت نیکی انجام دادید، چه کمکی کردید، یا خدای نکرده چه کار بدی انجام دادید؛ این 
ماه آیا کار خیرتان بیشتر شده یا کمتر شده؟ یا مثاًل آن کار خالفی که انجام میدادید، این 

ماه بیشتر شده یا کمتر شده؟ اندازه بگیرید. سعی کنید جلو بروید، پیش بروید.
 پنجم، آمادگی عملی خودتان را هم حفظ کنید، غافلگیر نباید شد؛ در عالم سیاست از این 

غافلگیری ها زیاد پیش می آید.
 ششم، مراقب نفوذ دشمن در درون مجموعهی بسیج باشید. گاهی یک آدم فاسد، 
گاهی یک آدم ناباب لباس عوضی میپوشد، خودش را در یک مجموعه ای جا میکند، 
لباس روحانی میپوشد می آید خودش را در ]کسوت[ روحانّیون جا میزند. آدم فاسد، آدم 
ناباب میتواند در کسوت روحانی دربیاید، میتواند در کسوت بسیجی دربیاید؛ حواستان به 

این هم باشد،
 هفتم، آخرین توصیهی من آیه ی قرآن است: َو ال  تَِهنوا َو ال تَحَزنوا َو اَنُتُم ااَلعلَوَن اِن 
ُکنُتم ُمؤِمنین؛ نترسیدواندوهگین نشوید که شمابرترید اگر مومن به خدا و دستورات اوباشد

 شرح وتوضیح نصایح
1-گفتیم شیوه های دشمن را بشناسید. امروز مهم ترین شیوه ی دشمن، جعل و دروغ پردازی 

یعنی همین  است؛  ]انتشار[ دروغ  میکند  دارد  است. االن مهم ترین کاری که دشمن 
تلویزیون هایی که میدانید و می بینید مال دشمن است یا همین فضای مجازی، خبر دروغ 

 ، تحلیل دروغ میدهند، کشته ی دروغ معّرفی میکنند، آدمها را بدروغ، میدهند
یکی را بد میکنند، یکی را خوب میکنند؛ دروغ. یک عّده هم 
باور میکنند. بدانید دشمن امروز بر پایه ی دروغ و دروغ پردازی 
دارد کار میکند. خب وقتی که دانستید، طبعاً وظیفه می آید 
روی دوشتان. تبیین کنید. »جهاد تبیین« که گفتیم، یکی 
از جاهایش اینجا است؛درهمین اعتشاشات اخیر دشمنان 
با کمک فضای مجازی و مطبوعات و رسانه های خود 
بالغ بر 40000دروغ به خورد مردم دادند ؛افراد مرده را بنام 
اعالم  را کشته شده  زنده  کشته شده جازدند،افراد 
کردند ،تعدادمعدود اعتشاشگر را اکثریت جا 
اتداختند و راهپمائی های میلیونی مردم 
را اقلیت اعالم کردند.کشته شده های 

افغانستان را بنام درایران جازدند .
آسیب پذیری  ]نقاط[  2-گفتیم 
از آسیب پذیری های دشمن، روشن بینی شما است. شما که  دشمن را بشناسید. یکی  
روشن بین باشید، او آسیب میبیند. سعی کنید روشن بینی خودتان را افزایش بدهید. دشمن 
دنبال این است که بر مغزها تسلّط پیدا کند. تسلّط بر مغزها برای دشمن خیلی باارزش تر 
از تسلّط بر سرزمین ها است. اگر مغز یک ملّتی را توانستند تصّرف کنند، آن ملّت سرزمین 
خودش را دودستی به دشمن تقدیم میکند. مغزها را باید حفظ کرد؛ تسلّط بر مغزها. یک 
عّده ای خودشان دروغ نگفتند، اّما متأّسفانه دروغ دشمن را تأیید کردند. مراقب باشید این 
خطرها برای شما و برای مردمتان پیش نیاید؛ به مردمتان کمک کنید.اشتباه بعضی خواص 
در این اغتشاشات همین بود که علی رغم اعالم صریح دشمن به مداخله در مسائل اخیر، 

عده ای به غلط نیروهای داخل را متهم و بیگانگان راتبرئه کردند 
3-غافلگیری  در عالم سیاست  زیاد پیش می آید. شیوه های مختلفی هم دارند؛ حاال 
من یک شیوه اش را میگویم. یکی از کارهای دشمن این است: یک کاری را در یک 
نقطه جلب  آن  به  توّجه ها  اینکه همهی  برای  میکند،  با سر و صدا شروع  نقطه ای 
بشود؛ بعد یک کار اصلی را که میخواهد انجام بدهد، ]در جای دیگر[ انجام میدهد. 
حواسها همه به آن طرف است، به این طرف نیست؛ همه باید حواسمان جمع باشد، 
بخصوص مسئولین کشور. مسئولین کشور به اطراف کشور، به داخل کشور، به بیرون 
کشور، به همه ی اطراف باید توّجه کنند؛ برای ما اطراف کشور هم مهم است. برای 
ما، هم منطقهی غرب آسیا مهم است، هم منطقه ی قفقاز مهم است، هم مناطق 
شرقی ما مهم است، همه ی اینها مهم است. حواس ما به همهی اینها باید باشد که 
دشمن چه کار میخواهد بکند؛ همه در این زمینه ها بایستی تالش کنند. و حاال این 
هم یک نکته ای است، بخصوص در وقتی که جام  جهانی ]فوتبال[ هست؛ برای بنده 
فهرست کردند کارهایی را که در جام  جهانی های دوره های مختلف انجام گرفته که 
از غافلگیری ]استفاده کردند[؛ چون در دوران جام  جهانی همهی چشمها در دنیا به 
جام جهانی است که چند هفته هم طول میکشد. از این غفلت جهانی خیلی ها استفاده 

میکنند، یک کارهایی را انجام میدهند. 
4-مراقبت از نفوذ دشمن در درون مجموعهی بسیج و روحانیت و... مهم است ؛ گاهی یک 
آدم فاسد، گاهی یک آدم ناباب لباس عوضی میپوشد، خودش را در یک مجموعه ای جا 
میکند، لباس روحانی میپوشد می آید خودش را در ]کسوت[ روحانّیون جا میزند. یادر کسوت 
بسیجی دربیاید؛ حواستان به این هم باشد. دستگیری عوامل نفوذی منافقین و سلطنت 
طلبان و تجزیه طلبان در مراکز مختلف ؛ اعم از نیروی نظامی واداری و کسبه و حزب 
الهی اقدامات همسو و هماهنگ با دشمن آنها ؛ عوامل نفوذی در مراکز مهم صداوسیما و 
شهرداری وآستان قدس وخبرگزاری ها وپروازهای داخلی ومخابرات و... نمونه ای از این 

مساله است .
البته بدیهی است که انتظار از بسیج و نیروهای تراز انقالب در تمام دستگاهها اینست که 
نفوذیها را شناسائی و مانع توطئه و اقدامات خرابکارانه آنها از طریق دستگاهها ی مسئول 

بشوتد.

توصیه هایی به نیروهای تراز انقالب
حمیدرضا ترقی

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
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پیام بلند شهید بهشتی از 1360 تا 1401
صدای رسای سیدالشهدای کربالی ایران و راست قامت 
جاودانه تاریخ از مصاحبه مطبوعاتی در سال 1360 به 
گوش می رسد که پیامی برای این روزهای 1401 ایران 

اسالمی است.
پس از آنکه علیرغم تالشهای مجموعه جبهه ظلمت، کفر 
و طغیان انقالب اسالمی به پیروزی رسید؛ از نخستین 
روزهای تشکیل جمهوری اسالمی، استکبار انواع دشمنی 
ها، کارشکنی ها، تهاجم ها و توطئه ها بر ضد ایران و 
ملت انقالبی را به کار بست؛ از کمک به صدام در جنگ، 
محاصره اقتصادی کامل ایران، کمک به عناصر خائن و 
فراری، تبلیغات دائمی در همه دستگاه های تبلیغاتی خود 
و همدستانش، آتش بیاری در اختالفات منطقه غرب آسیا، 
تالش برای ایجاد اختالف میان ایران و همسایگانش تا 
تالش های براندازی و تروریستی به وسیله مزد بگیران 

سازمان سیا.
البته همه و به ویژه سردمداران رژیم آمریکا خودشان می 
دانند که آمریکا در اغلب این زمینه ها شکست خورده و 
ناکام مانده است و ملت ایران توانسته طعم شکست و 

ناکامی را به دشمن خود بچشاند.
اما شهید بهشتی چه گفت؟

شهید آیت اهلل دکتر بهشتی: 
»دشمن برای جلوگیری از تمرکز بر روی فعالیت های 
اصلی و سازماندهی جامعه اسالمی مشغله های کاذب 

ایجاد می کند.
 از بگو مگو های اجتماعی و سیاسی بین مردم و مسئولین 
تا ایجاد فضای روانی آشفته و تقلیل امنیت روانی ناشی از 
بی اعتمادی به مسئولین که برای رشد و توسعه یک جامعه 

بسیار مخرب است.«

ضرورت دارد در شرایط فعلی ملت، با هوشیاری و بیداری 
اینتلیجنت سرویس، موساد  و  مزدوران مزد بگیر سیا، 
غارتگران ملت های مظلوم در غرب را بشناسد و برای 

همیشه ، کفار را مایوس کند.

در برابر دگرگونی توسط انقالب اسالمی قطب های قدرت 
جهانی قرار دارند. پایگاه صهیونیسم جهانی یعنی اسراییل 

در همین منطقه خاور میانه به وجود آمده است.
منابع سرشار نفتی و اقتصادی و بازار ابرقدرت ها و قدرت 

ها در این منطقه است.
طبیعی است که تحریکات آنها در برابر انقالب اسالمی 

روز افزون خواهد بود.

هر پدیده ای که به مسلمانان جهان، امید ببخشد و آنان را 
به فکر بنای آینده بر پایه اسالم بیفکند در چشم استکبار 
به شدت منفور و مبغوض است. دشمنی شیطان بزرگ با 
ایران اسالمی از آن است که به مسلمانان نوید عزت و 
عظمت اسالمی می دهد و فروغ امید را در دل های آنان 

زنده می کند. 
شهید بهشتی به رییس جمهور آمریکا گفت و باز هم می 

گوید:  
»آقای رییس جمهور آمریکا ببین این ملت باز هم می 

گوید مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار«
 ما با بهشتی هستیم و ایران پر از بهشتیه.

شهید بهشتی: » یک انقالب هر قدر به راستی انقالب 
باشد، ارزش های بنیادی نوینی را دنبال بکند، در برابرش 

توطئه ها و دام گستری های بیشتر به وجود می آید.«

 انقالب اسالمی نسبت به شرایط موجود جهان، به راستی 
دگرگونی عمیق و ریشه داری را ایجاب و ایجاد می کند.  

حتما با پیشرفت این انقالب معادالت موجود به هم خواهد 
خورد.

مخصوصا در منطقه غرب آسیا که از نظر جغرافیایی و 
شرایط استراتژیک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با 

پیشرفت این انقالب بی شک دگرگون خواهد شد.   

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

مجلس یازدهم در فرصت باقیمانده
 اولویت بندی داشته باشد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار امیدواری کرد اولویت بخشی مجلس یازدهم در فرصت باقیمانده موجب رفع 
مشکالت مردم گردد.

دکتر اسداهلل بادامچیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ضمن تبریک روز مجلس به به نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی که نماینده همه ملت ایران هستند، امیدواریم در زمان باقیمانده دوره یازدهم، رضایت 

ولی امر، شهدا و همه مردم تامین شود.
وی همچنین تاکید کرد: با اولویت بخشی به طرح های محوری در مجلس و اصالح ساختاری بودجه سنواتی، 

مشکالت معیشتی  مردم مرتفع گردد.
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 حزب موتلفه اسالمی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو بیانیه ای 
صادر کرد.

منت بیانیه به این شرح است:
 

دیکتاتوری،فتنه و استکبار،سه واژه ای است که دانشگاه ،16 
آذر 32 آنگاه که خون 3 فرزند این آب و خاک در صحن مقدس 

دانشگاه بر زمین جاری گشت از آن ها تبری جستند. 
و  آمریکا  شکست  برای  آغازی  باید  را   1401 آذر   16 شک  بی 
استعمار دانست.سال جاری نیز اراده استکبار در پی دو قطبی 
bbc/voa/interna� روانی بازی  با   اازی دیگر در کشور بود که 

tional /manoto , و با حضور جتدیدنظرطلبان داخلی،  سعی 
آرمان های  و به  دار کنند  را خدشه  داشتند جمهوریت نظام 
اکثریت مردم و انقالب اسالمی هتاکی منایند،اما این بار مثلث 
رهبری،مردم و دانشجو که همان حلقه مفقوده سال 32 بود 
تا شورش اشرافیت،اباحه گری و اوباشگری علیه جمهوریت 
نظام به ثمر نشیند و از این رو، حادثه 16 آذر1401،دستیابی ایران 
به حقوق اعتقادی خویش و نفوذ استراتژیک انقالب اسالمی 
یعنی به باد رفنت غرب و غرب دوستان و استکبارنوازان از صحنه 
مقدس دانشگاه است.استعمار در پی دانشمندکشی ،حذف و 
ترور فرهنگی و اعتقادی دانشمندان و فرهیختگان دانشگاهی و 
انقالبی این مرز و بوم است. و چه خیال خامی..ما جوانان موتلفه 
اسالمی تا آخر ایستاده ایم و پرچم شهدای سرافرازمان را در 
نسیم والیت افراشته نگاه داشته ایم.اما اینک و در آستانه 16 

آذر ذکر چند مورد ضروری است. 
1_ دانشجویان و نخبگان  والیی ما نه تنها در دانشگاه های داخل 
بلکه در سراسر دانشگاه های برتر جهان همچنان معتقدند که 
نگاه به ایدئولوژی و متدلوژی امام خمینی)ره( به عنوان ارزش های 
نویدبخش برای زیست سعادمتند باید پررنگ تر از قبل در صحنه 
مقدس دانشگاه  دنبال شود و مفهوم خط امام به نگاهی نو 
نیاز دارد که ما جوانان موتلفه اسالمی معتقدیم با استفاده از 

ابزار مهم حتزب و حتزب گرایی میتوان به این مهم دست یافت. 
آرمان  دو  و  دو رسالت همیشگی  به عنوان  آزادی  و  2_عدالت 
خدشه نا پذیر جنبش دانشجویان راستین تنها در یک نگاه 
جامع به دست می آید و در تقابل قرار دادن این دو ارزش متعالی 
خیانت به هر دو است و امروز وظیفه اصلی خود می دانیم که 
بیش از پیش به صیانت از این دو مفهوم بپردازیم در واقع وظیفه 
اصلی جنبش دانشجوی آزاد اندیش،حفاظت از گفتمان وسیرت 
انقالب اسالمی است و از این جهت الزم است به جند موضوع 

توجه داشت: 
نخست:بهانه در حوادث سال جاری ادعای نبود فضای باز سیاسی 
و فرهنگی واجتماعی بود که توسط رسانه ها و چهره های 
منافق خارجی و داخلی مطرح و ادعاهای بعد چون خشونت،جتاوز 
و ... بود که در پی آن اقداماتی علیه امنیت کشور اجنام شد .اما با 
رهبری داهیانه مقام معظم رهبری،هوشیاری ملت و دانشجویان 
با بصیرت ،نتیجه کار به ضرر فتنه گران داخلی و اربابان غربی 
نها متام شد.و اکنون مدیریت جوانان حزب موتلفه اسالمی از 
قوه قضائیه می خواهد کیفرخواست عمومی علیه سران فتنه 
از جمله کارمندان شبکه های تروریستی انگلیسی،سعودی و 

آمریکایی و ... را ارائه مناید. 
دوم::رویکرد جریان فتنه پس از حماسه 13 ابان 1401 ملت،اتخاذ 
استراتژی تقسیم کار در میان فتنه گران می باشد.اول وجود 
جریانی که با نقد هرچند ساختگی عملکرد افراطیون سعی 
می کند که گفتمان خود را در داخل نظام تعریف کند. تا امکان 
رقابت و چانه زنی برای آنها در داخل نظام وجود داشته باشد و 
دیگری با افراطی گری کامل و طی مسیر منافقین سال 60 
قصددارد همچنان پتانسیل جریان معارض با نظام را برای خود 
نگه دارد.که این استراتژی توسط برخی جرایان های مشکوک 
در دانشگاه ها نیز بکار گرفته می شود. که این خود نوعی نفاق 
در نظر و عمل است و سبب ساز تساهل و تسامح مسئولین با 
بی قانونی برخی از این تشکل ها و اعضایشان گردیده که اگر 
مسئولین به قانون شکنی های این عده توجه نکنند، وظیفه 

خود می دانیم به افشای بعضی از این موارد اقدام کنیم. 
سوم،کشته سازی از عزیزان نظامی و برادارن بسیجی است که 
با ورود برخی دانشجومناها به دورن دانشگاه متام تالش خود را در 
جهت نا امن کردن محیط علمی کشور منودند و سعی کردند 
تا شان دانشجو  را نابود منایند اما دانشجویان با بصیرت ما این 
فتنه را با هوشیاری در برابر توطئه گران و فریب خورده ها و عمل 

بیدادگرانه خنثی خواهند کرد. 
گذاشت،اصالت  نخواهیم  داریم  می  اعالم  پایان  در 
عدالتخواه،استکبارستیز،آزادی طبی،آرمان گرا و روشن اندیش 
دانشجویان تربیت یافته مکتب امام خامنه ای توسط جریانی 
انحصار طلب و ارجتاع خواه که نهایت آرمان و آروزیش از فرق سر 

تا نوک پا غربی شدن است ،تهدید شود. 
16 آذر 1401 روز محاکه نئو دیکتاتوران و استکبار نوازانی است 
که تاب توامنندی های نظام مقدس جمهوری اسالمی را نیاوردند و 
ما جوانان با هوشیاری فتنه آنان را خنثی خواهیم کرد. ان شااهلل

در بیانیه حزب موتلفه اسالمی تاکید شد:

16 آذر، روز محاکمه نئو دیکتاتوران و استکبارنوازان
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

هدف دشمن؛ الینحل نشان دادن مشکالت 

رییس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق معتقد 
ــه کاهش  ــت ک اس
تقاضای ارز با کمک 
ــار اوراق ارزی  انتش
ــد ثبات را در  می توان

بازار حاکم کند.
ــحاق  یحیی آل اس
ــوص فواید  در خص
ــه اوراق ارزی  عرض
بانک مرکزی و ثبات 
بازار ارز گفت: بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی فرصت ها و امکانات خوبی را دارد، اما در 
سرمایه گذاری های بلند مدت به علت وجود مشکالتی در حوزه اقتصاد و دخالت های دولت بعضا 
دچار تردید می شود، لذا انتظار می رود با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری های کوتاه و بلند 

مدت استقبال خوبی در این زمینه ایجاد شود.
وی با اشاره به وجود نقدینگی باال در جامعه که در صورت استفاده هدفمند به رشد و توسعه کشور 
منتهی می شود، گفت: با توجه به حجم نقدینگی باال در جامعه، فرصت سرمایه گذاری بلند مدت 
در حال حاضر برای بخش خصوصی فراهم نیست، به همین دلیل در شرایط فعلی سرمایه گذاران 
به سمت بازارهای سرمایه ای مانند ارز و سکه خواهند رفت و در نتیجه با افزایش تقاضا موجب 
افزایش شدید قیمت ارز و طال خواهند شد؛ لذا بانک مرکزی با طرح عرضه اوراق ارزی در تالش 

برای کاهش تقاضا و ایجاد ثبات در بازار ارز است.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با ایجاد زمینه مناسب برای عرضه اوراق ارز و سکه تدبیر 
خوبی در این موضوع انجام داده است چرا که با طرح موجود می تواند سرمایه گذاران مایل به سرمایه 

گذاری در خرید ارز بخصوص دالر را مشتاق به خرید اوراق ارز کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق توضیح داد: سرمایه گذاری در اوراق ارزی با تضمین تحویل 3 
ماهه به صورت ارز یا معادل ریالی قیمت روز صورت می گیرد که این امر می تواند تقاضاهای خرد 
و کالن موجود در بازار را که به فعالیت های غیرمتعارف منتهی می شوند را به سمت خرید اوراق 
ارز با تضمین بانک مرکزی هدایت کند. قطع به یقین این طرح موجب ذخیره سازی ارز و کاهش 

فشار بر روی بازار ارز و طال می شود.
وی بیان داشت: استقبال مردم از خرید اوراق ارز، تاثیر بسزایی در عملکرد این طرح کارآمد بانک 
مرکزی خواهد داشت و می تواند منجر به تعدیل نرخ ارز و ایجاد تعادل در بازار ارز با توجه به کاهش 
ــکه شود. کاهش تقاضای ارز می تواند ثبات را در بازار ارز و سکه حاکم کند  تقاضا در بازار ارز و س
و پیش بینی می کنم که این طرح 3 ماهه با تضمین و پشتوانه بانک مرکزی می تواند موثر واقع 

می شود و به اهداف مورد نظر دست می یابد.
آل اسحاق در خصوص مزیت های این طرح در مقایسه با خرید ارز فیزیکی بیان داشت: ارز فیزیکی 
محدودیت هایی مانند عدم امنیت در نگهداری، امکان خرید از صرافی ها و مراکز غیر مطمئن را 
ــازمان های نظارتی از ابزارهای کافی و الزم برای رصد دالالن ارز  به دنبال دارد ضمن اینکه س
برخوردار نیستند در حالی که خرید اوراق ارز بانک مرکزی کامال شفاف است و بهترین مسیر برای 
کسانی است که می خواهند بدون نگرانی و دلهره با تضمین بانک مرکزی وارد این بازار و خرید ارز 

برای حفظ ارزش ریال خود شوند.

ــردم کرمان و رئیس  »محمدرضا پورابراهیمی«، نماینده م
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کلیت بحث این است که 
دشمن امروز تمام ظرفیتش را به کار گرفته است تا آنچه را که 
به عنوان توانمندی های جمهوری اسالمی ایران هست ناچیز 
جلوه دهد و در زمینه هایی مثل اوضاع اقتصادی و معیشتی که 
ــکالتی هست آنها را به عنوان مسایل  در آن جامعه دچار مش
ــان دهند تا به این واسطه یأس و  الینحل و بدون راهکار نش
ــدی را در جامعه ایران پمپاژ کنند. برای این منظور تمام  ناامی
امکاناتشان را نیز پای کار آوردند تا بتوانند این هدف را به هر 

طریقی پیگیری بکنند. 
ــت این است که اکنون پس  وی افزود: آنچه برای ما مهم اس
ــیزدهم ما  ــال از روی کار آمدن دولت س ــت یک س از گذش
شاهد اتفاق های مثبت در موضوعات اقتصادی هستیم. رشد 
اقتصادی ایران که در 8 سال دولت قبل میانگین آن صفر بوده 
ــد خود را آغاز کرده به طوری که  در دولت جدید روند رو به رش
پیش بینی مراکز خارج از کشور مانند صندوق بین المللی پول 
ــت که ایران رشد اقتصادی حدود 4/3  و بانک جهانی این اس
ــت. ضمن آنکه طی این یک سال اخیر  درصد را خواهد داش
شاهد افزایش صادرات غیرنفتی بوده ایم به طوری که در 6 ماه 
اخیر 20درصد افزایش صادرات غیرنفتی را داشته ایم. نقدینگی 
که یکی از اصلی  ترین عوامل رشد تورم است و به شدت اقتصاد 
کشور را تحت تاثیر قرار می دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

نرخ رشد آن20 درصد کاهش یافته است. 
پورابراهیمی گفت: آمریکایی ها برای نخستین بار علیه یک 
کشور یک نظام تحریمی هوشمند را طراحی کردند و سپس 
آن را در دستورکار قرار دادند. یعنی آمریکایی ها آن طراحی را به 
اجرا درآوردند. اگر یک دهم این تحریم ها را علیه قدرتمند ترین 
کشورهای اقتصادی در جهان اعمال می کردند به طور قطع آن 
کشور 6 ماه دوام نمی آورد. از قضا سایت های تحلیلی و خبری 
و حتی اندیشکده های غربی و آمریکایی خودشان گفته اند که 
تحریم های هوشمند طراحی شده توسط آمریکا می تواند هر 
اقتصادی را به فروپاشی برساند و هم آنها از تاب آوری ایران برابر 
این تحریم ها اظهار تعجب می کنند. این نشان دهنده آن است 
که اقدامات گوناگون دشمن در عرصه های مختلف )از اقدام 
نظامی تا جنگ اقتصادی( جواب نداده و آنها را به هدف شان 
نرسانده لذا در اغتشاشات اخیر شاهد بوده ایم که تمام دشمنان 

ــکا و انگلیس تا حکام عرب مرتجع در منطقه و  ایران از آمری
حتی گروهک های تروریستی مانند منافقین و گروهک های 
تجزیه طلب مانند کومله و... گردهم آمده اند تا بلکه بتوانند کاری 
از پیش ببرند اما به رغم این همه دشمنی جمهوری اسالمی 
ــته از جنگ اقتصادی نیز عبور کند و امروز شاهد  ایران توانس

طلیعه بهبودهای اقتصادی در کشور هستیم. 
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد: آقای 
»ریچارد نفیو« که طراح تحریم های هوشمند علیه ایران بوده 
ــال 1390 گفت که 6 ماه بعد جمهوری اسالمی ایران  و در س
کارش تمام خواهد شد اخیرا در گزارشی نوشته بود که تحلیل 
میدانی ما این است که ایران از کمند تحریم ها عبور کرده است. 
او در گزارشش تاکید کرده که این تحریم ها برای اقتصاد ایران 
ــاز بوده اما آن را متوقف نکرده است. وقتی دشمن از  هزینه س
جمیع اقداماتش در حوزه های مختلف از جنگ نظامی تا نبرد 
اقتصادی نتوانسته به هدفش برسد در نهایت در واپسین اقدام 
به جنگ ترکیبی روی آورده که یک عرصه آن جنگ شناختی 
تا به این واسطه عرصه های قدرت را ضعف وانمود کند و آنچه 

می تواند ضعف باشد قدرت وانمود کند. 
پورابراهیمی در پایان گفت: پیش بینی ما از اقتصاد کشور هم 
این است که ان شاءاهلل در سال های آینده شاهد روند رو به رشد 
اقتصاد کشور باشیم و به این واسطه بهبود وضعیت معیشتی و 

اقتصادی جامعه را خواهیم دید.

آل اسحاق مطرح کرد:

طرح کارآمد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز 
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پیامدهای ایجاد سفارت آذربایجان 
در سرزمین های اشغالی برای باکو 
یک کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان این که تصمیم آذربایجان برای ایجاد سفارت در اسرائیل 
بر روی روابط تهران – باکو تاثیر منفی خواهد گذاشت، تصریح کرد: با توجه به ترکیب جمعیتی 
موجود در آذربایجان این موضوع بر روی شکاف های داخلی خود آذربایجان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

ــتند که روابط خود را با  ــجردی با بیان این که صهیونیستها به دنبال این هس دکتر حسن الس
کشورهای مختلف منطقه از جمله کشورهای اسالمی عادی کنند و در همین راستا به نوعی به 
دنبال مشروعیت بخشی به ساختار خود هستند، افزود: این سیاستی است که اسرائیل از مدت ها 
ــت. در دهه 90 میالدی سفارت اسرائیل در آذربایجان ایجاد شده ولی به  قبل پیگیر آن بوده اس
دالیل برخی مسائل سیاسی تاکنون سفارت آذربایجان در اراضی اشغالی تاسیس نشده بود و با 

مصوبه اخیر مجلس آذربایجان این موضوع اجرایی خواهد شد.
ــرائیل در حوزه هایی مربوط به انرژی، کشاورزی  وی با اشاره به همکاری های آذربایجان و اس
ــرائیل روشن است و ایران بارها تاکید کرده که  و ژنتیک اظهار کرد: موضع ایران در ارتباط با اس
مشروعیتی برای رژیم صهیونیستی قائل نیست و در مورد روابط باکو و رژیم صهیونیستی نیز 

حساسیت های خاص خود را بیان کرده است.
ــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان این که اقدام آذربایجان در تاسیس سفارت  عضو ش
در رژیم صهیونیستی تاثیراتی در روابط تهران و باکو خواهد داشت، گفت: از طرفی دیگر حدود 
90 درصد جمعیت کشور آذربایجان را شیعیان تشکیل می دهد و نگاه آنها به رژیم صهیونیستی 
مشخص است و ممکن است اقدام اخیر آذربایجان در ارتباط با تاسیس سفارت در اراضی اشغالی 
با واکنش مردم این کشور روبه رو شود و چالش های مذهبی و اجتماعی برای دولت آذربایجان 

ایجاد کند.

حاال نوبت هزینه دادن غرب است 
حنیف غفاری

کارشناس مسائل بین الملل
نخست اینکه ادعاهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص مکان های سه 
گانه، معطوف به زمان گذشته و نه حال است. پرونده ابعاد نظامی احتمالی فعالیت 
های هسته ای ایران در گذشته ) موسوم به PMD ( نیز در آستانه انعقاد برجام در 
سال 2015 میالدی مختومه شده است.این پرونده، شامل همه ابعاد فعالیت های 
هسته ای ایران در گذشته بوده و حتی شخص یوکیو آمانو، مدیر کل سابق آژانس نیز 
حل و فصل ابهامات قبلی آژانس را در این خصوص تایید کرده بود. بنابراین، کلیت 
تالش آژانس برای مفتوح نگاه داشتن پرونده PMD و استفاده از ادعاهای نخ نمای 
مربوط به گذشته فعالیت های هسته ای ایران با هدف تاثیرگذاری بر حال و آینده ، 

منبعث از رویکردی حقوقی و فنی نیست.
نکته دوم، به اصرار آژانس بر نظارت و بازرسی از »مکان های سه گانه«باز می گردد.

جمهوری اسالمی ایران قبال در مواضع رسمی خود ) وفق مصوبه راهبردی مجلس 
شورای اسالمی(، هرگونه همکاری فراپادمانی با آژانس را معطوف به برداشته شدن 
تحریمها و بازگشت اصولی وواقعی طرف مقابل به توافق هسته ای دانسته بود .در 
چنین شرایطی اصرار آژانس بر دسترسی فراپادمانی به اماکن ادعایی، مصداق تالش 
غرب مبنی بر امتیازگیری از ایران بدون امتیازدهی به کشورمانمی باشد. فراموش 
نکنیم که هیچ گونه مولفه ای تحت عنوان »عدم شفاف سازی« در قبال فعالیت های 
هسته ای کشورمان اصالت و موضوعیت ندارد. فراموش نکنیم که افزایش ذخایر 
ــده در ایران، ارتقای درصد و خلوص غنی سازی به 20 و 60درصد،  اورانیوم غنی ش
جملگی به صورت آشکار و با اطالع رسانی کامل به آژانس صورت گرفته و این سازمان 

بین المللی، نمی تواند در این خصوص ادعای »عدم شفافیت« کند.
آنچه تحت عنوان عدم دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به مکان های 
ادعایی مطرح می شود نیز معلول عدم شفافیت هسته ای ایران نبوده و منبعث از دو 
مولفه مهم به نام »سیاسی کاری آژانس« و »عدم اراده غرب مبنی بر احیای برجام« 
است. در چنین شرایطی، وادارسازی ایران نسبت به همکاری یک جانبه با آژانس 

کامال غیرقابل قبول می باشد.
نکته سوم و پایانی، به چرایی تالش آژانس جهت مفتوح نگاه داشتن

پرونده های ادعایی و مانور سیاسی بر روی آنها باز می گردد. واقعیت امر این است که 

دشمنان جمهوری اسالمی ایران درصدد هستند با مفتوح نگاه داشتن این پرونده ها 
ــته ای، از تهدیدی به نام »ابطال دوباره توافق هسته ای«  پس از احیای توافق هس
به عنوان اهرم فشاری جهت دسترسی به این اماکن و حتی برخی اماکن ادعایی دیگر 
)که در ارتباط با موارد ادعایی مطرح می کنند(، استفاده کنند. بدیهی است که در چنین 
شرایطی باید پرونده های مذکور قبل از اجرایی شدن توافق هسته ای تعیین تکلیف 
ــوند. آژانس اذعان کرده است که موارد ادعایی مطروحه، مربوط به سال ها قبل  ش
است یعنی قبل از انعقاد توافق هسته ای! باتوجه به ده ها مورد راستی آزمایی برجامی 
صورت گرفته ازسوی آژانس )خصوصا از سال2016 میالدی تا زمان خروج آمریکا 
از برجام(، اکنون بهانه ای برای مفتوح باقی ماندن این پرونده ها پس از احیای توافق 
هسته ای باقی نمی ماند اما گویا این موضوع به یک خط قرمز مشترک میان معاندان 
و مخالفان فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان تبدیل شده است.به عبارت بهتر، 
مقامات آژانس نسبت به مکان های ادعایی به مثابه »سرپل های دسترسی به دیگر 
اماکن خاص« درکشورمان می نگرند. اکنون جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که 
باید این پرونده ها قبل از اجرایی شدن برجام ،»مختومه« و از احیای دوباره آنها تحت 

هر شرایطی جلوگیری شود.
در نهایت اینکه کنش غیرحقوقی وحتی تهدید ضمنی غرب مبنی بر ارجاع پرونده 
هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، باواکنشی دقیق و قاطعانه از 
سوی کشورمان همراه شده است. مقامات آمریکایی و اروپایی تصور می کردند که 
واکنش ایران نسبت به قطعنامه سیاسی اخیر در شورای حکام، قطع برخی دیگر از 
دسترسی های آژانس در نطنز و فردو یا انتقال تجهیزات بیشتر به فردو خواهد بوداما 
تصور آغاز رسمی و گسترده غنی سازی 60 درصدی در نیروگاه حساس فردو را نمی 
کردند. اساسا یکی از اصلی ترین دالیل سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
ــیمگی نسبت به این تصمیم واقدام  به دوحه و دیدار وی با مقامات قطری ، سراس
ــورمان بوده است. دیگر زمان آن رسیده است که مثلث آمریکا، اتحادیه اروپا و  کش
آژانسبین المللی انرژی اتمی هزینه رفتار غیراصولی و ناعادالنه خود علیه نظام و ملت 
ایران را به صورتی علنی و صریح دریافت کنند. اکنون بازیگران غربی بیش از هر 
زمان دیگری نسبت به هزینه های مواجهه با جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 

هسته ای و غیر هسته ای آگاه شده اند!
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منظور اصالح طلبان را بد متوجه شدیم؟

 شاید منظور از اعتراض، جنگ شهری است 

ــخصی  محمد علی ابطحی رئیس دفتر خاتمی در صفحه ش
تلگرام خود نوشت:"تردیدی نیست که آقای خاتمی همیشه 
مطالبه اصالح امور می کرد. همین مرز همیشگی او از یک سو 
ــانی است که حاکمیت را  ــوی دیگر با کس با براندازی و از س
تأیید مطلق کرده اند و بارها از حکمرانی بد در وضعیت موجود 

انتقادهای صریح کرده  است.
می دانم خیلی ها در این ایام از اصالح ناامید شده اند و از آن گذر 
کرده اند و راهکاری غیربراندازی و تغییر رژیم ارائه نمی کنند اما 
ــت روشن باشد که خاتمی، فرصت طلبانه  صادقانه خوب اس
نمی تواند از هویت خودش فاصله بگیرد. حتی اگر مثل شرایط 

فعلی معترضین و حاکمیت صدایش را نشنوند.
در اعتراضات اخیر، علی رغم مکاتبه آقای خاتمی با رهبری و 
مالقات اصالح طلبان با مسئوالن عالی رتبه برای جلوگیری از 
خشونت و اصالح امور، نشانه ای از اینکه خواسته ها مورد توجه 

حاکمیت قرار گرفته باشد نیست که کاش بود"

جریان اصالح طلب همواره سعی کرده تا خاتمی را به عنوان یک 
چهره آرام و صلح جو در سیاست معرفی کند، اگرچه در بسیاری از 

فتنه ها و ناآرامی ها نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته است.
در سال 88 پس از اینکه میرحسین موسوی اولین بیانیه خود 
را در رد نتیجه انتخابات صادر کرد و عمال فرمان شورش علیه 
ــد، خاتمی که همیشه دم از قانون مداری  جمهوریت صادر ش
ــی روز 22 خرداد، از لزوم  ــئولیتش و حت می زد و در دوران مس
پذیرش رأی مردم سخن گفته بود و با این که خود بهتر از هر 
کس می  دانست واقعیت چیست، با موسوی و کروبی همراه شد 
و عمال به یکی از اضالع سران فتنه تبدیل شد، این در حالی بود 
که خاتمی در محافل خصوصی چند بار اعتراف کرده بود که 

تقلبی اتفاق نیفتاده است.
و امروز هم در فتنه 1401 نقش آتش افروزی را ایفا کرد، لحظاتی 
بعد از اعالم رسمی خبر تأسف آور درگذشت مهسا امینی و قبل 

از اینکه نظر مراجع قانونی درباره فوت مهسا امینی منتشر شود، 
اطالعیه  فوری محمد خاتمی منتشر شد. خاتمی این حادثه را 
فاجعه ای ناگوار خوانده بود که »تا مغز استخوان را می سوزاند« 
و این اطالعیه با استقبال برخی هواداران او در جامعه هنرمندان و 
ورزشکاران همراه شد، این در حالی بود که خاتمی پس از روشن 

شدن ماجرا حاضر به عذرخواهی نشد.
ــهید اجاقی،  ــدن رگ گردن ش ــل بریده ش ــی درمقاب خاتم
ضرب وشتم شهید تقی پور و مأموران پلیسی که زنده سوزانده 
شدند هیچ موضعی نگرفت و در قبال ترور مظلومانه شهدای 
ــان این جنایت  ــام از طراح ــای مطالبه انتق ــاه چراغ به  ج ش

تروریستی، ادعا کرد خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد.
دم زدن محمد ابطحی در باب پیشنهاد گفتگوی خاتمی در 
حالی است که خاتمی در دوماه اخیر هیچ موضعی علیه فتنه 
ــته و ژست گفتگو گرفتن از جانب  گران و اقداماتشان نداش
این جماعت جالب توجه است؛ اما به راستی با کسی که فقط 
ــان قانع می شود و با قمه و کوکتل مولوتف به  به نابودی انس
جنگ آمده و چادر از سر زن مسلمان می کشد، چگونه می توان 
گفتگو کرد؟ و به چه نتیجه ای می توان رسید؟ شاید هم منظور 
از اعتراض همین جنگ شهری است و منظور اصالح طلبان 

را بد متوجه شده ایم!

وقتی اصالح طلبان به اغتشاشگران کد می دهند 
ــانه های اصالح طلب در جایگاه دفتر حافظ منافع  برخی رس
آمریکا در ایران، از یکسو برای احیای برجام مطلوب آمریکایی 
ها تالش می کنند و از سوی دیگر به آشوبگران و اغتشاشگران 
ــنی  ــوب ها و واردکردن چاش ــرای تنفس مصنوعی به آش ب

اقتصادی به اغتشاشات، کد می دهند
ــر خاکستری تورم و  روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان »قش
ــت:»تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی  تحریم ها« نوش
از نارضایتی های موجود ریشه در مشکالت گسترده و عمیق 
اقتصادی دارد. اگر بنیان های اقتصادی یک کشور مستحکم 
ــه ای به دل راه  ــد هیچ حکومتی از هیچ اعتراضی واهم باش
ــور نخواهد شد... در  نمی دهد و خطری هم متوجه کیان کش
ــته بسیار گفته شده است که  جریان اعتراضات 3ماهه گذش
ــتری یا همان توده های مردم با وجود نارضایتی  قشر خاکس
ــتند  ــتی خود به اعتراضات نپیوس خصوصا از وضعیت معیش
ولی هیچ تضمینی برای ادامه سکوت این توده های میلیونی 
ــت. به جرات و بدون اغراق می توان گفت که همه چیز  نیس
به آینده نزدیک اقتصادی کشور بازمی گردد. اگر دولت بتواند 
بر مشکالت اقتصادی فایق بیاید مشکالت دیگر بنیان کن و 
انفجاری نخواهند بود ولی اگر وضع به همین منوال پیش رود 
یا با اضافه شدن تحریم ها از سوی اروپا یا بدتر از آن بازگشت 
دوباره پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تورم 

عددهای بی سابقه ای را تجربه کند باید نگران همه چیز بود.«
در ادامه این مطلب آمده است:»هنوز دولت برنامه ای مدون که 
حداقل از سوی جمعی از اقتصاددانان مورد تایید قرار گرفته باشد 
ارایه نداده است و هیچ کس نمی داند که ما با کدام پول و پشتوانه 
می خواهیم از گردنه های سخت و مرتفع وپرپیچ وخم جلوی 

راه مان عبور کنیم. یک از کلیدی ترین مشکالت اقتصادی 
تحریم های امریکاست که نفس های تولید و سرمایه گذاری 
ــت ومعلوم نیست چرا هیچ تحرک و  را به شماره انداخته اس
ابتکار عملی برای امضای نهایی برجام صورت نمی گیرد و به 
مردم هم دقیقا توضیح داده نمی شود که اشکال عدم پیشرفت 
مذاکرات کجاست و این توقف چگونه ممکن است منافع ملی 

ما راتامین کند؟«
ــت:»هرچند عامل  ــالح طلب در ادامه نوش این روزنامه اص
ــدن اعتراضات اخیر موضوعات اجتماعی بود ولی  شعله ورش
ــت که بسیاری از مشکالت با  این نکته را در خود نهفته داش
ــوند ولی گویا مسووالن مایلند در  دست به راحتی حل می ش
آخرین لحظات ممکن و با دندان گره ها را بگشایند. اکنون که 
هیچ فشار داخلی برای امضای برجام وجود ندارد آینده نگری بر 
آن حکم بلیغ می کند و چه دلیلی دارد که در شرایط بروز بحران 

به این مهم تن در دهیم؟«
در هفته های گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت:» رفتار 

و گفتار آمریکایی ها 
با یکدیگر متناقض 
است. سه روز پیش 
پیامی بین ما و طرف 
ــد  ــی منعق آمریکای
ــی از  ــد و ما پیام ش
آمریکایی ها  سوی 
ــا توافق  در ارتباط ب
)هسته ای( دریافت 
کردیم. آمریکایی ها 

ــل دارند که هرچه زودتر به نقطه  در تبادل پیام ها حتی تعجی
توافق برسیم.«

واقعیت این است که آمریکا برای احیای برجام عجله دارد. اما 
در عین حال به دلیل آلودگی به خوی دیکتاتوری و زورگویی، 
ــی و بدیهی ایران را بپذیرد. در  حاضر نیست که شروط اساس
حقیقت آمریکا در پی دیکته کردن خواسته های خود است. 
بر همین اساس دولت آمریکا در پشت پرده صراحتا نیاز خود 
ــت تریبون و در رسانه ها،  به مذاکره را اعالم کرده ولی در پش
در قالب عملیات روانی در پی جازدن نیاز خود با عنوان امتیاز 

ویژه به ایران است.
در اینسو برخی رسانه های اصالح طلب در جایگاه دفتر حافظ 
ــو برای احیای برجام مطلوب  منافع آمریکا در ایران، از یکس
آمریکایی ها تالش می کنند و از سوی دیگر به آشوبگران و 
اغتشاشگران برای تنفس مصنوعی به آشوب ها و واردکردن 

چاشنی اقتصادی به اغتشاشات، کد می دهند.
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به تازگی هفته نامه اکونومیست، چاپ لندن بر روی جلد خود 
طرحی از اروپا را که در حال یخ زدن است منتشر کرده، تا بحران 
گاز در این قاره را به تصویر بکشد، این تصویر را یکی از معتبر 
ترین رسانه های اروپایی منتشر کرده و مقامات این کشور هم 
بارها به این موضوع اذعان کرده اند. به گونه ای که "کریستین 
سلویو بوشوی" رئیس کمیته انرژی پارلمان اروپا در گفت وگو با 
شبکه الجزیره هشدار داده بود که به دلیل کمبود سوخت، اروپا 
زمستان بسیار سختی را در پیش رو خواهد داشت، همچنین 
ــت ایران به بازار  ــانه های غربی، ورود نف برخی مقامات و رس

جهانی را کلید حل مشکالت آمریکا و اروپا عنوان کرده اند.
ــانه های اصالح طلب در  ــت که سران و رس این در حالی اس
موضعی کامال متفاوت از مقامات اروپایی مدعی می شوند که 
اروپا هیچ مشکلی در تأمین گاز ندارد و زمستان سختی در کار 

نخواهد بود. 
در همین رابطه روزنامه ی شرق با ذوق زدگی در جدیدترین 
مطلب خود می نویسد: "زمستان سخت اروپا رخت بربست 

ــتناد روزنامه ی اصالح طلب به  ــد" اس و قیمت گاز منفی ش
گزارشی در یورو نیوز است که این گزارش از منفی شدن نرخ 
ــی گاز در مصرف ماهانه یک خانه در اروپا  گاز در معامالت آت
خبر می دهد. روزنامه ی شرق در کنار عبور آمریکا از زمستان 
سخت مطلبی را مبنی بر انعکاس ناترازی مصرف گاز در ایران 
ــر می کند و اینگونه نتیجه می گیرد که اروپا از بحران  منتش
گازی خود عبور کرده و حال این جمهوری اسالمی ایران است 
که با چالش گازی روبه رو شده است، بنابراین با توجه به اینکه 
روپایی ها نیازی به تامین انرژی از سوی ایران ندارند ،باید هرچه 
زودتر با کوتاه آمدن از مواضع و شروط اصلی خود با طرف های 

غربی توافق کنیم! 
و البته این موضعی است که از طرف برخی دیگر از رسانه های 

اصالح طلب نیز اتخاذ شد. 
این ادعا در حالی مطرح می شود که در گزارش یورونیوز تنها به 
مصرف ماهانه یک خانه در اروپا استناد شده است در صورتی 
که این اتفاق تنها مربوط به یک خانه است و نمی توان آن را به 

تمامی اروپا تعمیم داد. 
ضمن آنکه مهمترین بخش گاز اروپا از روسیه تامین می شد که 
با وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین و کاهش عرضه گاز روسیه 
به اروپا، بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، 
فرانسه، ایتالیا، نروژ، بلژیک و... با بحران انرژی کم سابقه ای 

رو به رو شده اند. 
در این شرایط رسانه های اصالح طلب به شیپور غربی ها در داخل 
تبدیل شدند و آنچه دیپلمات های ایران درباره زمستان سرد اروپا 
می گفتند را به باد تمسخر گرفته و در یک عملیات رسانه ای 

خواهان امضای هرچه سریع تر برجام بدون تضمین شدند. 
رسانه های اصالح طلب در حالی مدعی ارزانی گاز و عبور اروپا 
از زمستان سخت می شوند که اروپا به شدت قیمت گاز برای 

مصرف کننده ها را افزایش داده است. 
ــوال جدی وجود دارد که وقتی اروپایی ها  در این راستا این س
خودشان به کمبود گاز اذعان دارند، اهداف رسانه های اصالح 

طلب از این روند چیست؟

رسانه های اصالح طلب مدافع غربی ها؟
اکونومیست: اروپا در حال یخ زدن است

شرق: زمستان سخت اروپا رخت بر بست

وقتی فوتبال چهره وطن فروشان را برمال کرد 
ایران فرصت صعود را از دست داد، و با پذیرش شکست مقابل آمریکا از راه یابی به مرحله بعدی 
جام جهانی 2022 بازماند، اما آنچه بیش ازنتیجه ی فوتبال اهمیت داشت این بود که این تیم، تیم 
همه ی ملت ایران است. موضوعی که دشمن از آن هراس داشت و در تمام این روزها سعی کرد تا 
ـ حاکمیت«  شکافی را میان مردم و تیم ملی ایجاد کند و با تولید دوگانه های دروغینی نظیر »مردم 
تاکتیکی را جهت تجزیه ی ایران پی ریزی نمود و با بهره گیری از تکنیک برجسته   سازی تالش 
کرد تا حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را از اولویت ذهنی مردم خارج کند . درواقع آنچه 
ضد انقالب دنبال می کرد این بود که مردم را از هر موضوع وحدت آفرینی که موجب یکپارچگی 

ملت ایران می شود دور کند. 
ایران بازی را به تیم حریف واگذار کرد و مردم یکپارچه ناراحت شدند، اما شاید هیچوقت هیچ یک 
از ما فکرش را نمیکردیم که یک روز فوتبال به شاخصی تبدیل شود که بتوانیم به وسیله ی آن 

وطن دوستان واقعی را از شعاردهندگان دروغین وطن دوستی تفکیک کنیم اما فوتبال این کار را 
برای ما کرد. وطن دوستان دروغینی که همه کار کردند که ایران و ایرانی در همه صحنه ها از جمله 
فوتبال بازنده باشند ، همه کار کردند تا تیم فوتبال ایران را تحریم کنند و راه ورودش به جام جهانی 
را ببندند یا در این روزها حضورش را منتفی کنند و نهایتا به جایی رسیدند که شکست تیم ملی را 

جشن بگیرند و احساس افتخار کنند. 
ما در برابر آمریکا نتیجه را واگذار کردیم اما سربلند ماندیم چرا که همانقدر که شادی پیروزی مقابل 
ولز دشمنانمان را عصبی کرد. این ناراحتی یکپارچه هم دشمنان ملت را اذیت کرد، رسانه بن سلمان 
و دیگر تجزیه طلبان فهمیدند که در سناریوهای خود شکست خورده اند و فوتبال همچنان برای 
ملت ایران وحدت ساز باقی ماند ، کرد و ترک و بلوچ و فارس و... همه یک پارچه و متحد با هم دعا 

کردیم، حرص خوردیم و شاید گریه کردیم، اما متحد باقی ماندیم.

 زید آبادی و خداحافظی از سیاست 
احمد زید آبادی اصالح طلب متعصبی است که مواضع او در 4 دهه 
گذشته با نهایت آزادی چاپ و منتشر شده و بارها محکومیت قانونی 
یافته و باز به همان مواضع ادامه داده و نظام او را تحمل کرده و با آگاهی به 
مواضع او در اغتشاشات اخیر ، وی را به صداوسیما آورده و او هم مواضع 
را تکرار نموده است ولی اخیرا اعالم کرده که برای همیشه از سیاست 
خداحافظی کرده است و علتش را نمی گوید فحاشی های چارواداری 
و ناموسی و تهدید به تجاوز جنسی از طرف عنصر یا عناصری است 
که در کانادا با دولت اسالم ستیز و ایران ستیز آن کشور همکاری دارد .

زید آبادی می گوید مرگ را بر هموطنی با چنین افرادی ترجیح می 
دهد..

چند نکته 
ــط عناصر دیگری از عقالی جریان اصالحات و  1 – این کار توس

اصالح طلبی ادامه خواهد یافت و بدور از انتظار نبود .

چون پایان راهی که به مرداب لجن می رسد ولو رهرو آن راه تصور کند 
که به کعبه آمالش پایان می یابد ، جز این نتیجه پیامدی نخواهد داشت .

2 – این خداحافظی با سیاست نیست. انتخاب سیاستی جدید است. 
اگر این انتخاب آگاهانه و از روی بصیرت ، صورت پذیرد، نتایج مفید 
حاصل آن است واال اگر مسیری غلط دوباره در پیش گرفته شود، زیان 

و خسران سختی حاصل آن خواهد بود .
3 – اگر علت این خداحافظی از سیاست بخاطر فحاشی و بی ادبی و 
بی اخالقی عناصر و جریان خارج نشین است، این چیز جدیدی نیست 
. این عناصر آلوده به انواع فساد و فحشاء که در پناه استکبار استعماری 
آمریکا و همدستان اروپایی آن ، عامل و مجری سیاست های سلطه 
گرانه ، زورگویان آمریکایی – انگلیسی -  فرانسوی – صهیونیستی 
هستند که برای ارزش ها فعال نیستند، مزدورند و خائنند و ابزار بیگانگان 
ضد استقالل و آزادی ایران می باشند و هم وطن ایرانی نیستند و چه 

جالب که آقای زید آبادی هم ننگ دارد که با آنها هم وطن باشند زیرا 
مزدوران از هر کشوری باشند مثل لژیونر های فرانسوی جنایتکار در 
شمال آفریقا ، یا مزدوران آمریکایی ، یا مزدوران داعشی ، اینان بی وطن 
هستند و برده های خود فروخته به دشمنان بشریت و مرتکب همه نوع 
جنایت و خیانت می باشند . ولی به هر حال زیدآبادی که در این فتنه 
1401 ، به این شناخت جدید دست یافته و شهامت اعالم آن را داشته 

کار خوبی کرده است .
4 – زید آبادی مسلمان است . اسالم در این نوع موارد ، کناره گیری از 

مسیر غلط را خوب و صحیح می داند ، ولی کافی نمی داند .
  زیرا اگر مواضع و تحلیلها و اقدامات آقای زید آبادی و امثال او ، موجب 
ــرگردانی حتی یک نفر شده باشد یا آنها را به  اخالل و گمراهی و س
اقدامات گناه آلود و سیئات ، و ظلم و اجحاف در حقوق انسان ها  یا یاری 
ــتمگر ، و موجب مظلومیت مظلومان ، و دیون مردمی کشانده  به س
ــد نیاز به توبه و استغفار و جبران گذشته ها و حاللیت طلبیدن از  باش

صاحبان حق دارد . 
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وقتی برای اهداف سیاسی اغتشاشگران را 
مردم می خوانند 

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: " بخش اصلی و عمده مطالبات معترضین به سه موضوع مهم  
ــت خارجی مربوط می شود که هنوز هیچ اثری از انعطاف  اقتصادی، مشارکت سیاسی و سیاس
مسئولین نظام در برابر آنها دیده نشده است...این روزنامه در ادامه با بیان اینکه آنچه مسئوالن و 
بزرگان نظام باید بدانند این است که پایان دادن به ناآرامی ها بدون برآورده ساختن مطالبات اصلی 
یعنی حل مشکالت اقتصادی و تأمین مشارکت سیاسی مردم امکان پذیر نخواهد بود تهدید کرد 
حتی اگر مسئوالن بتوانند با توسل به هر شیوه ای آرامش را در جامعه برقرار کنند، نباید دچار این 
تصور خام شوند که همه چیز تمام شده و دیگر خبری از ناآرامی نخواهد بود.... روزنامه جمهوری 
ــی مدعی شد، مردم از دو  ــالمی در بخش دیگری از یادداشت خود در مورد مشارکت سیاس اس
انتخابات مجلس )1398( و ریاست جمهوری )1400( که از نظر این روزنامه کاماًل مهندسی شده 

برگزار شدند، عصبانی هستند.
ــیزدهم بر خالف دولت قبل به جای غربگرایی بر تعامل با کشورهای  در شرایطی که دولت س

همسایه تمرکز کرده است، روزنامه جمهوری اسالمی در ادامه ادعا کرد 
ــت خارجی به ویژه نادیده گرفتن سیاست محوری »نه شرقی،  احساس مردم نسبت به سیاس
نه غربی« بشدت منفی است. مردم، ستیز با یک اردوگاه و تعامل بی حد و مرز با اردوگاه دیگر را 
قبول ندارند. این واقعیت را همه می فهمند که همین سیاست غیرمتوازن موجب هوا شدن برجام 
و گرفتاری های ناشی از تحریم ها شده است. تجدیدنظر در این سیاست، از خواسته های اساسی 

مردم است" 
در مورد تحلیل منتشر شده در روزنامه ی جمهوری اسالمی چند نکته حائز اهمیت است. 

1/ این موضوع کامال صحیح است که مردم با مشکالت اقتصادی دست به گریبان هستند. اما اوال 
تنها چیزی که مورد اعتنای اغتشاشگران نبود، همین مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم بود، 
ثانیا مشکالت اقتصادی امروز محصول عملکرد هم فکران مدیران این روزنامه در دولت سابق 
است به گونه ای که طوالنی  ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد و 
این دولت باال ترین تورم پس از انقالب را رقم زد و اشتغال را 40 درصد نسبت به دولت قبل از خود 
کاهش داد ، قیمت مسکن در دولت مورد حمایت اصالح طلبان حدود 700 درصد و قیمت اقالم 

خوراکی حدود 7 برابر افزایش پیدا کرده بود. 
2/ دروغ تقلب، تحریم انتخابات به دلیل آنکه احتمال شکست باالست و اتهام مهندسی انتخابات 
بعد از شکست همه از جمله شگرد هایی است که اصالح طلبان به کار برده اند تا شکست های 
خود در انتخابات را توجیه کنند. جریان غرب گرای داخلی همواره تالش دارد در انتخابات مختلف 
ــورای نگهبان را زیر سوال برده و آنها را به مهندسی انتخابات متهم کند ، این روش  عملکرد ش
در انتخابات مجالس هفتم، هشتم، نهم و حتی دهم نیز تکرار شد و در عرصه انتخابات ریاست 
جمهوری نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم نیز چنین روشی را در پیش گرفتند تا جایی که رسانه های 
ضد انقالب هم در تمام انتخابات یاد شده اصل تشکیک در سالمت انتخابات و ناظر آن را با به 
کارگیری عباراتی مانند »مهندسی انتخابات«، »تقلب در انتخابات«، »ردصالحیت های گسترده« 

و »کمیته صیانت از آرا« و نظایر آن دنبال می کردند. 
ادعای مهندسی انتخابات در دوره ی گذشته در حالیست که در انتخابات شورای شهر در سال 1400 
لیست جمهور- تابلوی جدید لیست امید- علی رغم تبلیغات گسترده اصالح طلبان و فراخوان های 
لیدرهای جریان اصالحات، 21 بر صفر شکست خورد و بیشترین رأی اعضای این لیست در این 
انتخابات، تنها حدود 36 هزار رأی بود. این در حالی است که در این انتخابات هیچ خبری از نظارت 

استصوابی شورای نگهبان هم نبود. 
عباس عبدی در این زمینه گفته بود:"جبهه اصالحات پس از شکست قاطع در انتخابات 1400، 
ــایر امور، ابتدا باید در موجودیت خود  پیش از هر اقدامی از جمله موضع گیری درباره برجام یا س
بازنگری کند... این جبهه در انتخابات 28 خرداد، یک شکست بزرگ نه از اصولگرایان، بلکه از 

جامعه و مردم خورد" 
محمد عطریانفر فعال سیاسی اصالح طلب هم در مورد انتخابات گذشته می گوید: " در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 حتی اگر همه نامزدهای اصالح طلبان تایید می شدند، رأی نمی آوردند" 
جالب اینجاست که اصالح طلبان در دوره های مختلف انتخابات در سالمت آن تشکیک می کنند، 
به تصریح یا تلویح؛ روند برگزاری انتخابات و نهاد های قانونی مرتبط با انتخابات را تخریب می کنند؛ 
ــؤال می برند؛ مدعی مهندسی انتخابات می شوند؛ اما در زمان برگزاری  آزادی انتخاب را زیر س

انتخابات به صورت گسترده در آن شرکت می کنند. 
این جریان مردم را فقط وقتی مردم می دانند و انتخابات را فقط وقتی انتخابات می دانند که نتیجه 
انتخاب مردم، آنان باشند. چنانچه رهبری می فرمایند: "بعضی ها هستند انتخابات را وقتی قبول 
دارند که نتیجه انتخابات همان چیزی باشد که آن ها می خواهند! اگر آن مطلوب آن ها از انتخابات 
درآمد، انتخابات را سالم می دانند و قبول می کنند؛ و اگر چنانچه مطلوب آن ها درنیامد، انتخابات 
را مّتهم می کنند و کسانی را که انتخابات را برگزار کردند مّتهم می کنند؛ گاهی هم مثل سال 88 

اغتشاش راه می اندازند" 
3/ اما انتقاد روزنامه ی جمهوری به سیاست خارجی دولت سیزدهم و عدم احیای برجام در حالیست 
که هدف از برجام طبق اظهارات صریح و مکرر رئیس جمهور سابق و دیگر اعضای دولت، لغو 
ــف و عراقچی و روحانی مکرراً  ــای مالی و بانکی و نفتی بود. ضمن اینکه آقایان ظری تحریم ه
می گفتند برجام غیرقابل نقض است و تحریم ها هم به تاریخ پیوسته و به هیچ وجه باز نمی گردد. 
اما آمریکا هم برجام را زیر پا گذاشت و هم تحریم ها را به دو برابر افزایش داد، با سیاست خارجی 
دولت تدبیر و امید هشت سال اقتصاد کشور دچار عقبگرد های جدی شد، اما دولت سیزدهم بر 
خالف گذشته کشور را معطل برجام نکرد و در سیاست خارجی توانست مواضع غرب علیه ایران 
را تعدیل و اقدامات تهاجمی آنها را مهار کند؛ از سویی این دولت توانست با تمرکز بر دیپلماسی 
اقتصادی، ایران را در کنار قدرت هایی مانند چین و روسیه قرار داده و حجم مناسبات و مبادالت 

تجاری را چندبرابر افزایش دهد.
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اصالح طلبان، بازنده اصلی فتنه 1401
 بیانیه اصالح طلبان کافی نیست .

اصالح طلبان در فتنه 1401 ، بازنده اصلی هستند .
آنها چند بخش هستند:

1- اصالح طلبان معاند و پیوسته به اغتشاشگران
2- اصالح طلبان افراطی و دچار لجاجت و در مسیر رو به سقوط 

3 –اصالح طلبان طرفدار نظام با افکار اصالحاتی
4 – اصالح طلبان بیدار شده و در حال برگشت به جبهه ملت  
5 – اصالح طلبان منزوی که ره گم کرده اند و هنوز به صراطی 

راه نیافته اند .
جریان پایان یافته 

جریان اصالح طلبی و اصالحات در ایران پایان یافته است ، آنها 
هنوز تعریف روشنی از اصالحات دوم خردادی ، اصالحات پسا 
دوم خردادی ، اصالحات مورد حمایت استعمارگران غربی و 
صهیونیسم ، اصالح طلبی اعتدالی ، اصالح طلبی ملی و ایرانی 

، اصالح طلبی وارداتی و سایر محتوای اصالح طلبی ندارند .
ــردادی،  در دولت اصالح طلبان  ــا در دولت 2 خ عملکرد آنه

اعتدالی  و در مجلس سوم و ششم بشدت منفی است. 
عامل اصلی تورم ارزی 10 برابری و مسکن متر مربع چند ده 

میلیون تومانی اصالح طلبان هستند.
ــدگان این جریان در اثر اختالس و سوء استفاده و  دستگیرش
متهمانی که دستگیر نشده اند ولی رسوایی مانند حقوق های 
نجومی را دارند ، جایگاهی برای آنها و اصالحات با هر تعریف 

باقی نگذاشته است .
تعریف جدیدی هم نمی توانند با این عنوان داشته باشند . 

نداشتن ترسیم 
جریان اصالح طلبی ترسیم مناسبی هم از جریان خود و عوامل 
اصالح طلب ندارد . اختالفات بین خودشان شدت دارد و شدت 
بیشتری در حد سیل خرابی آور شدید هم در حال ورود به این 
جریان است ، جایگاهی در بین مردم ندارند. موقعیتی هم برای 

اغتشاشگران نداشت که از آنها نام ببرند .
عملکرد آنها در اغتشاشات  

اصالح طلبان پس از فوت ژینا امینی و شروع فتنه 1401 مواضع 

هماهنگ با اغتشاشگران داشتند. 
با شکست فتنه و آشکار شدن نقش سیاسی آمریکا، انگلیس، 
ــعودی ها و مزدوران بیگانه که با  صهیونیست ها، فرانسه، س
اعتراف صریح بایدن، بلینکن، مکرون، وزارت خارجه انگلیس و 
صهیونیست ها ، قابل انکار نیست و اغتشاشگری، ترور حافظان 
امنیت، نیروهای بسیجی، مردم مظلوم و حادثه دردناک حرم 
حضرت احمد بن موسی)ع(، اصالح طلبان، اغتشاش را محکوم 
کردند ولی به عنوان اعتراض، همان حرفهای اغتشاشگران را 

مطرح نمودند . 
ــی ، در اینکه براندازی  ــان و مواضع خاتم بیانیه اصالح طلب
ــاش را محکوم  ــته اند و اغتش را ناممکن و غیر مطلوب دانس
دانسته اند خوبست ، اما این کافی نیست زیرا آنها باید خود را از 
اغتشاشگران مزدور آمریکا و صهیونیست ها جدا کنند و شفاف 
موضع بگیرند و اال ملت با این انزجار و تنفری که دارد، آنها را 

نخواهد بخشید. خود دانند .

حمایت چندباره کاخ سفید از 
اغتشاشات در ایران 

                          احمد کریمی اصفهانی:

آمریکا بداند ایران اهل عقب نشینی نیست 

ــت و تحلیلگران معنقدند بزودی در روسیه نیز شاهد اتفاقات  آشوب ها در چین آغاز شده اس
مشابه خواهیم بود.

آنچه در تصویر می بینید رسانه های غربی در حال آموزش ساخت کوکتل مولوتوف به مردم 
چین هستند.

ــورای امنیت ملی کاخ سفید  ــت که هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در ش این در حالیس
حمایت واشنگتن از اغتشاشات در ایران و چین را اعالم کرد.

»جان کربی« هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید، بامداد 
سه شنبه، از وقوع اغتشاشات در ایران و چین حمایت کرد.

کربی طی نشستی خبری در کاخ سفید مدعی شد: »ما به اعتراضات مسالمت آمیز و تجمعات 
آزادانه باور داریم، هر جا که مردم تظاهرات کنند؛ چه ایران چه چین«.

ــات در ایران و چین حمایت می کند، ادعا کرد:  وی همچنین با بیان اینکه آمریکا از اغتشاش
ــی  ــود صحبت می کنند. اعتقاد رئیس جمهور ]بایدن[ هم به دموکراس »آن ها از حقوق خ

تغییری نکرده است«.

دبیرکل جامعه انجمنهای اسالمی اصناف و بازار به »نامه نیوز« گفت: »اینکه آژانس می گوید 
ایران باید در حوزه هسته ای روشنگری کند حرف تازه ای نیست. ما از روز اول با صداقت و شفافیت 
برخورد کرده ایم اما این آنها بودند که همیشه نیرنگ کردند و با تزویر با ایران برخورد کردند. امروز 
هم می بینیم توطئه های جدیدی علیه ایران می چینند و سعی می کنند ایران را به به عقب نشینی 

وادار کنند اما ما اهل عقب نیشنی نیستیم و این را غربی ها و به ویژه آمریکا باید بداند«
احمد کریمی اصفهانی ادامه داد: »آمریکا و غرب با برنامه هایی سامان یافته ماجرای ناآرامی ها 
ــترین فشارها قرار دهند اما رسئا شده اند و  در ایران را راه انداختند تا به زعم خود ایران را زیر بیش
خودشان هم فهیمده اند که از هم شکست خورده اند و دنیا هم فهیمده است جمهوری اسالمی با 

چنین طرح هایی تضعیف نمی شود«.

عضو هیات داوری حزب موتلفه اسالمی همچنین بیان کرد: »ببنید امروز عربستان حتی افراد 
ــن و سال را هم اعدام می کند و هیچکس در این کشور حق کوچکترین انتقادی ندارد اما  کم س
غربی ها یک اظهارنظر در محکومیت عربستان نمی کنند اما می خواهند ایران را به عدم رعایت 
موازین حقوق بشر متهم کنند که مشخص است همه اینها سیاست بازی است .و غربی ها اصال 

اعتقادی به حقوق بشر ندارند«.
کریمی اصفهانی در پایان گفت: »ما بارها گفته ایم که اهل مذاکره هستیم ولی همه چیزمان را 
تحویل غرب نمی دهیم. این هم آمریکا بود که همه چیز را بر هم ریخت و ایران به همه دنیا ثابت 

کرد که پای تعهداتش هست ولی اهل عقب نشینی و پذیرش زور هم نیستیم.
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معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی: 

جای احزاب در ارکان مشورتی مجلس خالی است 
معاون سیاسی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
قوه مقننه باید با استفاده از بازوهای مشورتی 
خود مثل احزاب به تقنین بپردازد؛ امروز جای 
احزاب در بین ارکان مشورتی مجلس خالی 

است.
ــی حزب  مهدی عرب صادق معاون سیاس
موتلفه اسالمی در گفتگو با آنا، با اشاره به فرا 
رسیدن 10 آذرماه )روز مجلس(، درباره تببین 
نقاط قوت مجلس در مدت زمان سپری شده 
ــی مجلس  گفت: جایگاه راهبردی و اساس
شورای اسالمی در تقنین، و همچنین شأن 
ــاط با نظارت بر اجرای  عالی مجلس در ارتب

سیاست های کشور، واضح است.
وی پیرامون کارنامه مجلس یازدهم به مردم و 

مطالباتی که رهبر انقالب از نمایندگان داشتند، تاکید کرد: در 
ارزیابی مجلس یازدهم، انقالبی گری وظیفه ای است که مردم 
و مقام معظم رهبری عمل به آن را از مجلس مطالبه دارند و 
ایشان فرمودند: این مجلس را انقالبی، می دانم و بعد تذکر دادند 
نمایندگان در عزل و نصب ها دخالت نکنند، خوب این دو گزاره 
مهم، وظیفه خطیر نمایندگان مجلس را روشن می کند و اینکه 

مجلس باید انقالبی بماند.
ــس یازدهم، وحدت بین نمایندگان  وی اضافه کرد: در مجل
بیشتر از قبل به چشم می خورد، رویکرد انقالبی و عدالت محور 
در کالن مجلس وجود دارد، حضور نمایندگان در اکثر حوزه 
های انتخابیه پررنگ است، رویکرد مجلس در دیپلماسی بین 
المللی مبتنی بر اقتدار و عزت جمهوری اسالمی ایران است و 

از نمونه نتایج این رویکرد می توان به  طرح اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها اشاره کرد.

عرب صادق گفت: رسیدگی به شرایط کارگران ساختمانی، 
ــازی حقوق بازنشستگان و کارکنان،  طرح های  متناسب س
ــزوده و مالیات برخانه های خالی  مالیاتی مالیات بر ارزش اف
)که البته در اجرا ضعف اساسی دارد( ، قانون حمایت از جوانی 
جمعیت، تصویب الیحه ی رتبه بندی معلمان، تسهیل مجوز 
کسب و کار و حذف امضاهای طالیی و مواردی از این دست 

است.
وی به برخی ضعف های مجلس یازدهم هم اشاره کرد و افزود: 
در این راستا، می توان به  کثرت طرح ها و گاها طرح های فاقد 
اهمیت و اولویت، عدم وجود برنامه ریزی دقیق برای قوانین، 
ضعف در نظارت و جایگزین شدن دخالت در خالء نظارِت دقیق 

ــارت صرفا صفر  و یا وجود نظ
و صدی، عدم ارائه طرح های 
موثر برای حل مشکالت گرانی 
ــاختار  و تورم، عدم اصالح س
بودجه، عدم تحقق نتیجه روشن 
در مواردی از تحقیق و تفحص 
ــض در برخی  ــود تناق ها، وج
قوانین یا عملیاتی بودن برخی 
از طرح ها، به حاشیه رفتن طرح 

های ضروری نام برد.
ــی حزب موتلفه  معاون سیاس
اسالمی در ادامه تصریح کرد: 
البته الزم است تحلیل و رصد 
نوع موضع گیری و حتی تاخیر 
در موضع گیری مناسب و سکوت  برخی نمایندگان مجلس 
در فتنه و اغتشاشات اخیر که مقدسات نظام را هدف گرفته بود 

بصورت دقیق توسط خود مردم انجام شود.
عضو شورای مرکزی خانه احزاب همچنین درباره عملکرد 
بازوی مشورتی مجلس یازدهم، گفت: ضروری است، مجلس 
ضمن استفاده از بازوهای مشورتی خود، از احزاب و تشکل هایی 
ــور دارند و در ساختار  که بدنه گسترده  و فعال در سراسر کش
تشکیالتی، زیر بنای تخصصی و سرمایه انسانی خوبی در تمام 
حوزه ها دارند استفاده کند و این استفاده در حوزه ی محتوایی و 
کمک به نظام است و این غیر از سهم خواهی ست که متاسفانه 
برخی احزاب صوری و کاغذی، با باند و گروه های خود دنبال 

آن هستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

کشورهای تروریست پرور حامی حقوق بشر در ایران شده اند 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفتگو با برنا، در رابطه با تصویب قطعنامه کانادا 
درباره »وضعیت حقوق بشر در ایران«، اظهار داشت: عملکرد و کارنامه سازمان ملل نشان می دهد 
که این سازمان همواره بر خالف قطعنامه هایش عمل می کند بطوریکه قانون هایش با حرف و 
عملش کامال متفاوت است و فقط دستاویزی برای اجرای سیاسیت های مغرضانه استکبار جهانی 

و دشمنان اسالم شده است.
احمد علی مقدم با رد و محکومیت قاطع این قطعنامه ساختگی، افزود: هدف از تصویب ادعاهای 

واهی حقوق بشری کشورهای غربی فقط نابودی اسالم و خانوده سالم و به اسارت در آوردن زن 
ــلمان برای مطامع شخصی و سیاسی خود است چنانچه که امریکا،انگلیس، آلمان و رژیم  مس
صهیونیستی همانند این کشورها سابقه طوالنی حمایت های مالی و نظامی از گروههای تروریستی 
دارند و مدافعین دروغین حقوق زنان و بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند و حاال دلسوز مردم و 

زنان ما شده اند که این بسیار خنده دار و هشدار دهنده است.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان کرمان تصریح کرد: دفاع از حقوق بشر، یک مفهوم با ارزش و 
انسانی است که قطعا این کشورها و در راس آنها امریکای جنایتکار نمی توانند مدعی و مجری آن 
باشند چراکه سابقه دیرینه استکبار جهانی در بمباران هسته ای هیروشیما، حمله سبعانه به هواپیمای 
مسافربری ایران، تروریست پروری، تحریم غذا و دارو به کشورهای آسیایی و مسلمان و حتی 
تحریم پانسمان و داروهای کودکان پروانه ای برای همه مشخص است و نیاز به افشای بیشتر ندارد.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان ضمن بیان اینکه کانادا پناهگاهی امن و سرزمین 
آزادی برای جنایتکاران است، تاکید کرد: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مثل قطعنامه 
ــورای امنیت الزام آور نیستند لذا قطعنامه اخیر فقط جنبه سیاسی دارد و برای حمایت از  های ش
اغتشاشگران مطرح شده است چنانچه که این مطلب در سخنان نماینده کانادا در حمایت کامل 

از ناآرامی های ایران و آشوبگران کامال مشهود است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی عنوان کرد: کشورهایی که به تصویب این قطعنامه 
رای موافق داده اند، ید طوالیی در تروریست پروری علیه کشورهای مسلمان دارند و همان هایی 
هستند که در جنگ تحمیلی صدام جنایتکار علیه ایران، حامی مالی، نظامی و روانی آن بودند و 
سالح های شیمایی را بر سر مردم عادی کشورمان ریختند بطوریکه هنوز مردم استان های غربی 
ما درگیر تبعات سوء این بمباران های شیمایی هستند لذا کسی که از سابقه شوم و سیاه شما خبر 

داشته باشد تصویب این قطعنامه را طنزی مضحک و ناشی از عدم هوشیاری شما می داند.
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امام خامنه ای در جمع بسیجیان تبیین کردند:

صدای رعدآسای ملت 

ابراز تأسف رهبر معظم انقالب از تحلیل های سست و بی مایه برخی افراد در روزنامه ها و فضای مجازی که می گویند برای تمام کردن 
اغتشاشات باید »مشکل تان را با آمریکا حل کنید« و »صدای ملت را بشنوید

« مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه 
مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی 
دیگر کاری با کشور ندارد. اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب کردند و این 

همه شهید دادند؟« 

»صدای رعدآسای ملت، امسال در ۱۳ آبان بلند شد؛ آیا آن را شنیدید؟ شما بشنوید 
صدای ملت را. آن جمعیت عظیم و بیش از ۱۰ میلیونی در تش�ییع شهید سلیمانی 
صدای ملت بود. امروز تشییع ش�هدا در شهرهای مختلف و شعارهای مردم علیه 

تروریسم و اغتشاشگر صدای ملت است. شما صدای ملت را نمی شنوید؟«

رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان خطاب به برخی خواص بی بصیرت و غفلت زده فرمودند:
– روشن بین باشید.

– آمریکا مذاکره نمی خواهد باج می خواهد.
– هیچ ایرانی باغیرتی باج نمی دهد.

– صدای ملت را بشنوید . صدای رعدآسای ملت در 13 آبان و تشییع شهدا بلند است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار به دو شبهه مطرح در بیانیه ها، مصاحبه ها ، نامه پراکنی ها، 
مناظره ها و گفت وگوهایی که در سطح ملی برگزار شد پاسخ دادند و مطالبی از باب نصح بیان فرمودند.

جمع جبری دیدگاه های برخی خواص در مورد جمع کردن بساط اغتشاش و اوباشیگری این است 
که تنها راه؛ مذاکره با آمریکا ، حل مشکالت مناسبات ایران و آمریکا و شنیدن صدای مردم است.

این جماعت منکر حافظه تاریخی ملت است و نمی خواهد سیر مناسبات و مناقشات ایران و آمریکا را 
حداقل در نیم قرن اخیر ببیند. دولت های موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی با این تفکر که می شود 
با آمریکا مذاکره کرد و به نتیجه رسید، بارها مذاکره کردند اما نتیجه مذاکرات جز باج دهی به آمریکا 
هیچ محصولی نداشت.دولت روحانی به همین بهانه از مردم رأی گرفت و رقیب و حریف خود را به 
بی دانشی دیپلماتیک متهم کرد. آنها رفتند به توافق هم رسیدند و امضای 6 قدرت جهانی را هم پای 
این توافق گذاشتند اما مقامات باالی همین دولت در بانک مرکزی و وزارت خارجه اعتراف کردند 
دستاورد برجام برای ایران هیچ بوده است و برای آمریکا یک باجگیری قلدرمآبانه با نقض همه قوانین 

و کنوانسیون های جهانی و حتی قراردادی که خودشان پای آن امضا گذاشتند بوده است!
دولت قبلی با باج دهی به دشمن همه سرمایه اجتماعی خود را از دست داد و در انتخابات ریاست 
جمهوری جناحی که از آن حمایت می کرد نتوانست حداقل سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند. 
متأسفانه از این آموزه تاریخی که ملت حاضر نیست به دشمن باج دهد، عبرت نگرفتند. شکست خود 

را به گردن شورای نگهبان و نظارت استصوابی انداختند.
حیرت و شگفتی از مواضع جماعت باج ده به آمریکا این که؛ اینها اسم خود را »عقالی ملت« می گذارند 
و رقبای خود را به بی عقلی و بی دانشی متهم می کنند و ترس خود را از دشمن ، زیر این دو عنوان 
پنهان می کنند!نکته مهم در این ماجرا این است که ؛ صدای آمریکا در داخل که به ضرب و زور ، ترور 
و اوباشیگری ،تجزیه طلبی، فحاشی ، هتاکی و مردم آزاری درمی آید را صدای ملت معرفی می کنند و 

می گویند باید آن را شنید و تن به باج دهی داد!
آنها صدای ملت های منطقه را در تکریم و تعظیم شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش نمی شنوند، 
صدای ملت را در اجتماعات میلیونی همین فتنه اخیر به ویژه در 13 آبان و تشییع شهدای امنیت کشور 
نه می بینند و نه حاضرند بشنوند.سخاوتمندی این جماعت در غارت و تاراج دستاوردهای هسته ای ملت 
ایران به برجام هم منتهی نمی شود در برجام 2و3 خواهان آن هستند که از قدرت و نفوذ منطقه ای و 

نیز از قدرت پهپادی و موشکی ایران هم چشم پوشی شود، با این منطق تسلیم طلبی چه باید کرد؟!
ملت ایران از این جماعت یک سؤال دارند و آن همیشه بی پاسخ مانده است.

سؤال این است آیا شما در ایران نماینده حفظ مصالح و منافع مردم هستید یا این که صیانت از منافع 
آمریکا را در ایران نمایندگی می کنید؟ اگر ادعای نمایندگی حفاظت از منافع ملت ایران را دارید پس 
این حرف ها و اصرار به باج دهی به دشمن برای چیست؟ اگر نماینده صیانت از منافع آمریکا هستید 

پس نقاب از چهره بردارید تا مردم شما را بیشتر بشناسند.

محمد کاظم انبارلوئی روشن بین باشید

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 


